
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P.1: สร้ำงระบบผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ

แผนงำนส ำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563

          นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานส าคัญ (Flagship) เพ่ือเป็นแนวทาง

เบ้ืองต้นในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563  เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการ

โปรแกรม (Program Management Unit:  PMU) ตามประกาศของ PMU ท่ีรับผิดชอบแผนงานน้ันๆ 

*หมายเหตุ   การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ท่ีรับผิดชอบ

แผนงานน้ันๆ

FS 1: Industrial postdocs (กำรท ำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญำเอก หลังปริญญำโทและบัณฑิตศึกษำรองรับ

อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์)

Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนำกลไกสร้ำงและสะสมบุคลำกรวิจัยท่ีมีคุณภำพสูง สำมำรถเปน็นักวิจัยระดับหัวหน้ำโครงกำรรวมถึงกำรสร้ำง

ผู้จัดกำรนวัตกรรม (Innovation manager) ท่ีเปน็กลไกส ำคัญท่ีเช่ือมโยงสถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมเพ่ือ

รองรับกำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรมของอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในอนำคต

2. เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภำพสูงให้เข้ำสู่เส้นทำงอำชีพวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยรวมถึงดึงดูดผู้มีศักยภำพสูงจำก

ต่ำงประเทศ และเพ่ิมโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัยของรัฐและภำคอุตสำหกรรมได้ร่วมงำนกับนักวิจัยท่ีมี

ศักยภำพสูงจำกต่ำงประเทศ

3. เพ่ือยกระดับให้กำรท ำงำนวิจัยระดับหลังปริญญำเอกและหลังปริญญำโทเปน็ทำงเลือกท่ีส ำคัญในกำรเลือกอำชีพ

4. เพ่ือก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำนักวิจัยในอุตสำหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับภำคกำรศึกษำโดยสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนให้เกิด

กำรท ำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำระบบท่ีมีประสิทธิภำพในกำรสะสมและพัฒนำศักยภำพนักวิจัยระดับหลังปริญญำเอก หลังปริญญำโท และ

บัณฑิตศึกษำในสำขำท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเปำ้หมำยของประเทศ

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P4: ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำนขับเคล่ือนประเทศในอนำคต (AI for All)

FS 2: AI for All  (ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับทุกคน)

(1) ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้ำงกระแสควำมสนใจด้ำนปญัญำประดิษฐ์ส ำหรับสำธำรณะและสร้ำงกำรรับรู้ในสังคม

2. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและพ้ืนฐำนกำรศึกษำด้ำนปญัญำประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยำวชน

3. เพ่ือพัฒนำผู้ท่ีสำมำรถท ำงำนด้ำนปญัญำประดิษฐ์ให้มีเพียงพอต่อตลำดงำน มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ปญัญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง (AI/Machine Learning) ได้

4. เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรเปล่ียนผ่ำนธุรกิจสู่ยุคปญัญำประดิษฐ์

5. เพ่ือสร้ำงควำมย่ังยืนในกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนปญัญำประดิษฐ์เปน็ฐำนให้กับสังคมโดยกำรจัดต้ังศูนย์กำรศึกษำและ

ส่งเสริมปญัญำประดิษฐ์แห่งชำติ

(2) ปัญญำประดิษฐ์/ วิทยำกำรหุ่นยนต์ส ำหรับทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนทุกระดับ ท้ังนักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย ผู้ท ำงำนในอุตสำหกรรม 

ครู/อำจำรย์ ให้เห็นถึงควำมส ำคัญและกำรใช้ประโยชน์ได้จริงของวิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2. เพ่ือพัฒนำบุคลำกร ให้มีศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และปญัญำประดิษฐ์

3. เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งำนและผู้ประกอบกำร

ท่ัวไปเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม

4. เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ

ปญัญำประดิษฐ์ ให้มีศักยภำพสูงข้ึน จำกกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน

5. เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และปญัญำประดิษฐ์ของประเทศให้ได้มำตรฐำนสำกล

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำกลไกท่ีมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจของคนไทยต่อเทคโนโลยีปญัญำประดิษฐ์ รวมถึง

พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปญัญำประดิษฐ์

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P5: ส่งเสริมกำรวิจัยข้ันแนวหน้ำ และกำรวิจัยพ้ืนฐำนท่ีประเทศไทยมีศักยภำพ

วัตถุประสงค์

1. สร้ำงงำนวิจัยและทีมวิจัยท่ีมีควำมเปน็เลิศทำงวิชำกำร

2. สร้ำงบุคลำกรเพ่ือเตรียมรับเทคโนโลยีควอนตัม

3. เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถเปน็แหล่งก ำเนิดและผู้พัฒนำเทคโนโลยีควอนตัมได้

4. เพ่ือให้ประเทศไทยเปน็ผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีควอนตัมในกลุ่มประเทศอำเซียน

5. เพ่ือให้ประเทศไทยมีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรเปน็พันธมิตรในโครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีควอนตัมท่ีส ำคัญ

ของโลก

เป้ำหมำย

1. ท ำให้ประเทศไทยติด Top 5 ของเอเชียในงำนวิจัยด้ำนควอนตัม และเปน็ผู้น ำในภูมิภำคอำเซียนท่ีดึงดูดนักวิจัยและนัก

ลงทุนเข้ำมำในประเทศไทย

2. สำมำรถประยุกต์ใช้และแสดงให้เห็นศักยภำพของ QT2.0 ในกำรแก้ปญัหำเฉพำะบริบทของไทย เช่น กำรเพ่ิมผลผลิต

ทำงกำรเกษตร กำรจัดกำรน ้ำ กำรลดระยะเวลำในกำรคิดค้นและผลิตยำส ำหรับโรคในเขตร้อน

3. สร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศท่ีสำมำรถพัฒนำต่อยอดเปน็อุตสำหกรรมใหม่ในประเทศได้ เพ่ือเพ่ิม

ควำมสำมำรถและโอกำสในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ และลดกำรขำดดุลกำรค้ำ

4. สร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมประเทศเข้ำสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในยุค QT2.0 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำน

ควำมม่ันคงของข้อมูลและระบบส่ือสำร

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

FS 3: Quantum Research (กำรสร้ำงโอกำสและควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม)

FS 4: Space Consortium (ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย)

วัตถุประสงค์

1. ใช้ดำวเทียมเปน็โจทย์ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนเทคโนโลยีอวกำศด้วยกำรพัฒนำคน ผ่ำนควำม

ร่วมมือด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีอวกำศระดับชำติ (Space Technology National Platform)

2. สร้ำงแรงกระตุ้น และกลไกในกำรท ำงำน และกำรมีส่วนร่วมพัฒนำเทคโนโลยีดำวเทียมและอวกำศแบบบูรณำกำรร่วมกัน

ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐภำยในประเทศ เพ่ือสร้ำงก ำลังคนท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีอวกำศในประเทศให้เพียงพอ

3. เปน็แกนกลำงในกำรขับเคล่ือน พัฒนำกลไกในกำรส่งต่อและถ่ำยทอดเทคโนโลยีอวกำศ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ 

และภำคเอกชนในประเทศอย่ำงเปน็รูปธรรมเพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมโยงในกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกำศของ

ประเทศไทยได้อย่ำงย่ังยืน

4. สนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้จำกเทคโนโลยีอวกำศและดำวเทียม ไปสู่กำรต่อยอดและพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับอุตสำหกรรม

เปำ้หมำยท่ีเปน็กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนกำรออกแบบและสร้ำงดำวเทียม และเทคโนโลยีอวกำศ

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำสังคมไทยให้มีควำมเจริญด้ำนวัฒนธรรมและควำมรู้เท่ำทันแนวโน้มของงำนวิจัยแนว

หน้ำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ในระดับโลก

2. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และควำมรู้เชิงประยุกต์ด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถ

น ำไปใช้พัฒนำทุนมนุษย์

3. เพ่ือสร้ำงระบบนิเวศและเครือข่ำยนักวิจัยท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ ท่ีเอ้ือให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัย

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำชุดควำมรู้ระดับแนวหน้ำและประยุกต์ใช้ผลงำน จำกกำรวิจัยด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปะศำสตร์ 

เพ่ือเสนอแนวทำงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

FS 5: Frontier Research Seed Fund (ข้อริเร่ิมกำรวิจัยข้ันแนวหน้ำประเทศไทย)

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนทุนวิจัยเร่ิมต้นให้แก่นักวิจัยท่ีมีศักยภำพสูงในกำรท ำวิจัยข้ันแนวหน้ำเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรเปน็ผู้น ำ

ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

2. ริเร่ิมโปรแกรมกำรวิจัยข้ันแนวหน้ำในระบบวิจัยของประเทศท่ีมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีเหมำะสมและสำมำรถเปน็แพลตฟอร์ม

ในกำรเช่ือมโยงงำนวิจัยข้ันแนวหน้ำของไทยกับนำนำชำติ ในกำรเจรจำควำมร่วมมือ ดึงดูดกำรลงทุนวิจัยและโอกำสในกำร

ผลักดันโจทย์วิจัยของประเทศไทยเปน็วำระกำรวิจัยระดับนำนำชำติ

3. ดึงดูดนักวิจัยและผู้เช่ียวชำญช้ันเลิศให้มำท ำงำนในประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดกำรเคล่ือนย้ำยนักวิจัยและผู้เช่ียวชำญ

ท้ังในประเทศและระหว่ำงประเทศเพ่ือดูดซับควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ประเทศ

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีเหมำะสมกับ

ลักษณะเฉพำะของคนไทย สร้ำงโอกำสให้นักวิจัยในประเทศได้ท ำงำนวิจัยท่ีมีควำมเส่ียงสูงและมีแนวคิดเพ่ือควำมเปน็เลิศ

ทำงควำมรู้ เพ่ือท่ีคนไทยจะเปน็เจ้ำของเทคโนโลยีข้ันสูงในอนำคต  สนับสนุนควำมม่ันคงของประเทศ

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

FS 6: Social and humanity Frontier Research (กำรยกระดับคุณภำพและสมรรถภำพของทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย

มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปศำสตร์)
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P7: โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร ส่ิงแวดล้อม และกำรเกษตร

วัตถุประสงค์

สนับสนุนกำรจัดกำรปญัหำ PM2.5 เพ่ือ Quality, Information and Communication ในประเทศไทยอย่ำงบูรณำกำร 

โดยใช้ควำมรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรม 

เป้ำหมำย

กำรลด PM2.5 ของประเทศอย่ำงบูรณำกำร

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/

Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม

FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)

วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคมและเทคโนโลยีเก่ียวกับกำรลดขยะ ให้เกิดต้นแบบกำรจัดกำรขยะอย่ำงย่ังยืน

แบบบูรณำกำร

2.  เพ่ือขับเคล่ือนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหำขยะชุมชน ขยะพลำสติก ขยะอุตสำหกรรม และขยะจำกภำค

กำรเกษตรท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับประเทศอย่ำงเปน็รูปธรรม ส่งเสริมและท ำงำนร่วมกับวิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือ

สังคมในกำรจัดกำรขยะในพ้ืนท่ี

3.  เพ่ือพัฒนำธุรกิจต่อเน่ืองเพ่ือเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้ำงเครือข่ำยอัจฉริยะสู่ต้นแบบกำรจัดกำรของ

เสียอย่ำงบูรณำกำร

4.   เพ่ือพัฒนำนโยบำยและเคร่ืองมือกำรจัดกำรเพ่ือกำรขับเคล่ือนนโยบำยท่ีเก่ียวกับกำรจัดกำรขยะทุกประเภทบนบกและ

ในทะเลให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เป้ำหมำย

กำรลดขยะบนบกและขยะทะเลในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ของประเทศ

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/

FS 8: PM 2.5
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P8: สังคมสูงวัย

FS 9: Water security (กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงทำงด้ำนน ้ำ)

วัตถุประสงค์

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลของระดับปริมำณควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรใช้น ้ำในภำคส่วนต่ำงๆ รวมถึง

ปริมำณน ้ำต้นทุนท้ังท่ีอยู่ในระบบบัญชีน ้ำและท่ียังไม่อยู่ในระบบบัญชีน ้ำ ให้มีควำมละเอียดแม่นย ำเพ่ือสนับสนุนกำรวำงแผน

และเปำ้หมำยกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงน ้ำในระยะยำว

2. พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสำมำรถวัดและติดตำม (near real-time) กำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ รวมท้ังระบบท่ี

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำ ท้ังในด้ำนบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรและระบบกำรแจกจ่ำยน ้ำเพ่ือลดควำมสูญเสีย และ

จัดกำรจัดเหมำะสมกับมูลค่ำของน ้ำในทุกภำคส่วน

3. พัฒนำระบบพยำกรณ์ล่วงหน้ำท่ีมีควำมแม่นย ำในระดับพ้ืนท่ี และพัฒนำกลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนกำรเพ่ิมศักยภำพ

ของภำคส่วนต่ำงๆ ในระบบบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงภัยพิบัติด้ำนน ้ำให้เกิดข้ึนแบบมีส่วนจะช่วยบรรเทำระดับผลกระทบและ

ควำมเสียหำยได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ

4. พัฒนำควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรท่ีช่วยเพ่ิมควำมม่ันคงของในมิติคุณภำพน ้ำและสุขอนำมัยและ

สำธำรณูปโภคในภำคส่วนต่ำงๆ เช่น ภำคเมืองและภำคบริกำร ระบบนิเวศน์ 

เปน็ต้น

เป้ำหมำย

สังคมมีควำมม่ันคงด้ำนน ้ำและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำสูงข้ึน

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/

FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย)

วัตถุประสงค์

1.   เพ่ือบูรณำกำรภำควิชำกำร ภำคนโยบำย ภำคปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนภำคเอกชน และภำคประชำสังคม รองรับ

สังคมสูงวัย กำรดูแลสุขภำวะของผู้สูงอำยุอย่ำงเปน็องค์รวม เพ่ือน ำไปสู่กำรสูงอำยุอย่ำงอยู่ดีมีสุข  ลดภำระทำงกำรเงิน

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

2.   เพ่ือก ำหนดและขับเคล่ือนนโยบำยรองรับสังคมด้วยนวัตกรรมทำงข้อมูล 

3. ต่อยอดองค์ควำมรู้และผลกำรวิจัยท่ีมีมำแล้วในอดีต ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุรุ่นปจัจุบัน

และรุ่นต่อไปในอนำคต ด้วยกำรขยำยผลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยในเมืองและชนบท

4. เพ่ือสร้ำงสรรค์และพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมท่ีจะให้คนทุกวัยเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงท่ัวถึงและเปน็ธรรม

5. เพ่ือเพ่ิมโอกำสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในบริบทของสังคมสูงวัย

6.   สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้สังคมไทย และเตรียมกำรรองรับสังคมสูงวัยผ่ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(Life-Long Learning)

เป้ำหมำย

1. คนทุกช่วงวัยมีควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงวัย

2. ผู้สูวัยสำมำรถด ำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ

3. ระบบและนิเวศท่ีเหมำะสมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย (Integrated system for Active Aged Society)

4. ประเทศไทยสำมำรถปรับตัวและใช้โอกำสใหม่ในทำงเศรษฐกิจ Silver economy

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P9: สังคมคุณภำพและควำมม่ันคง

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

1. เพ่ือให้สังคมไทยมีกลไกควำมเปน็สังคมเปดิ (Open Society) มีกำรก ำหนดและด ำเนินนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสร้ำงเสริม

ควำมเปน็ประชำธิปไตย ควำมเปน็ธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม และควำมย่ังยืน

2. เพ่ือสร้ำงสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/

FS 11: Open Society - Social Change (กำรสร้ำงสังคมเปิดเพ่ือกำรปฏิรูปสังคม)

วัตถุประสงค์

1. สังเครำะห์งำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบำยกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ และกำรวิจัย

เชิงระบบเพ่ือวิเครำะห์ช่องว่ำงควำมรู้และช่องว่ำงทำงนโยบำย  ปจัจัยส ำเร็จ ปจัจัยล้มเหลวของประเทศไทย

2. พัฒนำระบบข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงบูรณำกำร เพ่ือใช้ในกำรระบุปญัหำ กำรด ำเนินกำรแก้ไข และก ำกับติดตำม  

3. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรลดอุบัติเหตุทำงถนน  

4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยจัดกำร และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรท้ังระดับพ้ืนท่ี

และระดับประเทศ  

5. พัฒนำโมเดลต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงบูรณำกำรเต็มพ้ืนท่ี

เป้ำหมำย

อัตรำกำรตำยและอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยลดลง

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

https://www.nrct.go.th/

FS 12: ควำมปลอดภัยทำงถนน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P.10: ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศรำยสำขำ โดยอำศัยควำมสำมำรถของภำคเอกชนขนำด

ใหญ่ในกำรถ่ำยทอด และให้มุ่งเน้นให้เกิดเปำ้หมำยร่วมกับภำคส่วนอ่ืน อำทิ เอกชนรำยกลำง-เล็ก หรือภำคประชำชนท่ี

เก่ียวข้อง โดยมีกำรท ำงำนท่ีสอดรับกันอย่ำงมีประสิทธิผล

2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เปน็ก ำลังหลักในกำรช่วยยกระดับ

อุตสำหกรรมอย่ำงเปน็ระบบ

3. สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมในประเทศ

เป้ำหมำย

กำรยกระดับผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กด้ำนนวัตกรรม/กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมโดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือด้ำน

วิจัยพัฒนำและนวัตกรรมระหว่ำงภำครัฐกับผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ในห่วงโซ่มูลค่ำท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/

Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

FS 13: Technology Localization (กำรพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศส ำหรับอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์)

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศในสำขำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ (Technology Localization) 

2. เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และสร้ำงกลไกควำมร่วมมือ กำรด ำเนินระหว่ำงภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง (ภำครัฐ ภำค

กำรศึกษำ และภำคเอกชน) 

3. สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบ Technology เปำ้หมำยจำกต่ำงประเทศ มำทดลองศึกษำเรียนรู้วิธีกำรใช้งำนวิเครำะห์ทดสอบ

 และกำรออกแบบและพัฒนำให้มีลักษณะตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและสภำพแวดล้อมของประเทศไทย 

4. ลดกำรซ้ือและลดกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่ำงประเทศ (Reduction of Imported Technology and 

Innovation) และ เพ่ิมกำรลงทุนร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำสินค้ำและนวัตกรรมให้มำกข้ึน

5. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) จำกกำรใช้วัตถุดิบในประเทศมำกข้ึน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product

 Development) ท่ีมีเทคโนโลยีของตัวเอง

6. สร้ำงและพัฒนำก ำลังคน (Manpower Development) รวมถึงพัฒนำและยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำร (LE, 

SME, and Startup Development)

เป้ำหมำย

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ท่ีเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของ

ไทยผ่ำนกำรทดลองใช้งำนจริง กำรถ่ำยทอดพัฒนำและต่อยอดเทคโนโลยีช้ันน ำจำกต่ำงประเทศ

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/

FS 14: Public-Private Partnership for RDI (PPP-RDI)
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำแพลตฟอร์มสร้ำงนวัตกรรมภำยใต้แนวคิด BCG เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รองรับกำร

เปล่ียนแปลงท่ีพลิกผัน (disruption) กระจำยโอกำสและรำยได้อย่ำงท่ัวถึง ใน 4 กลุ่มอุตสำหกรรมเปำ้หมำย ได้แก่ 

เกษตรและอำหำร สุขภำพและกำรแพทย์ พลังงำนและวัสดุชีวภำพ และกำรท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

2. วำงรำกฐำนกำรสร้ำงเศรษฐกิจ BCG เปน็ฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

3. ลดปริมำณของเสียทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรม และปริมำณขยะ 

เป้ำหมำย

กำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงนวัตกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมเปำ้หมำย 4 กลุ่ม โดยเช่ือมโยงกับกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ี ภำยใต้

แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/

FS 16: BCG in Action (กำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน)

FS 15:  อุทยำนวิทยำศำสตร์

(1) โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถ่ินในภูมิภำคด้วยองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

1. เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม

2. เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับอุตสำหกรรมผ่ำนกำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรใน

สถำบันกำรศึกษำ

3. เพ่ือสร้ำงรำยได้และลดควำมเหล่ือมล้ำของผู้ประกอบกำรในท้องถ่ินจำกภูมิปญัญำผสมผสำนกับเทคโนโลยีนวัตกรรม

สมัยใหม่

4. เพ่ือสร้ำงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

(2) โครงกำรสร้ำงก ำลังคนและทักษะแห่งอนำคตในภูมิภำคเพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

1. เพ่ือสร้ำงก ำลังคนและทักษะแห่งอนำคตในภูมิภำค ให้ตอบโจทย์กำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศ

2. เพ่ือสร้ำงระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถำบันกำรศึกษำ

3. เพ่ือพัฒนำงำนวิจัยให้เปน็เทคโนโลยีเข้มข้น สร้ำงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมของประเทศ

ด้วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุน วิจัยและพัฒนำ ด้ำนกำรแพทย์แบบจีโนมิกส์ ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี กำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนท่ีส ำคัญ พัฒนำบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง และบริหำรจัดกำรเพ่ือผลักดันและต่อยอด สู่กำรบริกำรและอุตสำหกรรม

ทำงด้ำนกำรแพทย์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับภูมิภำค และประชำชนไทยมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

จำกกำรเข้ำถึงบริกำรท่ีมีคุณภำพ

เป้ำหมำย

กำรยกระดับกำรแพทย์จีโนมิกส์ในไทยให้ก้ำวสู้กำรเปน็ผู้น ำในอำเซียน

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) 

https://www.hsri.or.th/researcher

FS 17: Genomics (แผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทย)

FS 18: Smart Farming

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Wisdom) ด้วยกระบวนกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรโดยใช้

ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร มีส่วนเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ต้ังแต่ต้น

น ้ำ ได้แก่ เกษตรกร กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้ำเกษตรแบบครบวงจร 

2. เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกรโดยกำรลดต้นทุน (Economical of scale) และพัฒนำระบบกำร

ผลิตท่ีย่ังยืนและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Economic wealth and Environmental Wellness) เพ่ือให้เกษตรกร

สำมำรถรับมือกับควำมเปล่ียนแปลงและควำมเส่ียงในรูปแบบต่ำงๆ ได้ก่อให้เกิดต้นแบบธุรกิจเกษตรท่ีย่ังยืนท่ีสำมำรถ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกเกษตรกรสู่เกษตรกร

3. เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิต อำทิ กำรปรับปรุงพันธ์ุ กำรเพำะปลูก 

กำรเก็บเก่ียว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต และเพ่ิมรำยได้เสริมให้เกษตรกร รวมท้ังพัฒนำกำรใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีเหมำะสมในกำรผลิตและลดปญัหำกำรขำดแคลนแรงงำนและควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรเก็บเก่ียว

4. เพ่ือสร้ำงศักยภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกรและลดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อภำคกำรเกษตร (Well 

Being) เช่น สภำพภูมิอำกำศ กำรขำดแคลนแรงงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เปน็ต้นรวมท้ังสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ

เครือข่ำยและสถำบันของเกษตรกรผ่ำนกระบวนกำรวิจัย

5. เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพ่ิมตลอดจนสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับสินค้ำเกษตรและ

อำหำร พัฒนำระบบกำรตลำดของสินค้ำเกษตรท้ังระบบ อุปสงค์-อุปทำน สำมำรถเช่ือมโยง SME กับอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

ตลอดจนกลไกด้ำนรำคำ เพ่ือควำมเหมำะสม ท่ีย่ังยืน และเปน็ธรรม ส่ือสำรกำรตลำดให้เปน็ท่ีรับรู้ในวงกว้ำงและเปน็ท่ี

ยอมรับในตลำดโลกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผ

เป้ำหมำย

กำรปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและ Smart Farmer ยกระดับเกษตรรำยย่อยสู่วิสำหกิจ/ธุรกิจเกษตรท่ี

เช่ือมต่อกับอุตสำหกรรม โดยต้องเกิดกำรกระจำยรำยได้ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตต้ังแต่เกษตรกร สตำร์ทอัพ ไปจนถึงกำร

แปรรูป และกำรพัฒนำนวัตกรรม

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.)

 http://www.arda.or.th/
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P.13: นวัตกรรมส ำหรับเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนนวัตกรรม

 วัตถุประสงค์

1. มุ่งเน้นให้เกิดกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีเปำ้หมำย

2. เพ่ือสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเชิงยุทธศำสตร์ท่ีมีผลกระทบเชิงสังคมสูง

3. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม ให้สำมำรถท ำงำนเชิงบูรณำกำร และสร้ำงผลกระทบเชิงสังคมได้อย่ำงเปน็

รูปธรรม

เป้ำหมำย

กำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหำสังคมและชุมชนในกลุ่มจังหวัดท่ียำกจน

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA) 

https://www.nia.or.th/

วัตถุประสงค์ 

1.ชุมชนมีชุดควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือกำรจัดกำรตนเองในทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (กำรพัฒนำคน พัฒนำ

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม กำรมีส่วนร่วม และควำมสงบสุข) สำมำรถแก้ปญัหำชุมชนและปรับตัวท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลง 

โดยกำรท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน

2. นวัตกรรมชุมชน ถูกต่อยอดกับควำมรู้ นวัตกรรมจำกภำยนอก เพ่ือยกระดับของนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เช่น 

สร้ำงศักยภำพด้ำนกำรแข่งขัน

3. กำรแก้ปญัหำของชุมชนในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ

นวัตกรรม ท่ีจะช่วยสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนส่ิงแวดล้อม  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ในระดับรำกหญ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขยำยผลได้

4. เกิดกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำในจังหวัดยำกจนของประเทศ

เป้ำหมำย

ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และรับปรับใช้นวัตกรรม สำมำรถเปล่ียนแปลงและจัดกำรปญัหำในชุมชน และ

พ่ึงตนเองได้อย่ำงย่ังยืน

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ระดับพ้ืนท่ี (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/

Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล ้า

FS 19:  Social Innovation (ธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน)

FS 20: ชุมชนนวัตกรรม
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีมีขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและศักยภาพท่ี

ส าคัญของจังหวัดได้

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพ้ืนท่ี (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/

P.15: เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย

1. กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และเปล่ียนกระบวนทัศน์ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ 

เปล่ียนจำกกำรก ำกับเปน็กำรเสริมพลัง กำรให้คุณค่ำกับกำรเรียนรู้ของเด็ก

2. ลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงกำรศึกษำ โดยยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนท่ีด้วยนวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ

กลไกในพ้ืนท่ี

3. พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ 

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในพ้ืนท่ี ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำคเอกชน และภำค

ประชำสังคม

หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ

ระดับพ้ืนท่ี (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/

FS 21: University for Inclusive Growth program: UNG  

(กลุ่มมกร.ขับเคล่ือนกำรพัฒนำเชิงพ้ืนท่ี)

FS 22: Education Sandbox (พ้ืนท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ)
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