เป้าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
๑) มีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของผลงำนทั้งหมด
๒) มีนวัตกรรมที่สำมำรถทดแทนกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของผลงำนทั้งหมด
แนวทางดาเนินงาน
แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคอุตสำหกรรมและวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมใน
สำขำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน
๑. มูลค่ำแผนงำนของรัฐที่มีกำรลงทุนกับภำคเอกชนในลักษณะ co-funding ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
มูลค่ำแผนงำนทั้งหมด
๒. ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมพร้อมนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในภำคกำรผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๕๐ ของแผนงำนทั้งหมด

แนวทางดาเนินงาน เป้าหมายที่ ๑
แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคอุตสำหกรรมและวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมใน
สำขำเป้ำหมำย
๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑ Modern Agriculture
พืช ไร่ ที่เป็ น วัตถุดิบ อุตสำหกรรม ลดต้นทุนแรงงำนและปั จจัยกำรผลิต ใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้ผลผลิตมีคุณภำพและปริมำณสม่ำเสมอ เช่น กำรพัฒนำเครื่องจักรกลเกษตร
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเทคโนโลยีควำมแปรผันของพื้นที่ (Variable Rate Technology) เทคโนโลยีติดตำม
และคำดกำรณ์ปริมำณและคุณภำพผลผลิต โครงสร้ำงพื้นฐำนหรือบริกำรข้อมูลแผนที่เพื่อกำรเกษตรควำม
ละเอี ย ดสู ง ระดั บ แปลง (high resolution) เช่ น แผนที่ ส ภำพอำกำศและพยำกรณ์ อ ำกำศเกษตร กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพดินและน้ำ คลังภำพถ่ำยดำวเทียมเกษตร ตลอดจนกำรแปรผลและกำรพัฒนำแบบจำลอง
เพื่อต่อยอดเป็นซอฟท์แวร์หรือบริกำรเกษตรรูปแบบใหม่ พืชทำเงิน ไม้ผล หรือพืชมูลค่ำสูง สร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้วยผลผลิตเกษตรมูลค่ำสูง ปลอดภัย และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรวิจัยต้นแบบสำย
พันธุ์พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล้ง รสชำติดี เก็บรักษำได้ยำวนำน เหมำะกับกำรขนส่ง มีสำรมูลค่ำสูง)
กำรพัฒนำเทคโนโลยี เซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิทธิภำพสูงต้นทุน
ต่ำ สำรชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสำรตกค้ำง ตลอดจนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒ Functional Ingredient
พัฒนำอำหำรและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นเพื่อสร้ำงสังคมแห่งสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดสี ำหรับทุก
ช่วงอำยุและทุกไลฟ์สไตล์ โดยกำรกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ทั้งในส่วนของภำคเอกชน
และภำครัฐ รวมไปถึงกำรกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ด้ำนนวัตกรรมอำหำรฟังก์ชั่น และกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรขยำยธุรกิจ กำลังกำรผลิต และต่อยอดงำนวิจัยจำกงำนต้นแบบไปสู่เชิงพำณิชย์ นอกจำกนี้ควรมีกำรเร่งรัด
ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนอำหำรและยำให้รวดเร็วทันต่อกำรแข่งขัน และมีมำตรกำรป้องกันหรือปกป้องแหล่ง
สำรอำหำรฟังก์ชั่นจำกธรรมชำติที่เป็นของไทย จำกกำรลักลอบศึกษำพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในไทยแล้วนำไปจด
สิทธิบัตรโดยต่ำงชำติ
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๑

๑.๓ Biologics
มุ่งเน้นกำรวิจัยพัฒนำ และผลิตยำชีววัตถุประเภท Biosimilars, Monoclonal Antibody
และ วั ค ซี น โดยแนวทำงกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี จะเน้ นไปที่ Translational Research Activities คื อ กำร
พัฒนำสูตร กำรผลิตและกำรวิเครำะห์ กำรทดสอบประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรและใน
สัตว์ทดลอง (Non-clinical Studies) กำรทดสอบประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในมนุษย์ (Clinical Trials)
ทั้งหมดต้องเป็นกระบวนกำรที่ได้มำตรฐำนสำกล (GMP/ISO) จำกนั้นจะมุ่งเน้นกำรกำรวิจัยพัฒนำและกำร
ผลิตยำชีววัตถุชนิดใหม่ สำหรับรักษำโรคที่พบมำกในภูมิภำคอำเซียนเช่น โรคมะเร็งชนิดต่ำง ๆ โรคหัวใจ และ
โรคเบำหวำน เป็ น ต้น รวมถึงกำรวิจั ย พั ฒ นำเพื่ อผลิ ตวั คซี นใหม่ และในระยะยำวประเทศไทยจะต้ อ งมี
ควำมสำมำรถในกำรวิ จั ย พั ฒ นำและผลิ ต ยำชี ว วั ต ถุ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ยำใหม่ (Targeted Therapy/ Innovative
Biopharma) Biosimilars และวัคซีน ได้อย่ำงครบวงจร
๑.๔ Medical Devices
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำหุ่ น ยนต์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำงกำรแพทย์ ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำน เช่ น
Hydroxyapartite 3D Printing โลหะและวัสดุทดแทนในร่ำงกำยมนุษย์ เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
และกำรบริกำรตรวจรักษำโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอำยุ เช่น โรคหัวใจ ควำมดัน โรคระบบประสำทและสมอง
โรคข้อและกระดูก โรคตำ ฟันและเหงือก เป็นต้น พัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนในอนำคต รวมถึงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่เชื่อมต่อกับสำรสนเทศเพื่อกำรดูแลสุขภำพ สนับสนุนกำร
เตรียมควำมพร้อมโรงงำนระดับกึ่งอุตสำหกรรมเพื่อขอรับกำรรับรองมำตรฐำน GMP และพัฒนำบุคลำกรใน
กระบวนกำรผลิ ตได้รั บ กำรพัฒ นำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีกำรลงทุนวิจัยและพัฒ นำศูนย์ส อบเทียบ
มำตรฐำน (Certifying Center) ที่ป ระกอบด้ว ยกำรทดสอบผลิ ตภัณฑ์ทั้งในห้ องทดลองและทำงคลิ นิกให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (GMP/ISO) ที่ได้รับกำรยอมรับทั้งประเทศไทยและในต่ำงประเทศ
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต และกำรใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ที่ พั ฒ นำขึ้ น เอง
ภำยในประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิต ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โมดูลด้ำนระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม และหุ่นยนต์ที่ ทำงำน
ร่วมกับมนุษย์ พัฒนำอำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) สำหรับประยุกต์ใช้งำนเฉพำะทำงทั้งในภำคอุตสำหกรรม
กำรเกษตร กำรสำรวจ และกำรตรวจสอบ พัฒนำหุ่นยนต์บริกำรที่มีมูลค่ำสูง (High-value Services Robots)
และหุ่ น ยนต์ ท ำงำนเฉพำะทำงที่ ช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ และท ำให้ มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ตัวอย่ำงเช่น หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ที่ช่วยในกำรฟื้นฟูหรือช่วยเหลือผู้ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอำยุ หุ่นยนต์ดูแล
เด็กพิเศษ หุ่นยนต์ใช้งำนภำยในบ้ำน หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำ และหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงกำรเกษตร เป็นต้น
๒.๒ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
แนวโน้มกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เป็นกำร
มุ่งสู่กำรพัฒนำอุปกรณ์ที่มีควำมชำญฉลำด (Smart and Intelligence) คือทำงำนได้หลำกหลำยหน้ำที่และมี
ควำมยื ด หยุ่ น สู ง ขนำดเล็ ก น้ ำหนั ก เบำ เพื่ อ กำรใช้ ง่ ำ ย พกพำสะดวก ใช้ พ ลั ง งำนน้ อ ย (Low Powerconsumption) ประสิทธิภำพสูง และสำมำรถเชื่อมโยงสื่อสำรกันได้ สำหรับประเทศไทย ต้องสร้ำงกำรรับรู้ทุก
ภำคส่วน และกำหนดมำตรฐำนรองรับอุปกรณ์เหล่ำนี้ขึ้นในประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกำร
ในประเทศ และสร้ำงตลำดในประเทศด้วย โดยให้เกิ ดควำมร่วมมือในกำรวิจัยระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำมำรถต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจต้นแบบได้ กำร
ยกระดับควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรไทยด้ำนกำรผลิตให้พัฒนำสู่กำรเป็นประเทศที่สำมำรถให้บริกำรด้ำน
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
๒

กำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Manufacturing Service: SEMS) โดยกำรให้
ควำมรู้และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย
เช่น กำรติดตั้งและใช้งำนอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องกลจุลภำค (Micro Electro Mechanical System: MEMS)
อุป กรณ์ microcontroller เพื่อน ำไปสู่ กำรพัฒ นำระบบอัจฉริ ยะที่ตรงตำมควำมต้ องกำรของผู้ บริโ ภคใน
ประเทศ
๒.๓ IoT และ Big Data
กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ที่ ท ำให้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ต่ ำ ง ๆ สำมำรถเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณ
อินเตอร์เน็ตอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้เกิดกำรรับส่งข้อมูลมหำศำล (Big Data) ในกำรดำเนินกำรธุรกิจต่ำง ๆ
กำรจั ด กำรเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ ครำะห์ เพื่ อ น ำประโยชน์ จ ำกผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จ ำนวนมำก อำจเกิ น
ควำมสำมำรถของระบบฐำนข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม
ด้ำนเทคโนโลยี (Technology Platform) ขึ้นเพื่อรองรับ แก้ไขและบริหำรจัดกำรข้อมูลมหำศำลเหล่ำนั้นได้
กำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลเหล่ำนั้นออกมำได้นั้น จะเกิดประโยชน์อย่ำงมำกในกำรตัดสินใจในกำร
ดำเนินธุรกิจต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบกับคู่แข่งขันจำกประโยชน์ของข้อมูลเหล่ำนั้น และสะท้อนควำม
นิยมและควำมต้องกำรของประชำชนในประเทศ นำไปสู่กำรคัดเลือกเนื้อหำและกำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำประเทศได้ สำหรับประเทศไทย แนวโน้มของกำรเติบโตจำกกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ Big
Data ขยำยตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมกำรเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่เพิ่ม
สูงขึ้น ภำครัฐจึงต้องมีบทบำทที่สำคัญในกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และโทรคมนำคม (ICT Infrastructure) ให้ มีเสถียรภำพสู งและครอบคลุ มทุกพื้นที่ มุ่งส่ งเสริมกำรพัฒ นำ
บุ คลำกรให้ มีควำมรู้ และเข้ำ ใจ ให้ ส ำมำรถเข้ำ ถึง เทคโนโลยี เหล่ ำนี้ ได้ โดยกำรถ่ำยทอดองค์ ควำมรู้ แ ละ
เทคโนโลยีจำกผู้เชี่ยวชำญ และให้มีผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ผ่ำนกำรทำงำน
ร่วมกัน โดยเฉพำะ Data Scientist นอกจำกนั้น ควรมีกำรวำงแผนทั้งกำรนำเทคโนโลยี IoT มำประยุกต์ใช้
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงของระบบบริหำรและจัดกำรข้อมูลทั้งในและนอกองค์กร เพื่อให้สำมำรถรองรับ
Technology Platform สำหรับ Big Data ที่นำมำใช้บริหำรจัดกำรข้อมูลจำนวนมำกได้
๒.๔ Digital Content
พัฒนำองค์ควำมรู้ที่บูรณำกำรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับองค์
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสื่อ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงเนื้อหำสำระดิจิทัลที่สร้ำงสรรค์และใช้ประโยชน์
จำกทุนทำงวัฒนธรรมในกำรสร้ำงสรรค์มูลค่ำ โดยกำรวิจัยและนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับกำรผลิตแอนิเมชัน เกม และเนื้อหำสำระดิจิทัลอื่น ๆ เช่น virtual reality (VR), augmented reality
(AR), immersive technology, artificial intelligence (AI) เป็นต้น รวมทั้งกำรวิจัยตลำดเพื่อให้ทรำบควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันเปรียบเทีย บกับประเทศอื่น ๆ และกำรพยำกรณ์ข้อมูลในอนำคตเพื่อชี้ให้เห็ น ถึง
ทิศทำงของอุตสำหกรรม เช่น Game, Animation กำรวิจัยด้ำนกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรจัดกำร
สิทธิดิจิทัล และกำรวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสื่อ
๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ Next-generation Automotive
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับกำรคมนำคมที่สะอำด ซึ่งจะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
และลดอุบัติเหตุทำงกำรจรำจร มีระบบกำรกักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพซึ่งมีกำรเชื่อมโยงกับระบบ
พลั ง งำนใหม่ ข องสั ง คม กำรสร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถและยกระดั บ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทำน ( Supply Chain) ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และบุคคลำกรที่รองรับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ระดับโลกในประเทศไทย
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๓

๓.๒ Smart Logistics
พัฒนำระบบ logistics ที่ดีเพื่อช่วยลดต้นทุนกำรขนส่ง กำรเดินทำงและกำรสื่อสำร พัฒนำ
ระบบ Smart Logistics System ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในอนำคตที่เป็น Smart people ซึง่
มีควำมต้องกำรบริโภค Smart product โดยพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้ำและเครื่องจักร
เช่น IoT สำมำรถผลิตตำมควำมต้องกำร และเชื่อมโยงกับกำรขนส่งให้ส่งมอบกับลูกค้ำตำมสถำนที่ และเวลำที่
กำหนด รวมทั้งกำรพัฒนำโครงข่ำยควำมเชื่อมโยงของระบบขนส่งภำยในประเทศทั้งทำงบก ทำงน้ำ และทำง
อำกำศ
๓.๓ Aviation
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับอุตสำหกรรมกำรบินให้ได้มำตรฐำน พัฒนำศูนย์ซ่อมอำกำศ
ยำนรองรั บ อำกำศยำนขนำดเล็ ก กลำงและใหญ่ ออกแบบและพัฒ นำอำกำศยำนขนำดเล็ ก (UAV หรือ
เครื่องบินขนำดเล็ก) วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน วัสดุตกแต่งภำยในเครื่องบิน และอุปกรณ์
ภำคพื้นดิน รวมทั้งผลิตบุคลำกร (นักบิน ช่ำงซ่อมบำรุง) ที่มีได้มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ
๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ การบริการทางการแพทย์ (Medical Services)
มุ่งเน้นกำรวิจัยพัฒนำและจัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน ที่ทำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม ทั้งในภำวะปกติและสำ
ธำรณภัย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ พัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ (Service Plan) ระบบ ICT ดิจิทัล สร้ำงข้อมูลพันธุกรรม (genome) และ metabolome ของ
ประชำกรไทยฐำนข้อมูล และธนำคำรชีวภำพของกำรสำรวจสุ ขภำพประชำกรระดับชำติ ธนำคำรชีว ภำพ
สำหรับโรคมะเร็ง พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรแพทย์ รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อดูแลผู้ สูงอำยุ พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งกำรเป็น hub ด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในระดับภูมิภำค
๔.๒ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ประกอบด้วย กำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ (Medical Tourism)
กำรท่องเที่ยวบริกำรสุขภำพ (Spa & Wellness Tourism) กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ (Sports Tourism) และ
กำรท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ (Retirement Tourism) โดยกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพควรมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีในกำรท่องเที่ยวเชิงสุ ขภำพ
กำรพัฒนำมำตรฐำนของสินค้ำ/บริกำร และพัฒนำรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ของกำรท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภำพ กำรพัฒ นำบุ คลำกรให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรบริกำรเฉพำะด้ำน กำรวิจัยกำรตลำดและ
พฤติกรรมผู้บริโภคด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ รวมทั้งพัฒนำ Platform และบูรณำกำรข้อมูลและโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อสำมำรถวิเครำะห์และพัฒนำกลยุทธ์ในกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพ
๔.๓ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
กำรท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม ประกอบด้ว ย กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ (Historical
tourism) กำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism) กำรท่องเที่ยวเชิง
ชุ ม ชนและควำมยั่ ง ยื น (Sustainable Tourism) และกำรท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมเชิ ง สร้ ำ งสรรค์ (Creative
Cultural Tourism) โดยกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นกำรวิจัยกำรบริหำรจัดกำรและพั ฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว กำรพัฒนำและบังคับใช้มำตรฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยวเฉพำะทำง กำรสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยของ
ผู้ประกอบกำรและกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น กำรพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจใหม่ (Business Model) ให้รองรับ
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
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กำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรพัฒนำและประยุกต์ ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กำรพัฒนำบุคลำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและให้ควำมรู้แก่คนในท้องถิ่น กำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำของผลิตภัณฑ์จำกมรดกทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งกำรวิจัยเพื่อให้เกิดกำรบูรณำ
กำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
๔.๔ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ (Creative Local Products)
กำรน ำองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ น วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (วทน.) ถ่ ำ ยทอดและ
ประยุกต์ใช้ไปยังภำคสังคมและชุมชนฐำนรำก ยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพ ผลิตภำพ
มูลค่ำเพิ่ม และสร้ำงคุณค่ำผลิตภัณฑ์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และผลักดันให้เกิดกำรนำไปสู่กำรต่อยอดเชิงพำณิชย์
และสำมำรถแข่ ง ขั น ในตลำดให้ ม ำกที่ สุ ด นอกจำกนี้ กำรเพิ่ ม ทั ก ษะด้ ำ น วทน. ให้ กั บ ชุ ม ชน สั ง คมและ
ประชำชนในระดับเชิงพื้นที่ เป็นกำรเสริมสร้ำงให้ท้องถิ่นสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงนวัตกรรมที่นำไปสู่กำร
พัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เหมำะสม สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจและตอบสนองบริบท
ของควำมต้องกำรในตลำด ส่ งผลให้สั งคม ชุมชน มีควำมมั่นคงทำงอำชีพและพัฒ นำไปสู่ควำมยั่งยืนของ
ประเทศต่อไป
๕. พลังงาน
๕.๑ Biofuel
รัฐบำลกำหนดเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพที่ร้อยละ ๒๕ ของควำมต้องกำร
เชื้อเพลิงในภำคขนส่งทั้งประเทศภำยในปี ๒๕๗๙ โดยเชื้อเพลิงชีวภำพที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพ
รุ่นที่ ๑ ที่ผลิตจำกพืชอำหำร โดยมีวัตถุดิบหลักจำก อ้อย มันสำปะหลัง และปำล์มน้ำมันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศ แผนงำนเชื้อเพลิงชีวภำพจึงจะเน้นกำรใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนให้นำผลผลิตทำงกำร
เกษตรส่วนที่เหลือใช้จำกกำรบริโภคภำยในประเทศและกำรส่งออกมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตพลังงำนเพื่อสร้ำง
สมดุลระหว่ำงพืชพลังงำนและอำหำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเชื้อเพลิง
ชีวภำพรุ่นที่ ๒ และ ๓
๕.๒ Bioenergy
พัฒนำ วทน. เพื่อสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนจำกชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และขยะ
ตำมเป้ำหมำยของรัฐบำลกำหนดสัดส่วนให้พลังงำนชีวภำพเป็นพลังงำนทดแทนเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อน
ที่ ร้ อ ยละ ๗.๕ ของสั ด ส่ ว นกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกพลั ง งำนทดแทนในปี ๒๕๗๙ มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพเทคโนโลยีภำยในประเทศและกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรผลิต กำรแปรรูป กำรขนส่ง กำรเก็บ ศูนย์ทดสอบ และมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรในประเทศและส่งออก
๕.๓ Energy Efficiency
กำรพัฒนำ วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศลด
กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย (final energy) ลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๓ หรือประมำณ ๓๐,๐๐๐ พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ (ktoe) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่งและภำคอุตสำหกรรม
ด้ ว ยกำรพั ฒ นำและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของเทคโนโลยี ภ ำยในประเทศ รวมทั้ ง กำรน ำเข้ ำ เทคโนโลยี จ ำก
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย (Technology Acquisition) และกำรบริหำร
จัดกำรที่ครอบคลุมไปถึงศูนย์ทดสอบ มำตรฐำน และมำตรกำรที่เอื้อให้ประเทศลดกำรใช้พลังงำนลงได้
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๕

๕.๔ Energy Storage
พั ฒ นำเทคโนโลยี ก ำรกั ก เก็ บ พลั ง งำนเพื่ อ ใช้ งำนด้ ำนควำมมั่ นคง ด้ ำ นพลั ง งำนทดแทน
(Renewable energy) กำรใช้ พ ลั ง งำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Energy efficiency) อุ ต สำหกรรมต่ อ เนื่ อ ง
และยำนยนต์ไฟฟ้ำ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำวัสดุสำหรับระบบกักเก็บพลังงำน กำรพัฒนำระบบจัดกำร
แบตเตอรี่ (Battery management system) กำรจัดกำรแบตเตอรี่หลังใช้งำน และกำรพัฒนำระบบกักเก็บ
พลังงำนเพื่อใช้ร่วมกับโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบกักเก็บพลังงำน

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๑
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
แผนการพัฒนานวัตกรรม (เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์)
• ความเป็นไปได้ทางการตลาด
มีตลาดรองรับและโอกาสเติบโตสูง/มีความเป็นไปได้มีผู้ประกอบการรับเทคโนโลยีสูง
• ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
มีผลงานวิจัยและพัฒนา/วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาพร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริง
• ความสามารถในการแข่งขัน
มีความสามารถเหนือคู่แข่งในตลาดเป้าหมายมาก/มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนมาก
ความพร้อมของหน่วยงาน
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ/หน่วยงานมีบุคลากรที่มี
ความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานหรือนักวิจัยมีองค์ความรู้หลัก (core
technology เช่น มี know how สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ในสาขานั้นๆ) ที่เป็นข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน/หน่วยงานหรือนักวิจัยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ (proven record)/หน่วยงานมีเครือข่าย
พร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชน
มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ /มีการร่วมลงทุนจากผู้ประกอบการ (In cash) /มี
ผู้ประกอบการร่วมดาเนินการ (In kind) เพียงพอในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรม/มีเอกสารยืนยันความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง/ เพิ่มความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วม
โปรแกรม/ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs/สนับสนุนให้เกิด Startup/ สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สูง/ เพิ่มการจ้างงาน/ มีศักยภาพที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑. มีการลงทุนกับภาคเอกชนในลักษณะ co-funding (In cash/In kind) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
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๖

เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
๑) นโยบำย/นวัตกรรมที่ภำครัฐนำไปใช้บริกำรประชำชนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ ๑๕ ของผลงำนทั้งหมด
๒) องค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปแก้ปัญหำสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตประชำชนใน
เรื่องสำคัญตำมนโยบำยรัฐบำล ไม่น้อยกว่ำ ๕ ประเด็น
แนวทางดาเนินงาน
๑. วิจัยและพัฒนำด้ำนสังคมในประเด็นสำคัญตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ
๒. กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและผลงำนวิจัยเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและ
สังคม
ตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน
๑. ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จถูกนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยของภำครัฐ และ/หรือ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ ร้อยละ ๗๐
๒. ผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ มีกำรนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อนำส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภำพชีวิต
ประชำชน ร้อยละ ๗๐

แนวทางดาเนินงาน เป้าหมายที่ ๒
๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัยให้มีบทบำททำงสังคม ดำรงชีวิตอยู่อย่ำงมีคุณค่ำ
มีศักดิ์ศรี มีกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี ส่งเสริมกำรออมและกำรประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ มีหลักประกัน
รำยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุจำกภำคเอกชนและภำครัฐ กำรพัฒ นำประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของผู้สูงอำยุ กำรศึกษำสำหรับสังคมสูงวัย
๑.๒ การอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง
พั ฒ นาคนด้ า นพฤติ ก รรมให้ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมทุ ก ช่ ว งวั ย วิ จั ย เชิ ง เปรี ย บเที ย บความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
อุดมการณ์ วิถีชีวิตของคนต่างวัยต่างประสบการณ์ เพื่อชี้แนวโน้มความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตใน
อนาคต
๑.๓ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (International cooperative networks building) การสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนและองค์กรระหว่าง
ประเทศ การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โอกาสและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับไทยเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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๗

๑.๔ ความมั่นคงประเทศ
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อกำรพึ่งพำตนเองและพัฒนำไปสู่กำรผลิต
เชิงพำณิชย์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีป้ องกันประเทศของตนเอง (Home-grown Technology) องค์
ควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และรับมือกำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำมต่ำง ๆ กำร
พัฒ นำระบบฐำนข้อมูล สนั บสนุน งำนวิจั ยด้ำนควำมมั่นคง กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงทะเล (Maritime
security) เทคโนโลยีเพื่อกำรตรวจ เฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทำภัยพิบัติสำธำรณะต่ำง ๆ และ
นวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเมื่อประเทศเข้ำสู่สถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ กำรสร้ำงระบบอัจฉริยะในกำร
เฝ้ ำ ระวั ง โดยไม่ ก้ ำ วก่ ำ ยและยั ง เคำรพควำมเป็ น ส่ ว นตั ว และเสรี ภ ำพของประชำชนภำยใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพื่อกำรตอบโต้ในสงครำมไซเบอร์ (Cyber warfare) กฎหมำย ระเบียบ และ
กำรบริหำรจัดกำรโทรคมนำคมระดับชำติ กำรป้องกันและเฝ้ำระวังภัยคุกคำมข้ำมพรมแดนที่ไม่ใช่มิติทำง
กำรทหำร กำรปรำบปรำมยำเสพติดแนวพรมแดน กำรเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองระหว่ำงประเทศ
ที่สำคัญ กำรคำดกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง
๑.๕ รัฐบาล ๔.๐
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อปรับกลไกกำรทำงำนของภำครัฐให้เข้ำกับกำรดำเนินกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ต้องเปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับทุกฝ่ำย (Open and Connected
Government) ทั้งระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen - Centric
Government) กำรแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และต้องมีควำมฉลำดและรู้จักคิด
ริ เริ่ ม (Smart and Innovative Government) เพื่อสร้ำงคุณค่ำ มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันเวลำ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรคลังของรัฐบำล
กำรใช้สิทธิในกำรตรวจสอบหน่วยงำนภำครัฐ กำรปฏิรูปกฎหมำยกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมำย
ข้อมูลข่ำวสำร กฎหมำย กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำยที่ล้ำสมัย กำรบริหำรจัดกำรและกำร
ตรวจสอบติดตำมหน่วยงำนด้ำนกำรสอบสวนและบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดประสิทธิภำพ
๖) ความมั่นคงมนุษย์
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะและพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำรสร้ำงควำม
อยู่ดีมีสุขของครอบครัว ระบบสวัสดิกำรในสังคมสูงอำยุ กำรออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) กำร
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงของมนุษย์และเศรษฐกิจชุมชน กำรพัฒนำ
ที่อยู่อำศัย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กำรคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชน กำรส่งเสริมควำมเสมอ
ภำคทำงเพศ กำรส่งเสริมบทบำทของสตรี
๗) ลดความเหลื่อมล้า
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิ จ
สังคมที่แตกต่ำงกัน และควำมยำกจน กำรจัดกำรที่ดิน กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจฐำนรำก การเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
และกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น สวัสดิกำรสังคมผู้ด้อยโอกำสระบบยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ สิทธิกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ กำรลงทุน กำรออม กำรประกอบอำชีพ การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม เช่น
กำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับ
ควำมยุติธรรมทำงสังคม กำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำกำร
ก ำหนดโทษที่ มี ควำมเหมำะสมกั บกำรกระท ำผิ ดทั้ งทำงอำญำ แพ่ ง ปกครอง และมำตรกำรจู งใจ ส่ งเสริ ม
กระบวนกำรยุติธรรมให้มีมำตรฐำนและบังคับใช้ให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม กำรส่งเสริมให้กระบวนกำรยุติธรรม
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
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มีมำตรฐำน น่ำเชื่อถือ มีกำรบังคับใช้ ที่เสมอภำครวมถึงกำรมีส่วนร่ วมของยุติธรรมชุ มชน และเครือข่ำยอื่ นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมรู้ท้องถิ่นกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๑ คนไทย ๔.๐
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย กำรสร้ำงเสริมแลปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทย
ให้มีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีวินัย จิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ผลประโยชน์สำธำรณะ และมี
ควำมมุ่ ง มั่ น สู่ ก ำรสร้ ำงควำมส ำเร็ จ ในชี วิต มี ค วำมเป็ น ดิจิ ทั ล ไทย โดยมี ก ำรใช้ประโยชน์จ ำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สื่อสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยำนพำหนะอัตโนมั ติเพื่อสอดรับกับกำร
เข้ำสู่ยุคดิจิทัล สร้ำงนวัตกรรม และอัตลักษณ์ควำมเป็นไทยที่สำมำรถยืนอย่ำงมีศักดิ์ศรีบนเวทีสำกล สร้ำงกำร
รับรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบและ
กลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจอธิปไตย กำรส่งเสริมและสร้ำงกลไกกำรรับรู้กฎหมำยของประชำชน เพื่อให้
เกิดสังคมที่เคำรพกติกำ (Culture of Lawfulness)
๑.๒ เยาวชน ๔.๐
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ ยำวชนมี ทั ก ษะด้ ำ นกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ ทั ก ษะใน
กำรแก้ ปั ญ หำ ทั ก ษะด้ ำ นกำรสร้ ำ งสรรค์ แ ละสร้ ำ งนวั ต กรรม ทั ก ษะด้ ำ นควำมเข้ ำ ใจต่ ำงวั ฒ นธรรม
ต่ำงกระบวนทัศน์ ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็นทีมและภำวะผู้นำ ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสนเทศและ
รู้เท่ำทันสื่อ ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทักษะอำชีพและทักษะกำร
เรี ย นรู้ ควำมเมตตำกรุ ณ ำ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต ส ำนึ ก ควำม รั ก ในสถำบั น ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ สร้ำงหรือส่งเสริมควำมรู้และทักษะควำมเป็นพลเมืองและค่ำนิยมกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรบูรณำกำรควำมรู้หลำกหลำยศำสตร์เข้ำด้วยกัน วิจัยเชิง
นโยบำยเพื่อจัดทำมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้ กระบวนกำรเรียนรู้ในบริบทต่ำง ๆ ทั้งในสถำบันกำรศึกษำ
สถำบันครอบครัว ชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่น ๆ รวมถึงกำรขยำยผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสใน
สังคม
๑.๓ เกษตรกร ๔.๐
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรและสถำบั น เกษตรกร โดยใช้
กระบวนกำรมีส่ วนร่ วมของชุมชน เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒ นำ
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะและเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจกำรเกษตร บริหำรจัดกำรแรงงำนภำค
เกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงำนอย่ำงเป็นระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอำยุ พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ผลิตและคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสู่มำตรฐำนระดับสำกลและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและมูลค่ำสูง
บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเกษตรเพื่อให้เกษตรกรเข้ำถึงและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่ำงทั่วถึง
และยั่งยืน
๑.๔ แรงงาน ๔.๐
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพแรงงำนและสถำนประกอบกำรให้ ส อดคล้ อ ง
ควำมต้องกำรของตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
และพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
แรงงำนแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย สร้ำงมำตรฐำนทดสอบและสร้ำงระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้
ครอบคลุมสำขำอำชีพและกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำร ให้มีควำมรับผิดชอบ
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
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ต่อสังคมด้ำนแรงงำน สร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรพัฒนำ
ทักษะฝีมือแรงงำนให้กับลูกจ้ำงตำมกฎหมำย พัฒนำแรงงำนให้มีควำมพร้อมและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน
๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำและยกระดั บ ระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพให้ ร วดเร็ ว ไร้ ร อยต่ อ
มีควำมหลำกหลำย ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น กำรสร้ำงเสริมระบบบริกำรสุขภำพปฐม
ภูมิที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่จำเป็น กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรอบรู้ในสุขภำพของประชำชน
ทุกกลุ่มวัย กำรลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง กำรบูรณำกำรกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ในระบบสุขภำพเพื่อให้
เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภำพ ควบคู่ไปกับ กำรพัฒนำระบบบริห ำรจัดกำรกำลั งคนด้ำนสุขภำพ กำรพัฒ นำ
บุคลำกรในระบบบริ กำรสุ ขภำพให้ มีบ ทบำทวิจัยและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ กำรส่งเสริมและพัฒ นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงด้ำนกำรแพทย์ สุขภำพ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่มุ่งไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้เป็นหลัก
กำรจัดระบบหรือกำรจัดบริกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริกำรต่ำง ๆ กำรวิจัยระบบ
บริ กำรสุ ขภำพครอบคลุ มกำรเตรีย มควำมพร้อมของระบบบริกำรเพื่อรองรับควำมเป็นศูนย์กลำงสุขภำพ
นำนำชำติ (Medical hub) กำรพัฒนำระบบและรูปแบบบริกำรสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care) กำรใช้
ประโยชน์จำกระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีสุขภำพ เพื่อพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพของระบบ
บริกำรสุขภำพ กำรพัฒนำระบบจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้ ป่วยในสถำนพยำบำล กำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนในระบบบริกำรปฐมภูมิของไทย
๓.๒ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ผ่ ำ นงำนวิ จั ย
ทำงชีววิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ผนวกควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้ขั้นพื้นฐำนที่จำเป็น สร้ำงควำมรอบรู้ ควำมเท่ำทันด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทำงสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม สร้ำงสุขภำวะในประชำกรทุกช่วงอำยุเพื่อลดกำรพึ่งพิงรัฐ เช่น กำรลดปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนสุขภำพและให้ประชำชนรวมทั้งทุกภำคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้วิธีกำร
บริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำร และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรศึกษำด้ำน
สมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ โครงสร้ำงกลไกกำรทำงำนของ
ระบบประสำทและสมอง (กลไกกำรทำงำนระบบสำรเคมีในสมองและระบบประสำท รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพัฒนำกำร ตลอดจนกำรทำงำนของสมอง จิตใจและพฤติกรรมทุกช่วงวัย) กำรพัฒนำงำนวิจัยเกี่ยวกับโรค
อุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ/โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (กำรวำงแผน ติดตำม และประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ) กำรสร้ำง
สภำพแวดล้ อมที่เอื้อให้ ประชำชนมีสุ ขภำพที่ดีและมีควำมปลอดภัย (กำรจัดกำรผั งเมือง กำรจัดกำรพื้นที่
อุตสำหกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบบริกำรสำธำรณะ) กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคอำหำร
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภำพ และกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ
๓.๓ ระบบสวัสดิการสังคม
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำและยกระดั บ ระบบสวั ส ดิ ก ำรสั ง คมขั้ น พื้ น ฐำนถ้ ว นหน้ ำ ที่
ประชำชนพึงได้รับให้ครอบคลุม ทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคุณภำพ ใน ๔ เสำหลักของระบบสวัสดิกำรสังคม ได้แก่
ระบบกำรให้บริกำรสังคม (เช่น ปรับระบบประกันสุขภำพ กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ระบบประกันสังคม (เช่น
ระบบประกันสังคมของแรงงำนนอกระบบ กองทุนกำรออมแห่งชำติ) ระบบช่วยเหลือทำงสังคม (เช่น ระบบ
ดูแลผู้ด้อยโอกำส เช่น คนพิกำร คนป่วยเรื้อรัง/โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคม) และระบบกำรส่งเสริม
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
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สนับสนุนหุ้นส่วนทำงสังคม (เช่น วิสำหกิจเพื่อสังคม) ควบคู่ไปกับกำรวำงแผนจัดกำรภำษีและแผนกำรจัดกำร
งบประมำณแผ่นดินของประเทศให้เกิดควำมสมดุลสอดคล้องกัน
๔ การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้า
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำพัฒนำกำรประมำณปริมำณน้ำฝนและคำดกำรณ์ปริมำณน้ำฝนใน
เชิ ง พื้ น ที่ ร ำยละเอี ย ดสู ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำแบบบู ร ณำกำรในพื้ น ที่ เ มื อ งใหญ่ / เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว/เมื อ ง
อุตสำหกรรม กำรบริหำรจัดกำรน้ำนอกเขตชลประทำน กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็นในกำรกักเก็บ/กำรระบำยน้ำที่เหมำะสมตำมภูมิสังคม กำรป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทำงน้ำ กำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศ
๔.๒ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเชิง พื้นที่ กำรวิจัยเพื่อพั ฒ นำ
ต้นแบบกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบบูรณำกำรในเชิงลุ่มน้ำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำและพื้นที่กำรเกษตรที่เหมำะสม
และกำรคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตร/ภำคกำรบริโภค กำรใช้น้ำ
ในช่วงน้ำแล้งและน้ำหลำกในภำคเกษตร กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสี ยของ
ชุมชน กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสำรวจ เก็บข้อมูล จัดทำแผนที่ ผัง
น้ำ สมดุลน้ำ และแผนพัฒนำแหล่งน้ำ เชื่อมโยงข้อมูล ผังงำน เข้ำกับพื้นที่จริง สำมำรถเข้ำใจบริบทของพื้นที่
เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมชุมชน
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็นค่ำเฉพำะของ
ประเทศ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำรดำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศให้ได้มำตรฐำน กำรลดและกำร
กักเก็บก๊ำซเรือนกระจกภำคเกษตรและป่ำไม้ กลไกกำรสนับสนุนทุกภำคส่วนในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก กำรผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศโลกและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่กับเทคโนโลยีสมั ยใหม่ที่มีประสิทธิภำพ
สูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมำะสมกับประเทศไทย
๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจำลองภูมิอำกำศในอนำคตให้มีควำมถูกต้องแม่นยำ ระบบกำร
เตือนภัยล่วงหน้ำและระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (DSS) ในอนำคต โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง กำร
ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดแผนกำรปรับตัว แผนป้องกันเมืองและกำรวำงผังเมืองบน
พื้นฐำนกำรประเมินผลกระทบจำกฤดูกำลที่รุนแรง ระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติในภำวะฉุกเฉินและแนวทำงกำร
จัดกำรโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลำง ระบบกำรฟื้นฟูหลังกำรเกิดภัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย
ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำกลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุน
กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนต่ำง ๆ ควำมมั่นคงของมนุษย์ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศโลกในอนำคต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ชั้นบรรยำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อลดผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อทรัพยำกรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนำคต (Future Earth
Resources and Environment) บนพื้นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรยกระดับฐำนข้อมูลตำมมำตรฐำนสำกลและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ ำ งบู ร ณำกำรเพื่ อ เป็ น โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนในกำรเฝ้ ำ ระวั ง เตื อ นภั ย และ กำรจั ด กำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ (กำรจัดกำร กำรจัดทำมำตรฐำน กำรพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงและกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) กำรสนับสนุนและยกระดับงำนวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจำกมนุษย์ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจำก
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรม กำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย กำรแก้ไขปัญหำ
หมอกควันในพื้นที่วิกฤต กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกำรพัฒนำนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีที่
เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร (แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำร ในกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศและมลพิษทำงอำกำศ) ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จิตสำนึก และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรภำคประชำชนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๕ การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกลไกกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรขยำยควำมเจริญ กำรพัฒนำระบบโลจิ
สติกส์ กำรพัฒนำทักษะรองรับตำมศักยภำพของพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) กำรพัฒนำพื้นที่ (ภำค/กลุ่ม
จังหวัดที่มีศักยภำพแตกต่ำงกัน) เพื่อรองรับกำรขยำยควำมเจริญ กำรพัฒนำเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
กำรสร้ำงเศรษฐกิจระดับฐำนรำกชุมชน กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม ในระดับท้องถิ่น กำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของท้องถิ่น กำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและปรำศจำกกำรคอรัปชั่น
๕.๒ Smart and Livable Cities (เมืองอัจฉริยะ)
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการสร้างระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวางโครงข่ายการ
สื่อสารพื้นฐานที่สามารถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service การจัดการระบบศูนย์
เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพื่อการพร้อมต่อการก้าวเข้า
สู่เมืองอัจฉริ ย ะ การสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเชื่อมระบบต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองสาหรับ
การอยู่อาศัยและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
๕.๓ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มุ่งเน้ น กำรวิจั ย เพื่อ พัฒ นำเชิ งนโยบำยเพื่ อใช้เ ป็น แนวทำงในกำรกำหนดกรอบนโยบำย
แห่งชำติด้ำนกำรผังเมืองและกำรพัฒนำพื้นที่ กำรปรับปรุงกฎหมำยผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูป กำรใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกร ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรสำธำรณะ และด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบ เกิดควำมสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภำคส่วน กำหนดกำรแบ่งย่ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่ำง ๆ กำหนดระบบกำรคมนำคมขนส่ง และระบบสำธำรณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน
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๑๒

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๒
๑.
๒.

๓.

๔.
๕.

๖.

คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
แผนการพัฒนาจัดการองค์ความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี (การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบเชิง
สังคม/ชุมชน )
• ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์
มีหน่วยงานรองรับหรือพร้อมที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิต/ชุมชน
• ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
มีผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลิตภัณฑ์วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดพร้อมขยายผลสู่สังคม/ชุมชน
• ความสามารถในการแข่งขันสังคม
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาความเข้มแข็ง สามารถสร้างเศรษฐกิจในสังคม ชุมชน เหนือคู่แข่งในตลาด
เป้าหมายมาก/มีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนมาก
ความพร้อมของหน่วยงาน
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ/หน่วยงานมีบุคลากรที่มี
ความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานหรือนักวิจัยมีองค์ความรู้หลัก/หน่วยงานมี
เครือข่ายพร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สังคม ภาคเอกชน มูลนิธิ
มีความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สังคม ภาคเอกชน มูลนิธิ ซึ่งพร้อมที่จะรับนโยบาย นวัตกรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสังคม/ เพิ่มความสามารถ
ในการใช้วิจัยและเทคโนโลยีของชุมชนสังคม/ ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ระบบ
สาธารณสุข และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน / เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs/ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน / เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่/ มีศักยภาพที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑) นโยบาย/นวัตกรรมที่ภาครัฐนาไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๑๕ ของผลงานทั้งหมด
๒) องค์ความรู้ที่สามารถนาไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเรื่องสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า ๕ ประเด็น
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๑๓

เป้าหมายที่ ๓ แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
๑) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยสำมำรถถูกนำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ นำไปต่อยอดเชิง
ลึกพัฒนำเป็นฐำนเทคโนโลยี ร้อยละ ๕๐
๒) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนและสำมำรถนำไปใช้แก้ปัญหำกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
แนวทางดาเนินงาน
๑. สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
- Platform Technology
- วิจัยพื้นฐำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
- กำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Frontier Research)
๒. สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน
๑. ผลงำนวิจัย ได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติ และนำนำชำติ หรือได้รับกำรขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรร้อยละ ๕๐
ของโครงกำรที่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ
๒. แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ร้อยละ ๕๐ ของโครงกำรที่แล้วเสร็จ

แนวทางดาเนินงาน เป้าหมายที่ ๓
๑ เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในสำขำที่ประเทศ
ไทยมีควำมได้เปรียบหรือศักยภำพสูง ได้แก่ สำขำกำรแพทย์ เกษตรและอำหำร พลังงำนและเคมีชีวภำพ มุ่ง
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประเมินผลห้องปฏิบัติกำรบนชิป (Lab-on-a-chip) กำรเพำะเลี้ยงเซลล์ ๓ มิติรวมถึง
สะเต็ ม เซลล์ (3DCell culture including stem cell) กำรผ่ ำ ตั ด ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer aided
surgery) แบบจำลองกำรเจริญเติบโตพืช และสรีระวิทยำพืช ที่ตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้ อมเพื่อกำรพยำกรณ์
ผลผลิตทำงกำรเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture) เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
และจุลินทรีย์ ประสิทธิภำพสู ง เช่น ชีววิทยำระบบ (System biology) เทคนิคกำรหำลำดับเบสประสิทธิภำพ
สู ง (Next generation sequencing technology) เทคนิ ค กำรตั ด ต่ อ พั น ธุ ก รรม (CRISPR-cas ๙) และ
เทคโนโลยี ชี ว วิ ท ยำสั ง เครำะห์ (Synthetic biology) กำรใช้ เ ซลล์ เ ป็ น โรงงำนเพื่ อ กำรผลิ ต (Microbial
technology) เทคโนโลยีเพื่อขยำยขนำดกำรผลิต เช่น เทคโนโลยีเอนไซม์และวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ
(Bioprocess engineering)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีวัส ดุที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยกำรยกระดับอุตสำหกรรมของไทยไปสู่อุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง
(High value added) และสนับสนุนอุตสำหกรรมที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น อุตสำหกรรมด้ำนเกษตรและอำหำร
สิ่งทอ รวมทั้งอุตสำหกรรมใหม่ในอนำคต เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมอำกำศ
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๑๔

ยำน อุตสำหกรรมระบบรำง ได้แก่ Light-weight materials, Conductive nanomaterial for anti-static,
Bio-based materials, Automation and robotic, Smart/functional materials กำรใช้เทคโนโลยีวัสดุใน
กำรพัฒนำคุณภำพและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริกำรสำธำรณะเพื่อให้ทุกคนเข้ำถึงผลิตภัณฑ์และบริกำร
ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น อุตสำหกรรมกำรแพทย์ ได้แก่ Bio-medical material อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ได้แก่
Materials for energy saving design, Technologies for self-cleaning อุตสำหกรรมระดับชุมชน ได้แก่
Functional/Technical textiles รวมทั้งกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนำกระบวนกำรออกแบบ
กำรผลิ ต และพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยใช้ แ นวคิ ด ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ( Life Cycle
Thinking) บนหลักกำรของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Resource use efficiency) และกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เช่น Material coating technology, Solar Photovoltaic,
Catalytic materials, Waste treatment, Hydrogen storage, Fuel cell technologies, Capacitor,
Carbon Capture and Sequestration (CCS)
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnolgy)
กำรวิจัยและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนนำโนเทคโนโลยีสำหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ในกำรตรวจ
วินิจฉัยและกำรรักษำโรคที่มีควำมสำคัญทั้งในคนและในสัตว์ กำรพัฒนำวัสดุทำงกำรแพทย์ กำรผลิตผลิตภัณฑ์
และเครื่องสำอำงจำกวัตถุดิบธรรมชำติ กำรพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำและวัสดุนำโนเพื่อผลิตพลังงำน กำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมให้สะอำด กำรพัฒนำ platform technology และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
๑.๔. เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปกำรผลิตสินค้ำและบริกำร เพื่อพัฒนำ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของไทยให้ มีควำมเข้ม แข็ง และสำมำรถแข่ งขัน เชิงนวัต กรรมได้ ในอนำคต
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมที่ไทยมีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยอำศัยเทคโนโลยีสื่อสำร
ที่มีควำมเร็วและคุณภำพสูงมำก (New communications technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อกำร
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลำ (Mobile/Wearable computing) เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบ
คลำวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยีกำร
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ (3Dprinting) และเทคโนโลยีควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอื่น เช่น Robotics หรือ Autonomous car เป็น
เทคโนโลยีที่สำคัญในอนำคตระยะยำว
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๒.๑ สังคมศาสตร์
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย องค์ ค วำมรู้ ส ำขำสั ง คมศำสตร์ ใ นเชิ ง ทฤษฎี ด้ ำ นรั ฐ ศำสตร์ กฎหมำย
เศรษฐศำสตร์ สังคมวิทยำ กำรศึกษำ จิตวิทยำ มำนุษยวิทยำ เป็นต้น เพื่อ นำมำเป็นพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ที่
สำมำรถนำไปสู่กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสม โดยที่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวจะ
นำมำใช้ในกำร ๑) เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมประชำธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมำภิบำลให้เกิดขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีกำรดำเนินชีวิตในสังคมไทย ๒) สร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำชนให้สำมำรถเข้ำร่วมในกำร
บริ ห ำรจั ด กำรประเทศ ๓) สร้ ำ งภำครำชกำรและรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี ธ รรมำภิ บ ำล ๔)
พัฒนำกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรประเทศสู่ภูมิภำค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ๕) ส่งเสริม
ภำคธุรกิจเอกชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง สุจริต และเป็นบรรษัทภิบำลมำกขึ้น ๖) ปฏิรูปกฎหมำย กฎระเบียบ
และขั้นตอนกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้ำงควำมสมดุลในกำรจัดสรรประโยชน์
จำกกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ๗) เพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมและสร้ำงกระบวนกำร
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
๑๕

ยุติธรรมทำงเลือกรวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในงำนยุติธรรม ๘) สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ กับระบบเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรม ๙) พัฒนำทุนทำงสังคม และ ๑๐) ขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคองค์กรส่วนท้องถิ่น ภำครำชกำร ภำคกำรศึกษำระดับอุ ดมศึกษำ ภำค
ธุรกิจกำรและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศที่ให้ควำมสนใจในเรื่องควำมสุขที่มีพื้นฐำนมำจำกแนวคิดควำมสุข
มวลรวมประชำชำติ (Gross National Happiness : GNH)
๒.๒ มนุษยศาสตร์
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย องค์ ค วำมรู้ ส ำขำมนุ ษ ยศำสตร์ ใ นเชิ ง มโนทั ศ น์ แ ละทฤษฎี ด้ ำ นปรั ช ญำ
ภำษำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศำสนวิทยำ ดนตรี วัจนปฏิบัติศำสตร์ (Pragmatics) เป็นต้น
โดยให้ควำมสำคัญทั้งศำสตร์ตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งศำสตร์เหล่ำนี้ที่เป็นของสังคมไทย เพื่อนำมำเป็น
มูลบท (Axim) ขององค์ควำมรู้ทำงด้ำนสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถนำไปสู่กำรสร้ำงทัศนะที่ดีต่อ
วิทยำศำสตร์และสร้ำงอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสมกับสังคมโลก โดยที่องค์ควำมรู้ดังกล่ ำวจะ
นำมำใช้ในกำร ๑) สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่คนในสังคมแสดงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็น
ของผู้อื่น และมีทักษะในกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล ๒) ปรับควำมคิดของคนไทยให้รองรับบริบทกำรพัฒนำใน
อนำคตโดยมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ๓) สร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย ให้มีจิตสำนึก
วัฒนธรรมที่ดีงำม รู้คุณค่ำของภำษำ ควำมงำมทำงศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และศรัทธำในศำสนำ ๔) เรียนรู้
ประวัติศำสตร์ ในอดีตที่คนไทยสำมำรถนำมำเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรแก้ไขปัญหำ และ
วิกฤตกำรณ์ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมหลักจริยธรรมคุณธรรมเพื่อสันติสุขและพัฒนำกำรของสังคมไทยให้มีควำม
มั่ น คงอย่ ำ งยั่ ง ยื น ๕) สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจร่ ว มกั นระหว่ำ งกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ต่ ำง ๆ ในประเทศไทยและมี ค วำม
รับผิดชอบร่วมที่เป็นรำกฐำนที่มั่นคงของชุมชนสังคม
๒.๓ ศิลปวัฒนธรรม/อารยธรรม
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์มำเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้ำงสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทำงสังคม รวมทั้งนำมำใช้ในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชำติที่สร้ำงขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย อันเป็นวัฒนธรรมของเผ่ำพันธุ์ของคนไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง
ต่อไป โดยที่องค์ควำมรู้และนวัตกรรมดังกล่ำวจะนำมำใช้ในกำรสร้ำงศำสนธรรมสำกลของพหุวัฒนธรรมเพื่อ
ลดควำมขัดแย้ง กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีส่วนร่วม กำรบริหำรจัดกำรศำสนสถำนให้
เกิดประสิทธิผลควำมโปร่งใสและสร้ำงศรัทธำให้กับคนในสังคม ๑) ออกกฎหมำยคุ้มครองศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปกรรมและโบรำณวัตถุสถำน อันเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ ๒) ตั้งหน่วยงำนที่มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
สำขำของศิลปะและวัฒนธรรมแต่ละประเภทตำมกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง ๓) สงวนรักษำและซ่อมบำรุง โดย
กำรรักษำของเก่ำไว้ให้ได้มำกที่สุด ๔) จำลองแบบ ในกรณีที่ศิลปะและวัฒนธรรมนั้นอำจถูกทำลำยหรือสูญ
สลำยโดยที่ไม่สำมำรถป้องกันได้ ๕) จัดตั้งพิพิธภัณฑสถำน เพื่อเป็นที่รวบรวมตัวอย่ำงศิลปกรรมที่มีคุณค่ำเพื่อ
กำรศึกษำเปรียบเทียบ และเผยแพร่คุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรม ๖) จัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน
เป็นกำรสร้ำงควำมสำคัญทำให้ผู้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่ำและให้ควำมสำคัญที่จะอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งโบรำณสถำน ๗) เผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และตระหนักในคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรมแก่
ประชำชนเพื่อให้เกิดควำมซำบซึ้งเห็นควำมสำคัญในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ ควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชำติและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น
ดำรำศำสตร์ และเทหวัตถุ ควอนตัมฟิสิ กส์ ฟิสิ กส์ อนุภ ำค เทอร์โ มไดนำมิกส์ สนำมโน้มถ่ว ง สนำมไฟฟ้ ำ
โครงสร้ำงและคุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพำะของวัสดุชนิดต่ำง ๆ พลังงำน
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
๑๖

นิวเคลียร์และพลังงำนรูป แบบใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและมหำสมุทร ระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์ขนำดใหญ่จนถึงจุลินทรีย์ ผลกระทบของสภำพแวดล้อมต่อกำรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยในด้ำนระบบนิเวศ ในกระบวนกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ ระบบชีววิ ทยำ และ
พื้นฐำนของจุลศำสตร์ทำงชีวภำพ
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
กำรวิจัยเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้พื้นฐำนที่สำมำรถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำของสำขำต่ำง ๆ เช่น
วัสดุเฉพำะทำง (Functional materials) ประเภทต่ำง ๆ ยำนยนต์ กำรประดิษฐ์ (Fabrication) กำรออกแบบ
กำรขนส่ง กำรก่อสร้ำง กำรทดสอบ เป็นต้น โดยองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่วิธีแก้ปัญหำ (Solution) ใหม่ ๆ
โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยในด้ำนวิศวกรรมที่สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยอำศัยพื้น
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเศรษฐศำสตร์มำช่วยในกำรสร้ำงสรรค์
๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเก็บ กำรจัดกำรข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง
ๆ โดยครอบคลุมกำรสร้ำงและกำรใช้อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ ๆ กำรจัดระเบียบและกำรสำรวจข้อมูลจำนวน
มหำศำล (Big data) กำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรออกแบบ กำรสร้ำงโมเดลและกำรบริหำรจัดกำร ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial intelligence) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยในด้ำนข้อมูลเพื่อพัฒนำระบบกำรรวบรวมข้อมูลประเภท
ต่ำง ๆ ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรในภำคส่วนของรัฐเอกชน อุตสำหกรรม โดยนำระบบ
เทคโนโลยีเข้ำมำเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลำยน้ำ
๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
กำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ตัวบ่งชี้
ชีวภำพ (Biomarkers) สำหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมกำรแสดงออกของยีนต่ำง ๆ (Gene regulation) ใน
จีโนมและควำมผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมขั้นต่ำ (Minimal genome) กลไกควบคุมกำรแปรสภำพจำกเซลล์ต้น
กำเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้ำที่เฉพำะอย่ำง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยใน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของมนุษย์
๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)
กำรวิจัยเพื่อให้สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรทำหน้ำที่ของสมอง ทั้งในเชิงพันธุ
ศำสตร์ กำยวิภำค สรีรวิทยำ ชีวเคมี เภสัชวิทยำ พยำธิวิทยำ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับกลุ่ม
เซลล์ประสำทและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ยังครอบคลุมกำรวิจัยวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้หรือ
ประชำนศำสตร์ (Cognitive science) ซึ่งเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมทรงจำ ควำมคิดและควำมฉลำด โดย
มุ่ ง เน้ น กำรวิ จั ย ในด้ ำ นกำรน ำผลกำรศึ ก ษำทำงประสำทวิ ท ยำไปพั ฒ นำรวมกั บ กำรศึ ก ษำทำงประสำท
วิทยำศำสตร์ที่เกี่ย วกับ กำรรั บ รู้ (Cognitive neuroscience) และนำไปพัฒ นำวิช ำจิตวิทยำกำรรับรู้ เพื่ อ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเรียนรู้

คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๑๗

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๓
๑.
๒.

๓.

๔.

คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
แผนการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานความรู้
• ความเป็นไปได้ทางวิชาการ
เป็นองค์ความรู้หลักที่สามารถนาไปเป็นฐานสาหรับการวิจัยต่อยอด สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
• ความเป็นไปได้ในการนาไปพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่สามารถไปประยุกต์ หรือพัฒนาเป็นต้นแบบ หรือขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ได้
ความพร้อมของหน่วยงาน
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ/หน่วยงานมีบุคลากรที่มี
ความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานหรือนักวิจัยมีองค์ความรู้หลัก/หน่วยงานมี
เครือข่ายพร้อมดาเนินงานอย่างดี /หน่วยงานหรือนักวิจัยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ (proven
record)
ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถถูกนาไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ นาไปต่อยอด
เชิงลึกพัฒนาเป็นฐานเทคโนโลยี ร้อยละ ๕๐
๒) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๑๘

เป้าหมายที่ ๔ การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ
และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ
๑) บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๓,๐๐๐ คน
๒) มูลค่ำกำรลดหย่อนภำษีค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๓) หน่วยงำนที่สำมำรถรับรองมำตรฐำนกำรวิจัยด้ำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
๔) ผู้รับบริกำรด้ำนมำตรฐำน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมำตรฐำน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๕) ลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำรในกำรขอรับรองมำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐
๖) อัตรำกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
แนวทางดาเนินงาน
๑) บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย
๒) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๓) มำตรกำรแรงจูงใจ
๔) โครงสร้ำงพื้นฐำนวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน
๑) บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย
๑.๑ จำนวนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๒) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑ เกิดแผนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยและภำคอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำนทั้งหมด
๒.๒ เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ที่พร้อมจดทะเบียน ๑๐๐ รำย
๓) มำตรกำรแรงจูงใจ
๓.๑ รำยกำรสินค้ำในรำยกำรบัญชีนวัตกรรมเกิดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกภำครัฐเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐
รำยกำร
๓.๒ มีจำนวนนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีจำนวน ๘๐ รำยกำร
๔) โครงสร้ำงพื้นฐำนวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ จำนวนกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๔.๒ ร้อยละ ๒๐ ของโครงสร้ำงพื้นฐำนมีกำรใช้งำนร่วมกันระหว่ำง ๒ หน่วยงำนขึ้นไป
๔.๓ จำนวนหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองหรือขึ้นทะเบียนมำตรฐำนกำรวิจัย/อุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

แนวทางดาเนินงาน เป้าหมายที่ ๔
๑ บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๑.๑ ทุนการศึกษาและวิจัย
หมำยควำมถึง กำรจั ดสรรทุนกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีควำมสำมำรถในกำรทำวิจัยและพัฒนำระดับปริญญำตรี หรือโท หรือเอก ระดับ
ใดระดับหนึ่ง หรือหลำยระดับ เพื่อศึกษำในสถำบันกำรศึกษำชั้นนำในประเทศหรือต่ำงประเทศ กำรให้ทุน
นักศึกษำต่ำงชำติผู้มีศักยภำพสูงให้มำศึกษำหรือทำวิจัยระดับหลังปริญญำโทหรือปริญญำเอกในประเทศไทย
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๑๙

หรือกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนักวิจัย ที่มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนวิจัยระดับหลังปริญญำโทหรือปริญญำเอก
ในสำขำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หมำยควำมถึง กำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพของนักวิจัยและกำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง นั ก วิ ท ยำศำสตร์ วิ ศ วกร นั ก บริ ห ำรจั ด กำรเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และ
ผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตจบ
ใหม่เข้ำสู่อำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม กำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน
ภำคอุตสำหกรรมให้แก่นักศึกษำ บัณฑิตจบใหม่ ผู้ประกอบกำรหรือบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม
สังคม ชุมชน กำรจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและสถำบันอุดมศึกษำ กำรเชื่อมโยงกับโครงกำร
ขนำดใหญ่ของรัฐและกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน กำรสร้ำงตลำดงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
กำรส่งเสริมให้มีกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ส่วนบุคคลสำหรับบุคลำกรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น
๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility
หมำยควำมถึง กำรส่ งเสริมให้ บุคลำกรด้ำนวิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำก
มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ ไปปฏิบัติงำนเพื่อ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในภำคอุตสำหกรรม สังคม
ชุมชน โดยให้กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวเป็นกำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำของหน่วยงำนต้นสังกัด และให้นับเป็นอำยุ
รำชกำรหรืออำยุงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด และสำมำรถนับเป็นระยะเวลำชดใช้ทุนหำกบุคลำกรดังกล่ำวมีข้อ
ผูกพันตำมสัญญำชดใช้ทุนกำรศึกษำ ทั้งนี้ สำหรับกำรไปปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม กิจกรรมของสถำน
ประกอบกำรที่บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรได้ ได้แก่ กำรวิจัยและพัฒนำ กำรแก้ปัญหำเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
กำรวิเครำะห์ทดสอบและระบบมำตรฐำน และกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องไปปฏิบัติงำนอย่ำง
น้อย ๑ วันต่อสัปดำห์ และต้องปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร หรื อสถำนที่ที่สถำนประกอบกำรใช้เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงำน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ ปี หรือตำมเงื่อนไขของหน่วยงำนต้นสังกัด นอกจำกนี้ ยัง
รวมถึงกำรส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศหรือสำขำที่ขำดแคลนให้เข้ำมำปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนในประเทศไทย
๑.๔ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
หมำยควำมถึ ง กระบวนกำรที่ ท ำให้ ผู้ รั บ กำรฝึ ก และบุ ค ลำกรวั ย ท ำงำนมี ฝี มื อ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
ครอบคลุมกิจกรรมกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน กำรฝึกเปลี่ยนสำขำอำชีพ และกำร
จัดทำหลักสูตรระดับอำชีวศึกษำแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน (Work-integrated Learning: WiL)
ที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร ที่มุ่งเน้นกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรแรงงำนที่
ต้องอำศัย ทักษะด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่ขำดแคลนและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
๑.๕ การสร้างความตระหนัก
หมำยควำมถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงหรือพัฒนำแรงบันดำลใจ ทัศนคติ พฤติกรรม
ควำมคิดเห็น ควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ เยำวชน ผู้ปกครอง ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำธำรณชนหรือภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบำท ประโยชน์ หรือควำมเกี่ยวข้องของกำรวิจัย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมชีวิตประจำวัน หรือปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ นำไปสู่กำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมด้ำนกำรเรียนสำยวิทยำศำสตร์ และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๐

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (หมวดบุคลากรและ
เครือข่ายวิจัย ข้อ ๑.๑ - ๑.๔)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. ผลิตบุคลากรตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีแผนการหรือศักยภาพในการผลิตและพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน วทน. และบุคลากรวิจัยสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีคุณภาพ
๓. แผนการใช้ประโยชน์
มีการดาเนินการร่วมกันกับผู้ใช้ประโยชน์หรือมีแผนหรือเป้าหมายส่งเสริมให้บุคลากร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิจัยที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่อาชีพหรือตลาดแรงงานที่
ชัดเจน
๔. ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานเจ้าภาพมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอ/หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานมี
บุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม/
หน่วยงานมีเครือข่ายพร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๕ ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
จานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (หมวดบุคลากรและ
เครือข่ายวิจัย ข้อ ๑.๕)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. แผนการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อการพัฒนาประเทศและอาชีพ รวมถึงเข้าใจหลักของวิทยาศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานความมีเหตุมีผล
๓. แผนการใช้ประโยชน์
มีศักยภาพในการสร้างความตระหนักในกลุ่มเป้าหมาย/หรือในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล/ มี
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย/แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรมที่ชัดเจน
๔. ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ/
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานมีบุคลากร
ผู้สอนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม/ หน่วยงานมี
เครือข่ายพร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๕. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
จานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๑

๒ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับและพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) โดยมุ่งให้
เกิดกำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมขั้นสูง โดยพัฒนำ EECi ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกำรทำวิจัย
พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัย มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น กำรรวมศูนย์ห้องปฏิบัติกำรและสนำมทดสอบนวัตกรรม (Fabrication Laboratory &
Test-bed Sandbox) ศูนย์รับรองมำตรฐำนนวัตกรรมทำงด้ำนระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตั้งเป็นเขต
ทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรคิดค้นนวัตกรรม
ตลอดจนกำรเป็นชุมชนกำรจ้ำงงำนผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ควบคู่
กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ต่อไป
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ท ยำนวิ ท ยำศำสตร์ ป ระเทศไทย (อวท.) ให้ พั ฒ นำไปสู่ “เมื อ ง
วิทยำศำสตร์ ปทุมธำนี” โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มข้นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งจำกภำยในและโดยรอบ
อวท. เพื่อให้เป็นแหล่งรวมของกำรวิจัยพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรจ้ำงงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
กระตุ้ น ให้ อุ ท ยำนวิ ท ยำศำสตร์ ภู มิ ภ ำคที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม พั ฒ นำระบบนิ เ วศนวั ต กรรมให้ มี
ควำมเข้มแข็ง (Science Park Ecosystem) เพื่อเป็นกำรสนับสนุนภำคเอกชนให้ลงทุนทำวิจัยและพัฒนำได้
แบบก้ำวกระโดด และส่งเสริมให้มีอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคเพิ่มขึ้น โดยผลักดันมหำวิทยำลัยเครือข่ำยร่วม
ดำเนินกำรให้ยกระดับเป็นอุทยำนวิทยำศำสตร์อย่ำงเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยำนวิทยำศำสตร์เฉพำะทำง เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มและขยำยจุดกำรให้บริกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน วทน. ให้กระจำยครอบคลุมอย่ำงทั่วถึงทั้ง
ประเทศ

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (หมวด ๒ เขตเศรษฐกิจ
นวัตกรรม)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. แผนการดาเนินงาน ส่งเสริม และใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒/ มีการดาเนินการร่วมกันกับผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้ประกอบการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้เขตพื้นที่เศรษฐกิจเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ
๓. แผนการให้บริการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
มีแผนการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอานวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมและพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพที่จะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๔. แผนพัฒนาและผลิตบุคลากรในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ (หากมี)
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน
๒๒

มีแผนการหรือศักยภาพในการผลิต พัฒนา และเพิ่มความรู้ ทักษะด้าน วทน. ให้แก่แรงงานและบุคลากร
วิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
๕. ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ/
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานมีบุคลากรผู้สอนที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม/ หน่วยงานมีเครือข่ายพร้อม
ดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๖. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินการ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑. เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม
๒. เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่พร้อมจดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
๓ บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
นวัตกรรมไทย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ที่พัฒนำขึ้นจำกกระบวนกำรวิจัย พัฒนำ
หรือกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเดิมด้วยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย
คนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอำจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่ำนกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ มี ควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง
นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องพัฒนำขึ้นในประเทศทั้งหมด อำจซื้อหรื อนำเข้ำบำงส่วนมำจำกต่ำงประเทศ
ได้
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเข้ำสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
๑. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมำจำกกำรวิจัยหรือกำรพัฒนำอย่ำง
มีนัยสำคัญโดยสถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศึกษำของไทย หรือภำคเอกชนไทย
๒. เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน
กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๑ หรือ
องค์กรภำครัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรผลิตและจำหน่ำย
๓. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนบังคับของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้นๆ (ถ้ำมี)
๔. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพตำมที่ระบุใน
เอกสำรกำกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร รวมถึงต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำกหน่วยงำนวิเครำะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้
๕. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ข้อ ๑ - ๔ จะได้รับกำรขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
ไทย เป็นเวลำสูงสุด ๘ ปี
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ไทย หมำยถึง ผลงำนวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น แต่อำจยัง ไม่
จ ำเป็ น ต้ อ งผ่ ำ นกำรรั บ รองมำตรฐำน/คุ ณ ภำพ โดยอำจอยู่ ใ นช่ ว งของกำรทดสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ำรรั บ รอง
มำตรฐำน/คุณภำพ/ข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสำหรับกำรนำไปใช้ในเชิงพำณิ ชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงำน
ดังกล่ำว อำจถ่ำยทอดสู่ภำคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเข้ำสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๓

๑. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นผลมำจำกกำรวิจัย
และพัฒนำอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลสัญชำติไทย สถำบันวิจัย
ไทย สถำบันกำรศึกษำไทย ภำคเอกชนไทย หรือรัฐวิสำหกิจไทย ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์นี้
ไม่จำเป็นต้องวิจัยและพัฒนำขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด อำจวิจัยต่อยอดจำก
ต่ำงประเทศก็ได้ แต่โดยต้องถูกต้องตำมทรัพย์สินทำงปัญญำ
๒. ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ต้องเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล
สัญชำติไทย สถำบันวิจัยไทย สถำบันกำรศึกษำไทย ภำคเอกชนไทย หรือรัฐวิสำหกิจ
ไทย ทั้งนี้ในกรณีผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเป็นภำคเอกชน ต้องมี
สถำนะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำอย่ำงถูกต้องตำม
กฏหมำย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชำติไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๑
๓. กำรขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรกำหนด
ควำมต้องกำรของภำครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (หมวด ๓ บัญชีนวัตกรรมและ
บัญชีสิ่งประดิษฐ์)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
มีแผนการหรือศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่บัญชีนวัตกรรม/บัญชีสิ่งประดิษฐ์
๓. ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีเครือข่ายพร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการ
ทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๔. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินการ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขึ้นบัญชีนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
๔ โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ โครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพำะทำง
- ห้องปฏิบัติกำร หมำยควำมถึง สถำนที่สำหรับกำรวิจัย กำรทดลอง และกำรวัดทำง
วิทยำศำสตร์หรือทำงเทคนิค
- เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพำะทำง หมำยควำมถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อกำรทดลอง
ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรม
๔.๑.๒ โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant)
- หมำยควำมถึง สถำนที่ทดลองผลิตเพื่อทดสอบและเตรียมกำรสำหรับกำรผลิ ต ใน
ระดับอุตสำหกรรม
๔.๑.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
- หมำยควำมถึง หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม ได้แก่ หน่วยจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำ หน่วยบ่มเพำะธุรกิจ และพื้นที่ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๔

๔.๑.๔ ระบบสำรสนเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม
- กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดใี นกำรบริหำรระบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้ำนกำรบริหำร และกำร
ปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ำซ้อนของงำน ลดค่ำใช้จ่ำยในระยะยำว เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน กำรติดต่อสื่อสำรรวดเร็ว เกิดกำรประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (๔.๑ โครงสร้างพื้นฐาน)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. แผนการใช้ประโยชน์
• จานวนผู้ใช้บริการ
มีจานวนครั้ง หรือรายการที่ให้บริการ หรือผู้รับบริการจานวนมาก
• ประสิทธิผลในการช่วยลดต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพทางธุรกิจของภาคเอกชน
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานหรือประกอบธุรกิจของผู้รับบริการ เช่น สะดวกรวดเร็ว ต้นทุน
ต่าลง เป็นต้น
• แก้ปัญหาคอขวดด้านเทคโนโลยี/บุคลากรของภาคการผลิตและบริการ
เช่น ลดการส่งตัวอย่างไปทดสอบในต่างประเทศ หรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ขึ้นใน
ประเทศที่สามารถใช้อย่างกว้างขวาง/ช่วยสร้างและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้องออกสู่ภาค
การผลิตและบริการ
๓. แผนการให้บริการและการพัฒนา
• อุปกรณ์/เทคโนโลยี/ห้องปฏิบัติการ
มีแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับ/มีระบบการจัดการ
ให้อุปกรณ์/เทคโนโลยี/ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ
• บุคลากร
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพียงพอตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการ
• ระบบบริหารจัดการการให้บริการ
มีระบบบริหารจัดการหรือแผนการจัดการที่เอื้อต่อภาคการผลิตและบริการหรือหน่วยงานภายนอก
หรือประชาชนให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก/ลดอุปสรรคด้านราคา/ลดข้อจากัดด้านเวลาการ
ให้บริการ
๔. ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี/หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ/
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิคและการบริหารจัดการ/หน่วยงานมีบุคลากรผู้สอน
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม/ หน่วยงานมีเครือข่าย
พร้อมดาเนินงานอย่างดี/มีความร่วมมือในการทางานอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน
๕. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑. จานวนการใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. ร้อยละ ๒๐ ของโครงสร้างพื้นฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง ๒ หน่วยงานขึ้นไป
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๕

๔.๒ มาตรฐานอุตสาหกรรม
๔.๒.๑ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเครื่องมือ
หมำยควำมถึง วิทยำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวัด มีกำรกำหนด
รำยละเอียดของหน่วยวัดมำตรฐำนด้ำนกำรวัดที่เป็นสำกลเพื่อเป็นที่อ้ำงอิงของ
กิจกรรมกำรวัดต่ำงๆ
๔.๒.๒ กำรกำหนดมำตรฐำน เช่น Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice
หมำยควำมถึง ข้อกำหนดทำงวิชำกำรในรูปของเอกสำรวัตถุ ที่แพร่หลำยแก่บุคคล
ทั่วไป กำหนดขึ้นโดยควำมร่วมมือ กำรยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มี
ประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจำกกำรพิจำรณำร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด เช่น
มำตรฐำนด้ำนกำรเกษตร Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นมำตรฐำน
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงของอันตรำยที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวกับเพื่อให้ให้
ผลผลิตที่มีคุณภำพ ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรบริโภค และมำตรฐำนด้ำนกำร
ผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัย และมั่นใจต่อกำรบริโภค
๔.๒.๓ กำรทดสอบ
หมำยควำมถึง กำรดำเนินกำรวัด วิเครำะห์ ทดสอบ รวมถึงกำรตรวจประเมิน เพื่อ
พิสูจน์ยืนยันว่ำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรเป็นไปตำมคุณลักษณะเฉพำะที่กำหนด กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรทดสอบ อำทิ ห้องปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิภำพสูงใน
กำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำอย่ำงเป็นระบบ เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำค
กำรผลิตเพื่อยกระดับสินค้ำและบริกำรให้แข่งขันได้ทั้งตลำด ในประเทศ ตลำด
กำรค้ำอำเซียนและตลำดโลก
๔.๒.๔ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
หมำยควำมถึง กำรกำหนดมำตรฐำนหรือคุณสมบัติขั้นต่ำที่ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ต้องมี รวมถึงกำรประกันคุณภำพ ซึ่งประกอบด้วยกำรตรวจสอบและกำรรับรอง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร และกำรรับรองขีดควำมสำมำรถทำงเทคนิค
ของห้องปฏิบัติกำร

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (๔.๒ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สื่อความหมายชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
๒. แผนการใช้ประโยชน์
• จานวนผู้ใช้บริการ
มีจานวนครั้ง หรือรายการที่ให้บริการ หรือผู้รับบริการจานวนมาก
• ประสิทธิผลในการช่วยลดต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพทางธุรกิจของภาคเอกชน
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานหรือประกอบธุรกิจของผู้รับบริการ เช่น สะดวกรวดเร็ว ต้นทุน
ต่าลง เป็นต้น
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๖

• แก้ปัญหาคอขวดด้านเทคโนโลยี/บุคลากรของภาคการผลิตและบริการ
เช่น ลดการส่งตัวอย่างไปทดสอบในต่างประเทศ หรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ขึ้นใน
ประเทศที่สามารถใช้อย่างกว้างขวาง/ช่วยสร้างและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้องออกสู่ภาคการ
ผลิตและบริการ
๓. แผนการให้บริการและการพัฒนา
• อุปกรณ์/เทคโนโลยี/ห้องปฏิบัติการ
มีแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับ/มีระบบการจัดการให้
อุปกรณ์/เทคโนโลยี/ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ
• บุคลากร
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพียงพอตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการ
• ระบบบริหารจัดการการให้บริการ
มีระบบบริหารจัดการหรือแผนการจัดการที่เอื้อต่อภาคการผลิตและบริการหรือหน่วยงานภายนอก
หรือประชาชนให้เข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก/ลดอุปสรรคด้านราคา/ลดข้อจากัดด้านเวลาการ
ให้บริการ
๔. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินงาน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๑. จานวนการใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐
๔.๓ มาตรฐานวิจัย
๔.๓.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice
๔.๓.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice
๔.๓.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
๔.๓.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย
๔.๓.๕ มำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) ประเด็นที่จะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแผนงาน เป้าหมายที่ ๔ (๔.๓ มาตรฐานวิจัย)
๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ระบุสภาพปัญหาได้ชัดเจน แสดงขนาดของปัญหา (ประเทศ ภาคส่วน พื้นที่ ชุมชน องค์กร กลุ่มบุคคล
ปัจเจกบุคคล) มีวัตถุประสงค์จะแก้ปัญหาอะไร หรือมุ่งพัฒนาอะไรและเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัด
ได้/ทดสอบได้ หรือเป็นไปได้ในการหาคาตอบ
๒. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของปัญหา
ผู้เสนอโครงการได้แสดงถึงความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะวิจัย การทบทวนวรรณกรรมได้
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าจากการวิจัยของผู้อื่นและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถวิพากษ์ได้ใน
กรณีที่เห็นด้วย เห็นแย้ง หรือแสดงข้อจากัดของการวิจัยเหล่านั้น
๓. แผนการใช้ประโยชน์
จานวนผู้ใช้ประโยชน์/ประสิทธิผลในการใช้ประโยชน์ เช่น แก้ปัญหาสาคัญเรื่องการวิจัยหรือส่งเสริม
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๗

๔. การออกแบบการวิจัย
ระเบียบวิธี (methodology) ที่ใช้ในการวิจัยเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมุ่งตอบวัตถุประสงค์
มีการเสนอวิธีการ/เทคนิคใหม่ที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
มีการเลือกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างถูกต้องเหมาะสม
รวมถึงมีการพิจารณาการขออนุญาต ด้านจริยธรรมการวิจัย การขออนุญาต ต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนด
เช่น กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
๕. ผลการวิจัยทาให้เกิดความรู้ใหม่หรือส่งผลกระทบต่อนโยบายที่สาคัญ
ผู้เสนอโครงการระบุผลผลิตจากการวิจัย เช่น องค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เครื่องมือใหม่ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฯลฯหรือก่อให้เกิดประเด็นที่นาไปสู่บริบทใหม่ในการขับเคลื่อน การวิจัยหรือการจัดทา
นโยบาย
๖. ตอบตัวชี้วัดแนวทางดาเนินการ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
จานวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐

คำนิยำมและ (ร่ำง) ประเด็นสำหรับใช้ในกำรจัดทำข้อเสนอแผนงำน

๒๘

