
เอกสารแนบ 2

คำจำกัดความ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 
๑.๑ Modern Agriculture

พืชไร่ท่ีเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ลดต้นทุนแรงงานและปิจจัยการผลิต ใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประ 
สิทธิภาพการบริหารจัดการให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสมํ่าเสมอ เซ่น การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหรือ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเทคโนโลยีความแปรผับของพื้นที่ (Variable Rate Technology) เทคโนโลยีติดตามและ 
คาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานหรือบริการข้อมูลแผนที่เพื่อการเกษตรความละเอียด 
สูงระดับแปลง (high resolution) เซ่น แผนที่สภาพอากาศและพยากรณ์อากาศเกษตร การเปลี่ยนแปลง 
สภาพดินและนํ้า คลังภาพถ่ายดาวเทียมเกษตร ตลอดจนการแปรผลและการพัฒนาแบบจำลอง เพื่อต่อยอด 
เป็นซอฟท์แวร์หรือบริการเกษตรรูปแบบใหม่ พืชทำเงิน ไม้ผล หรือพืชมูลค่าสูง สร้างความสามารถในการ 
แข่งขันด้วยผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เซ่น การวิจัยต้นแบบสายพันธุพืช 
เศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล้ง รสชาติดี เก็บรักษาได้ยาวนาบ เหมาะกับการขนส่ง มีสารมูลค่าสูง) การ 
พัฒนาเทคโนโลยี เซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทุนตํ่า 
สารซีวภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกด้าง ตลอดจนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ Functional Ingredient
พัฒนาอาหารและเคร่ืองด่ืมฟ้งก์ชั่นเพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุก 

ช่วงอายุและทุกไลพืสไตล์ โดยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท้ังในส่วนชองภาคเอกขน 
และภาครัฐ รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรมอาหารฟ้งก์ชั่บ และการส่งเสริมให้เกิด 
การขยายธุรกิจ กำลังการผลิต และต่อยอดงานวิจัยจากงานต้นแบบไปสู่เซิงพาณิชย์ นอกจากน้ีควรมีการเร่งรัด 
ชั้นตอนการข้ึนทะเบียนอาหารและยาให้รวดเร็วทันต่อการแช่งขัน และมีมาตรการฟ้องกันหรือปกบีองแหล่ง
สารอาหารฟ้งก์ชั้นจากธรรมชาติท่ีเป็นชองไทย จากการลักลอบศึกษาพืชพันธุและส่ิงมีชีวิตในไทยแล้วนำไปจด 
สิทธิบัตรโดยต่างชาติ

๑.๓ Biologies
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา และผลิตยาซิววัตถุประเภท Biosimilars, M onoclonal Antibody 

และ วัคซีน โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะเน้นไปที่ Translational Research Activities คือ การ 
พัฒนาสูตร การผลิตและการวิเคราะห์ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและใน 
สัตว์ทดลอง (Non-clinical Studies) การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ (Clinical Trials) 
ทั้งหมดต้องเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากล (GMP/ISO) จากนั้นจะมุ่งเน้นการการวิจัยพัฒนาและการ 
ผลิตยาซิววัตถุชนิดใหม่ สำหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาคอาเซียนเซ่น โรคมะเร็งชนิดต่าง  ๆโรคหัวใจ และ 
โรคเบาหวาน เป็นต้น รวมถึงการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนใหม่ และในระยะยาวประเทศไทยจะต้องมี 
ความสามารถในการวิจ ัยพ ัฒนาและผลิตยาซิววัตถุท ั้งท ี่เป ็นยาใหม่ (Targeted Therapy/ Innovative 
Biopharma) Biosimilars และวัคซีน ได้อย่างครบวงจร
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๑.๔ Medical Devices
มุ่งเน ้นการวิจ ัยและพ ัฒนาห ุ่นยนต์หรือผล ิตภ ัณฑ ์ทางการแพทย์ท ี่ได ้มาตรฐาน เซ่น 

Hydroxyapartite ๓อ Printing โลหะและวัสดุทดแทนในร่างกายมนุษย์ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร 
และการบริการตรวจรักษาโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ เซ่น โรคหัวใจ ความดัน โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคข้อและกระดูก โรคตา ฟ้บและเหงือก เป็นต้น พัฒนาการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อรองรับ 
การใช้งานใบอนาคต รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกับสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ สนับสบุนการ 
เตรียมความพร้อมโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP และพัฒนาบุคลากรใน 
กระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาศูนย์สอบเทียบ 
มาตรฐาน (Certifying Center) ที,ประกอบด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องทดลองและทางคลินิกให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (GMP/ISO) ที่ได้รับการยอมรับท้ังประเทศไทยและในต่างประเทศ 
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล

๒.® วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Autom ation)
ส ่งเสร ิมการผล ิตและการใช ้ผล ิตภ ัณฑ ์ห ุ่นยนต ์และระบบอัตโนม ัต ิท ี,พ ัฒนาข ึ้น เอง 

ภายในประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขันชองภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โมดูลด้านระบบอัตโนมัติท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์ที่ทำงาน 
ร่วมกับมนุษย์ พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร การสำรวจ และการตรวจสอบ พัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูง (High-value Services Robots) 
และหุ่นยนต์ทำงานเฉพาะทางที,ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวอย่างเซ่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที,ช่วยในการพินฟูหรือช่วยเหลือผู้ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ดูแล 
เด็กพิเศษ หุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการเกษตร เป็นต้น

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

มุ่งสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาด (Smart and Intelligence) คือทำงานได้หลากหลายหน้าที่และมี 
ความยืดหยุ่นสูง ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา เพ ื่อการใช้ง่าย พกพาสะดวก ใช้พลังงานน้อย (Low Power- 
consum ption) ประสิทธิภาพสูง และสามารถเช่ือมโยงส่ือสารกันได้ สำหรับประเทศไทย ต้องสร้างการรับรู้ทุก 
ภาคส่วน และกำหนดมาตรฐานรองรับอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นในประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ 
ใบประเทศ และสร้างตลาดในประเทศด้วย โดยให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกซน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจต้นแบบได้ การ 
ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้านการผลิตให้พัฒนาสู่การเป็นประเทศที่สามารถให้บริการด้าน 
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Manufacturing Service: SEMS) โดยการให้ 
ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเซิงวิศวกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย 
เซ่น การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องกลจุลภาค (Micro Electro Mechanical System: MEMS) 
อุปกรณ์ m icrocontroller เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคใน 
ประเทศ

๒.๓ loT และ Big Data
การพัฒนาเทคโนโลยีที,ทำให ้อ ุปกรณ ์และเครื่องใช้ต ่าง  ๆ สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ 

อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในการดำเนินการธุรกิจต่าง  ๆ
การจ ัดการเก ็บข้อมูลและวิเคราะห ์ เพ ื่อนำประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลจำนวนมาก อาจเกิน
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ความสามารถของระบบฐานข้อมูลทีมอยู่ในแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม 
ต้านเทคโนโลยี (Technology Platform) ขึ้นเพื่อรองรับ แก้ไขและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นไต้ 
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้นั้น จะเกิดประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจในการ 
ดำเนินธุรกิจต่าง  ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งชันจากประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้น และสะท้อนความ 
นิยมและความต้องการชองประซาซนในประเทศ นำไปสู่การคัดเลือกเนื้อหาและกำหนดยุทธศาสตร์ในการ 
พัฒนาประเทศได้ สำหรับประเทศไทย แนวโน้มของการเติบโตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี loT และ Big 
Data ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตของจำนวนผูใ้ช อ้ินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ห่ีเพ่ิม 
สูงข้ึน ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสบเทศ 
และโทรคมนาคม (ICT Infrastructure) ให้มืเสถียรภาพสูงและครอบคลุมทุกพื้นที่ มุ่งส่งเสริมการพัฒนา 
บุคลากรให้มืความรู้และเช้าใจ ให้สามารถเช้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ และให้มืผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านการทำงาน 
ร่วมกัน โดยเฉพาะ Data Scientist นอกจากนั้น ควรมีการวางแผนทั้งการนำเทคโนโลยี loT มาประยุกต์ใช้ 
และการพัฒนาโครงสร้างของระบบบริหารและจัดการข้อมูลทั้งในและนอกองค์กร เพื่อให้สามารถรองรับ 
Technology Platform สำหรับ Big Data ที่นำมาใช้บริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ 

๒.๔ Digital Content
พัฒนาองค์ความร้ที่บูรพาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์ 

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาสาระดิจึทัลที่สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ 
จากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์มูลค่า โดยการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง  ๆ เข่น เทคโนโลยีดิจึทัล 
สำหรับการผลิตแอนิเมชัน เกม และเนื้อหาสาระดิจึทัลอื่น  ๆ เช่น virtual reality (VR), augm ented reality 
(AR), immersive technology, artificial intelligence (Al) เป็นต้น รวมทังการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบความ 
ได้เปรียบทางการแข่งชันเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  ๆ และการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตเพื่อชี้ให้เห็นถึง 
ทิศทางของอุตสาหกรรม เซ่น Game, Animation การวิจัยด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปีญญาและการจัดการ 
สิทธิดิจิทัล และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ 
๓. ระบบโลจิสติกส์

๓.๑ Next-generation Autom otive
การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการคมนาคมที่สะอาด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และลดอุบัติเหตุทางการจราจร มีระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบ 
พลังงานใหม่ของสังคม การสร้างข ีดความสามารถและยกระดับห่วงโซ ่อ ุปทาน (Supply Chain) ใน 
อุตสาหกรรมยานยนต์และบุคคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับโลกในประเทศไทย 

๓.๒ Smart Logistics
พัฒนาระบบ logistics ที่ดีเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การเดินทางและการสื่อสาร พัฒนา 

ระบบ Smart Logistics System ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตท่ีเป็น Smart people  ซ่ึง 
มีความต้องการบริโภค Smart product โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้าและเครื่องจักร 
เซ่น loT สามารถผลิตตามความต้องการ และเชื่อมโยงกับการขนส่งให้ส่งมอบกับลูกค้าตามสถานที่ และเวลาที่ 
กำหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงของระบบชนส่งภายในประเทศทั้งทางบก ทางนํ้า และทาง 
อากาศ
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๓.๓ Aviation
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศ 

ยานรองรับอากาศยานขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ออกแบบและพัฒนา อากาศยานขนาดเล็ก (UAV หรือ 
เครื่องบินขนาดเล็ก) วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วัสดุตกแต่งภายในเครื่องบิน และอุปกรณ์ 
ภาคพ้ืนดิน รวมท้ังผลิตบุคลากร (นักบิน ช่างซ่อมบำรุง) ที่มีได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
๔. การบริการมูลค่าสูง

๔.๑ การบริการทางการแพทย์ (Medical Services)
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ทำให้ประซาซนสามารถ 

เข้าถีงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสา 
ธารณภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ พัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ (Service Plan) ระบบ ICT ดิจิทัล สร้างข้อมูลพันธุกรรม (genome) และ m etabolom e ของ 
ประขากรไทยฐานข้อมูลและธนาคารชีวภาพของการสำรวจสุขภาพประซากรระดับชาติ ธนาคารชีวภาพ 
สำหรับโรคมะเร็ง พัฒนาศูนย์ความเปีนเลิศด้านการแพทย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเป็น hub ด้านบริการทางการแพทย์ไนระดับภูมิภาค 

๔.๒ การท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ (W ellness Tourism)
การท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเซิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

การท่องเที่ยวบริการสุขภาพ (Spa & W ellness Tourism) การท่องเที่ยวเซิงกีฬา (Sports Tourism) และ 
การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Retirem ent Tourism) โดยการท่องเที่ยวเซิงสุขภาพควรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และบริการที,เกี่ยวข้อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ 
การพัฒนามาตรฐานซองสิบค้า/บริการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ของการท่องเที่ยว 
เซิงสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มิความรู้และทักษะด้านการบริการเฉพาะด้าน การวิจัยการตลาดและ 
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเซิงสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา Platform และบูรณาการข้อมูลและโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธในการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวเซิง 
สุขภาพ

๔.๓ การท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
การท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเซิงประวัติศาสตร์ (Historical 

tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism) การท่องเที่ยวเซิง 
ชุมซนและความยั่งยืน (Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยววัฒนธรรมเซิงสร้างสรรค์ (Creative 
Cultural Tourism) โดยการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นการวิจัยการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว การพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะทาง การสนับสนุบการสร้างเครือข่ายของ 
ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ (Business Model) ให้รองรับ 
การบริการด้านการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรม การพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเซิง 
วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมและให้ความรู้แก'คนในท้องถิ่น การจัดการ 
ทรัพย์สินทางปีญญาของผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณา 
การความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ (Creative Local Products)
การนำองค์ความรู้ด ้าน ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถ่ายทอดและ 

ประยุกต์ใช้ไปยังภาคสังคมและชุมซนฐานราก ยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
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มูลค่าเพิ่ม และสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และผลักดันให้เกิดการนำไปสู่การต่อยอดเซิงพาณิชย์ 
และสามารถแข่งขันในตลาดให้มากที่สุด นอกจากนี้ การเพิ่มทักษะด้าน วทบ. ให้กับชุมชน สังคมและ 
ประซาซนในระดับเซิงพ้ืนท่ี เป็นการเสริมสร้างให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาการเช้าถึงนวัตกรรมที่นำไปสู่การ 
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใบธุรกิจและตอบสนองบริบท 
ชองความต้องการในตลาด ส่งผลให้สังคม ชุมชน มีความมั่นคงทางอาชีพและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ 
ประเทศต่อไป 
๕. พลังงาน

๕.® Biofuel
รัฐบาลกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ร้อยละ ๒๕ ชองความต้องการ 

เชื้อเพลิงในภาคชนส่งท้ังประเทศภายในปี ๒๕๗๙ โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 
รุ่นท่ี ๑ ที่ผลิตจากพืชอาหาร โดยมีวัตถุดิบหลักจาก อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มนํ้ามันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญชองประเทศ แผนงานเชื้อเพลิงชีวภาพจึงจะเน้นการใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนให้นำผลผลิตทางการ 
เกษตรส่วนที่เหลือใช้จากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเพื่อสร้าง 
สมดุลระหว่างพืชพลังงานและอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิง 
ชีวภาพรุ่นที่ ๒ และ ๓

๕.๒ Bioenergy
พัฒนา วทน. เพื่อสนับสบุนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากซิวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ 

ตามเป้าหมายของรัฐบาลกำหนดสัดส่วนให้พลังงานชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าและความร้อน 
ที่ร้อยละ ๗.๕ ของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี ๒๕๗๙ มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีภายในประเทศและการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ครอบคลุมถืงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การเก็บ ศูนย์ทดสอบ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้อง 
กับความต้องการในประเทศและส่งออก 

๕.๓ Energy Efficiency
การพัฒนา วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศลด 

การใช้พลังงานช้ันสุดท้าย (final energy) ลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๓ หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ พันตันเทียบเท่า 
นํ้ามันดิบ (ktoe) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
ด้วยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพชองเทคโนโลยีภายในประเทศ รวมทั้งการนำเช้าเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (Technology Acquisition) และการบริหาร 
จัดการที'ครอบคลุมไปถึงศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน และมาตรการที่เอื้อให้ประเทศลดการใช้พลังงานลงได้ 

๕.๔ Energy storage
พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเพื่อใช้งานด้านความมั่นคง ด้านพลังงานทดแทน 

(Renewable energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy efficiency) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
และยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาระบบจัดการ 
แบตเตอรี่ (Battery m anagem ent system) การจัดการแบตเตอรี่หลังใช้งาน และการพัฒนาระบบกักเก็บ 
พลังงานเพ่ือใช้ร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านระบบกักเก็บพลังงาน
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เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๑ ศักยภาพ และโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย

มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีบทบาททางสังคมดำรงชีวิต 
อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ้ศรี การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การมีเงินออมและมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อ 
จะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย การสร้างบริการดูแลผู้สูงวัยครบวงจร เซ่น บริการ 
บ้านพักคนซรา ทั้งด้านความยั่งยืนของธุรกิจ การวางระบบการเงินของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน 
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การขยาย 
อายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ การส่งเสริมการออมและการประกอบ 
อาชีพของผู้สูงอายุ การมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการทำงาน 
การจ้างงานผู้สูงอายุจากภาคเอกซนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานชองผู้สูงอายุ การศึกษา 
สำหรับสังคมสูงวัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง การพัฒนา 
ด้านพฤติกรรมของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถี 
ชีวิตชองคนต่างวัยต่างประสบการณ์ การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมชองคนทุกช่วงวัย

๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประขาคมโลก
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทาง 

วัฒนธรรม การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด การสร้างโอกาสและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบและกลไกในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเบีาหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๓ ความมั่นคงของประเทศ
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิต 

เซิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีบีองกันประเทศของตนเอง (Home-grown Technology) 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ็าระวัง บีองกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง  ๆ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสบุนงานวิจัยด้านความมั่นคง การรักษาความปลอดภัยทางทะเล ( Maritime 
security) เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ็าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง  ๆ และ 
นวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ การสร้างระบบอัจฉริยะในการ 
เฝ็าระวังโดยไม่ก้าวก่ายและยังเคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของประซาซนภายใต้รัฐธรรมนูญ

การเสริมสร้างขีดความสามารถเพ ื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) 
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การบีองกันและเฝีาระวังภัยคุกคามข้าม 
พรมแดนที่ไมใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝีาระวังการเปลี่ยนแปลงของ 
การเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐาน 
ของประชากร บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อ่ืน )ๆ การรักษาความปลอดภัยทาง 
ทะเล (Maritime security) เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ็าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติ 
สาธารณะต่าง  ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต
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การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) การจัดทำและปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การบีองกันและเฝ็าระวังภัยคุกคาม 
ข้ามพรมแดนที่ไมใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝ็าระวังการเปลี่ยนแปลง 
ของการเมืองระหว่างประเทศที่สำคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ

๑.๔ รัฐบาล ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรับกลไกการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนิน 

กิจกรรมทางสังคมและสังคมในยุคดิจิทัล การแก้ไขบีญหาและตอบสนองความต้องการของประซาซน การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของ E-Government การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารด้านการคลัง ด้านนโยบายภาษี 
การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของรัฐบาล การใช้สิทธิในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมายการ 
ทุจริตและประพฤติมิขอบ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้บีญหาการทุจริตคอรัปชั่น การพัฒนาปรับปรุง 
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ล้าสมัย การบริหารจัดการและ 
การตรวจสอบติดตามหน่วยงานด้านการสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ

๑.๔ ความมั่นคงของมนุษย์
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงภายใบประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ 

ที่จำเป็น เพื่อการพึ่งพาตบเองและพัฒนาไปสู่การผลิตเซิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีบีองกัน 
ประเทศของตบเอง (Home-grown technology) องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ็าระวัง บีองกัน 
และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง  ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง 
เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝืาระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง  ๆ และนวัตกรรม 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การเฝืาระวังการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระหว่าง 
ประเทศที่สำคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงข้ามพรมแดน การรักษาความ 
ปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ 
(Cyber warfare) การบีองกันและเฝืาระวังภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่ไมใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยา 
เสพติดแนวพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง ปีญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา และ 
เสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ขายแดน

๑.๖ การลดความเหลื่อมลํ้า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อลดบีญหาความเหลื่อมลํ้า ด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมืฐานะ 

ทางสังคมที่แตกต่างกัน และความยากจน การจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบสังคมฐานราก การเข้าถึงบริการ 
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมซน 
และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า สิทธิการ 
เข้าถึงบริการสาธารณะ การลงทุน การออม การประกอบอาชีพ การมืความเสมอภาคและความยุติธรรม เช่น 
การพ ัฒนากฎหมายเพ ื่อบริหารจัดการความเหลื่อมลํ้าทางสังคม การจ ัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมกับความยุติธรรมทางสังคม การส่งเสริมให้ประซาซนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมิ 
ประสิทธิภาพ การกำหนดโทษที่มืความเหมาะสมกับการกระทำผิดทั้งทางอาญา แพ่ง ปกครอง และมาตรการ 
จูงใจ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มืมาตรฐานและบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม การส่งเสริมให้ 
กระบวนการยุติธรรมมิมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบังคับใข้ที่เสมอภาครวมถึงการมีส่วนร่วมของยุติธรรมชุมชน
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และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับความเป็น 
ธรรมทางสังคม เงินช่วยเหลือเด็กยากจน/ผู้สูงอายุ/คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพื่อยกระดับ 
สถานะและคุณภาพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทั้งการลดกระบวนการที่ทำให้เกิดเป็นคนชายขอบ 
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้อยโอกาส การเข้าถึงประสิทธิผลและ 
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระดับชาติ เพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมลํ้าในระยะยาว จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคล 
ทุกช่วงวัยท้ังด้านสาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษาฐานข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน การสร้าง 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเสมอภาคของชุมชนสังคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การ 
ลดความเหล่ือมล้ําระดับครัวเรือนและความเหล่ือมล้ํา'ข้ามรุ่น
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๒.® คบไทย ๔.๐
มุ่งเน ้นการวิจ ัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ความรู้ 

ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมและ 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ 
ผลประโยชน์สาธารณะ และมิความมุ่งมั่นสู่การสร้างความสำเร็จในชีวิต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ส่ือสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีทุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับ 
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถอยู่อย่างมีศักดี้ศรืบนเวทีสากล 
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข การสร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตย การส่งเสริมและสร้างกลไกการรับรู้ 
กฎหมายของประซาชน เพื่อให้เกิดสังคมที่เคารพกติกา (Culture of lawfulness)

๒.๒ เยาวชน ๔.๐
มุ่งเน ้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ ื่อให ้เยาวชนมีท ักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ 

ด้านการแก้'ปีญหา ด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ด้านความร่วมมือ ด้านการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ ด้านคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านอาชีพและด้านการเรียนรู้ การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างหรือส่งเสริมความรู้และทักษะ 
ความเป็นพลเมืองและค่านิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของสังคมพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการ 
บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน วิจัยเซิงนโยบายเพื่อจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้ 
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง  ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้นอก 
ห้องเรียนอื่น  ๆ รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคน 
ด้านจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย

๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันด้วย 
เทคโนโลยี การพัฒนาเกษตรกรให้เป ็นเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร 
เพ่ือการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบข้อมูล 
เพ ื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที'ท ันเหตุการณ์ และการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
การเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับ
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สังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากลและ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง สารสนเทศเพื่อการเกษตร

๒.๔ แรงงาน ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก 
การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกซน และองค์กร 
ต่างประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเป๋าหมาย การสร้างมาตรฐานทดสอบและสร้างระบบ 
มาตรฐานผีเมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ การส่งเสริมและพัฒนาสถาน 
ประกอบการให้มิความรับผิดขอบต่อสังคมต้านแรงงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยซน้ให้กับ 
สถานประกอบกิจการที่มิการพัฒนาทักษะผีเมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานให้มิความ 
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อการผลิตและบริการ รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

๒.๕ การศึกษาไทย ๔.๐
ด้านนโยบาย ม ุ่งเน ้นการวิจ ัยและนวัตกรรมเพ ื่อหาร ูปแบบที่ม ีธรรมาภ ิบาล (Good 

governance) ของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จะผลิตคนตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มิความเชี่ยวซาญและเป็น 
เลิศเฉพาะด้าน การเงินและงบประมาณทางการศึกษาของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า 
และมิประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และผลกระทบ ของนโยบายทางการศึกษาในข่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเช้าศึกษาระดับอาชีวะมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ 
การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มิความคล่องตัว ขัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ 
ทางการศึกษา โดยยึดสถานศึกษาเป็นเป๋าหมายสำคัญ การศึกษาปัญหา อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาของ 
ประเทศทุกระดับ การศึกษาพฤติกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและความยั่งยืนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.)

ด ้านหลักส ูตร กระบ วน การเร ียน การสอน  ม ุ่ง เน ้น การว ิจ ัยและน ว ัตกรรม  ให้มิ 
แนวปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านคุณภาพ 
ชีวิตเด็กและเยาวซน โดยเฉพาะเยาวซนในถิ่นทุรกันดาร เยาวซนที่มีความต้องการพิเศษ และเยาวซนซายขอบ 
การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ซุมขนที่ตอบสนองความต้องการเด็ก เยาวซน และพ่อแม่ที่มาจากหลากหลาย 
กลุ่ม การเปรียบเทียบในส่วนที,เกี่ยวช้องกับประซาคมอาเซียน ในด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
ในทุกเสาหลัก ค่านิยมพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา การสร้างวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ที่มิความหลากหลายตอบสนองต่อสังคมประซาคมอาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนา 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสบองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่วงวัยกลุ่มผู้เรียน 
ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวซนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท้องถิ่น 
และสังคมเมืองให้มิการเช้าถึงทางการศึกษาที่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเซิงพื้นที่ (ภูมิภาค 
เข ต พ ัฒ น าพ ิเศ ษ เฉ พ าะก ิจ  จ ังห ว ัดข ายแดน ภ าคใต ้และพ ื้น ท ี่พ ิเศษ ) ก ารป ระเม ิน ผล ก ารศ ึกษ า 
หาว ิธ ีการร ูปแบบใหม ่เพ ื่อการประเม ินผลการเร ียนร ู้ของน ักเร ียนในระด ับม ัธยมเพ ื่อการเช ้าศ ึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการสอบวัดความรู้ระดับซาติ การประเมินผลการเรียบรู้ระดับต่าง  ๆ
กับการจัดการเรียนการสอน
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ด้านคุณภาพครู มุ่งเน้นการวิจัยและบวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเซิงพื้นที่ ผลกระทบจากกระบวนการ 
เลื่อนวิทยฐานะ การเชียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย ฯลฯ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ด้านพัฒนาหรือสร้างระบบ/เครื่องมือ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ ให้มืความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและ 
สถานที่ การพัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการทำงานข้ามวัฒนธรรมภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ดโอกาสให้ซาวต่างซาติที่มืความรู้ ความสามารถ มิประสบการณในสาขาวิชาชีพ 
ต่าง  ๆ ที่จำเป็นและตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบัน 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้

ด ้าน พ ัฒ น าห ร ือ ส ร ้างศ ัก ยภ าพ ค น  ม ุ่ง เน ้น ก าร ว ิจ ัยแ ล ะ น ว ัต ก ร รม  เพ ื่อพ ัฒ น า 
คนทุกช่วงวัย ให้มิทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
การที่สร้างเสรีมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มิวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ 
ความมุ่งมั่นสู่การสร้างความสำเร็จในชีวิต การครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมิสุนทรียภาพ 
ในศิลปะต่าง  ๆ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกซนเข้ามามิส่วนร่วมในการดูแลและ 
พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างหรือพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้มิทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตชองทุกกลุ่ม ความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกซน เช่น กลุ่มผู้เรียบในระบบ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ท่ีออกกลางคัน และออกจาก 
ระบบการศึกษาภาคบังคับเป็นด้น การพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประส้ทธิภาพและอย่างยั่งยืน
๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต

๓.® ระบบบริการสุขภาพ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพให้รวดเร็ว 

ไร้รอยต่อ มิความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึงและมิประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเสริมระบบบริการ 
สุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพของ 
ประชาขนท ุกกล ุ่มว ัย การลดป ัจจ ัยพฤต ิกรรมเส ี่ยง การบ ูรณ าการการทำงาบของภาคส ่วนต ่าง  ๆ
ในระบบสุขภาพเพื่อให้เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพให้มีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เป็น 
หลัก การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มิประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง  ๆ การพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
นานาชาติ (Medical hub) การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care) การใช้ 
ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ 
บริการสุขภาพ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป็วยในสถานพยาบาล การพัฒนา 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน

๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

รวมทั่งคุณภาพชีวิตของผู้ปวย พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทย์แบบแม่นยำ และการวินิจฉัยและ
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รักษาในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเช้ือ โรคติดเช้ือ ท้ังท่ีเป็นโรคเร้ือรัง โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การป็องกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนที,อาจ 
เกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งการศึกษาติดตามระยะ 
ยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและบวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สำคัญ การวิจัยเพื่อนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สาธารณสุขมาใช้

๓.๓ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงการลดปัจจัย 

เสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ โดยเป ็นการพ ัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข ้าใจท ี่ถ ูกต ้องผ ่านงานวิจ ัย 
สหสาขา รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาเดิมของไทย 
การแพทย์แผนไทย (การแพทย์พื้นบ้าน) การแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างความรอบรู้ ความเท่าทันด้านสุขภาพ 
ให้แก่ประซาซน รวมทั้งทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
สร้างสุขภาวะในประซากรทุกซ่วงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐ เซ่น การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ประซาซน 
รวมทั้งทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มี 
ผลต่อสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภซนาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาด้านสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ใหม่  ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไกการทำงานของระบบประสาทและสมอง (กลไกการทำงานระบบสารเคมีในสมอง 
และระบบประสาท รวมทั้งปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อพัฒนาการ ตลอดจนการทำงานของสมอง จิตใจและพฤติกรรม 
ทุกซ่วงวัย) การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการทางสังคมที'เอื้อให้ประซาซนมิสุขภาพที่ดีและมีความ 
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การจัดการผังเมือง การจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะที่ส่งเสริมสุขภาวะ) การส่งเสริมการผลิตและบริโภค 
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และการใข้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ 
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร

๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม
มุ่งเน ้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน 

ที่ประซาซนพิงได้รับให้ครอบคลุม ท่ัวถึง เท่าเทียมและมิคุณภาพ ใน ๔ เสาหลักซองระบบสวัสดิการสังคม 
ได้แก่ ระบบการให ้บร ิการส ังคม (เซ ่น ปร ับระบบประก ันส ุขภาพ ก องท ุน ค ู้ย ืม เพ ื่อ การศ ึก ษ า) 
ระบบประกันสังคม (เซ่น ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแห่งซาติ) ระบบซ่วยเหลือ 
ทางสังคม (เซ่น ระบบดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนป่วยเรื้อรัง/โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม) 
และระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (เซ่น วิสาหกิจเพื่อสังคม) ควบคู่ไปกับการวางแผนจัดการ 
ภาษีและแผนการจัดการงบประมาณแผ่นดินของประเทศให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกัน
๔ การบริหารจัดการนํ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลี่งแวดล้อม

๔.® การบริหารจัดการนํ้า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาใน 

เซิงพ้ืนท่ี การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการในพื้นที่เมืองใหญ่/เมืองท่องเที่ยว/เมืองอุตสาหกรรม/พื้นที่ลุ'มนํ้า 
ของประเทศ การบริหารจัดการนํ้านอกเขตซลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการกักเก็บ/การระบายนํ้าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ 
ทางนํ้า

๔.๒ ระบบนํ้าชุมชนและเกษตร
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นนํ้า การศึกษาปริมาณ 

และแหล่งนํ้าต้นทุน ระบบการเก็บ'นา และระบบการใช้นํ้าที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพื่อ 
พัฒนาพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มแบบบูรณาการ การบริหารจัดการนํ้าและพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม และการ 
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบการให้นํ้าที่เหมาะสม 
กับการเกษตรของชุมซนเป๋าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใช้นํ้า 
ใน'ช่วง'นาแล้งและนํ้าหลาก'โนภาคเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบำบัดนํ้าเสียและการนำ 
กลับมาใช้ของชุมซบ การประยุกต์ไซ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนที่ผังน้ํา

๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและล่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็น 

ค่าเฉพาะของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกซองประเทศให้ไต้มาตรฐานและ 
สามารถเช่ือมโยงกันได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ กลไกการสนับสนุนทุก 
ภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อสังคมสีเซียว ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศต้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มือยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มิ 
ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมเซิงนิเวศ

๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจำลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง 

แม่นยำ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มืความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนการ 
ปรับตัว แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการ 
โดยมืชุมซนเป็นศูนย์กลาง ระบบการพิ่นฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัย 
ไต้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การแกัปิญหาการกัดเซาะซายฝืงทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพ่ือสนับสนุน 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้านต่าง  ๆ ความมั่นคงของมนุษย์ต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบน 
พื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการอนุรักษ์และพิบฟูทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 

ท้ังในเซิงสังคม และสังคม หยุดยั้งการสูญเสียซนิดพันธุซองสิ่งมืชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ 
การสนับสบุนและยกระดับงานวิจัยเซิงลีกที่เกี่ยวกับการสร้างความเช้าใจผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ การปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและบริโภคที'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณาการจัดการคุณภาพ 
อากาศและมลพิษทางอากาศ ใบพื้นที่วิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนานวัตกรรมและการใช้ 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เหมาะสมในการแกไฃปีญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการ
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จัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประซาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร 
ภาคประซาซนด้านทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม การยกระดับฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมซาติและ 
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรพาการเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานใน 
การเฝ็าระวังเตือนภัยและการจัดการอย่างมืประสิทธิภาพ
๕ การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

๕.® การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.0
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะรองรับตามศักยภาพซองพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) การพัฒนาพื้นที่ (ภาค/ 
กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพแตกต่างกัน) เพื่อรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสังคมระดับฐานรากขุมซบ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกซน และภาคประซาสังคม 
ในระดับท้องถิ่น การสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมของท้องถิ่น การกระจายอำนาจสู่ท ้องถิ่นได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปซั่น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถ่ิน

๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการสร้างระบบด้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวาง 

โครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานที่สามารถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service การ 
จัดการระบบศูนย์เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประซากรเพื่อการ 
พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การสร้างระบบสังคมดิจิทัลเพื่อเซื่อมระบบต่าง  ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การ 
พัฒนาและประยุกต์ไซ้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนา 
เมืองสำหรับการอยู่อาศัยและการดำเนินธุรกิจในอนาคต

๕.๓ ผังเมืองและการใช้ประโยชน่ที่ดิน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเซิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ 

นโยบายแห่งซาติด้านการผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับการปฏิรูป 
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และด้านส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน การแบ่งย่าน (Zoning) การใช้ประโยซน้ 
ที่ดินประเภทต่าง  ๆ กำหนดระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ 
ประโยซน์ท่ีดิน

๕.๔ ศักยภาพของขุมชนและสมาชิกชุมชน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของขุมซนและสมาซิกขุมซน รวมถึงบีจจัย 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความเจริญซองขุมซน ซึ่งเป็นฐานรากทางสังคมและสังคมซองประเทศ 
การเพิ่มโอกาสการเช้าถึงบริการทางสังคมและสังคมของรัฐ รวมทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ 
การผลิตและการดำรงซีพของสมาซิกขุมขนที่อยู่ใบเมืองและซนบท รวมถึงสมาซิกขุมซนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ 
ห่างไกลหรือซายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา
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เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พ ื้นฐานของประเทศ

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ 
ประเทศโทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูง ได้แก่ สาขาการแพทย์ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมี 
ชีวภาพ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินผลห้องปฏิบัติการบนซิป (Lab-on-a-chip) การเพาะเลี้ยงเซลล์ 
สามมิต ิรวมถึงเซลล์ด ้นกำเน ิด (๓อ Cell culture including stem  cells) การผ ่าต ัดด ้วยคอมพ ิวเตอร์ 
(Com puter aided surgery) แบบจำลองการเจริญเติบโตพืชและสรีรวิทยาพืฃที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture) เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุง 
พันธุพืช สัตว์ และจุสินทริย์ ประสิทธิภาพสูง เช่น ชีววิทยาระบบ (System s biology) เทคนิคการหาลำดับ 
เบสประสิทธิภาพสูง (Next generation sequencing technology) เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม และ 
เทคโนโลยีช ีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology) การใช้เซลล์เป ็นโรงงานเพื่อการผลิต (Microbial 
technology) เทคโนโลยีเพื่อขยายขนาดการผลิต เข่น เทคโนโลยีเอนไซม์และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
(Bioprocess engineering) ร ว ม ท ั้ง เท ค โ น โ ล ย ีท างด ้าน โ อ ม ิก ส ์ต ่าง   ๆ ( genomics, proteom ics, 
m etabolom ics และอ่ืน )ๆ

๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มชีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มิมูลค่า 
สูง (High value added) และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สำคัญในปีจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมด้านเกษตรและ 
อาหาร สิ่งทอ รวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เข่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อ ุต ส าห ก ร ร ม อ าก าศ ย าน  อ ุต ส าห ก รรม ระบ บ ราง ได ้แก ่ Light-weight materials, Conductive 
nanom aterials for anti-static, Bio-based materials, Automation and robotic, Sm art/functional 
materials การใช้เทคโนโลยีวัสดุในการพัฒนาคุณภาพและลดด้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ 
เพื่อให้ทุกคนเช้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ ได้แก่ Bio
m edical materials อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ Materials for energy saving design, Technologies for 
self-cleaning อุตสาหกรรมระดับชุมชน ได้แก่ Functional/Technical textiles รวมทั้งการลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการออกแบบ การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที'เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
แนวคิดตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) บนหลักการชองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource use efficiency) การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข่น Material 
coating technology, Solar Photovoltaics, Catalytic materials, Waste treatm ent, Hydrogen 
storage, Fuel cell technology, Capacitor, Carbon Capture and Sequestration (CCS) การพ ัฒ นา 
พลาสติกทนทานต่อรังสืยูวิ และคัดกรองรังสีความร้อนที่มิประสิทธิภาพและด้นทุนตํ่า การพัฒนาวัสดุปลูก 
คุณภาพสูงจากใยมะพร้าวและปาล์มนํ้ามัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ active สำหรับผักและผลไม้สด 
เพื่อการลดความสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
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๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน 

การตรวจวิน ิจฉ ัยและการรักษาโรคที่ม ีความสำคัญทั้งในคนและในสัตว์ การพัฒนาพลาสติกควบคุม 
การแลกเปลี่ยนก๊าซสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้โดยใช้นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อผลิต 
พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การพัฒนา Platform technology และโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
การวิจัยและพัฒนา และมาตรฐานด้านความปลอดภัย

๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อ 

พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลฃองไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเซิงนวัตกรรมไดิในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที,ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร 
ที่ม ีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New com m unication technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อ 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (M obile/W earable computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ 
คลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยี 
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (๓อ printing) และเทคโนโลยี 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอ่ืน เข่น Robotics หรือ Autonom ous car 
เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตระยะยาว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาระบบ 
Fintech ที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าถึงโดยประซาซนอย่างง่าย ศึกษาและ'วิจัยผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม 
ต่าง  ๆในประเทศ อีกท้ังวิจัย และพัฒนาการกำกับดูแลและกฎหมายตามไปด้วย

๒ องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๒.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม

มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี 
แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม การพ่ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปาชีพ 
ระดับชุมซน มรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีที่มีความ 
เช ื่อ ม โ ย ง ก ับ น ิท า น พ ื้น บ ้า น ใ น ภ ูม ิภ า ค ต ่า ง   ๆ เพ ื่อ ส ร ้า ง ค ว า ม ภ า ค ภ ูม ิใ จ ว ัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  
วาทกรรม การสื่อสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันให้คนทุกวัยทุกอาชีพ 
สามารถเข้าถึงได้

๒.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและคาสนธรรม
มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งสร้าง 

ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาให้บุคคลและสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยในยุค 
๔.๐ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต ซองคบต่างวัย ต่างประสบการณ์ เพื่อซี้แนวโน้มความเชื่อค่านิยม 
อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต การบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล ความโปร่งใสและสร้างศรัทธา 
ให้กับคนใบสังคม

๒.๓ การรู้เท ่าทันในพฤติกรรมความเลี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิตและ 
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม

มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างสังคมแห่งความรอบรู้และความอยู่ดีม ีสุข (Well-being) ของ 
ประซาซนทุกพื้นท่ีได้แก่ ประซาซนท่ัวไป ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นด้น การสร้าง
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ความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมความรอบรู้และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีฃองประซาซน 
ทุกกลุ่มวัยให้รับผิดชอบสุขภาพตนเองได้โดยลด การพี่งพิงภาครัฐ การแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า การค้ามนุษย์ 
และการเอาเปรียบทางสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม การฟินฟู 
สภาพและเยียวยาจิตใจของผู้กระทำผิดหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงมาสู่พฤติกรรมเซิงบวกเพื่อ 
ประโยซน้สุขต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมไทย และการพัฒนาการรู้เท่าทันใบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
คนทุกช่วงวัย

๒.๔ ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึลปวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาสังคมศาสตร์ในเซิงทฤษฎีด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา มานุษย'วิทยา เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที' 
สามารถนำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม การวิจัยองค์ความรู้สาขา 
มนุษยศาสตร์ในเซิงมโนทัศน์และทฤษฎีด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศาสนวิทยา 
ดนตรี วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นต้น โดยให้ความสำคัญทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก รวมท้ัง 
ศาสตร์เหล่านี้ที่เป็นของสังคมไทย เพื่อนำมาเป็นมูลบท (Axim) ขององค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปสู่การสร้างทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสร้างอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้อย่าง 
เหมาะสมกับสังคมโลก การวิจัยโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในเซิงสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังนำมาใช้ใบการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของซาติที่สร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย อันเป็นวัฒนธรรมของเผ่าพันธุของคนไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของซนรุ่น 
หลังต่อไป

๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research)
๓.® วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ดาราศาสตร์และเทหวัตถุ ควอนต้มฟิสิกส์ ฟิสิกส์อนุภาค เทอร์โมไดนามิกส์ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า 
โครงสร้างและคุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของวัสดุชนิดต่าง  ๆ พลังงาน 
นิวเคลียร์และพลังงานรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร ระบบนิเวศของ 
สิ่งมีซิวิตตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่จนถึงจุลินทรืย์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีซิวิต 
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านระบบนิเวศ ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ระบบซิววิทยา และ 
พื้นฐานชองจุลศาสตร์ทางชีวภาพ

๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
การวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสาขาต่าง  ๆ เช่น 

ว ัส ด ุเฉ พ าะท าง (Functional materials) ป ระ เภ ท ต ่าง   ๆ ยาบ ยน ต ์ การป ระด ิษ ฐ ์ (Fabrication) 
การออกแบบ การขนส่ง การก่อสร้าง การทดสอบ เป็นต้น โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่วิธีแก้ปัญหา 
(Solution) ใหม่  ๆ โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านวิศวกรรมที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง  ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมโดยอาศัยพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการสร้างสรรค์ 

๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
การวิจัยเกี่ยวกับการเก็บ การจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์สาขาต่าง 

 ๆ โดยครอบคลุมการสร้างและการใช้อัลกอริทีมและเทคนิคใหม่  ๆ การจัดระเบียบและการสำรวจข้อมูลจำนวน 
มหาศาล (Big data) การใช้ข้อมูลเพื่อการออกแบบ การสร้างโมเดลและการบริหารจัดการ ปัญญาประดิษฐ์
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(Artificial intelligence) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลประเภท 
ต่าง  ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในภาคส่วนของรัฐเอกซน อุตสาหกรรม โดยนำระบบ 
เทคโนโลยีเข้ามาเช่ือมโยงตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา 

๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง  ๆ เซ่น ตัวบ่งชี้ 

ชีวภาพ (Biomarkers) สำหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมการแสดงออกของยีนต่าง  ๆ (Gene regulation) ใน 
จีโนมและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมฃ้ันต้ัา (Minimal genom e) กลไกควบคุมการแปรสภาพจากเซลล์ต้น 
กำเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยใน 
ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซองมนุษย์ 

๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)
การวิจัยเพื่อให้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการทำหน้าที่ของสมอง ท้ังในเซิงพันธุ 

ศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี เภสัซวิทยา พยาธิวิทยา ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับกลุ่ม 
เซลล์ประสาทและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ รับรู้หรือ 
ประซานศาสตร์ (Cognitive science) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความทรงจำ ความคิดและความฉลาด โดย 
ม ุ่งเน ้นการวิจัยในด้านการนำผลการศึกษาทางประสาทวิทยาไปพัฒนารวมกับการศึกษาทางประสาท 
วิทยาศาสตร์ท ี่เก ี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive neuroscience) และนำไปพัฒนาวิซาจิตวิทยาการรับรู้ เพื่อ 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้

๓.๖ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารผะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
การวิจ ัยเซ ิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Experimental and behavioral 

econom ics) ศึกษาวิจัยความเหลื่อมลํ้าข้ามรุ่น (Intergenerational inequality) การวิจัยเทคโนโลยีก้าว 
กระโดด (Disruptive technology) และผลกระทบต่อภาคการผล ิต (Im pact on productive sector) 
การวิจัยผลกระทบของการจ้างงานต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มีคุณลักษณะทดแทนแรงงาน (Em ploym ent effects 
from new technology) และเศรษฐศาสตร์สาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่

๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้ติด (Neuro science and cognitive behavior)
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่สามารถ 

ประยุกต์ใซ้เพื่อแก้ไขป้ญหาด้านคุณลักษณ์ทางจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ 
คนไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและพฤติกรรมของคนไทยพันธุ้ใหม่ ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง  ๆ ท่ี 
เกิดประโยซน์ต่อสังคม โดยอาศัยพื้นความรู้ทางจิตวิทยา สังคม มาซ่วยในการสร้างสรรค์
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เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๑ บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๑.® ทุนการศึกษาและวิจัย

หมายความถึง การจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก ระดับ 
ใดระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นนำในประเทศหรือต่างประเทศ การให้ทุน 
นักศึกษาต่างซาติผู้มีศักยภาพสูงให้มาศึกษาหรือทำวิจัยระดับหลังปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศไทย 
หรือการสนับสนุนการสร้างนักวิจัย ที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยระดับหลังปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ในสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตอบสนองอุตสาหกรรมเป็าหมาย

๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและบวัตกรรม

หมายความถึง การพัฒนาเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและกำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ซ ึ่งรวมถึงน ักวิทยาศาสตร์ วิศวกร น ักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกต่างๆ เข่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตจบ 
ใหม่เช้าสู่อาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน 
ภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
สังคม ชุมชน การจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา การเช่ือมโยงกับโครงการ 
ขนาดใหญ่ของรัฐและการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกซน การสร้างตลาดงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
การส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility
หมายความถึง การส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม สังคม 
ชุมชน โดยให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงาบเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด และให้นับเป็นอายุ 
ราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถนับเป็นระยะเวลาซดใช้ทุนหากบุคลากรดังกล่าวมีช้อ 
ผูกพันตามสัญญาซดใช้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมของสถาน 
ประกอบการที่บุคลากรเช้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การแก้ป้ญหาเซิงเทคนิคและวิศวกรรม 
การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องไปปฏิบัติงานอย่าง 
น้อย ๑ วันต่อสัปดาห์ และต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่สถานประกอบการใช้เป็นพื้นที่ 
ปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ ปี หรือตามเง่ือนไขของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ ยัง 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศหรือสาขาที่ขาดแคลนให้เข้ามาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในประเทศไทย 

๑.๔ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
หมายความถึง กระบวบการที่ทำให ้ผู้ร ับการปีกและบุคลากรวัยทำงานมีปีมือ ความรู้ 

ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดืเกี่ยวกับการทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย 
ครอบคลุมกิจกรรมการปีกเตรียมเข้าทำงาน การปีกยกระดับปีมือแรงงาน การปีกเปลี่ยนสาขาอาชีพ และการ 
จัดทำหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)
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ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรแรงงานที่ 
ต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

๔.๑.๔ การสร้างความตระหนัก
หมายความถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างหรือพัฒนาแรงบันดาลใจ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความคิดเห็น ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา สาธารณซบหรือภาค 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบาท ประโยชน์ หรือความเกี่ยวข้องของการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมชีวิตประจำวัน หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ นำไปสู่การปลูกฝืง 
ค่านิยมต้านการเรียนสายวิทยาศาสตร์ และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ

๒ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.® เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ 
เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) โดยมุ่งให้ 
เกิดการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง โดยพัฒนา EECi ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำวิจัย 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกซบ มหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด เซ่น การรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication Laboratory & 
T est-bed Sandbox) ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตั้งเป็นเขต 
ทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม 
ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงาบผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกซน ควบคู่ 
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประซาซนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต่อไป

๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ให้พัฒนาไปสู่ “ เมือง 

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

๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
กระต ุ้นให ้อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ภ ูม ิภาคท ี่ม ือย ู่เด ิมพ ัฒ นาระบบน ิเวศนว ัตกรรมให ้ม ื 

ความเข้มแข็ง (Science Park Ecosystem) เพื่อเป็นการสนับสบุนภาคเอกซบให้ลงทุนทำวิจัยและพัฒนาได้ 
แบบก้าวกระโดด และส่งเสริมให้มือุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยผลักดันมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วม 
ดำเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพ่ือ 
เป็นการเพิ่มและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้ง 
ประเทศ
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๓ บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิงประดิษฐ ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม

นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา 
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย 
คนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ท้ังบ้ีนวัตกรรมไทย 
ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผูใซ้ และบริเวณใกล้เคียง 

๓.๒ บัญชีสิงประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ไทย หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมที,พัฒนาขึ้นแต่อาจยังไม่ 

จำเป ็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน/ค ุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรอง 
มาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปใข้ในเซิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงาน 
ดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกซนแล้วหรือไม,ก็ได้

๔ โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.® ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง

- ห้องปฏิบัติการ หมายความถึง สถานท,ีสำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทาง 
วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค

- เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง หมายความถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการทดลอง 
ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

๔.๒ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
สถานท่ีทดลองผลิตเพื่อทดสอบและเตรียมการสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
หน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และพื้นท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 
๔.๔ ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใข้ในการทำงานด้านต่างๆ ทำให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่ดีในการบริหารระบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงาน ลดความ 
ซํ้าซ้อนของงาน ลดค,าใข้จ่ายในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว เกิดการ 
ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม

๔.® วิจัยในคน เซ่น Good Clinical Practice
แนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยในคน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงการศึกษา 
ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง 
สิทธิ ศักด้ีศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย ผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ี 
ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล
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๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เซ่น Good Laboratory Practice
มาตรฐานเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นหลักเกณฑไน 

การรับรองมาตรฐานงานเลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศ เพื่อให้สถาบันต้องกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธี 
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ มาตรฐาน แผน 
และนโยบายของประเทศ ในการปกบีองคุ้มครองให้สัตว์ที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้อยู่ดี 
กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ และสัตว์ต้องไม่ได้รับความเจ็บปวดทรมาน โดยไม่จำเป็น และเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยต่อผู้เลี้ยง ผู้ใช้สัตว์และส่ิงแวดล้อม

๕.รท มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน/ข้อกำหนด/แนวทางปฏิบ ัติท ี่ด ีในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ 

ห้องปฏิบัติการ เพื่อปกบีองและบีองกันเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวช้องจากบีจจัยเสี่ยงต่อ 
สุขภาพ ทั้งที่เกิดชื้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือลักษณะทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการ 
รวมไปจนถึงการปกบีองสิ่งแวดล้อมด้วย ตามองค์ประกอบความปลอดภัย ๗ องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่าง 
เป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ๒) ระบบการจัดการสารเคมี 
๓) ระบบการจัดการของเสีย ๔) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ๕) ระบบการ 
บีองกันและแก้ไขภัยอันตราย ๖) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 
๗) การจัดการข้อมูลและเอกสาร อันจะนำไปสู่การยอมรับในผลจากการวิจัยที่เกิดชื้นจากห้องปฏิบัติการที่มี 
คุณภาพได้มาตรฐาน

๕.๔ มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง 
สมศักดิ้ศรีและเกียรติภูมิชองนักวิจัย

๕.๕ ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวช้องกับการวัด มีการกำหนดรายละเอียดของหน่วยวัด 

มาตรฐานด้านการวัดที่เป็นสากลเพื่อเป็นที่อ้างอิงของกิจกรรมการวัดต่าง ๆ
๕.๖ การกำหนดมาตรฐาน เซ่น Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice

ข้อกำหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป กำหนดชื้นโดย 
ความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์เกี่ยวช้อง ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณา 
ร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด เซ่น มาตรฐานด้านการเกษตร Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็น 
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ีเพ ื่อบีองกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เก ิดชื้นระหว่างการ 
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับเพื่อให้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและ 
เหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐานด้านการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็น 
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพ่ือให้ เกิดความปลอดภัย และม่ันใจต่อการบริโภค 

๕.๗ การทดสอบ
การดำเนินการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงการตรวจประเมิน เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ 

และการบริการเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการทดสอบ อาทิ 
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระนน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับภาคการผลิตเพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้แข่งขันได้ทั้งตลาด ในประเทศ ตลาดการค้าอาเชียบและ 
ตลาดโลก
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๕.๘ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
การกำหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นตํ่าที่ผลิตภัณฑ์และบริการต้องมี รวมถึงการประกัน 

คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ และการรับรองขีด 
ความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ 

๕.๙ มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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