
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการวิจัย 

และนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 (S4) 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นฐานการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด  
และอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ที่ 4 

กำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ/
ทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพร้อมพัฒนาสู่อนาคต รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับระดับสากล 
 

P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น 

ผลกระทบและผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนงาน P21 (S4) 

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 4 

• ประเทศไทยไดร้ับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก 

• ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น Nobel Prize) 

• ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาค
และนานาชาติเพิ่มข้ึนอยา่งมีนัยสำคัญ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 

• นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Tier 1 และ/หรือมีผลงาน 
ที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

• บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่ วนต่อประชากรเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ 

• สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมไทยที ่ถ ูกจัดอันดับอยู ่ ในฐานข้อมูล Scimago 
institutions Rankings ของโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

• บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร  
ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตาม
ความต้องการของประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

 

 



 

 

เป้าหมาย (Objective)  

O1 P21: ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีสมรรถนะ/
ทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น ตอบโจทย์ความตอ้งการของประเทศและเป็นเลิศระดับสากล 

O2 P21: บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์  
และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที ่มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงคท์ี่จำเป็น ควบคู่กับการมีทักษะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ์ 

KR1 P21: จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์  
และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตาม
ความตอ้งการของประเทศ (เพ่ิมข้ึนเป็น 40 คนตอ่ประชากร 10,000 คน) 

KR2 P21: จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์  
และนวัตกร ที่มีสมรรถนะ/ทักษะสูง ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ร่วม
สร้างหรือพัฒนากับภาคเอกชน (เพ่ิมข้ึนเป็น 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน) 

KR3 P21: ร้อยละของบุคลากรด้านการว ิจ ัยและพัฒนา กำล ังคนด้ านว ิทยาศาสตร์  รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ผ่านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80) 

 
แผนงาน F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที ่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ ้น และตรงตามความต้องการ 
ของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมาย (Objective: O) 

 O1 F13: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีทักษะสูง  
ที ่ตรงตามความต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศระดับสากล โดยใช้ว ิทยาศาสตร์ การวิจัย  
และนวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results: KRs) ระดับผลลัพธ์ 
KR1 F13: ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับเทียร์ (Tier) 1 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) 

KR2 F13: ร้อยละของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี) 

KR3 F13: ค่าตัวช ี ้ว ัดผลกระทบของการอ้างอิงโดยเฉลี ่ย (Field-Weighted Citation Impact)  
ของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า 1.0) 



 

 

KR4 F13: ร้อยละของที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม บริการ 
และงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี) 

KR5 F13: จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ 
(เพ่ิมข้ึนจำนวน 3,000 คนต่อปี) 

KR6 F13: จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที ่ร ่วมทำงานวิจัยขั ้นแนวหน้ าในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ตามท่ีปรากฏในผลงานตีพิมพ์ และ/หรือเอกสารโครงการวิจัย (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50) 

KR7 F13: จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล 
(เพ่ิมข้ึนจำนวน 5 คน) 
 
N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักว ิจัย 
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 

 

ผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

• จำนวนบุคลากรด้านการวิจ ัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักว ิทยาศาสตร์  
และนวัตกร ที ่มีสมรรถนะ/ทักษะสูง ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ที่ร่วมสร้างหรือพัฒนากับภาคเอกชน (เพ่ิมข้ึนเป็น 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 
2570) 

• ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับเทียร์ (Tier) 1 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) 
• ร้อยละของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี) 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
 

• นักวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชน 
 

การเตรียมความพร้อม/ความร่วมมือ/ทรัพยากร 
 

• การวางแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพให้เป็นฐาน  
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทิศทางเดียวกัน 

• มีระบบนิเวศท่ีพร้อมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
• มีระบบงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
• สร้าง/เชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย  

และนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนและขยายผล 
 

พันธมิตร ภาคี และเครือข่ายความร่วมมือ  
 

• หน่วยงานระดับนโยบาย: สอวช. และ สป.อว. 
• หน่วยงานขับเคลื่อนและขยายผล: PMU สป.อว. กระทรวง ทบวง กรม และภาคเอกชนหรือชุมชน 

ที่เกี่ยวข้อง สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  
และศูนย์ฝึกอบรม 

• หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุน: PMU บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานที่มีพันธกิจด้าน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการวิจัย 

และนวัตกรรม 



กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
  

โดยสนับสนุนทุนวิจัยตาม 6 กลุ่มสาขา OECD (Organization for Economic Co-Operation and 
Development) ได้แก่ 
 

1) กลุ่มสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology) 
 

(1) วิศวกรรมโยธา (Civil engineering) ประกอบด้วย ว ิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม 
วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมเทศบาล และวิศวกรรมด้านโครงสร้าง วิศวกรรมการขนส่ง  

(2) ว ิศวกรรมไฟฟ ้า  ว ิศวกรรมอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  ว ิศวกรรมสารสนเทศ  (Electrical 
engineering, Electronic engineering, Information engineering) ประกอบด้วย ว ิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบการควบคุมและการวางระบบ
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตเครื่องจักร และระบบควบคุม วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ (เฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์)  

(3) วิศวกรรมเครื ่องกล (Mechanical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมเครื ่องกล 
เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ วิศวกรรมอวกาศ การสร้างยานอวกาศ วิศวกรรม
นิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง  

(4) ว ิศวกรรมเคมี  (Chemical engineering) ประกอบด ้วย ว ิศวกรรมเคม ี  ( โรงงาน 
ผลิตภัณฑ์) วิศวกรรมกระบวนการทางเคมี เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี 

(5) วิศวกรรมโลหะและวัสดุ  (Materials engineering) ประกอบด้วย โลหะและว ัสดุ  
เซรามิกส์ การเคลือบและฟิล์ม วัสดุหลากองค์ประกอบพลาสติกเสริมความเหนียว โลหะกันความร้อน 
เทคโนโลยีสิ่งทอ ผ้าใยธรรมชาติผสมกับใยสังเคราะห์ สารตัวเติม กระดาษ ไม้ สิ่งทอ รวมถึง สี เส้นใย สีย้อม
สังเคราะห ์ 

(6) วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีห ้องปฏิบ ัต ิการทางการแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจวิน ิจฉ ัยโรค การว ิเคราะห์ต ัวอย ่าง  
ในห้องปฏิบัติการ  

(7) ว ิศวกรรมส ิ ่ งแวดล ้อม  (Environment engineering) ประกอบด ้วย ว ิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เชื้อเพลิง น้ำมัน) พลังงานและเชื้อเพลิง  
การทำเหมืองแร่ การปรับแต่งแร่ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ดาวเทียม วิศวกรรมทางทะเล พาหนะ
ทางทะเล วิศวกรรมสมุทรศาสตร์  

(8) เทคโนโลยีช ีวภาพสิ ่งแวดล้อม (Environmental biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัย (DNA chips  
และอุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ) ในการจัดการสิ ่งแวดล้อม จริยธรรมที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยี ชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 

(9) เทคโนโลย ีช ี วภาพอ ุตสาหก รรม (Industrial biotechnology) ประกอบด ้ วย 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ (กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่อาศัย
สารชีวภาพ) การแปรรูปทางชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอ็นไซม์ การหมัก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์  
ที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุทางชีวภาพเป็นวัตถุดิบ) ชีววัสดุ พลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑ์จากชีวภาพ 
วัสดุใหม่ที่ได้จากชีวภาพ  

(10) นาโนเทคโนโลยี  (Nano-technology) ประกอบด้วย ว ัสด ุนาโน (การผล ิต และ
คุณสมบัติ) กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี (การประยุกต์ใช้ในระดับนาโน)  

(11) ว ิ ศ วก ร ร มแ ล ะ เ ทค โ น โ ลย ี อ ื ่ น ๆ  (Other engineering and technologies) 
ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
 
2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  

 

(1) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ประกอบด้วย ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ 
สถิติและความน่าจะเป็น รวมถึงการวิจัยระเบียบวิธีทางสถิติ แต่ไม่รวมถึงการวิจัย สถิติประยุกต์ ซึ่งควรจัดอยู่
ในสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น 

(2) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  (เฉพาะซอฟต์แวร์) (Computer and 
information Sciences) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ และชีวสาร  
สนเทศศาสตร์ 

(3) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) ประกอบด้วย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ทั่วไป (พื้นฐาน) 
ฟิสิกส์ประยุกต์ โมเลกุลและฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์พลาสมา ฟิสิกส์ของไหล นิวเคลียร์ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี  
การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแม่เหล็ก เกี่ยวกับเสียง แสง ความร้อน การควบแน่น ภาวะตัวนำ
ยิ่งยวด เลนส์ (รวมถึงเลเซอร์แสงและควอนตัมแสง) ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ  

(4) วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical sciences) ประกอบด้วย เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี
และเคมีนิวเคลียร์ เคมีฟิสิกส์ พอลิเมอร์ เคมีอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซลล์แห้ง แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง โลหะ
การกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า การแยกสารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า) คอลลอยด์ และเคมีวิเคราะห์ 

(5) ว ิ ท ย า ศ า สต ร ์ ส ิ ่ ง แ วดล ้ อ ม  ( Earth and related Environmental sciences) 
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์ กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่ฟอสซิล ปฐพีเคมี 
ธรณีฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์  
อุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ำ และที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

(6) วิทยาศาสตร์ช ีวภาพ (Biological sciences) ประกอบด้วย ช ีวว ิทยา เซลล์ว ิทยา  
จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวเคมี เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์ แบคทีเรียวิทยา จุลชีววิทยา 
พันธุศาสตร์และพันธุกรรม ชีววิทยาการสืบพันธุ์ พืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ปักษีวิทยา กีฏวิทยา 
ชีวว ิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ช ีวว ิทยาทางทะเล ชีวว ิทยาน้ำจืด ชลธีว ิทยา นิเวศวิทยา การอนุร ักษ์  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยา (เชิงทฤษฎี) ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยาอ่ืนๆ 

(7) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืนๆ (Other natural Sciences) วิชาที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ 



 

3) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences) 

(1) เกษตรกรรม (Agriculture) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดิน วิชาเกี่ยวกับ 
พืชไร่ พืชสวน การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันโรคพืช 

(2) ป่าไม้ (Forestry) ประกอบด้วย การป่าไม้ 

(3) ประมง (Fisheries) ประกอบด้วย การประมง 

(4) สัตวศาสตร์ (Animal and Dairy science) ประกอบด้วย สัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตว์เลี้ยง
และวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์ อยู ่ในเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
การเกษตร 

(5) สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary science) ประกอบด้วย การรักษาพยาบาลสัตว ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

(6) เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร (Agriculture biotechnology) ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร เทคโนโลยี 
จีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัดต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศุสัตว์ การใช้เครื่องหมายช่วยใน  
การคัดเลือก การวินิจฉัย (การฝังชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทางการเกษตร เทคโนโลยี  
การผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล การทำฟาร์มชีวภาพ จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเกษตร 

(7) วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ (Other agricultural Sciences) ประกอบด้วย 
ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้อ่ืนๆ 

 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences) 
 

(1) การแพทย์พื้นฐาน (Basic medicine) ประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยา 
พันธุศาสตร์ของคน วิทยาภูมิคุ้มกัน เภสัชวิทยาและเภสัชกรรม เคมีทางยา พิษวิทยา สรีรวิทยา รวมทั้งเซลล์
วิทยา วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร ประสาทวิทยา เคมีคลินิก จุลชีววิทยา คลินิก พยาธิวิทยา 

(2) การแพทย์คลินิก (Clinical medicine) ประกอบด้วย สูติศาสตร์ แพทยศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง
กับการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และภาวะหลังคลอด) นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ระบบหัวใจ  
และหลอดเลือด โลหิตวิทยา ระบบทางเดินหายใจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม กระดูกและข้อ 
ศัลยกรรม รังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ การปลูกถ่าย ทันตกรรม 
ศัลยกรรมและการแพทย์ช่องปาก กามโรค ภูมิแพ้ วิทยารูมาติก วิทยาต่อมไร้ท่อ (รวมถึง โรคเบาหวาน  
และฮอร์โมน) วิทยาการกระเพาะอาหารและล้าไส้ ตับ ทางเดินปัสสาวะ การบำบัดรักษา ผิวหนังวิทยา 
กามโรควิทยา เบาหวาน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ มะเร็ง เนื้องอก จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  
และกล่องเสียง จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์ 
แพทย์ทางเลือกและวิชาแพทย์คลินิกอ่ืนๆ 

 



 

 

 (3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และบริการด้าน 
การดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริหารโรงพยาบาล การเงิน นโยบายและบริการด้านสุขภาพ พยาบาลศาสตร์ 
โภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์เขตร้อน ปรสิตวิทยา โรคติดเชื้อ ระบาด
วิทยา อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสมรรถภาพ ชีวเวชศาสตร์สังคม (การวางแผน ครอบครัว 
สุขภาพทางเพศ จิตวิทยา เนื้องอกวิทยา ผลเชิงนโยบายและสังคมทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์) จริยธรรม  
ทางการแพทย์ การใช้สารเสพติด 

(4) เทคโนโลย ีช ี วภาพทางการแพทย ์  ( Medical biotechnology) ประกอบด ้ วย 
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการเซลล์-เนื้อเยื่ออวัยวะหรือร่างกาย (การช่วยสืบพันธุ์โดยใช้วิธี
ทางการแพทย์ช่วย) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการระบุการทำหน้าที่ของ DNA โปรตีนและเอนไซม์ รวมทั้ง อิทธิพล
ต่อการก่อเกิดโรค (การวินิจฉัยทางยีนส์) การบำบัดรักษา (เภสัชพันธุศาสตร์) การรักษาทางยีนส์ ชีววัสดุ  
(ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การปลูกถ่ายทางการแพทย์) จริยธรรมที่เกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 
และวิชาอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกัน 

(5) วิทยาศาสตร ์ทางการแพทย์อ ื ่นๆ (Other medical science) ประกอบด้วย น ิติ
วิทยาศาสตร์ นิติเวชวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อ่ืนๆ 

 

5) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences) 
 

(1) จิตวิทยา (Psychology) ประกอบด้วย จิตวิทยา (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
-เครื่องจักร) จิตวิทยาพิเศษ (รวมถึงการบำบัดเพื่อการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน การมองเห็น และความพิการ
ทางกายภาพและจิตอ่ืนๆ) 

(2) เศรษฐศาสตร์ (Economics and business) ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ 
ศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจแรงงานสัมพันธ์ ธุรกิจและการจัดการ และท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

(3) ศ ึกษาศาสตร ์  (Educational sciences) ประกอบด ้วย การศ ึกษาท ั ่ ว ไป รวมถึง 
การฝึกอบรม วิชาการสอน การศึกษาพิเศษ (การศึกษาผู้ที ่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที ่มีความบกพร่องใน 
การเรียนรู้) 

(4) สังคมวิทยา (Sociology) ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์วิทยา หัวข้อทางด้านสังคม การศึกษาเกี่ยวกับสตรีและเพศ ประเด็นทางสังคม
การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว) 

(5) นิติศาสตร์ (Law) ประกอบด้วย กฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 

(6) ร ัฐศาสตร ์  (Political Science) ประกอบด้วย ร ัฐศาสตร ์  การเม ืองการปกครอง  
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการจัดระเบียบองค์กร 

 



 

 

(7) ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic geography) ประกอบด้วย 
ภูมิศาสตร์ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การวางผังเมืองและชนบท (การวางแผนและพัฒนา)  
การวางแผนการขนส่ง 

(8) นิเทศศาสตร์และสื ่อสารมวลชน (Media and communications) ประกอบด้วย 
วารสารศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะทางสังคม) สื ่อและการสื ่อสารทางสังคม  
และวัฒนธรรม) 

(9) สังคมศาสตร์อื่นๆ (Other social Sciences) ประกอบด้วย สังคมศาสตร์ สหวิทยาการ 
สังคมศาสตร์ด้านอื่นๆ 

 

6) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities) 
 

(1) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and Archaeology) ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ให้
ประโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ ภูมิศาสตร์ ดึกดำบรรพ์ การสืบเผ่าพันธุ์ เป็นต้น 

(2) ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) ประกอบด้วย การศึกษาภาษา
โบราณ ภาษาจำเพาะ และภาษาสมัยใหม่ การศึกษาวรรณกรรม/วรรณคดี ภาษาศาสตร์ 

(3) ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา (Philosophy, ethics and religion) ประกอบด้วย 
ปรัชญา รวมถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จริยธรรม เทววิทยา การศึกษาทางศาสนา 

(4) ศิลปศาสตร์ (ศ ิลปศาสตร์ ศ ิลปะการแสดง ดนตรี) [Arts (arts, history of arts, 
performing arts, music)] ประกอบด้วย ศ ิลปะ ประว ัต ิของศ ิลปะ ศ ิลปะว ิจารณ์ การออกแบบ 
ทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การศึกษา ศิลปะการแสดง (ดุริยางศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
การละคร ศิลปะการสร้างและเขียนบท) การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน การศึกษา 
ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ 

(5) มนุษยศาสตร์อื่นๆ (Other humanities) ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ กิจกรรมทางด้าน
ระเบียบวิธีประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับวิชาในกลุ่มนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นมุ่งเน้น 



ประเด็นมุ่งเน้น 
 

1) การแพทย์และสุขภาพ  
 

• วัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Vaccine) 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย การศึกษาด้านระบาดวิทยา การดูแลผู ้ป่วย การป้องกัน 
และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์  การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ การพัฒนายาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 
การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

• ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Product หรือ ATMP) 

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับมนุษย์ที่มีองค์ประกอบของ
เซลล์ยีน หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา บรรเทา ฟ้ืนฟูหรือป้องกันความเจ็บป่วย
หรือโรคภัยของมนุษย์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในด้านชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมและการแพทย์ 
รวมถึงกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ ้มกัน หรือกระบวนการทางเมแทบอลิซึม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
การแพทยข์ั้นสูงมคีวามจำเพาะต่อโรคและตัวผู้ป่วยมากข้ึน 
 

2) การเกษตรและอาหาร  
 

• Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food  

อุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน 
ท ั ้ ง ในด ้านการลงท ุน การจ ้ างงาน และการส ่ งออก จากความได ้ เปร ียบด ้านการม ีทร ัพยากร  
และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมสารออกฤทธิ์เชิง
หน้าที่และอาหารเชิงหน้าที่ที่มีสารประกอบในอาหารทำหน้าที่พิเศษกว่าการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
ทั่วไป โดยการใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและนวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบ  
ทางการเกษตร ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง สร้างทางเลือกในการบริโภค
อาหาร ทั้งยังตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

สารออกฤทธิ ์เช ิงหน้าที่ (Functional Ingredients) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
สารออกฤทธิ ์เชิงหน้าที ่ มุ ่งเน้นสารสกัดจากธรรมชาติ และเก็บรักษาได้นาน โดยมุ ่งเน้นการใช้วัตถุดิบ  
ในประเทศไทยที่ไม่มีในต่างประเทศ และมีสารออกฤทธิ์ที่ตลาดกำลังต้องการ เช่น ผักพื้นบ้าน และสมุนไพร
ไทย แต่วัตถุดิบต้องมีปริมาณมากพอในการผลิตระดับอุตสาหกรรม หรือมีเป้าหมายการใช้ประโยชน์ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น สังคมผู้สูงอายุ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: 
NCDs) และอาหารเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น 

อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) การวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารเชิงหน้าที่ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ เพื่อเป็นอาหารส่งเสริมและควบคุมให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันหรือชะลอความเสื่อม 
ของเซลล์ รวมทั้งควบคุมอาการของโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น 



 
 
 
อาหารชนิดใหม่ (Novel Food) การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน 

การผลิตอาหารพื้นเมืองแปลกๆ หรือที่ไม่เคยถูกนำมาเป็นอาหารมาก่อน และใช้เป็นอาหารสำหรับผู้บริโภค
บางกลุ่มเท่านั้น 

 

• อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 
 

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ  ปรับใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูป
สินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร  
ทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร เพื่อการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์  
การสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน 
ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร 
ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เก่ียวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3) การท่องเที่ยว  
 

• การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน 

การสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม  
พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การทำการตลาด  
และการบริหารจัดการสถานที่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั ้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ  

 

4) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยการวิจัย ออกแบบ และการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น แบตเตอรี่ 
มอเตอร์ และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า โดยการวิจัย ออกแบบ 
และการทดสอบต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมรถ ระบบการชาร์ตไฟ และระบบการเชื่อมต่อ
รองรับการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 



 

5) นวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs)  
 

• การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs) 

การส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven Enterprises: IDEs) เป็นการ
สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรมให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของ Startup และ IDE โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึง 
การบริการภาครัฐ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพให้สมบูรณ์และมีเอกภาพ เพื่อให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ครบถ้วน  
และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและสามารถเป็นพื้นฐานรองรับความจำเป็นในการสร้าง
นวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในด้านการนำสินค้าและนวัตกรรมเข้าสู่
ตลาด รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการเป็นเ จ้าของที่
ผ่านมา รวมทั้งพัฒนาตลาดในประเทศให้เป็นตลาดสินค้าคุณภาพเพื่อเป็นฐานให้แก่การสร้างแบรนด์หรือ  
ตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์เชิงคุณค่าและคุณภาพต่อไป  

 

6) สังคมสูงวัย 
 

• การพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการ
เสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริม
สุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู ้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ  
ในสังคม 

 

7) เศรษฐกิจฐานราก 
 

• การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 

การขจัดความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำ เป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม 
และเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการพัฒนาระบบ
การให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ 
หรือองค์กรประชาสังคม และการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการ
ที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงิน
โดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ
สาธารณสุข 

 



 
 
  
ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน  

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จัดให้มี
มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

• การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

การเพิ ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วย 
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ ่มพูนองค์ความรู ้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั ่นคงให้เป็น
ผู ้ประกอบการ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริ ม 
การรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 


