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ค ำน ำ 

 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติได้จัดท ำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 และแผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในกำรพลิก
โฉมประเทศ ให้ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน เศรษฐกิจไทย    
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพิ่มควำมมั่นคงของเศรษฐกิจ
ฐำนรำก และพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน และสังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสำมำรถแก้ปัญหำท้ำทำยของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ จะเป็นกลไกในกำรแปลงยุทธศำสตร์และนโยบำย
ระดับชำติ ไปสู่กำรปฏิบัติและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมุ่งสู่
เป้ำหมำยเดียวกัน สอดประสำนและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยกำรใช้วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็น
กลไกส ำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  และมีศักยภำพ
เพียงพอในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมรองรับควำมท้ำทำยใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตต่อไป 

 
                                                   

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
มิถุนำยน  2565 
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บทน า 
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรสร้ำงและสะสมองค์ควำมรูใ้นด้ำนเป้ำหมำยต่ำง ๆ  ให้มีควำมทันสมัยตลอดเวลำ และพัฒนำ
ประเทศจำกประเทศที่ใช้แรงงำนเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนควำมรู้ด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม 
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังคงมีควำมท้ำทำยในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญ เช่น กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยที่ตอบ
ควำมต้องกำรของประชำชนกลุ่มต่ำง ๆ ในประเทศของภำคกำรผลิตและบริกำร หรือปัญหำของสังคม กำรบูรณำกำร
หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย และกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรโลกสู่สังคมสูงวัยจะน ำมำซึ่งโอกำสทำงเศรษฐกิจใหม่ ๆ จำกควำม
ต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ซึ่งจะส่งผลให้ภำคกำรผลิตและบริกำรส่วนหนึ่งมีโอกำส
เติบโตเพิ่มขึ้น อำทิ ยำและเวชภัณฑ์ อำหำรเพื่อสุขภำพ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ บริกำรทำงกำรแพทย์ และศูนย์พักพิง
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งยังเป็นช่องทำงในกำรพัฒนำนวัตกรรม สินค้ำ และบริกำรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย เช่น หุ่นยนต์ส ำหรับกำรดูแลและนวัตกรรมของใช้ภำยในบ้ำนส ำหรับผู้สูงอำยุ ในขณะที่สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงและอำจก่อให้เกิดเป็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในระยะยำวที่จะยิ่ งทวีควำม
ซับซ้อนขึ้น จึงจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยกำรจัดกำรปัญหำที่ต้นเหตุ โดยก ำหนดให้แนวทำงกำรพฒันำอยู่
บนพื้นฐำนของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในอนำคตจะไม่สำมำรถแยกสิ่งแวดลอ้ม
ออกจำกกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมได้อีกต่อไป จึงต้องตั้งเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนในกำรมุ่งสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต ่ำอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค เพื่อลดกำรใช้
วัตถุดิบและของเสียจำกกระบวนกำรผลิต เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ก ำลังก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยและ
ท ำลำยควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ 

นอกจำกนี้ กำรสร้ำงนักวิจัยและนวัตกรนับเป็นต้นน ้ำของระบบบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันนักวิจัยส่วนใหญ่
ของประเทศไทยได้ถูกสร้ำงมำจำกงำนวิจัยเชิงวิชำกำร ซ่ึงนับเป็นฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมทุก
ประเภท นักวิจัยเชิงวิชำกำรบำงส่วนจะท ำงำนวิจัยเชิงวิชำกำรตลอดอำชีพ ในขณะที่บำงส่วนได้เปลี่ยนไปท ำงำนวิจัยเชิง
นโยบำย งำนวิจัยเชิงเศรษฐกิจ และงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงพลังชุมชน แต่กำรพัฒนำศักยภำพดังกล่ำวมักเกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของนักวิจัยเอง ไม่มีระบบกำรพัฒนำ กำรขำดระบบดังกล่ำวเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำม
ขำดแคลนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมในประเภทที่ประเทศต้องกำรใช้เป็นแรงงำนทักษะสูงต่อกำรพัฒนำประเทศให้
สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ดังนั้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมจึงมีควำมส ำคัญ โดยเฉพำะกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ ข้ำมศำสตร์ มีทักษะกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และ
กำรประเมินเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำทักษะร่วมกันระหว่ำงนักวิจัยผ่ำนชุมชนแห่ง
วิชำชีพของนักวิจัย มีกิจกรรมบ่มเพำะนักนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื ่อง ส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำรวิจัย รวมทั้งดึงดูดผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศให้เข้ำมำท ำงำนและถ่ำยทอด องค์ควำมรู้มำกยิ่งข้ึน  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ก ำหนดเป้ ำประสงค์ของแผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไว้ 3 เป้ำประสงค์คือ 1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพียงพอในกำรพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
และกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 2) เศรษฐกิจไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำและเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เพิ่มควำมมั่นคงของเศรษฐกิจฐำนรำก และพึ่งพำตนเองได้ ยังยืน พร้อมสู่อนำคต โดยกำรพัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม และ 3) สังคมไทย มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสำมำรถแก้ปัญหำท้ำทำยของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำรพัฒนำและใช้ ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ซึ่งเป้ำประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ถูกก ำหนดมำจำกยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ด้ำนของแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ ่งเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมสู่อนำคต โดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สำมำรถแก้ไขปัญหำท้ำทำยและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้ำที่ก้ำวหน้ำล ้ำยุค เพือ่
สร้ำงโอกำสใหม่และควำมพร้อมของประเทศในอนำคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐำนกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้ำวกระโดดและอย่ำงยั่งยืน โดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหนึ่งในหน่วยบริหำรจัดกำรทุน  (Program Management Unit : 
PMU) โดยมีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 มำตรำ 13 บัญญัติไว้ว่ำ “ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ มีหน้ำที่และอ ำนำจเกี่ยวกับกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กำรริเริ ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย กำรส่งเสริมและ
ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมและกำรให้รำงวลั 
ประกำศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือ หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม” ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 
2570 วช. ได้รับมอบหมำยจำก สกสว. ให้ด ำเนินกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 และ 4 ของแผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ดังกล่ำวข้ำงต้น 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 และ 4 ฉบับนี้เป็น
หนึ่งในกรอบกำรด ำเนินกำรส ำคัญของ วช. ที่ไม่เพียงเพื่อให้เกิดทิศทำงกำรด ำเนินกำรในระดับภำพรวมของ วช. เท่ำนั้น 
หำกแต่มีควำมประสงค์เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพเดียวกัน ที่มีควำมต่อเนื่องอย่ำงมุ่งผลสัมฤทธิ์และเห็นผลเป็นรูปธรรม 
อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในมิติกำรบริหำรจัดกำร อำทิ  กำรบริหำรประเด็น กำรจัดหำทรัพยำกร ควำมร่วมมือ 
และเตรียมควำมพร้อมของนักวิจัย รวมทั้งกำรบริหำรและจัดสรรงบประมำณ เป็นต้น ดังนั้นกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรมนี้
ในทำงปฏิบัติจึงมีไว้เพื่อกำรจัดสรรทุนสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม และเป็นแนวทำงกำรประกำศรับข้อเสนอทุนวิจัยและ
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นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ที่ 2 และยุทธศำสตร์ที่ 4 ดังกล่ำวได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ 
(Objective) ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ส ำคัญ (Key Results) ของยุทธศำสตร์ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้า ทายและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

1) เป้ำประสงค์ (Objective) ของยุทธศำสตร์ที่ 2 
สังคมไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมำภิบำล มีควำมมั่นคงทำงสุขภำพ มีควำม

พร้อมในกำรเป็นสังคมสูงวัย และควำมพร้อมในกำรรองรับภัยรูปแบบใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยกระดับ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรและกำรเป็นสังคมคำร์บอนต ่ำมีกำรกระจำยควำมเจริญของเมืองและชนบทมำกข้ึน เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะสำมำรถแก้ปัญหำท้ำทำยและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำรประยุกต์ใช้
ผลงำนวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2) ผลกระทบของยุทธศำสตร์ที่ 2  
- ประเทศมีควำมพร้อมมำกขึ้นในกำรเป็นสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอำยุไทยสำมำรถพึ่งตนเองได้มำกขึ้น มีคุณค่ำและ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สังคม 
- ประเทศไทยมีระดับควำมส ำเร็จตำมดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอำยุสูงข้ึน  
- ประเทศมีระดับควำมมั่นคงทำงสุขภำพของประเทศเพิ่มข้ึน สำมำรถพร้อมรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจำกภำวะ

ฉุกเฉินด้ำนสุขภำพที่เกิดจำกโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติใหม่ โดยกำรใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล ้ำทำงโอกำสลดลง โดยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรม  
- เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ในพื้นที่ โดยกำร ใช้

วิทยำศำสตร์ กำรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- กำรทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง โดยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- ประเทศไทยมีกำรกระจำยควำมเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นมีกำรเติบโตที่เอื้อต่อกำรกระจำยโอกำสทำง 

เศรษฐกิจและสังคม ลดควำมควำมเหลื่อมล ้ำระหว่ำงพื้นที่ ด้วยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม  
- ประเทศไทยสำมำรถลดควำมรุนแรงจำกควำมขัดแย้ง เพื่อน ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติ ในสังคมที่ มี

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  
- ประเทศยกระดับกำรเป็นสังคมคำร์บอนต ่ำโดยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

ผลักดันนโยบำยที่ส ำคัญและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
- ควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศลดลง โดยกำรใช้องค์

ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ประเทศมีควำมงอกงำมของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นทุนส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและประชำชน ให้เป็น 

อำรยะอย่ำงยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3) ผลลัพธ์ส ำคัญ (Key Results) ของยุทธศำสตร์ที่ 2  

- ผู้สูงอำยุไทยที่สำมำรถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สังคม ตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมี
จ ำนวนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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- ระบบสุขภำพแบบบูรณำกำรระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ซึ ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ ่งเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร เข้ำถึงวัคซีนและยำ
ส ำหรับโรคอุบัติใหม่ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- ประชำชนที่ได้รับบริกำรจำกระบบสุขภำพแบบบูรณำกำรระดับประเทศและพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติใหม่ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ  

- สถำบัน/ศูนย์วิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
ทำงด้ำนโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติใหม่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และกระจำยในทุกภูมิภำค  

- ประเทศไทยมีค่ำดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอำยุไทย (Active Ageing Index AAI) เท่ำกับ ๐.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
- คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยมีรำยได้เพิ่มขึ้น ด้วยกำรลดช่องว่ำงของกำรเข้ำถึงโอกำสด้ำน 

กำรพัฒนำอำชีพ กำรศึกษำเรียนรู ้ และเทคโนโลยีอย่ำงเท่ำเทียมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืน โดยกำร ใช้
ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- วิสำหกิจชุมชน เกษตรกร และ MSME ในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกทั้งรำยเดิมและรำยใหม่ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้น จำก
กำรพัฒนำและ/หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (MSMED) และองค์กรชุมชน ในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกทั้งรำยเดิมและรำย 
ใหม่ที่มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง
มีนัยส ำคัญ  

- เมืองน่ำอยู่ที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน และกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภำค
ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- นวัตกรรมเชิงนโยบำย (Policy Sandbox) ของกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น
เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

- ธรรมำภิบำลภำครัฐเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
- ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต หรือ ภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index 

CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะดัชนีกำรมีส่วนร่วม (Participation Index) ดัชนีกำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนี
เสรีภำพ (Freedom House Index) ซ่ึงอยู่ใน CPI เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ควำมรุนแรงจำกควำมขัดแย้งในวงกว้ำงของสังคมลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยกำรใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

- นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้น ำไปใช้และแสดงว่ำสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำอย่ำง ยั่งยืน 
และแก้ไขปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- ลดควำมเสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่เกิดจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดย 
กำรใช้ ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมสังคม  

- ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภำพสำธำรณะในกำรด ำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ  

- บุคลำกรในภำครัฐ สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัย เอกชน และประชำสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนำ ต่อ
ยอด ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และแก้ไขปัญหำ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  
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- ผู้สืบสำนถ่ำยทอด และ/หรือน ำผลงำนวิจัย องค์ควำมรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้ำนมนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ไปใช้ประโยชน์ ส ำหรับกำรส่งเสริมคุณค่ำ ควำมงอกงำมของศิลปวัฒนธรรม และกำร
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ วิจัยและนวัตกรรม 

1) เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ที่ 4 
ก ำลังคนของประเทศ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำบันวิจัยของประเทศได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทักษะสูง 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงก้ำวกระโดด 
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และพร้อมพัฒนำสู่อนำคต รวมทั้งได้รับกำรยอมรับระดับสำกล 

2) ผลกระทบของยุทธศำสตร์ที่ 4  
- ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับในฐำนะศูนย์กลำงก ำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ (Hub of Knowledge) รวมถึงศำสตร์โลกตะวันออก  
- ประเทศไทยมีบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรำงวัลเป็นที่ 

ยอมรับในระดับสำกล (เช่น Nobel Prize)  
- ประเทศไทยมีสถำบันด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงำนและกำรยอมรับระดับภูมิภำคและ 

นำนำชำติเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม 
3) ผลลัพธ์ส ำคัญของยุทธศำสตร์ที่ 4 

- บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ รวมถึงนักวิทยำศำสตร์ และนวัตกร ใน 
สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน มีสมรรถนะทักษะสูงตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

- นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ Tier 1 และ/หรือมีผลงำนที่จด 
สิทธิบัตรในต่ำงประเทศ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่วนต่อประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ  

- ผู้เชี่ยวชำญภำยนอกจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศที่เป็นผู้ร่วมวิจัย พัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีในสถำบันด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจ ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

- สถำบันด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยที่ถูกจัดอันดับอยู่ในฐำนข้อมูล Scimago institutions 
Rankings ของโลก มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

- ประเทศไทยมีศูนย์กลำงก ำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอำเซียน และศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ (Hub of 
Knowledge) ของอำเซียนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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ควำมเชื่อมโยงของ (ร่ำง) แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 - 2570) กับแผนงำนท้ัง 3 ระดับ ที่เก่ียวข้อง 
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ขอบเขตของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570)  
 

แผนปฏิบ ัต ิการท ี ่ ม ุ ่ งผลล ัพธ ์ ใน  5 ป ีข ้ ำงหน ้ำ          
(พ.ศ. 2566-2570) จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จึงให้ควำมส ำคัญกับควำมหมำย
ข้ำงต้น เพื่อใช้เป็นหลักในกำรจัดท ำกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรมของ 
วช. โดยเริ ่มจำกกำรศึกษำทบทวนวิเครำะห์กำรวำงกรอบวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับแผนงำนโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร มำสู่กำรพัฒนำ
กรอบวิจัยและนวัตกรรมด้วยควำมรว่มมอืและร่วมคิดของหน่วยงำนทีม่ี
ควำมเกี่ยวข้องในกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และได้
ขยำยแนวคิดครอบคลุมกำรระดมทรัพยำกรในช่วงเวลำต่อไป ด้วยเริ่ม
จำกกำรใช้ว ิธ ีกำรในกำรสังเครำะห์ข ้อม ูลเพื ่อเช ื ่อมโยงกับกำร
คำดกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และ
บริบททำงสังคมของโลกอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวเป็นกำร
สะท้อนถึงควำมจ ำเป็นของกำรวิจัยและนวัตกรรม และควำมส ำคัญของ
กำรวิจัยและนวัตกรรมต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ปัจจัยกระตุ้น
กำรวิจัยและนวัตกรรม และผลกระทบของกำรวิจัยและนวัตกรรมต่อ
ภำคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยในกำรก ำหนดบทบำทของ
กรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม ที ่ม ุ ่งหวังสู ่กำรตอบเป้ำประสงค์ทั ้ง              
4 ย ุทธศำสตร ์ของแผนด้ำนว ิทยำศำสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม               
พ.ศ. 2566-2570 ที่ให้ควำมส ำคัญกบั 1) กำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้มีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน และพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมสู่อนำคต โดยใช้
ว ิทยำศำสตร์ กำรวิจ ัยและนวัตกรรม 2) กำรยกระดับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สำมำรถแก้ไขปัญหำท้ำทำยและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยำศำสตร์ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม 3) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้ำที่ก้ำวหน้ำล ้ำยุค เพื่อสร้ำงโอกำสใหม่
และควำมพร้อมของประเทศในอนำคต และ 4) กำรพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำบันวิจัยให้เป็นฐำนกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้ำวกระโดดและอย่ำง
ยั่งยืน โดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม  

“ค าจ ากัดความ” 
 

การวิจัย หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ 
หรือทดลองอย่ำงเป็นระบบ อันจะท ำให้ได้มำซึ ่งข้อเท็จจริง 
ควำมรู้ใหม่ หรือหลักกำรไปใช้ในกำรตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทำงใน
กำรปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปวิทยำกำร
แขนงต่ำง ๆ รวมทั ้งเพื ่อสร้ำงนวัตกรรม อันจะสำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได ้

นวัตกรรม  หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์ สิ ่งประดิษฐ์ 
บริกำร กรรมวิธีที่เกี่ยวกับกำรผลิต กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
ระบบบริหำรจัดกำร กำรบริหำรกำรเงิน ธุรกิจ กำรตลำด 
หรือในกำรอื ่นใด ทั ้งนี ้  ซึ ่งเป็นสิ ่งใหม่หรือพัฒนำให้ดีขึ ้น
กว่ำเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้ำงทั้ง
ในเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ 
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เป้ำหมำยกำรส่งมอบผลผลิต และผลลัพธ์ 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ภำยใต้แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 

ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ จ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวกับกำรยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน สำมำรถแก้ไขปัญหำท้ำทำยและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและ
นวัตกรรม และยุทธศำสตร์ที่ 4 ที่เป็นกำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐำนกำรขับเคล่ือน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้ำวกระโดดและอย่ำงยั่งยืนโดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม โดยทั้ง 2 
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวได้ก ำหนดเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ไว้ ดังนี้ 

1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย  ทั้งด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ และกำรเข้ำถึง
บริกำรและสวัสดิกำรของรัฐ กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกำภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วข้ึน
ในยุคดิจิทัล กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย กำรพัฒนำแรงงำนทักษะสูงและเฉพำะทำง กำรยกระดับแรงงำนทักษะต ่ำ กำรแก้ปัญหำควำม
เหลื่อมล ้ำในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของภำครัฐให้เข้ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ดิจิทัล มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเป็นสังคมที่มีควำมพร้อมในกำรเป็นสังคมสูงวัย และควำมพร้อมในกำรรองรับภัยรูปแบบใหม่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) การอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก 
ทางน ้าและทางทะเล รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกและกำรเป็นสังคม
คำร์บอนต ่ำมีกำรกระจำยควำมเจริญของเมืองและชนบทมำกข้ึน เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งเพิ่มข้ึน พื้นที่มีสมรรถนะสำมำรถ
แก้ปัญหำท้ำทำยและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตกำรเปล่ียนแปลงของโลก โดยกำรประยุกต์ใช้ผลงำนวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3) การเร่งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ และการ
ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อให้ภำคอุตสำหกรรม
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่ำนกำรสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีฐำน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น ำในระดับนำนำชำติ ในงำนวิจัยที่
ประเทศไทยมีควำมเข้มแข็ง 

4) การเร่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยเพื่อน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรปูธรรม กำรพัฒนำมำตรกำรแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้
ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม กำรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมในภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน รวมทั้ง
กำรพัฒนำมำตรฐำน ระบบคุณภำพ และกำรวิเครำะห์ทดสอบ 

5) การเข้าเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่ม
นักวิจัย และบูรณำกำรควำมเชี่ยวชำญกับหน่วยงำนได้อย่ำงคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และสร้ำง
มำตรกำรจูงใจผู้เชี่ยวชำญ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำ ให้มีควำมทันสมัยสอดรับ 
กำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนำคต ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำงทันท่วงทีและสำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณชิย์เพื่อ
เพิ่มระดับผลิตภำพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อกำรลงทุนสูง และมีผลกำรวิจัยตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
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ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  
แสดงปัจจัยน าเข้า กิจกรรมการด าเนินงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ 
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กลไกกำรติดตำมกำรส่งมอบผลผลิต และผลลัพธ์ 
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กลไกกำรบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม 
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กลไกกำรบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม 
กำรบริหำรทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. มุ่งเน้นการสร้างกลไกการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ที่มีเป้ำหมำยเพื่อบริหำร

ทุนวิจัยและนวัตกรรมให้ประชำชนและหน่วยงำนได้ใช้ประโยชน์จำกกำรสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นเชิงวิชำกำร 
เศรษฐกิจ (เกษตร อุตสำหกรรม พำณิชย์ บริกำร) สังคม/ชุมชน/ส่ิงแวดล้อม และนโยบำย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำและได้รับกำรย่องย่องเชิดชูในระดับชำติและนำนำชำติ 

กลไกการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย กระบวนกำรต้นน ้ำ กลำงน ้ำ และปลำยน ้ำ โดยกระบวนการต้นน ้า ได้แก่ 
กระบวนกำรก ำหนดกรอบวิจัยและนวัตกรรม  กระบวนกำรรับข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรม สรรหำ/คัดเลือกงำนวิจัยและนวัตกรรม 
กระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรม และกำรอนุมัติทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม  กระบวนการ
กลางน ้า  ได้แก่ กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลงำนวิจัยและนวัตกรรม  กระบวนการปลายน ้า ได้แก่ กำรประกำศเกียรติคุณหรือยก
ย่องบุคคลหรือหน่วยงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม และกำรขับเคล่ือนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์  

1. กระบวนการต้นน ้า โดยกำรพัฒนำกลไก รูปแบบกำรจัดสรรและบริหำรทุนให้มีประสิทธิภำพ โดยบูรณำกำรท ำงำน
ร่วมกับ PMU  ภำคีเครือข่ำยในระบบวิจัย พันธมิตร และควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (Demand Driven) ได้แก่ 

1.1 กระบวนการก าหนดกรอบวิจัยและนวัตกรรม  
• ทบทวนและวิเครำะห์กรอบกำรวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคลัองกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์

ชำติ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 (ร่ำง) แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ (ร่ำง) แผนพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565-2570 เป็นต้น 

• หำรือโดยกำรจัดกำรประชุมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกัน
ก ำหนดกรอบ/ประเด็นกำรวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรส่งเสริม สนับสนุน และถ่ำยทอด ควำมรู้ ผลงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในมิติต่ำง ๆ (วิชำกำร เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน/ส่ิงแวดล้อม และนโยบำย)  

• จัด Consortium กรอบ/ประเด็นกำรวิจัยและนวัตกรรม โดยระดมควำมคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (ชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร ผู้ประกอบกำร วิสำหกิจ ชุมชนและเครือข่ำย สถำบันกำรศึกษำนักวิชำกำร หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน) 

• รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม (เพิ่มเติมช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น) ผ่ำนกำรประชำ
พิจำรณ์ 

1.2 กระบวนการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สรรหา/คัดเลือกงานวิจัยและนวัตกรรม  ที่สอดคล้องกับกรอบ
การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีกลไกและรูปแบบการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 4 ประเภท ได้แก่  

• Open Call เปิดรับสมัครข้อเสนอกรอบ/ประเด็นกำรวิจัยและนวัตกรรม หรือ Consortium โดยผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) 

• Commissioning คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำเนินงำนวิจัยและนวัตกรรม 
• Joint Project ด ำเนินงำนวิจัยและนวัตกรรมตำมควำมร่วมมือ 
• Co-Funding ด ำเนินงำนวิจัยและนวัตกรรมด้วยกำรร่วมทุนวิจัย 

นอกจำกนี้จะมีกิจกรรมในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับประชำคมวิจัย โดยกำรจัดกำรชี้แจงกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม เช่น 
• จัดเสวนำ/สัมมนำ/ประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม 
• จัดกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพนักวิจัยในกลุ่มต่ำง ๆ  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเพิ่มทักษะในกำรท ำวิจัยได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนให้สำมำรถผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหำของประเทศได้ 
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1.3 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม  

1.3.1 การพิจารณาคัดเลือกและการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยกลไก ดังนี้ กำรก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมิน และกำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินข้อเสนอกำรวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มี 3 ระดับดังนี้  

- คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะที่ 3) พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
เพื่อพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้ำหมำย (คณะที ่ 2) พิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ ขับเคล่ือน ติดตำมและประเมินผล รวมถึงพิจำรณำกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรมตำมประเด็นเป้ำหมำยที่ได้รับมอบหมำยจำก 
วช. ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่ำโครงกำรไม่เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท 

- คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม (คณะที่ 1) ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมตำมยุทธศำสตร์ แผนแม่บท และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมถึงให้ควำมเห็นชอบในกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่ำโครงกำรตั้งแต่     
20 ล้ำนบำท ข้ึนไป 

1.3.2 การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยกำรจัดท ำสัญญำรับทุนวิจัยและนวัตกรรม เมื่อข้อเสนอ
กำรวิจัยและนวัตกรรมได้รับกำรคัดเลือก จะเข้ำขั ้นตอนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคณะท ำง ำน
พิจำรณำกลั่นกรองงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย กำรตอบรับกำรวิจัยจำกนักวิจัย เพื่อ
น ำไปสู่กำรกันเงินงบประมำณเข้ำบัญชี 903 กำรแจ้งอนุมัติทุน ประกำศรำคำกลำง จัดท ำสัญญำรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และเบิกจ่ำย
งบประมำณวิจัยตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้รับทุนในกระบวนกำรถัดไป 

2. กระบวนการกลางน ้า ได้แก่  
2.1 การติดตาม และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ วิชำกำร เศรษฐกิจ สังคม/ ชุมชน/สิ่งแวดล้อม 

และนโยบำยไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน ดังนี้ 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัยและนวัตกรรม ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมเงื่อนไขสัญญำรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ต่อ

คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ร่ำงรำยงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์  และรำยงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ ตำมที่

ก ำหนดไว้ตำมเงื่อนไขสัญญำรับทุนวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กำรตรวจเยี่ยมหรือลงพื้นที่วิจัย เพื่อคณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกรณีนักวิจัย

ประสบปัญหำหรืออุปสรรคระหว่ำงกำรวิจัย และติดตำมประเมินผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยกำรติดตำมและประเมินผลเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ (OKRs) และกำรบรรลุ

เป้ำหมำยหลักและทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objectives) ตำมแพลตฟอร์ม และโปรแกรม หรือแผนงำน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
- กำรประเมินรำยโครงกำร โดยจะด ำเนินงำนเมื่อแผนงำน / โครงกำรเสร็จสิ้นและส่งรำยงำนฉบับสมบูรณพ์ร้อม

ส่ิงที่ต้องส่งมอบแล้ว (Completion) รวมทั้งด ำเนินกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จส้ินอย่ำงน้อย 1 ปี โดยผู้เชี่ยวชำญ 
- กำรประเมินรำยประเด็นพัฒนำ (Agenda based, Agenda-Area based, Issue Base) หรือพื ้นที ่  (Area 

based)  โดยจะด ำเนินกำรเสร็จส้ินไปแล้วตำมช่วงเวลำ 3-5-10 ปี (Follow up evaluation) เพื่อประเมินควำมต่อเนื่องยั่งยืนของผลลัพธ์
และผลกระทบ โดยผู้เชี่ยวชำญ 

3. กระบวนการปลายน ้า ได้แก่ 
3.1 การประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและกำร

สนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้ำงแรงจูงใจให้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนกำรต่อยอดไปสู่กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ และกำรต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทำง
เศรษฐกิจ หรือนวัตกรรมทำงสังคม โดยมีกำรมอบรำงวัลกำรวิจัยแห่งชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 4 ประเภทรำงวัล ดังนี้ 
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- รำงวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ  
- รำงวัลผลงำนวิจัย  
- รำงวัลวิทยำนิพนธ์  
- รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น  

3.2 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
3.2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านเวทีวิชาการ 

 กำรจัดสัมมนำ / กำรประชุมวิชำกำร / กำรเสวนำวิชำกำร 
 กำรจัดแสดงนิทรรศกำรทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

 3.2.2 สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายและผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เช่น 

 กำรจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) 
  กำรขับเคล่ือนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ในพื้นที่จริงในลักษณะ Sandbox / Social lab 

3.2.3 การจัดการความรู้โดยการถ่ายทอดให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปขับเคลื่อน หรือให้กับผู้ใช้ประโยชน์ 
/ กลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

3.3  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ผ่านทุกช่องทาง เช่น 
 ผ่ำนส่ือออนไลน์ (FB / WWW. / Line / YouTube) 
 ผ่ำนส่ือส่ิงพิมพ ์
 ผ่ำนส่ือมวลชน
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
 



19 



19 

    ด้านการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนา
   อย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Objective) 
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางสุขภาพ มีความพร้อม

ในการเป็นสังคมสูงวัย และความพร้อมในการรองรับภัยรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดการทรัพยากร
และการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า มีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทมากขึ้น เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะสามารถแก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ผลกระทบ (Impacts)  
• ประเทศมีความพร้อมมากขึ้นในการเป็นสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีคุณค่าและ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม  
• ประเทศไทยมีระดับความส าเร็จตามดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุสูงข้ึน 
• ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สามารถพร้อมรับ ปรับตัวและ ลดผลกระทบจากภาวะ

ฉุกเฉินด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

• ความยากจนและความเหลื่อมล ้าทางโอกาสลดลง โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
• เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการใช้

วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นมีการเติบโตที่เอื้อต่อการกระจายโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคม ลดความความเหลื่อมล ้าระหว่างพื้นที่ ด้วยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
• ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแย้ง เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติในสังคมที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
• ประเทศยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

ผลักดันนโยบายที่ส าคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง โดยการใช้       

องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• ประเทศมีความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นทุนส าคัญในการพัฒนาประเทศและประชาชน ให้เป็นอารยะ

อย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

แผนปฏิบัติการที่ 1 
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ผลลพัธ์ส าคัญ (Key Results) 
• ผู้สูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
• ระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที ่ ซึ ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ ่งเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงวัคซีนและยา
ส าหรับโรคอุบัติใหม่ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• ประชาชนที่ได้รับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ  

• สถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้น
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค  

• ประเทศไทยมีค่าดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย (Active Ageing Index: AAI) เท่ากับ 0.8 ในปี พ.ศ. 2570 
• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้าน

การพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหมท่ี่
มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และองค์กรชุมชน ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 

• เมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมภิาค
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

• นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• ธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
• ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : 

CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีส่วนร่วม (Participation Index) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนี
เสรีภาพ (Freedom House Index) ซ่ึงอยู่ใน CPI เพิ่มขึ้น โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• ความรุนแรงจากความขัดแย้งในวงกว้างของสังคมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้น าไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

• ลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ
ใช้ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมสังคม 

• ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการด ารงชีวิ ตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ  
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• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาต่อ
ยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

• ผู ้ส ืบสานถ่ายทอด และ/หรือน า ผลงานวิจัย องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ ส าหรับ การส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
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1.1 ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมอืงให้มี

ศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
(Flagship) 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F8: ประเทศไทยมีผู ้สูงอายุในภาคชนบท/เกษตรและเมืองที่
สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น และมีระดับความส าเร็จตาม
ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุสูงขึ้น ด้วยการใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ผลผลิต 

• กลไกการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
• ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับบุคลากรใน
ยุคสังคมสูงอายุและดิจิทัล 
• องค์ความรู้ที ่น าไปสู่การปรับพฤติกรรมทั้งด้านดูแลสุขภาพ 
ด้านการออม 
• การขับเคลื่อนและ Empower ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อปท. ใน
การส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ
แบบมีส่วนร่วม

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F8: จ านวนนวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระดับประเทศหรือภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อสนับสนุน
การจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู ้สูงอายุให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมในชนบทและ
เมือง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และเกษตรกรรม (เพ่ิมขึ้นจ านวน 50 นวัตกรรม) 

KR2 F8: จ านวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพ่ึงตนเอง โดย
หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้
เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial 
Literacy) หรือความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 500,000 คน) 

KR3 F8: จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ด าเนินการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในอนาคตของผู้สูงอายุ และเพ่ิมความสามารถใน
การพึ่งตนเอง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ 
โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะ
ด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้เรื ่องสุขภาพ (Health Literacy) ความ
รอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital  Literacy) (จ านวน 700 อปท.) 

KR4 F8: จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถ
เพิ่มดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index: AAI) ของผู้สูงอายุไทย 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 200 ชิ้น) 

KR5 F8: ประเทศไทยมีระดับความส าเร็จตามดัชนีพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุสูงขึ้น (เพ่ิมขึ้นเป็น 0.8) 
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1.1 ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมอืงให้มี

ศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
(Flagship) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนกลไกการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้ง

ภาคการผลิตและภาคบริการรวมถึงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนักและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในภาคชนบท/เกษตรและเมือง ผ่าน

นวัตกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning and Long Life Learning) 
3) การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม Empowerment โดยการเชื่อมต่อระดับจากหน่วยนโยบายสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ผ่านการขับเคลื่อน
การด าเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
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1.1 ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P9: ให้ประเทศมีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุและการอยู ่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
รวมทั ้งส่งเสริมให้ประชากรไทยช่วงวัยแรงงาน (25-59 ปี) มีการ
เตรียมการเข้าสู ่วัยสูงอายุ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมือง เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย 
• แผนงานวิจ ัยและนว ัตกรรมด ้านการส ่งเสร ิมค ุณภาพช ี วิต 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพ่ือรองรับการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P9: จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (เพิ่มขึ้น จ านวน 100 ชิ้น) 

KR2 P9: จ านวนระบบและกลไกของสังคมที ่สนับสนุนการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
เช่น ระบบในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชน 
ระบบพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการท างาน (เพิ่มขึ้นจ านวน 
10 ระบบ)  

KR3 P9: จ านวนบุคลากร และอาสาสมัครที่ได้รับวุฒิบัตรด้าน
การบริบาลและดูแลผู ้ส ูงอายุและมีความรู ้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ 
(เพิม่ขึ้นจ านวน 5,000 คน) 

KR4 P9: จ านวนระบบและมาตรการที่เป็นนวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เพื ่อส่งเสริมให้ประชากรไทย ช่วงวัยแรงงาน (25-59 ปี) 
สามารถเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ (เพ่ิมขึ้นจ านวน 10 ระบบ) 
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1.1 ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมือง เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย 

ผลผลิต 
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่สามารถน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในระดับต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพรอ้ม
คนไทยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active aging) 
• เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้สูงอายุและคนพิการ 
• เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ ดูแล คัดกรอง ส่งเสรมิศักยภาพผู้สูงอายุ และลดอบุัติการณ์การเกิดโรค 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือมาตรการที่สนับสนุนการช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกช่วงวัยทั้งในภาคชนบท/เกษตร

และเมือง เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
2) การวิจัยและนวัตกรรมที่รองรับการสูงวัยในถิ่น (Ageing in Place) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ โดยการส่งเสริมและ

เสริมสร้างผ่านการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการทั้งด้านการบรกิาร 
การดูแลและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ภายใต้ทรัพยากร 
และบริบทของพ้ืนที่ อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท ตามบริบทของพื้นที่ โดย
การมีส่วนร่วมผ่านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ช่วยเสริมและสร้างพลัง
ให้กับผูสู้งอายุเป็นชุมชนที่น่าอยู่ส าหรับคนทุกเพศทุกวัย 

4) การบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และช่วยเหลือการท างาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

และคนพิการ 
6) การวิจัยและนวัตกรรมด้าน Health technology ที่ช่วยในการคาดการณ์และท านายสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อการป้องกัน ชะลอ และ

การดูแลรักษาโรค
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1.1 ด้านการพัฒนาสังคมสูงวัย 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม 

 และสังคม เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวยั 
ผลผลิต 
• ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับความรู้ในการพัฒนาถ่ายทอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการที่เป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ โดยมุ่งเน้นประเด็นส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือรองรับการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
• ชุดข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือรองรับการอยู่ร่วมกันของคนทุก
ช่วงวัย 
• หลักสูตรด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุและมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การต่อยอดขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคมผู้สูงอายุและทุกช่วงวัย 

โดยกลไกเครือข่ายวิจัยภูมิภาคและการมีส่วนร่วมของภาคจังหวัด 
• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ ให้เกิดเป็นหลักสูตรการบริบาลและ

ดูแลผู้สูงอายุ 
• การส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงาน (25 – 59 ปี) ที่มีอาชีพนอกภาค

เกษตรให้เข้าสู่วัยสูงอายุ 
2) การสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมวัยแรงงานในการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

ที่มีคุณภาพ 
• การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
• การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้าน      

สิ่งทอ เคร่ืองจักสาน และเครื่องปั้นดินเผา 
3) การขับเคลื่อนการรับรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยใช้ประโยชน์ 

• การพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและการเข้าถึงสื่อ
ดิจิทัลและกลไกในการเฝ้าระวังทางสังคม 

• การพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม 
4) การถ่ายทอดขยายผล ววน. เพื่อใช้ประโยชน์ภาคประชาสังคมทุกช่วงวัย 

• การถ่ายทอดขยายผลนวัตกรรมทางสังคมเพื่อรองรับสังคมทุกช่วงวัยและการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 

• การส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกช่วงวัยด้วยการขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการดูแลสุขภาพ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

5) การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการพัฒนาระบบและกลไกสร้างความ
เข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. 
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลือ่มล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า โดย
การเพิ่มโอกาสและลดช่องวา่งของการเขา้ถึงการพัฒนาอาชพี การศึกษาเรียนรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Flagship) 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F9: ขจัดความยากจนและลดความเหลื ่อมล ้า โดยการเพิ ่ม
โอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการบรรเทาความยากจน
ฉับพลันในแรงงานและกลุ่มเปราะบางที่ไดPรับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย
การใช้ผลงานวิจัย องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ผลผลิต 

• นวัตกรรมชุมชน 
• คร้วเรือนที่ยากจนและกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
• องค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือฝึกทักษะและสร้างรายได้ 
• แรงงานเปราะบาง/ยากจน เข้าถึงองค์ความรู้และใช้เทคโนโลยี 
• จ านวนผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น ซึ ่งสามารถเพิ่มอาหาร
โปรตีนให้กับคนไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออก และ/หรือลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F9: จ านวนนโยบาย นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม Sandbox 
เทคโนโลยี หรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที ่ได้น าไปใช้และแสดงว่าสามารถ
ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้าน 
อาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม (เพิ่มขึ้น 
1,000 นโยบายหรือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี) 

KR2 F9: จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์ ในการยกระดับศักยภาพ ท ักษะ โอกาส และรายได้ ของ
กลุ่มเป้าหมายทีย่ากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง (เพ่ิมขึ้นจ านวน 500 ชิ้น) 

KR3 F9: จ านวนเกษตรกรที่ยากจน ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม ท า
การเกษตรแบบ Smart Farming มีรายได้เพิ่มขึ ้นร้อยละ 20 (เพิ่มขึ ้น
จ านวน 5,000 คน) 

KR4 F9: จ านวนครัวเรือนยากจนในชนบทและเมอืงที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 100,000 ครัวเรือน) 

KR5 F9: จ านวนแรงงานยากจนและกลุ่มเปราะบางที่ยากจน เข้าถึง
องคค์วามรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และ/หรือ มี
ทักษะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ส าหรับอาชีพเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น
จ านวน 800,000 คน) 

KR6 F9: จ านวนแรงงานยากจนและกลุ ่มเปราะบางที ่ยากจนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้น
จ านวน 640,000 คน) 
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า โดย
การเพิ่มโอกาสและลดช่องวา่งของการเขา้ถึงการพัฒนาอาชพี การศึกษาเรียนรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Flagship) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

• การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมายให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และยั่งยืน โดย
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านผลผลิตที่ค านึงถึงต้นทุนการผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

• การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์และวัตถุดิบทดแทนตามแนวยุทธศาสตร์ 3S (Safety, Security, Sustainability) 
และการผลิตอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

• การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ดี การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการพ่อแม่พันธุ์สตัว์
เศรษฐกิจเป้าหมาย 

• การวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนและการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการท าปศุสัตว์/สัตว์
เศรษฐกิจเป้าหมายแบบปราณีตสอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• วิจัยด้านการพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือ ส่งเสริมการท าฟาร์มแบบแม่นย าสูง precision farming 
2) การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์ การตลาด และเศรษฐศาสตร์การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

• การวิจัยการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า เช่น ด้านการตลาด กรรมวิธีการผลิตสินค้า การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ 
การเก็บรักษา คุณภาพผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการก าหนดมาตรฐาน
สินค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย รวมถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย 

• การวิจัยและพัฒนาด้านสถานการณ์และแนวโน้มสนิค้าปศุสัตว์และประมง เพื่อใช้ในการท านาย (predict) /ก าหนดเป้าหมาย
ปริมาณการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่จะผลิตในอนาคต แก้ไขปัญหาสินค้าขาด/ล้นตลาด 

• การวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคสัตว์เศรษฐกิ จ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม สังคม แนวโน้มรสนิยมของผู้บริโภค 

• การวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงทางอาหาร และวิจัยความไม่มั่นคงทางอาหาร 
• การวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

3) การวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
• การวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุม การป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคประจ าถิ่นและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เศรษฐกิจ

เป้าหมาย 
• การวิจัยการเกิดผลกระทบตอ่สุขภาพของมนษุยจ์ากการบริโภคผลผลติหรือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสตัว์เศรษฐกิจเป้าหมาย 
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4) การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือก าหนดแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
• การวิจัยและทบทวนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือก าหนดทิศทางการวิจัยในอนาคต 
• การวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมในสัตว์

เศรษฐกิจเป้าหมาย 
• การวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ ระเบียบ มาตรการ แนวทางการป้องกันการกีดกันทางการค้า และแนวทาง

การสนับสนุนในการด าเนินการวิจัยและนวัตกรรมในสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย 
5) การขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

• การจัดการความรู้ (KM) การวิจัย การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ และ/หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเป้าหมาย ก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy 

• การบูรณาการแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และ ผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ 

• การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้ง ในระดับพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
การเพิ่มเกษตรกรรายใหม ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart farmer และเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อรองรับ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนท้องถ่ิน 

(Flagship) 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F10: สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรชุมชนรายเดิม
และรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ท้องถ่ินและเอกชนในพ้ืนท่ี และการสร้างเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่ท่ีมีบทบาท
และความสามารถในการประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
O2 F10: ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่
คุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดการสร้าง
อาชีพและกระจายรายได้สูชุ่มชนอย่างท่ัวถึง 

 

ผลผลิต 
• นักวิจัยชุมชนที่มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนท้องถ่ินเพิ่มขึ้น 
• นโยบายหรือมาตรการระดับพื้นที ่สนับสนุนความเข้มแข็งและการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการศึกษาทดสอบความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ในการน าไปใช้จริงในพื้นที ่
• องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบาย รวมท้ังศักยภาพและกลไกของ
ชุมชน/ที ่สามารถขยายผลเพื ่อการยกระดับการพัฒนาความมั ่นคงของ 
เศรษฐก ิจช ุมชน โดยการใช ้กระบวนการว ิจ ัยแบบเสร ิมพล ังช ุมชน 
(Community Empowerment) 
• กลไกการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายโดยใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที ่และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่นเพื ่อเพิ ่มทักษะและศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สู ่การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
• กลไกการขับเคลื ่อนและ Empower ทุกภาคส่วนเพื ่อการยกระดับการ
พัฒนาความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบเสริม
พลังชุมชน (Community Empowerment) ผ่านการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F10: จ านวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่
ได ้ร ับการยกระดับศักยภาพและมีรายได ้ เพิ ่มข ึ ้นจากการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 15 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 2,000 ราย) 

KR2 F10: จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ
องค์กรชุมชน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจ านวน 
1,000 ราย) 

KR3 F10: จ านวนนวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและ
การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้ทดลองใช้จริงร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน และมีผลกระทบทางสังคมใน
พ้ืนที่ (เพิ่มขึ้นจ านวน 50 นวัตกรรม) 

KR4 F10: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (MSME) และองคก์รชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ซ่ึง
เปน็ผลจากการใช้ผลงานวิจัย องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ต่อปี) 

KR5 F10: จ  านวนบ ุคลากรในภาคร ัฐ สถาบ ันอ ุดมศึกษา 
สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนา
ต่อยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 10,000 คน) 
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนท้องถ่ิน 

(Flagship) 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

1) สร้างนักวิจัยชุมชนและหนุนเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมพลังชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้สู่สังคม
คุณภาพ 

2) ลดความเหล่ือมล ้า พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชน โดย 
• ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของชุมชน เช่น ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่เป็นอัตตลักษณ์โดดเด่นในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 
• ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและต่อยอดสู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบชุมชนหรือ

มาตรฐานสากล 
• พัฒนาการเลี้ยงและการแปรรูปศุสัตว์/การประมงให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
• ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด การกระจายสินค้า และการจัดจ าหน่าย อาทิ การท า Platform ออนไลน์ Outlet farm 
• พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ 

3) พัฒนาทักษะแรงงาน สร้างโอกาสให้แรงงานคืนถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมีรายได้ รวมทั้งพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

• ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู ่การเป็น SMEs ด้วยองค์ความรู ้ด้านการประกอบการ การบริหารจัดการนวัตกรรม
กระบวนการเพื่อลดต้นทุน และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยวิจัยและนวัตกรรม  

• การพัฒนาทักษะอาชีพที่ส าคัญและจ าเป็นให้แก่เกษตรกร และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่
กลับคืนถิ่น และสนับสนุนแรงงานที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการยกระดับการเกษตรแบบ Smart Farming 
ที่ครบหว่งโซคุ่ณค่าส าหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O2 P11: สรา้งความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองคก์ร
ชุมชนรายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบ
ที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่ และการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรในพื ้นที ่ ที ่มีบทบาทและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดองค์ความรู ้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

 

ผลผลิต 

• เกษตรกรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในระบบบริหารจัดการด้านการเกษตร ตั้งแต่ระบบการผลิต การ
แปรรูป โลจิสติกส์ และการตลาด สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจฐานราก 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR2 P11 : จ านวนเกษตรกรที ่ยากจน ซ ึ ่งใช ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท าการเกษตรแบบ Smart Farming มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 (เพิ่มข้ึนเป็น 5,000 คน) 

KR4 P11 : จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพ ทักษะ โอกาสและรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ยากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง (เพิ่มขึ้นจ านวน   
500 ชิ้น) 
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1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล ้า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการยกระดับการเกษตรแบบ Smart Farming 
ที่ครบหว่งโซคุ่ณค่าส าหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะในภาคเกษตรไทยต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย พบว่านโยบาย

บริหารจัดการน ้าจะช่วยเพิ่มรายได้สุทธิต่อไร 10,365 บาท/ไร่ ถือว่าอยู่ในระดับต ่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดังนั้นควรหาแนวทาง
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหม่ โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมผสาน การพัฒนาคุณภาพสินค้า การ
ส่งเสริมเกษตรรายยอ่ยเข้าถึงการใช้เทคโนโลยใีหม่ สนับสนุน Sharing Economy ผ่านการส่งเสริมตลาดเชา่ซ้ือ เครื่องจักรกลการเกษตร   
การดึงดูดแรงงานวัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคนหันมาท าเกษตรรูปแบบใหม่ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 

1) การผลิตและแปรรูปผลไม้เพ่ือการส่งออก 
• ระบบการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลไม้ 
• การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• การพัฒนาด้านการตลาด เครือข่ายการส่งออก ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า การเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตร และ

ระบบโลจิสติกส์เพ่ือการส่งออกผลไม้ 
• การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

2) นวัตกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
• การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เทคโนโลยีการผลิตเพื่อการค้าและการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าและการส่งออก การพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าและระบบการผลิตเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ด้วย Smart farming เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง เป็นต้น 

• การวิจัยและพัฒนาด้านการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาด การวิจัยและพัฒนาด้านข้อมูล
ความต้องการบริโภคไม้ดอกไม้ประดับของตลาด เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาตลาดใหม่ เป็นต้น 

3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่ม อาหารเชิงหน้าที่ และอาหารแห่งอนาคตจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง ปรับเปลี่ยนระบบ

อาหาร ไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ และให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ สังคมและประเทศ โดยสร้างความรู้สึกร่วมกัน 
ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และเกษตรกร รวมทั้งผู้บริโภคเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง อิ่มอย่างมี
คุณภาพ และอิ่มอย่างไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

•  การพัฒนาผลิตภณัฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
• ระบบการผลิต ความต้องการของตลาด และการขนส่ง เพื่อยกระดับและรับรองมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

มันส าปะหลังของประเทศที่ประเทศอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ รองรับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ 
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4) การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
• การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบชีวนิเวศน์ของพืช สัตว์ และมนุษย์  (microbiome) เพื่อการใช้ประโยชน์ในในการฟื้นฟู รักษา

สภาพดินและน ้า การควบคุมโรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น ้า น าไปสู่การใช้ประโยชน์
จุลินทรีย์เชิงองค์รวมในระบบเกษตรปลอดภัย 

• การใช้ประโยชน์จุลนิทรียใ์นการฟ้ืนฟู รักษาสภาพดินและน ้าเพ่ือการเกษตร และการใช้ประโยชน์ของจุลนิทรียใ์นการควบคุม
โรคและแมลงในพืชเศรษฐกิจ ในรูปแบบ Biofertilization, Biostimulation และ Biocontrol ตลอดจนกระบวนการพัฒนาชีวภัณฑ์เหล่านี้
เพื่อน าไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

• การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น ้า ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดการใช้สาร
ปฏิชีวนะ เช่น การใช้โพรไบโอติก การใช้จุลินทรีย์รักษาคุณภาพน ้า เป็นต้น 

• การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่นการผลิตสารชีวโมเลกุ ลที ่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
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1.3 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบส าหรับสังคมคุณธรรม 
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมคุณธรรม 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P12: สนับสนุนการสร้างสังคมคุณธรรม การส่งเสริมให้คนไทย
มีคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและแก้ไข้ ปัญหาการทุจริต       
คอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครฐั 
ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมคุณธรรม 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P12 : จ านวนผลงานวิจัย องคค์วามรู ้นวัตกรรม เทคโนโลย ีและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที ่ได้น าไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับสังคม
คุณธรรม แก้ไขปัญหาคอรSรัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (เพิ่มขึ้น
จ านวน 100 ชิ้น) 

KR2 P12 : จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบของระบบและ
กลไก รวมถึงกลไกการ monitor การทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 
กลไกการสื่อสารเรื ่องธรรมาภิบาล ทุจริตคอร์รัปชัน และนวัตกรรม 
Sandbox (เพ่ิมขึ้นจ านวน 10 รูปแบบและหรือกลไก) 

KR3 P12 : จ านวนองค์กรต้นแบบ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กร
ชุมชน ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งด าเนินกระบวนการ วิจัย ประเมิน ออกแบบ 
และ ทดลองใชก้ลไกและระบบที่ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (เพิ่มขึน้จ านวน 
15 องคก์ร) 

KR4 P12 : ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการมีส่วนร่วม (Participation 
Index) และดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) ซึ ่งอยู่น CPI 
(ดัชนีการรับรูก้ารทุจริต - Corruption Perception Index: CPI) เพ่ิมขึ้น 
โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นสูง
จากปทีี่ผา่นมา) 
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1.3 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบส าหรับสังคมคุณธรรม 
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมคุณธรรม 
ผลผลิต 
• จ านวนองค์กร/ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
• นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรม 
• แนวทาง/ มาตรการ ในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม 
• จ านวนผลงานวิจยั/ องค์ความรู้/ นวัตกรรม ทีน่ าไปใช้ประโยชน ์

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 

• การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรม 
2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
      •  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไทยให้มีคุณธรรม 
      •  การส่งเสริมคุณธรรมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
3) การยกระดับสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
4) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      •  การพัฒนากระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 
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1.3 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบส าหรับสังคมคุณธรรม 
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 

 

ผลผลิต 

• มาตรการหรือข้อก าหนดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
• มาตรการในการการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย 
• นวัตกรรมหรือเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตใรภาครัฐ 
• ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจทิัลแพลตฟอร์มถูกน าไปใช้ประโยชน์และแกป้ญัหาคอร์รัปชั่นและธรรมาภิบาล 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การเสริมสร้างการตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนในหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

• มาตรการหรือกระบวนการติดตามการปฎิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของเจ้าหน้าที่รัฐและการวางกลไกทางปฎิบัติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างการตระหนักรู้ ในหลักธรรมาภิบาลแก่ทุกภาคส่วน 

2) การคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบของระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมการบังคับ
ใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การเข้าถึงข้อมูลและการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
• การประเมินผลมาตรการการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งเสนอแนะ วิธีการเพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 
• การผลิต platform ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และมีประโยชน์ทั้งในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการสอดส่องดูแลการ

คอร์รัปชัน 
3) การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) CPI 

• มาตรการหรือแนวทางในการยกระดับค่า CPI โดยเฉพาะในเรื่องดัชนีการเปิดเผยข้อมูล 
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1.4 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ 
 

เป้าหมายของแผนงานตามแผน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P14: ลดความรุนแรงในสังคมไทยและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั ้งสวัสดิภาพสาธารณะ ด้วยการใช้
ผลงานวิจัย องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมไทยไร้ความรุนแรง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P14: จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ผ่านการทดลองใช้และแสดงว่าสามารถลด
ความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 200 ชิ้น) 

KR2 P14 : จ านวนระบบข้อมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และร่วมเป็นเจ้าของโดยภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ส าหรับการตัดสินใจเชิง
นโยบายและปฏิบัติการในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการ
สรา้งความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์ิน รวมทั้งสวัสดภิาพสาธารณะใน
ชีวิตของประชาชนไทย (เพ่ิมขึ้นจ านวน 6 ระบบ) 

KR3 P14 : จ  านวนนโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติเชิง
นวัตกรรมที่ร่วมพัฒนา เห็นชอบร่วมกนัและถูกน าไปใช้ในทางปฏิบตัิ โดย
เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และนานาชาติ ในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการ
สรา้งความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยส์ิน รวมทั้งสวัสดภิาพสาธารณะใน
ชีวิตของประชาชนไทย (เพ่ิมขึ้นจ านวน 50 ชิ้น) 

KR4 P14 : จ านวนผู้น าเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการลดความรุนแรงในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ ไปถ่ายทอดและ/หรือใช้
ประโยชน์ (เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,000 คน) 
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1.4 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมไทยไร้ความรุนแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ผลผลิต 
• ข้อเสนอ/แนวทาง/มาตรการ/จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ   การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านพฤติกรรมและ
สังคม  
• ผู้น าองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอด หรือใชป้ระโยชน ์

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา 

และลดความรุนแรงในสังคมมิติต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา 
2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือสรา้งครอบครัวพลังบวกและ

ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 
3) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างความปลอดภัยและ

สันติสุขในครอบครัวและสังคม 
4) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

สังคมไทยในภาวะวิกฤติสังคมโลก
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1.4 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
รวมท้ังสวัสดิภาพสาธารณะ 

ผลผลิต 
• ระบบข้อมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง      
สวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 
• แนวทางการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย  
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 
• ระบบการจัดการเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริม
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 
• มาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 
• นโยบายเพ่ือการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดความรุนแรงในสังคม รวมทั้งลดความสูญเสีย 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพสาธารณะของสังคมไทย 

      1.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• นโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการบริหารความปลอดภัยและสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
• การพัฒนาและยกระดับดิจิทัลแพลตฟอร์มการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง 
• ฐานข้อมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนเพื่อการตัดสินใจ เชิงนโยบายและปฏิบัติการ ใน

การส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
• การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในทุกมิติ 
• การขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับชาติและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิภาพสาธารณะของสังคมไทย 
• นโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติด้านนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย  
• การเสริมสร้างสวัสดิการและสิทธิที่เหมาะสมกับสังคมไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการหรือการบริการของรัฐ 

รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม 
• การปรับปรุงนโยบายการศึกษา การสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ให้ได้ รับ

ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนในครัวเรือนยากจนหรือพื้นที่ห่างไกล
ได้รับโอกาสมากขึ้น 



41 

• การส่งเสริมเสริมให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ
ตามศักยภาพและความต้องการเพื่อให้มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง 

• การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง และเกิดความเป็นธรรมในสังคม 

• การสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว   
• การสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์และเศรษฐกิจชุมชน 

2) ความปลอดภัยทางถนน 
      2.1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างระบบที่ปลอดภัย (Safe System) ที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนโลกด้านความปลอดภัยทาง

ถนน 
      2.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือวางระบบการติดตามประเมินผลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
      2.3 ระบบขนส่งสาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
      2.4 การวิจัยมุ่งเป้าเพื่ออัตราการเสียชีวิตจากปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบด้วย 

• รถจักรยานยนต์  
• ดื่มแล้วขับ  
• การใช้ความเร็วเกินกฎหมายก าหนด 
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1.5 ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P15 : พัฒนาและเร ่งแก ้ ไขป ัญหาทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อม โดยมุ ่งเน้นการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการบริโภคอย่างยั ่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 
รวมทั้งลดผลกระทบจากมลพิษที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคม และผลักดัน
นโยบายท ี ่ส  าค ัญและ เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

• แผนงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมด้านเศรษฐก ิจส ีน  ้ า เง ิน (Blue 
Economy) 
• แผน ง านว ิ จ ั ย แ ล ะ น ว ั ตก ร รมด ้ า นน ิ เ วศ แล ะ มลพ ิ ษ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านนิเวศ มลพิษ และการบริโภคใน
ภาคเมืองและชุมชน เพื่อยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า   
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาต้นแบบและส่งเสริม
การขยายเครือข่ายอาสาสมัครที ่ใช้องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P15 : จ านวนระบบข้อมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและร่วมเป็นเจ้าของโดย
ทุกภาคส่วนส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน  
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 6 ระบบ) 

KR2 P15 : จ านวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม Sandbox ที่
ถ ูกน าไปใช้ในการพัฒนาและเร ่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอน
ต ่า อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืน ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เพ่ิมขึ้นจ านวน 100 ชิ้น) 

KR3 P15 : จ านวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และถูก
น าไปใช้ในทางปฏิบัติ ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ที ่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า  (เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 50 นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

KR4 P15 : จ านวนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน ใน
เมืองหรือชนบท ที่สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษ การใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
และการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า โดยใช้นโยบาย/มาตราการ/แนวปฏิบัติเชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  (เพิ่มขึ้นจ านวน 100 จังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ชุมชน) 

KR5 P15 : จ านวนสมาชิกของเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ที่ใช้องคค
วามรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น  (เพิ่มขึ้น
จ านวน 5,000 คน)       
KR6 P15 : จ านวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น(เพิ่มขึ้นจ านวน 100 
ต้นแบบ 
     KR7 P15 : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดลงร้อยละ 10) 
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1.5 ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน ้าเงิน (Blue Economy) 
ผลผลิต 
• ฐานข้อมูลผลงานวิจัยขนาดใหญ่ และสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
• นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับต่าง ๆ 
• เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม Sandbox ที่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูก
น าไปทดลองใช้ในทางปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และพื้นที่  
• ต้นแบบในการประยุกต์องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถน าไปพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในชุมชน/ท้องถิ่น 
• ผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ในการวางแผนเชิงพื้นที่ทาง ทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) 
และค่าดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ของประเทศไทย 
• พื้นที่ท าการประมงและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าทั้งในทะเลและชายฝั่ง (Mariculture) ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์โดยการประยุกต์องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การเสริมสร้างความพร้อมขององค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบจ าเป็นต่อการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเล 

• การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยใช้
วิธีการแบบเดิมควบคู่กับนวัตกรรม eDNA (Environmental DNA) 

• การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศทั้งในและนอกชายฝั่งทะเล อ่าวไทย
และอันดามัน  

• การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเลในระดับพื้นที่น าร่องระดับต่าง ๆ 
• การวิจัยและพัฒนาดัชนีคุณภาพมหาสมุทรส าหรับประเทศไทยระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด 

2) การเพิ่มมูลค่าศักยภาพเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ 
การลงทุน และลดความเสี่ยงที่มีผลต่อเศรษฐกิจทางทะเล 

• การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้านการผลิตอาหาร พลังงานน ้าจืด และการท่องเที่ยว โดยเน้น
การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า ในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาศักยภาพของอาหาร (Food Provision) จากทะเลที่มีสาเหตุจากการประมงเกินก าลังผลิต (Over 
Fishing) และ การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับศักยภาพในการกักเก็บกักคาร์บอนภาคทะเล (Blue Carbon Storage) 
3) การรักษา ฟ้ืนฟู และเพิ่มต้นทุนธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง 

• การเพิ่มผลิตภาพทางทะเล (Marine Productivity) และ/หรือ บริการของระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศักยภาพ
เศรษฐกิจทางทะเล ตามแนวทางเศรษฐกิจสีน ้าเงิน 
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• การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน รวมทั้งประเด็นที่มีสาเหตุจากการรุกล ้าของน ้า
ทะเล 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและ เกาะ อาทิ การกัดเซาะและการตกตะกอน (Erosion and 
Sedimentation) เป็นต้น 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลโดยเฉพาะในประเด็น คุณภาพน ้าทะเล ขยะทะเลและไมโครพลาสติก 
• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูรวมทั้งการสร้างใหม่ต้นทุนธรรมชาติทางทะเลและ

ชายฝั่ง รวมทั้งทะเลนอกชายฝั่ง โดยเน้นการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการรักษาและเพิ่มต้นทุนธรรมชาติทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
ทะเลนอกชายฝั่ง 
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1.5 ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านนิเวศและมลพษิในภาคอุตสาหกรรม 
ผลผลิต 
• ฐานข้อมูลกลาง (Platform) ด้านมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการมลพิษ
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นย า สมบูรณ์ และครอบคลุมแหล่งมลพิษและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
• การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การจัด
การพลังงาน การจัดการน ้าและน ้าเสีย การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การ
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ให้ครบวงจร และกลไกการรับรู้เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขระเบียบและประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการจัดการ แนวทางการพัฒนา รวมทั้งความเชื่อมโยงการ
ด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการในจัดการมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
• รูปแบบ/วิธีการประเมิน/การตรวจติดตาม/แพลตฟอร์ม ของระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Industrial Ecology) ในการจัดการและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ การจัดการพลังงาน การจัดการน ้าและน ้าเสีย การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจั ดการ
ก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และการอยู่
ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของกลุ่มอุตสาหกรรมทุกขั้นตอน 
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดักจับและใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจกที่ดักจับได้ รวมถึงการกักเก็บไว้ (Carbon Capture and 
Utilization and Storage) จากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
• ระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครือข่ายชุมชนรอบสถานประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการ
จัดการด้านมลพิษของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบให้เป็นสังคมคาร์บอนต ่า ทั้งในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
หรือชุมชน ในเมืองหรือชนบท 
• ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการจัดการมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานก ากับ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรางมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Circular Economy Business Model เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ของ BCG Model ของประเทศ 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง 

• รวบรวม/เชื่อมโยง/ขยายฐานข้อมูล Big data ของการน าเข้า-ส่งออก-การใช้/ผลิตสารเคมี-ผลิตภัณฑ์ทุกระดับภายในประเทศ 
การระบายมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซ่ึงระดับการเชื่อมโยงอาจเริ่มจากระดับที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน) และการเพ่ิมเติมข้อมูลด้านการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
กลางในการบริหารจัดการมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



46 

• การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ การจัดการพลังงาน 
การจัดการน ้าและน ้าเสีย การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ให้ครบวงจรของภาคอุตสาหกรรม 

• การขยายแนวทางให้อุตสาหกรรมต้นทางหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดูแลอุตสาหกรรมกลางน ้าและปลายน ้าภายใต้ธุรกิจของ
ตนเอง ตลอดห่วงโซ่ Supply Chain ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ กระบวนผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดการมลพิษ พลังงาน และการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

• การยกระดับผู้ประกอบการ บุคลากร แรงงาน ให้เป็นผู้มีมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีการจัดการน ้าและน ้าเสีย การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การ
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวงั
มลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม และฟื้นฟูและการป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีในพื้นที่ปนเปื้อนจาก
อุตสาหกรรมที่มีปัญหาในปัจจุบัน 

2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดก ารมลพิษและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบและกระ
บวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ
และปฏิบัติตามได้ 

• การก าหนดทิศทาง นโยบาย และสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้วัสดุชีวภาพภายในประเทศกับ
การแก้ปัญหาการจัดการขยะ PM2.5 และมลพิษ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและยากับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

• การก าหนดนโยบายทิศทาง ปัจจัยความเชื่อมโยง ประเภทอุตสาหกรรม พ้ืนที่ก่อก าเนิด พ้ืนควบคุมจัดการ Carrying Capacity 
ของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เตือนภัยและเฝ้าระวังการเกิดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการน าก๊าซเรือนกระจกจากการดักจับไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คา่
เชิงพาณิชย์ 

3) การส่งเสริม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรและพลังงานภาคอุตสาหกรรมให้ปลอดมลพิษเป็นมติรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

• การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรและพลงังาน ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ และลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

• การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์พลังงาน และเศรษฐศาสตร์สุขภาพในการพัฒนาระบบนิเวศ ที่เอื้อ
ต่อการลงทุนและการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของ BCG Model ของประเทศ 

• การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ความร่วมมือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เครือข่ายเฝ้าระวัง และความร่วมมือจากภาคประชาชน 
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1.5 ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านนิเวศ มลพิษ และการบริโภคในภาคเมืองและชุมชน 
เพื่อยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

ผลผลิต 
• ฐานข้อมูลการบริหารจัดการมลพิษของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการมลพิษ 
• เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม Sandbox ที่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหามลพิษและส่งเสริมการใช้และแหล่ง
พลังงานที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
• นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ในระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนและกา รเป็นสังคม
คาร์บอนต ่า  
• จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเมืองหรือชนบท ที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษและส่งเสริมการใช้และแหล่งพลังงานที่เหมาะสม 
โดยใช้นโยบาย/มาตราการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่  
• ต้นแบบการประยุกต์องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถน าไปพัฒนาและใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชน/ท้องถิ่น  
• การบริหารจัดการระบบนิเวศในภาคเมืองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ความหลากหลายท างชีวภาพ และ
ลดมลภาวะ 
• การวิจัยและพัฒนาที่ขยายงานไปสู่ในระดับการทดลองร่วมกับอุตสาหกรรมมีมากขึ้น 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) ด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5 

• การลด PM2.5 และมลพิษอากาศอื่น ๆ จากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ การศึกษาสาเหตุของการเกิด PM2.5 และ PM2.5 
ทุติยภูมิในพ้ืนที่ที่มีค่า PM2.5 สูง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา PM2.5 และมลพิษอากาศอื่น ๆ เชิงพ้ืนที่  

• ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและ PM2.5 ที่เหมาะสม ผ่านการพยากรณ์/คาดการณ์ ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศและ PM2.5 ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบมลพิษ PM2.5 ข้ามพรมแดน (Trans Boundary Haze Pollution)  

• การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จโดยเชื่อมโยงกิจกรรมหรือปัญหาร่วม (Cross Cutting Issues) และแก้ปัญหาบนพื้นฐานที่ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์ (Win-Win Situation) และ ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) อาทิ วัสดุเกษตร พลังงาน สารมูลค่าสูง ปัญหา PM2.5 
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การส่งเสริมการใช้วัสดุเกษตรเพื่อผลิตสารมูลค่าสูงหรือพลังงานโดย ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมในการลดมลพิษทางอากาศ PM2.5 และก๊าซเรือนกระจก 

• การวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศและ PM2.5 และการวิจัยเพื่อการบรรเทาปัญหามลพิษอากาศและ PM2.5 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาพอนามัย รวมทั้งการประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แ ละมาตรการทาง
สังคมที่เหมาะสม  

• การบริหารจัดการ PM2.5 เชิงนโยบาย การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM2.5 เชิงพื้นที่ เชิงกิจกรรม หรือชุมชน 
รวมทั้งการถอดบทเรียนระดับพื้นที่ที่ประสบความส าเร็จเพื่อการขยายผลและน าไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและระบบเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการปัญหา PM2.5 ระดับพ้ืนที่ 
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2) ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)  
• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการจัดการขยะโดยระบบ Digital Technology การส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอยที่ต้นทาง ด้วยกลไกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และวิธีการอื่น ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• การจัดการน ้าเสียชุมชน ด้วยการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของ
ชุมชน รวมทั้งการน าน ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเสียในพื้นที่คุณภาพน ้าวิกฤต/พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ และ
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่โดยเฉพาะช่วงภาวะการขาดแคลนน ้า 

• การจัดการของเสียอันตรายชุมชน ด้วยการวางระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายประเภทอื ่น) จากชุมชน การควบคุมและด าเนินการสถานที่คัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

• การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ กิจกรรม และปัญหาเร่งด่วน 

• การจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการใช้ Digital Technology, Innovation Logistic และนวัตกรรมอื่น ๆ ในการระบบ 
Greening Supply Chain น าวัสดุทางการเกษตรและของเสียอื่น ๆ เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงาน วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
วัตถุดิบ หรือการก าจัด เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนและคุ้มค่า 

• การใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นเครื่องมือในการจัดการของเสียตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ 

3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกสู่ชุมชน  
• การวิจัยและพัฒนาแหล่งและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน ด้วยการพัฒนาศักยภาพพลังงานทางเลือก

ระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังน ้าขนาดเล็ก (Small Hydropower) พลังงานจากชีวภาพ 
(Bioenergy) และพลังงานจากขยะ (Waste to Energy) และพลังงานทางเลือกใหม่ เช่น พลังงานไฮโดรเจน  

• การวิจัยและนวัตกรรมประสิทธิภาพพลังงาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement) 
โดยใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งการศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน และเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) แบตเตอรี่ Battery Pack/Repack รวมทั้งระบบ Battery 
Management System (BMS) และระบบอัดประจุแบตเตอรี่ (Battery Charging Systems) 

• การวิจัยเชิงนโยบายและมาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เช่น Indirect Benefit / เศรษฐศาสตร์
พลังงาน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับภาค ระดับภูมิภาค (Regional Policy) จนถึงระดับชุมชน



49 

 

1.5 ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

 แผนงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินในการพัฒนาและแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มในชุมชน/ท้องถ่ิน 

ผลผลิต 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
• เครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ที ่ใช ้องค์ความรู ้  ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
• จ านวนนักวิจัยชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน/ท้องถิ่น 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

1) การพัฒนาองค์ความรู้  ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

2) การสร้างพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยเน้น 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูปา่ต้นน า้ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

• พัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้า  
• แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน อาทิ การจัดการขยะ น ้าเสีย หมอกควัน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
• การจัดการเพื่อรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) การสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชนด้านทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม และเพิ ่มเครือข่ายอาสาสมัครเพื ่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม อาทิ นักส่ิงแวดล้อมชุมชน และอาสาสมัครอื่น ๆ ระดับชุมชนที่เข้าร่วมการแก้ปัญหาใน
พื้นที่ 

4) การสนับสนุนให้มีแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research Platform) ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อย่างตรงจุด เหมาะสมและยั่งยืน 

5) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การจัดการขยะทะเล การแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน โดยใช้ AI Data Analytic และ Remote Sensing รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กรณีแม่น ้าโขง เป็นต้น 

6) การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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1.6 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P16 : ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลผลิต 
• แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส าคัญ และแบบจ าลองเพื่อ
ประเมินผลกระทบและความเสียหายจากทุกภัยพิบัติทางธรรมชาติเชื่อมโยง
กันในพื้นที่ส าคัญของประเทศ (Catastrophe Model)  
• แบบจ าลองสถานการณ์การบริหารจัดการน ้า ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและการบรรเทาปัญหาวิกฤติน ้า เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ มีแนวทาง 
แนวโน้มความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยพัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็น อาทิ 
ข้อมูลการพยากรณ์ด้านอุตุ-อุทกวิทยา การพิจารณาก าหนดตัวแปรที่
ส าคัญและสัมพันธ์กับปัญหา ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยหรือใน
เวลาท่ีเหมาะสม มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์โดยเคร่ืองมือที่เชื่อถือได้ เช่น Multi-
Criteria Decision Making  
• ระบบการบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพใน
พื้นที่น ้าท่วม น ้าแล้งซ ้าซาก หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการผันแปรสภาพภูมิอากาศ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับผิวดิน และ ใต้ผิวดิน 
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณ์ผลกระทบจากการผันแปร
สภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
เตือนภัย และระบบติดตามการผันแปรและเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• แนวทางการปรับตัว การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพื้นที ่ และการใช้
นวัตกรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรับมือต่อการผันแปรสภาพ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนต่าง ๆ 
• พื้นที่นวัตกรรม Sandbox (พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ที่ทดลองใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และเห็นผลส าเร็จในการพัฒนาและด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการผันแปรสภาพภูม ิอากาศ การเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ  
• องค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนและแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงระบบบริหาร
จัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัต ิทางธรรมชาติและการผันแปรสภาพภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ โดย
การประเมินผลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
• เครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P16 : จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที ่ผ่านการทดลองใช้และแสดงว่าสามารถ
สนับสนุนในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 100 ชิ้น) 

KR2 P16 : จ านวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที ่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ (เพิ่มขึ้นจ านวน 20 นโยบาย/
มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

KR3 P16 : จ านวนพื้นที ่นวัตกรรม Sandbox (พื้นที ่เสี ่ยงภัยทาง
ธรรมชาติ) ที่ทดลองใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเห็นผลส าเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ  (เพิ่มขึ้นจ านวน 10 พื้นที่) 

KR4 P16 : จ  านวนองค์ความรู ้ท ี ่ เป ็นบทเร ียนและแนวปฏิบ ัติ  
(Guideline) รวมถึงระบบบริหารจัดการเพื ่อยกระดับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเส ี ่ยงและ
ผลกระทบ โดยการประเมินผลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น
จ านวน 5 ชิ้น) 

KR5 P16 : จ านวนผู้น าเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเส ี ่ยงและ
ผลกระทบไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์ (เพิ่มขึ้นจ านวน 5,000 คน) 
  



51 

 

1.6 ด้านการพัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการ 

ขอบเขตการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมุ่งเน้น 4 ภัยพิบัติส าคัญ ได้แก่แผ่นดินไหวและสึนามิ ดินโคลน
ถล่ม วาตภัย และอุทกภัยและภัยแล้ง ดังนี ้

1.1) แผ่นดินไหวและสึนามิ  
• การสร้างแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ และแบบจ าลองเพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายจาก

ภัยพิบัติในพื้นที่ส าคัญของประเทศ 
• การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและการสูญเสียจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
• การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตือนภัยภัยพิบัติสนึามิ 
• การพัฒนาวิธีการ แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงภัยพิบัติ 
• การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อม การจัดการความเสี่ยง และการลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดนิไหว

และสึนามิ  
• การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับประเมินความเสี่ยงและความเสียหายด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ  
• การสร้างเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์/ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ

ในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่กลับสู่สภาพเดิม 
1.2) ดินโคลนถล่ม  

• การสร้างแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่ม และแบบจ าลองเพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติ
ในพื้นที่ส าคัญของประเทศ 

• การศึกษาแนวโน้มภัยพิบัติดินโคลนถล่มในอดีต เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ (exposure) วัฏจักร ผลกระทบความเสียหายและภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 

• การคาดการณ์แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 
• การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตือนภัยและลดผลกระทบจากภัยพิบัติดินโคลนถล่ม 
• การพัฒนาวิธีการ แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงภัยพิบัติ 
• การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อม การจัดการความเสี่ยง และการลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่ม 
• การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับประเมินความเสี่ยงและความเสียหายด้านภัยพิบัติดินโคลนถล่ม 
การสร้างเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์/ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือใน

พ้ืนที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่กลับสู่สภาพเดิม 
1.3) วาตภัย  

• การสร้างแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติวาตภัย และแบบจ าลองเพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ส าคัญของประเทศ 
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• การศึกษาแนวโน้มและการคาดการแนวโนม้ของวาตภัยในอดตี 3 ประเภท คือ 1) พายุฤดูร้อน (Thunderstorm) 2) พายุหมนุ
เขตร้อน (Tropical Storm) และ 3) คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (Exposure) วัฏจักร ผลกระทบความเสียหายและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ 

• การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตือนภัยและลดผลกระทบภัยพิบัติวาตภัย 
• การพัฒนาวิธีการ แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงภัยพิบัติ 
• การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อม การจัดการความเสี่ยง และการลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติวาตภัย 
• การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับประเมินความเสี่ยงและความเสียหายด้านภัยพิบัติวาตภัย 
• การสร้างเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์/ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ

ในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่กลับสู่สภาพเดิม 
1.4) อุทกภัยและภัยแล้ง  

• การสร้างแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัยและภัยแล้ง และแบบจ าลองเพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายจากภัย
พิบัติในพื้นที่ส าคัญของประเทศ 

• การศึกษาแนวโน้มและการคาดการณ์แนวโน้มของอุทกภัยและภัยแล้งในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและลักษณะ
ของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Exposure) วัฏจักร ผลกระทบความเสียหายและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับความเสี่ยง
เชิงพ้ืนที่ 

• การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตือนภัยและลดผลกระทบภัยพิบัติอุทกภัยและภัยแล้ง 
• การพัฒนาวิธีการ แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักถึงภัยพิบัติ 
• การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อม การจัดการความเสี่ยง และการลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ 
• การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับประเมินความเสี่ยงและความเสียหายด้านภัยพิบัติ 
• การสร้างเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์/ชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ

ในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่กลับสู่สภาพเดิม 
2) การบริหารจัดการการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.1) ด้านการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การบูรณาการการปรับตัวต่อผลกระทบจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การประเมินผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยจากข้อตกลงระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ (อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส และข้อตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง กฎหมายด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของ EU หรือ กลุ่มประเทศอื่น ๆ ในประเด็นการกดีกันทางการค้าและประเดน็ทีม่ี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น)  

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณ์ผลกระทบจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยน
สภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย และระบบติดตามการผันแปร/การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และข้อเสนอเชิงวิธีการป้องกันผลกระทบ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตปัจจัย 4 และการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการ
ปรับตัวต่อผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โดยเฉพาะความแปรปรวนของฝนและ
อุณหภูมิ) และการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

• แนวทางการปรับตัว การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพ้ืนที่ และการใช้นวัตกรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรับมือต่อ
การผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรปรวนของสภาพอากาศต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

- การประเมินผลกระทบ การตอบสนองและศักยภาพการปรับตัวและการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศต่อการผัน
แปร/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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- การก าหนดพื้นที่เสี่ยงทางระบบนิเวศ และพันธุ์พืช/สัตว์ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบ เพิ่มความสามารถใน

การปรับตัว และการประเมินศักยภาพ carbon sequestration ของระบบนิเวศ 
• กลไก การจัดการ และ เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทั้งใน 

สภาพแวดล้อมการท างานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานประกอบการ 
2.2) ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

• การฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- การจัดการ ป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการผัน
แปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความแห้งแล้ง storm surge ความเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงของอุณหภูมิ 

- การวิจัยเพื่อให้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์พื้นถิ่นกลับมาเจริญเติบโตเพียงพอต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- การสร้างนวตักรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดการสูญเสยีแหลง่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม ้ป่าชายเลน 
พ้ืนที่ชุ่มน ้า ป่าบุ่งป่าทาม แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และพ้ืนที่นอกชายฝั่ง 

• การจัดการและคุ้มครอง รวมทั้งการสร้างสมดุลระบบนิเวศ 
- การวิจัยเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือภาวะวิกฤตหรือในพ้ืนที่วิกฤต พร้อม

ก าหนดมาตรการส าหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือความเปราะบางเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- การวิจัยความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ: ดิน น ้า ป่า คน เพื่อการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยร่วมกันอย่างสมดุล (การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความเข้าใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการด าเนินการใน
ระดับชุมชน) 

- การสร้างระบบและกลไกในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
- การจัดการและบริหารพื้นที่ป่าเพื่อลดผลกระทบจากการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
2.3) ด้านความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ 

• การพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของแหลงเก็บกักน ้า ระบบสงน ้า ระบบระบายน ้าใหเต็มตามศักยภาพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการใชน ้าเพ่ือรองรับความแปรปรวนของภูมิอากาศ 

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และป้องกันพื้นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 
• การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน ้าและพ้ืนที่ลาดชัน 
• การบริหารจัดการน ้าอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้นที่น ้าท่วม/น ้าแล้งซ ้าซาก หรือพื้นที่

เสี่ยงต่อการผันแปรสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับผิวดิน และ ใต้ผิวดิน (Sub-surface storage) เพ่ือ
การกักเก็บ และคงคุณภาพน ้าไว้ เช่น การถอดบทเรียน 

• การจัดการน ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน ้ากร่อย ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม 
• การพัฒนาระบบโครงสร้างและองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้เหมาะสม  
• การสร้างเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์/ชุมชน 
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1.7 ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์         
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P17 : พัฒนาและประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการ
พัฒนาประเทศและประชาชนให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
O2P17 : เผยแพร่และสื ่อสารผลงานวิจ ัย องค์ความรู ้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในวง
กว้าง ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นภาษาต่าง  ๆเพื่อให้เป็นสากล 

 

ผลผลิต 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวิจัยและวิชาการของวิทยสถานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
• แผนงานวิจ ัยและนวัตกรรมด้านวิจ ัยพื ้นฐานด้านมนุษย์ศาสตร์  
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิจัยและพัฒนามนุษย์กับความสัมพันธ์
ทางสังคมและเทคโนโลยี  

• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิด
สร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P17 : จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่ถูกใช้ประโยชน์
ส าหรับ การส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  (เพิ่มขึ้นจ านวน 500 ชิ้น) 

KR2 P17 : จ  านวนผลงานว ิจ ัยและองค ์ความร ู ้พ ื ้นฐานด ้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มขึ้นจ านวน 100 ชิ้น) 

KR3 P17 : จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที ่เกิดจากแผนงานวิจัยและวิชาการของ วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร ์ (เพิ่มขึ้นจ านวน 200 ชิ้น) 

KR4 P17 : จ านวนฐานข้อมูลแบบ Open access ด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย ถูกน าไปใช้ประโยชน์ทางสังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม  (เพิ่มขึ้นจ านวน 20 
ฐานขอ้มูล) 

KR5 P17 : จ านวนผู้สืบสานถ่ายทอด และ/หรือน า ผลงานวิจัย องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ ส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
ส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม (เพิ่มขึ้นจ านวน 10,000 คน) 

KR6 P17 : จ านวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เผยแพร่และ
สื่อสารในช่องทางต่างๆ ระดับนานาชาติ เป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้เป็นสากล 
(เพิ่มขึ้นจ านวน 500 ชิ้น) 
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1.7 ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์         
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวิจัยและวิชาการของวิทยสถาน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

ผลผลิต 
• ผลงานวิชาการ/งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของสาขาสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์ท้องถิ่น ที่หน่วยงานนโยบายของประเทศและภาคส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ไปสร้างประโยชน์
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 
• ภาคีเครือข่ายที่สร้าง impact ต่อประเทศทางด้านสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์
ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ ที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ของประเทศ และให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อประเทศไทยอย่างถูกต้อง  
• นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ใช้ประโยชน์ในสาขาสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติและช่างศิลป์ท้องถิ่น ใน
ภาคีเครือข่าย ได้รับโอกาสในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
• ฐานข้อมูลองค์ความรู้ภาพรวม (big data) ในสาขาสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์
ท้องถิ่น 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

• การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับมรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนอย่างเป็นการเฉพาะเจาะจง ใน 5 สาขาส าคัญ ได้แก่ สุวรรณภูมิ
ศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติแห่งชาติ และช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยการด าเนินงานของทั้ง 5 สาขา    
จะด าเนินการขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายในภารกิจ 4 ด้านส าคัญ ได้แก่  

1) การพัฒนาให้เกิดผลงานวิชาการระดับชาติ  
2) การสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมของภาคีเครือข่าย 
3) การสร้างและพัฒนาก าลังคนและทุนทางปัญญา 
4) การขับเคลื่อน/ผลักดันองค์ความรู้จากผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
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1.7 ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์         
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิจัยพื้นฐานด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศลิปกรรมศาสตร์ 

ผลผลิต 
• องค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่สามารถเป็นรากฐานความรู้ และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย 
นวัตกรรมในอนาคต 
• นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐาน  
• ผู้สืบสานถ่ายทอด และ/หรือน า ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้
ประโยชน์ ส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

1) มนุษยศาสตร์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
• การด ารงอยู่และการปรับใช้ของความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเชื่อ ทุนทางสังคม ในสังคมร่วมสมัย ที่ส่งเสริมต่อการ

พัฒนาจิตสานึกการเป็นพลเมืองดี ทั้งในฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก  
• ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี

ความหลากหลาย และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม  
• วรรณกรรมสร้างสรรค์ ที่สะท้อนสังคมร่วมสมัย มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าแนวคิดเชิงคุณค่ามาสร้างวรรณกรรมที่

สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม รวมถึงการสร้างคนไทยให้มีจิตส านึก มีความรับผิชอบต่อสังคม และกระตุ้นให้เกิดส านึกของ
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) สังคมศาสตร์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
• การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อสังคมสงบสุข 
• การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและปกครองเพื่อเสริมสร้างสังคมเป็นธรรม และการอยู่ร่วมกัน  
• การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม  
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ วิธีการ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ดังนี้ 
• สาขานาฏยศิลป์  
• สาขาดุริยางคศิลป์  
• สาขาทัศนศิลป์
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1.7 ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์         
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิจัยและพฒันามนุษย์กับความสัมพันธ์ทาง
สังคมและเทคโนโลย ี

ผลผลิต 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาและแก้ปัญหามนุษย์กับความสัมพันธ์ทางสังคมและเทคโนโลยี 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหามนุษย์กับความสัมพันธ์ทางสังคมและเทคโนโลยี 
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและสมดุลยภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
• คุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
• มาตรการ (Measures) ส าหรับส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
• เอกสารเผยแพร่ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์และศิลปกรรมศาสตร์ 
• ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม ่หรือ นวัตกรรมทางสังคม ที่สามารถลดความเหลือ่มล า้เชิงสังคมในพื้นที่ หรือน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและชุมชน และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
• เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมโดยสามารถส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในระดับประเทศ 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งออกด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม 

• สร้างมูลค่ากับผลผลิตการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว และไม้ผล สู่การเมืองพืชพลังงาน เมืองแห่งผลไม้  
• ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาน โดยเฉพาะประมง การเพาะเลี้ยงกุ้ง ปูและสัตว์น ้าชายฝั่ง สู่เมืองปูทะเลโลก  
• ส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์สู่การเป็นเมืองปศุสัตว์ฮาลาน 
• การพัฒนาอาชีพใหม่ให้กับประชาชน หรือ อาชีพเสริมที่สามารถด าเนินการควบคู่กันกับอาชีพ  เดิมเพื่อยกระดับรายได้และ

สถานะเศรษฐกิจครัวเรือนไปสู่ระดับการพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 
• ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด การกระจายสินค้า และการจัดจ าหน่าย อาทิ การท า Platform ออนไลน์ Outlet farm 

ขยายตลาดใหม่ๆ 
1.2 พัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการสุขภาพ 

• การน าคุณค่า อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาการท่องเที่ยว 
• พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น บริการทาง

การแพทย์อิสลาม เป็นต้น 
1.3 การพัฒนาคนสู่สังคมสันติสุข 

• พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานระดับโลกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และสนับสนุนแรงงานที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่ SMEs และธุรกิจ Star up  

• การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เข้าถึงโลก แห่งการเรียนรู้และการน าไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันได้
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• เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง 
• ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการ

เกิดโรค การดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูทารก การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ ้า การพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน   

• การสร้างต้นแบบประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพลเมือง อัจฉริยะ (Smart People) 
1.4 สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 

• สร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย  
• สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงาม

ให้แก่ประชาชน 
• สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบ 
• การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้า ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ 
• พัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าลุ่มน ้าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้า 
• ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงของการกัดเซาะชายฝั่ งในระยะยาว พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
• พัฒนารูปแบบ กลไกและระบบเฝ้าระวังเตือนภัยของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ  สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

เกิดขึ้นต่อเนื่อง-ซ ้าซากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้านสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.1 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยการลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
• การลดความแตกต่างในการเข้าถึงสินค้าในสังคม ที่มีต้นเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อ านาจ ศาสนา เครือญาติ เกียรติภูมิ 

เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศและชนชั้น  
• การสร้างการเข้าถึงโอกาสสิทธิทางสังคม เช่น ตลาดแรงงาน การเพิ่มรายได้ บริการสาธารณสุข เสรีภาพในการพูด 

การศึกษา การมีผู้แทนทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือกระจายรายได้หรือความมั่งคั่งอย่างเสมอภาค และมีความเป็นธรรม 
• แนวทางการลดความเหลื่อมล ้าด้านวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ ประเพณี ของคนในสังคมให้ได้รับการปฏิบัติ และมีการ

ให้คุณค่าที่เท่าเทียมกัน  
• การจัดท านโยบาย การสร้างกลไกและส่งเสริมทักษะ พัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชนและสังคม เพื่อลด

ความเหลื่อมล ้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
• การเสริมพลังเครือข่ายวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล ้าเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้น ให้เกิดการบริหารจัดการของ

หน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งในด้านวิชาการ การต่อยอดขยายผล การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน 
2.2 การบริหารจัดการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

• รูปแบบ และแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อการกระจายทรัพยากรสังคมสู่การน าไปใช้ เพื่อผดุงชีวิตในสังคมและ
เพื่อพัฒนาตนเอง ไปยังทุกภาคส่วนในสังคมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

• การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงทุนทางสังคม  
• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรทางสังคม เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการด ารงชีวิต

ตามความต้องการของคนในสังคม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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2.3 การพัฒนามนุษย์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
• พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมส าหรับชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
• การยกระดับและเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการโดยอาศัยทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาไทย

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชนชาติไทยในแต่ละให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง 
• การบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรพื้นถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการอนุรักษ์ภูมิหลังและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้ให้แก่ชนรุ่น
หลังสืบต่อไป 

• การเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
• แนวทางการถ่ายทอดและการส่งต่อวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต และเป็นมรดกทางสังคม (Social Heritage)
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1.7 ด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์         
เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิจัยและพฒันาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์
ของด้านศิลปกรรม 

ผลผลิต 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านศิลปกรรมที่สามารถขยายผลต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางสังคม ชุมชน 
• การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ที่ชดัเจน
น าไปสู่การแข่งขันในภาคเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่า  
• การพัฒนาทักษะ และการสื่อความหมายด้านศิลปกรรมของศิลปินเพื่อตอบสนองต่อรสนิยมความต้องการของผู้บริโภค 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

1) การวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและขยายผลต่อยอดงานด้านศิลปกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์ทางชุมชน สังคม การเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 

2) การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
3) การบูรณาการข้ามศาสตร์ศิลปกรรมร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น 
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ด้านการพัฒนาก าลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา    
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (Objective) 
ก าลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ/ทักษะสูง ด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพร้อมพัฒนาสู่อนาคต รวมทั้งได้รับการยอมรับระดับสากล 
 
ผลกระทบ (Impacts)  

• ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก  

• ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เช่น Nobel Prize) 

• ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาคและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  

 
ผลลพัธ์ส าคัญ (Key Results) 

• บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์  และนวัตกร ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตามความต้องการของประเทศ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Tier 1 และ/หรือมีผลงานที่จด
สิทธิบัตรในตา่งประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ  

• ผู้เชี ่ยวชาญภายนอกจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยที ่ถูกจัดอันดับอยู ่ ในฐานข้อมูล Scimago Institutions 
Rankings ของโลก มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

• ประเทศไทยมีศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน และศูนย์กลางการเรียนรู้  (Hub of 
Knowledge) ของอาเซียน เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

แผนปฏิบัติการที่ 2 
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวทิยาศาสตร์ และนวตักรทุกคน  

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเป็นควบคู่กับ 
การมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 

(Flagship) 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F12: บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการมี
สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ผลผลิต 
• ระบบหรือรูปแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรที ่ส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝัง
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
• บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีความรู ้และทักษะด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเน ินการว ิจ ัยในมน ุษย ์  ส ัตว์ เพ ื ่องานทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 
• หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
• ได้ระบบการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ  ทั ้ง
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
• จ านวนระบบ/รูปแบบกิจกรรม/หลักส ูตรท ี ่ ได ้ร ับการยอมรับใน
ระดับประเทศ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
• ก าลังคน หรือหน่วยงาน ที ่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รวมถึงมาตรฐานการวิจัย อื่น ๆ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F12: จ านวนระบบ/รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจ านวน 3 ระบบ/รูปแบบกิจกรรม/
หลักสูตร) 

KR2 F12: ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคน
ด ้านว ิทยาศาสตร ์  รวมถ ึ งน ักว ิทยาศาสตร ์  และนว ัตกร ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่
ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80) 
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน               
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถงึนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรทุกคน  

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเป็นควบคู่กับ
การมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 

(Flagship) 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ/นโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

• การสร้างระบบหรือรูปแบบกจิกรรมหรือหลักสูตรโดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อปลูกฝัง
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพวิจัยและนวัตกรรม 

• การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินการวิจัยใน
มนุษย์ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 

• การสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ/นโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

• การสร้างระบบหรือรูปแบบกิจกรรมหรอืหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย เพื่อปลูกฝัง
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

• การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความรู้และทักษะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินการวิจัยใน
มนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 

• การส่งเสริมและก ากับหนว่ยงานรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการวิจัย ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและยกระดับการวิจยั
ไปสู่ระดับสากล
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวทิยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวทิยาศาสตร์ และนวัตกร    
ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ 

โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
(Flagship) 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F13: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนา ก าลังคน
ด ้านว ิทยาศาสตร ์  รวมถึงน ักว ิทยาศาสตร ์  และนว ัตกร ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
มีทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศ
ระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

 

ผลผลิต 

• บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร 
ในสถาบันอุดมศึกษา และหน วยงานภาครัฐ และหน วยงาน
ภาคเอกชน มีทักษะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศและมี
ความเปนเลิศระดับสากล โดยใชวิทยาศาสตร การวิจ ัยและ
นวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F13: ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ
ระดับเทียร์ (Tier) 1 (เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 20) 

KR2 F13: ร้อยละของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรใน
ต่างประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี) 

KR3 F13: ค่าตัวชี้วัดผลกระทบของการอ้างอิงโดยเฉลีย่ (Field-
Weighted Citation Impact) ของประเทศไทย (ไม่นอ้ยกวา่ 1.0) 

KR4 F13: ร้อยละของที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส/ผู้ เชี่ยวชาญที่
ร่วมท างานกับภาคอุตสาหกรรม บริการ และงานวิจัยขั้นแนวหน้า
ของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) 

KR5 F13: จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรทักษะสูงของ
สถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษาหร ื อสถาบ ั น ว ิ จ ั ยท ี ่ ท  า ง านร ่ วมก ั บ
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ (เพิ่มขึ้นจ านวน 3,000 ต่อปี) 

KR6 F13: จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคน
ด ้านว ิทยาศาสตร์  รวมถึงน ักวิทยาศาสตร ์  และนว ัตกรของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ร่วมท างานวิจัยขั้นแนวหน้าใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่ปรากฏในผลงานตีพิมพ์ และ/
หรือ เอกสารโครงการวิจัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 50) 

KR7 F13: จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล (เพิ่มขึ้นจ านวน 5 คน) 
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวทิยาศาสตร์ และนวัตกร    
ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ 

โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
(Flagship) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีทักษะสูงเพื ่อรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมของประเทศ 
2) การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การ

พัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ  
3) การส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ 

รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในระดับประเทศและสากลเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมผูมี้ศักยภาพสูงใหเ้ข้าสู่เสน้ทางอาชีพ
และมีความกา้วหน้าในสายอาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนวตักร  

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P21 : ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร ์รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีสมรรถนะ/ทักษะสูง ให้มี
จ านวนมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและเป็นเลิศระดับสากล 
O2 P21 : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
เป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเปน็ ควบคู่กับการมีทักษะสูงด้านวิชาชีพ
และวิชาการ  

 

 

ผลผลิต 
• จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถ ึงน ักว ิทยาศาสตร ์  และนว ัตกร ท ี ่ม ีสมรรถนะ/ท ักษะส ูง ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ร่วม
สร้างหรือพัฒนากับภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นเป็น 30 คน ต่อประชากร 10,000 
คน ในปี 2570) 
• ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับเทียร์  (Tier) 1 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) 
• ร้อยละของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2 ต่อปี)

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P21 : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรง
ตามความต้องการของประเทศ  

KR2 P21 : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร ์รวมถึงนักวิทยาศาสตร ์และนวัตกร ที่มีสมรรถนะ/ทักษะสูง 
ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่
ร่วมสรา้งหรือพัฒนากับภาคเอกชน 

KR3 P21 : ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคน
ด ้ านว ิทยาศาสตร ์  รวมถ ึ งน ั กว ิ ทยาศาสตร ์  และนว ัตกรใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ผา่น
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู ้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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2.1 ด้านการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาก าลังคน             
ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมผูม้ีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพ
และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
สนับสนุนทุนตาม 6 กลุ่มสาขา OECD : 

1) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  
3) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์  
4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ  
5) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  
6) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 

ตามประเด็นมุ่งเน้น 
1. P1 (S1) การแพทย์และสุขภาพ  

- วัคซีนป้องกันโควิด-19  
- ATMPs (แผนงานส าคัญ) 

2. P2 (S1) เกษตรและอาหาร  
- Function Ingredients,  Function Food, Novel Food 
- อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 

3. P3 (S1) การท่องเที่ยว  
- การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4. P7 (S1) ยานยนต์ไฟฟ้า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

5. P8 (S1) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs)  
- การส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) 

6. P9 (S2) สังคมสูงวัย 
- การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

7. P11 (S2) เศรษฐกิจฐานราก 
- ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล ้า 
- เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
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2.2 ด้านการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
สถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของ
อาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเป็นศนูยก์ลางก าลังคนระดับสงู 
(Hub of Talent) และศูนยก์ลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซียน 

รวมถึงดา้นศาสตรโ์ลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม  
(Flagship) 

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 F14 : ประเทศไทยม ีศูนย์กลางก าลังคนระดบัสงู (Hub of Talent) โดย
ความร่วมมือของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมทั ้งมีกลไกและมาตรการที่
สามารถดึงดูดคนไทย และต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญพเิศษ/ระดับสูงให้
อยู่ในประเทศและร่วมโครงการด้าน ววน. กับประเทศไทย 
O2 F14 : ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของ
อาเซียน โดยความร่วมมือ ของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนทีมุ่่งเน้นสร้างองค์ความรู้
ที่มีเอกลักษณ์ในศาสตร์ สาขา ประเด็น หรือบริบท รวมถึงศาสตร์โลก
ตะวันออกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆอีกทั้ง เพื่อ
ดึงดูดคนไทยและต่างชาติรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ให้มาศึกษาเรียนรู้และร่วม
พัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

 

ผลผลิต 
• ศูนย ์กลางก าล ังคนระดับส ูง (Hub of Talent) และการยกระดับ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
• ผลงานตีพิมพ์ 
• องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 F14 : ประเทศไทยมีศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
ของอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาขึ้น
ใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/สถาบันที่มีอยู่ 

KR2 F14 : ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออกและ
มรดกทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/
สถาบันที่มีอยู่ 

KR3 F14 : จ านวนกลไก/มาตรการ/โครงสร้างพื้นฐาน ที่แสดงให้เห็น
ว่าสามารถดึงดูดคนไทย และบุคลากรวิจ ัยต่างประเทศที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ/ระดับสูงให้มาร่วมโครงการด้าน ววน. และหรือศูนย์กลาง
ก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ในประเทศไทย รวมทั้งคงอยู่ในประเทศ 

KR4 F14 : จ านวนสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนของไทยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่
อยู่ในฐานข้อมูล Scimago Institutions Rankings 

KR5 F14 : จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที ่เกิดจากศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) และศูนย์กลาง
ก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ได้รับการตีพิมพ์ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
ของฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI) 

KR6 F14 : จ านวน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดจาก
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน โดยเป็นผลงาน
ที่สร้างร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน 

KR7 F14 : ร้อยละการถูกอ้างอิง (Cited) ของผลงานตีพิมพ์ในระดบั
นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ที่เกิดจากศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Hub of Knowledge) และศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
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2.2 ด้านการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
สถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของ
อาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเป็นศนูยก์ลางก าลังคนระดับสงู 
(Hub of Talent) และศูนยก์ลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซียน 

รวมถึงดา้นศาสตรโ์ลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม 
(Flagship) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และการยกระดับศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 

ของประเทศไทยไปสู่ระดับอาเซียนและระดับสากล ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และสาธารสุข 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาเซียน 
3. ศูนย์จัดการความรู้การวิจัยระดับประเทศ 
4. ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์กลางก าลังคนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
5. ศูนย์การเรียนรู้ด้านประชากรศาสตร์ 
6. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
7. ศูนย์กลางทางด้านความรู้ท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
8. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรม 
9. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสัตว์เศรษฐกิจ
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2.2 ด้านการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
สถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของ
อาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 
(Global Partnership)  

 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P23 : สถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจัย และ/หรือเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม 
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกหรือภูมิภาคในการสร้าง
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
O2 P23 : ประเทศไทยมีการพัฒนาสู ่ความเป็นศูนย์กลางก าลังคน
ระดับสูงของอาเซียน (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
อาเซียน (Hub of Knowledge) รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก  

 

 

ผลผลิต 
• มีศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน (Hub of Knowledge) รวมถึงด้าน
ศาสตร์โลกตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
• ร้อยละของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ ด้าน ววน. และมีโครงการร่วมกับเครือข่ายเพ่ิมขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P23 : ประเทศไทยมีศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียน 
(Hub of Talent)  

KR2 P23 : ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน (Hub 
of Knowledge) รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก 

KR3 P23 : ร้อยละของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้าน ววน. และมีโครงการร่วมกับ
เครือข่าย 
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2.2 ด้านการยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
สถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของ
อาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 
(Global Partnership) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับนานาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นและขาดแคลนของนักวิจัยไทย รวมถึงดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และความช านาญที่ส าคัญ  

2) การวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ส าคัญของโลก  การรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความ
ช านาญจากต่างประเทศที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และมีกลไกในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของอาเซียนในมิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน 

3) การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
เพื่อให้ได้สหวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้าน ววน. ผ่านกลไกความร่วมมือนานาชาติระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
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3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนและบริหารแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
 

เป้าหมายของแผนงาน 
ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570 

O1 P25 : ยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

 

แผนงานวจิัยและนวตักรรม 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาระบบและกลไกสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบนิเวศ ววน. 
• แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะระบบข้อมูล 
และระบบสารสนเทศด้าน ววน.

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญระดับผลลัพธ์ และเป้าหมายตัวชี้วัด 

KR1 P25 : จ านวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. 
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณที ่ เหมาะสม เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์มีต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความ
คุม้คา่ 

KR2 P25 : จ านวนระบบและกลไกในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ระบบนิเวศ ววน. และการส่งเสริมและการขยายผลการน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  

KR3 P25 : จ านวนระบบติดตามประเมินผลการลงทุนด้าน ววน. ที่วัด
ได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มคา่ในการลงทุน  

KR4 P25 : จ านวนระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
ใช้ในการบริหารจัดการและน าไปสู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 
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3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนและบริหารแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
 แผนงานวจิัยและนวัตกรรมด้านพฒันาระบบและกลไกสรา้งความเข้มแขง็ของระบบนิเวศ ววน. 
ผลผลิต 
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขยายผลศักยภาพการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่าย ววน. 
• แนวทางการขยายผลศักยภาพการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายต่างๆ 
• โมเดลการขยายผลศักยภาพการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายต่างๆ 
• ระบบและกลไกในการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. และการส่งเสริมและการขยายผลการน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์   
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ
วิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง และการศึกษาของทุกสังคมในโลกจึงเปลี่ยนแปลงปรับตัวมุ่งสู่การเป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงกลายเป็นระบบที่จ าเป็นต่อทุกการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับโลก 

ส าหรับองค์กรที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้การตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงานขอ งองค์กรมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างทันท่วงที จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนากลไกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์และขับเคลื่อ น
สังคมไทยปัจจุบันในทุกมิติ 

1) การวิจัยและพัฒนากระบวนการท างานของระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ และขยาย
ผลศักยภาพการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

2) การบูรณาการการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน
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3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนและบริหารแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 – 2570 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะระบบขอ้มูล และ
ระบบสารสนเทศด้าน ววน. 

ผลผลิต 
• ประเทศมีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ที่มีขีดความสามารถเทียบเคียงระดับสากล และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ 
• มีการน าข้อมูลดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศใช้ประโยชนอ์ยา่งเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายพัฒนา
ประเทศและพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
• เกิด ระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แบบก้าวกระโดด มีประสิทธิภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ และแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการแสดงผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
บทเรียนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง โดยใชก้ระบวนการพัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้ แบบ MERL (Monitoring, Evaluation, Resolution and Learning) 

กรอบการวิจัย ระยะ 5 ปี 
1) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีล ้าสมัย 
2) เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน ววน. กับข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ มีเอกภาพและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
3) ยกระดับการบริการเชิงรุกและการเข้าถึงข้อมูลด้าน ววน. เพื่อผลักดันและขยายการใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที่ในวงกว้างและในทุก

มิติ และการประเมินผลข้อมูลด้าน ววน. 
4) ยกระดับระบบนิเวศและกลไกสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพสูงและทัดเทียมมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด 
5) ยกระดับการติดตามและประเมินผลส าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 
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กลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ
ข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความตระหนักถึงภารกิจ
และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนต่อการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีหลักการและแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักการ  
1.1 ขับเคลื่อนโดยยึดแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกรอบทิศทางหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและ

นวัตกรรมของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 

1.2 เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือน 
1.3 ใช้กลไกและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างบูรณาการให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพ 
1.4 ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

แผนปฏิบัติราชการของ วช. และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
บริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นปัจจุบัน 

2. แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนปฏิบัติการด้าน

การวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ วช. จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ทั้ง
ภายในและภายนอก วช. โดย 

 2.1.1 ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื ่อสาร และเครื ่องมือสื ่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ ่มเป้าหมาย 
(Stakeholder) เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจ การจัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

 2.1.2 จัดท าคู่มือการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนใน วช. สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
บูรณาการในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน 

2.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์
ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แผนปฏิบัติราชการของ วช. และระบบการจัดสรรงบประมาณของ วช. เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. 

 2.2.1 บูรณาการกรอบวิจัยและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กับยุทธศาสตร์ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และแผนปฏิบัติราชการรายปีของ วช. 

 2.2.2 คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญประเด็นวิจัยและนวัตกรรมที่มีสอดคล้องกับ OKR หลัก ที่ วช. รับผิดชอบ หรือ
ประเด็นส าคัญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันการณ์ และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน 
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 2.2.3 ผลักดันให้ประเด็น และบูรณาการน ากรอบวิจัยและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่จัดล าดับความส าคัญไว้ เป็นกรอบวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วช. ทั้ง
ระหว่าง PMUs หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา (Quadruple Helix) 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการวจิัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ที่ชัดเจน เพื่อก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วดั 
ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน รวมทั้งเป็นจุดประสาน เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) อย่างมีประสิทธิผล        
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย วช. 

 2.3.1 ก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของ วช. แบบมีส่วนร่วม  ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก วช. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน 

 2.3.2 สร้างกระบวนการติดตามและหนุนเสริมหน่วยงานบริหารทุนวิจัยภายใน วช. (Empowerment) โดยอาจมีการ
ติดตามและตรวจเยี่ยมกอง/กลุ่มภารกิจ (Site Visit) ระหว่างการด าเนินงาน โดยผู้บริหาร วช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกลไกหนุนเสริมเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที และสามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามที่ระบุไว้ในแผน 

 2.3.3 สร้างช่องทางแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการบริหารจัดการทุนวิจัยและ
นวัตกรรม โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การ
สานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมให้
เป็นไปตามเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการสร้างและผลักดันกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

2.4 ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้
การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดย วช. 

2.4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการก าหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมรายปี และราย 5 ปี ระหว่างทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา (Quadruple Helix) 

2.4.2 ผลักดันให้มีการสร้างกลไกการท างานร่วมกันหรือเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา (Quadruple Helix) รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ สมาคมวิชาชีพ สภา
เกษตรกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างพันธมิตรในการก าหนดและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมกัน 

2.4.3 เสริมสร้างความร่วมมอืกบัองค์การระหว่างประเทศ ในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ เกี ่ยวกับการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือกับ ประเทศใน            
อนุภูมิภาคและในภูมิภาค น าไปสู่การสร้างความร่วมมือในประเด็นกรอบความร่วมมือส าคัญ ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ
และการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

2.5 สร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อตอ่การขับเคล่ือนแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการก าหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม การ
บริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
โดย วช. 

 2.5.1 รวบรวม ทบทวนการด าเนินงานการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. น ามาสร้างองค์ความรู้ผ่าน
การวิจัยแบบ Routine to Research (R2R) เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 

 2.5.2 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมาย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น เป็นการลด
อุปสรรคการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 



81 

 2.5.3 สร้างกระบวนการติดตามและหนุนเสริมการท างาน (Empowerment) ของกลไก/ระบบที่เกี ่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใน วช. ในการจัดสรรงบประมาณบริหาร
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ระบบการติดตามประเมินผลตามที่ 
วช. และ สกสว. ก าหนด 

 2.5.4 สร้างและผลักดันกระบวนการสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
  1) กลไกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้

ประโยชน์ 
  2) ระบบรวบรวม วิเคราะห์ ติดตามการน าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ และ

ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
  3) การสื่อสารผลลัพธ์และผลกระทบให้สาธารณชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (Public awareness) 
  4) กลไกการท างานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (End-user) 
  5) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่อง 
2.6 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กระบวนการท างานและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งในและนอก วช. โดย วช. 

 2.6.1 สร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทนุวิจัยและนวตักรรมต่อผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียที่เข้าถึงง่ายและโปร่งใส โดยจะต้องสอดคล้องกับระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.2 สร้างกระบวนการท างานและรับฟังความเห็นรอบด้านทั้งในและนอก Consortium ตลอดกระบวนการบริหาร
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 

3. กลไก/ระบบในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดกลไกและระบบการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ดังนี้  
3.1 กลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน และระดับปฏิบัติ  

1) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  
2) คณะกรรมการอ านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (บอร์ด 1)   
3) คณะกรรมการด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย (บอร์ด 2)  
4) ที่ประชุมผู้บริหาร วช. 
5) คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ/ คณะท างานของ วช. 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ
ได้นั้น คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 คณะ จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และภารกิจหน่วยงาน ทั้งนี้ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาจพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Task force)    
เพื่อรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในประเด็น
ส าคัญตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ในอนาคต 

3.2 ระบบงบประมาณและการบริหารงบประมาณของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
กลไกการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยบริหารจัดการทุนอื่น (PNUs) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) และงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น เช่น กองทุนอื่น งบประมาณจากกระทรวงอื่น งบประมาณจากภาคเอกชน 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมกับการบรรลุเป้าหมายของประเทศในประเด็นวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญ 
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3.3 ระบบการติดตามประเมินผลผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  
3.3.1 กลไกการติดตาม   

การติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)   
จะเป็นการติดตามผลส าเร็จในภาพรวมและผลส าเร็จรายประเด็นวิจัย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามกรอบวิจัยฯ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานระยะต่อไป  

ระดับการติดตาม  ติดตามโดยคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  
2) คณะกรรมการอ านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (บอร์ด 1)   
3) คณะกรรมการด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย (บอร์ด 2)  
4) ผู้บริหาร วช. (ผ่านการประชุมส านักงานฯ)   

แนวทางการติดตาม  
การติดตามผลส าเร็จของการขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จะติดตามผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดรายประเด็น ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดภาพรวม 
และรายงาน ผลการด าเนินการคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ประกอบด้วย  

- รายงานต่อผู้บริหาร วช. ในการประชุมส านักงานฯ รายไตรมาส  
- รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (บอร์ด  1) และคณะกรรมการ

ด าเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย (บอร์ด 2) ราย 6 เดือน และ รายปี 
- รายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รายปี  

การติดตามระหว่างการด าเนินการ 
ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ระหว่างด าเนินการ เพื่อติดตามความส าเร็จของ

การด าเนินงานและผลผลิตที่ส่งมอบ รวมทั้งการแก้ไขเพื่อขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติ การด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี              
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ได้ตามเป้าหมาย 

การติดตามเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา  
เป็นการสรุปผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี    

(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเน้นการประเมินผลส าเร็จของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนตามตัวชี้วัดรายประเด็น ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
ภาพรวม รวมถึงปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขระหว่างการด าเนินงานกลไกการขับเคล่ือนกรอบวิจัยฯ   

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ : NRIIS 
การติดตามผลส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS) ที ่ได้ท าการเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลการรายงานผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที ่เป็นปัจจุบัน สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินงานและวิเคราะห์ภาพรวมได้ โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการ
ตามกรอบวิจัยทั้งรายประเด็นและภาพรวม  

3.3.2 กลไกการประเมินผล 
แนวทางการประเมินผล  

1) การประเมินผลตามแนวทางการบริหารทุนที่ วช. ก าหนด  
2) การประเมินผลตามตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ขอให้หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมรายงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม  
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

การประเมินผลส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวตักรรม 
เครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่ได้ท าการเชื่อมโยงและ
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บูรณาการข้อมูลการรายงานผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน  สามารถติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของการ
ด าเนินงานและวิเคราะห์ภาพรวมได้  โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามกรอบวิจัยทั้งรายประเด็นและ
ภาพรวม  

2. การประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Third-party Unit)  

โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ (1) การประเมินผลระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลส าเร็จของการ
น าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการขับเคลื่อน    
โดยน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ (2) การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน 
เป็นการประเมินผลเพื่อสรุปผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเน้นการประเมินผลส าเร็จของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยแนวทางการประเมินผลจะคล้ายกับการประเมินผลระยะครึ่งแผน  โดยจะต้องรายงานผลดังกล่าวให้กลไก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบาย ระดับขับเคล่ือน และระดับปฏิบัติทราบตามล าดับ เพื่อร่วมหาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป 
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