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แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Reinventing U)
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แผนงาน 1: Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine
ผอ.แผนงาน: ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

แผนงาน 2: Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology 
ผอ. แผนงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
แผนงาน 3: Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts 
ผอ.แผนงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

แผนงาน 4: Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)
ผอ.แผนงาน: ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ

แผนงาน 5: Creative Lanna, Tourism, and Sustainable Communities (รวมถึงงานวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง
และสามารถตีพิมพ์ได)้
ผอ.แผนงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

5 แผนงาน (หลัก) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผนงาน 1: Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine 
PM2.5 and Other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside, Medicine, Pharmacy and 
Pharmacology, Veterinary Medicine, Immunotherapeutics, Advanced Diagnostics, Pharmaceuticals, Biologics, 
Biosimilars, Medical Devices, Biomedical Products, Public Health, Mental Health, Nursing, Emerging Infectious 
Diseases (Covid-19), Aging Society, etc.

แผนงาน 2: Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology 
PM2.5 and Other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside; Physical Science (Agriculture and 
Forestry, Advanced Materials and Nanotechnology, Chemistry, Physics and Astronomy, Mathematics and 
Statistics, Quantum Technology, Earth and Space Sciences); Biological Sciences; Renewable Energy; Rails 
System and Logistics; Electric Vehicles (EV) and Batteries; Natural Disasters; Innovation Driven Enterprises (IDE), 
Industrial Technology & Management, etc.

แผนงานและตัวอย่างหัวข้อวิจยัที่เก่ียวข้อง
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แผนงาน 3: Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts 
PM2.5 and Other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside, Biorefinery, Biodiversity, Functional 
Foods, Bioactive Compounds, Herbal Medicine, Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Applied Microbiology, Smart 
Packaging, Extraction, Functional Ingredient, Personalized food, Precision food, 3D food printing, Antioxidants, 
Gut microbiota, Bioprocessing, Biodegradable, Shelf life, Novel food processing, etc.

แผนงาน 4: Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)
Sociology and Anthropolopy, Geography, Political Science, Economics, Management Science, Literature, 
International Relations, Fine Arts, Media Arts, etc.

แผนงาน 5: Creative Lanna, Tourism, and Sustainable Communities *(อาจรวมถึงงานวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง 
แต่ต้องสามารถตีพิมพ์ได)้
Lanna Culture and Heritage, Local Wisdom, Health Tourism, Eco-tourism, Gastronomy Tourism, Local Economy, 
Cultural Economy, Creative Economy, Sustainable and Green Communities, etc.

แผนงานและตัวอย่างหัวข้อวิจยัที่เก่ียวข้อง
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แบบฟอร์มโครงการชุด

การจัดท าข้อเสนอโครงการจะต้องจัดท าในลักษณะ
–ชุดโครงการ- เท่านั้น โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ
ไม่เกิน 3 ปี และการจัดสรรงบประมาณปีที่ 2 ขึ้นอยู่
กับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ
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แบบฟอร์มโครงการชุด
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แบบฟอร์มโครงการชุด
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แบบฟอร์มโครงการชุด
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แบบฟอร์มโครงการชุด

Impact Pathway หัวใจส ำคัญในกำรพิจำรณำทุนวิจัย บพข. - บพข. (pmuc.or.th)

https://pmuc.or.th/?p=6104


30Impact Pathway หัวใจส ำคัญในกำรพิจำรณำทุนวิจัย บพข. - บพข. (pmuc.or.th)

การเขียน Impact Pathway หรือ เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย มีควำมส ำคัญต่อกำรขอรับทุนวิจัย เพรำะ Impact Pathway จะท ำให้
เห็นควำมส ำคัญของโครงกำรวิจัยที่เสนอขอรับทุน ว่ำมีควำมร่วมมือหรือกำรร่วมทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ และสำมำรถน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์และ
สร้ำงผลกระทบในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในแข่งขันให้กับประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงไร 
โดยองค์ประกอบของ Impact Pathway ประกอบด้วย
❑ Input หรือ ปัจจัยน าเข้า หมำยถึง องค์ประกอบตั้งต้นในกำรด ำเนินงำนวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย งบประมำณวิจัย บุคลำกรวิจัย 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร และหน่วยงำนร่วมวิจัย
❑ Output หรือ ผลผลิต หมำยถึง สิ่งที่ผลิตได้จำกกระบวนกำรหรือกิจกรรมของงำนวิจัย เมื่อด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
❑ Outcome หรือ ผลลัพธ์ หมำยถึง กำรน ำผลผลิตเมื่อจบโครงกำรขยำยผลไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ (Users) หรือเกิดกำรใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง 

ที่สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง (Changes) ได้อย่ำงชัดเจน อำทิ กำรต่อยอดในเชิงธุรกิจ และสำมำรถส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภค
❑ Impact หรือ ผลกระทบ หมำยถึง กำรน ำผลผลิตและผลลัพธ์ไปสู่กำรขยำยผลและใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงไม่ว่ำจะเป็นมิติด้ำน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม อย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลกระทบได้ ซึ่งกำรเขียน Impact Pathway ที่ดี มีควำมชัดเจน จะต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับ Outcome และ Impact เป็นอันดับแรก

ได้น ำ HOW TO การเขียน Impact pathway เพื่อการขอทุนวิจัยมำฝำกกัน เพื่อช่วยให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจขอรับทุนเข้ำใจและสำมำรถ
เขียน “เส้นทางสู่ผลกระทบงานวิจัย” ได้อย่ำงชัดเจน และเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนว่ำงำนวิจัยดังกล่ำวนั้นสำมำรถสร้ำงผลกระทบในวง
กว้ำงได้อย่ำงไร (ดูวีดีโอตัวอย่ำงได้จำก link ….)

https://pmuc.or.th/?p=6104
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• เป็นโครงการชุดที่มีนักวิจัยอาวุโส และ/หรือ นักวิจัยรุ่นกลาง เป็นหัวหน้าโครงการ และมีการท างาน
ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยโครงการย่อยอาจจะมีนักวิจัยรุ่นใหม่และ/หรือนักวิจัยรุ่นกลางเป็น
หัวหน้าโครงการ (1 ชุดโครงการต้องประกอบไปด้วย โครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ โดย
หัวหน้าโครงการย่อยจะต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน)

• ชุดโครงการวิจัยควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการ
• งบประมาณต่อโครงการชุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท (รวมงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์แล้ว)
• โครงการที่ตอบสนองต่อแผนพฒันาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (Reinventing 

University) จะได้รับการจัดล าดับความส าคัญอยู่ล าดับบน

แนวทางการจัดสรรงบประมาณและลักษณะโครงการ
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1. หัวหน้าโครงการ เป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่สามารถมีนักวิจัยร่วมจากหน่วยงานอื่นได้

2. หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลผลิตสุดท้ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยทุกประเภท เช่น ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย, ทุนงบประมาณแผ่นดิน และไม่ติด
ค้างส่งผลผลติสุดท้ายของโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2564

3. ผู้รับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการชุดได้ไม่เกิน 1 โครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้ไม่
เกิน 2 โครงการ (รวมไม่เกิน 3 โครงการ) 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน



4. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
รุ่นใหม่: จบการศึกษาข้ันสูงสุด หรือ สิ้นสุดการรับทุน Postdoc มาแล้วไม่เกิน 7 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี
รุ่นกลาง/อาวุโส: H-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ใน Q1 ในฐานข้อมูล ISI / Scopus ไม่น้อย
กว่า 2 papers หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England 
Journal of Medicine อย่างน้อย 1 เรื่อง (First Author/ Corresponding Author) ในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัก

5. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รุ่นใหม่: จบการศึกษาข้ันสูงสุด หรือ สิ้นสุดการรับทุน Postdoc มาแล้วไม่เกิน 7 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี 
รุ่นกลาง/อาวุโส: ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าระดับ รองศาสตราจารย์  หรือ มีผลงานตีพิมพ์ใน Q1 หรือ 
Q2 ในฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 2 papers (First Author / Corresponding Author) ในระยะเวลา 
3 ปีย้อนหลัง

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
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สิ่งที่ทุกโครงการต้องสง่มอบ 
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ผลผลิตบังคับ มช.) 
หากโครงการมีความเกี่ยวข้องกับ SDGs ให้มีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับ SDGs ใด โดยขอให้เติม Keyphrase ในบทคัดย่อ

1.1) ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์ผลงาน ในฐานข้อมูล ISI
Q1 หรือ Q2 (Q1 จ านวน 1 ผลงาน หรือ Q2 จ านวน 2 ผลงาน ต่องบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท)

1.2) ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะแผนงาน 4, 5) ตีพิมพ์ผลงาน ในฐานข้อมูล Scopus 
Q1 หรือ Q2 หรือ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) (Q1 จ านวน 1 ผลงาน หรือ Q2 จ านวน 2 ผลงาน 
หรือ นวัตกรรมทางสังคม 1 ผลงาน ต่องบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท)

2. การพัฒนาก าลังคนทุกระดับ (ผลผลิตบังคับ มช.)

แนวทางการน าส่งผลผลิต (Output) ของ FF 2566
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สิ่งส่งมอบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้าม)ี
1. ต้นแบบเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับ TRL 4 ขึ้นไป (1 ต้นแบบ ต่องบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท)
2. สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน (Granted Patent) (1 ผลงาน ต่องบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท)
3. หนังสือที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยที่ได้รับทุน (เฉพาะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (1 เล่ม ต่อ
งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)
4. งบประมาณร่วมทุนจากหน่วยงานภายนอก (Matching Fund) 

สนับสนุนรอ้ยละ 20 (นับเฉพาะ in cash) แตไ่ม่เกิน 5 ล้านบาท ของงบประมาณท้ังโครงการ
5. ผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากโครงการวิจัย อาทิ ฐานข้อมูล, ระบบและกลไก หรือ มาตรฐาน เป็นต้น
หมายเหตุ : งบประมาณที่ขอต้ังจะรวมงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์แล้ว

แนวทางการน าส่งผลผลิต (output) ของ FF 2566
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แนวทางการตั้งงบประมาณ Fundamental Fund ประจ าปี 2567
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NRIIS Deadline 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการให้ สบว. 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.



Timeline Fundamental Fund ประจ าปี 2567

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

15 สิงหาคม
ประชุมชี้แจงต่อนักวิจัย มช. เพื่อ
รับทรำบแนวทำงกำรขอรับทุน

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

2 กันยายน
ส่งข้อเสนอโครงกำร ต่อ 
สบว. (online 16.30 น.) 



อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
4 กันยายน
สรุปข้อมูลข้อเสนอ
โครงกำรส่งให้ผอ.
แผนงำน

6 กันยายน
สบว. ส่งข้อเสนอโครงกำรให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ

20 กันยายน
สบว.แจ้งผลกำรพิจำรณำ
โครงกำร *เปิดระบบ NRIIS ให้
นักวิจัยหรอกข้อมูล

26 กันยายน
ปิดระบบ NRIIS (เวลา 
16.30 น.)

27 กันยายน
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
(สบว.รับผิดชอบด าเนินการ)

30 กันยายน
ส่งข้อเสนอโครงกำร
ผ่ำนระบบ NRIIS 
ให้กับ สกสว.

Timeline Fundamental Fund ประจ าปี 2567
เดือน กันยายน



แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำนและรับข้อเสนอโครงกำร ทุนสนับสนุนงำนพื้นฐำน Fundamental Fund 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567



แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำนและรับข้อเสนอโครงกำร ทุนสนับสนุนงำนพื้นฐำน Fundamental Fund 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567



แนวทำงกำรจัดท ำแผนงำนและรับข้อเสนอโครงกำร ทุนสนับสนุนงำนพื้นฐำน Fundamental Fund 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567



43

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส านักงานบริหารงานวิจัย

โทร 43610-12
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สรุปยุทธศาสตร์ด้าน ววน.  
และแผนงานตามยุทธศาสตร์

ที่มา : ร่างแผนด้าน ววน. ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565



45

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขนั และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
2. พัฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านเกษตรและอาหาร ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
3. พัฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มี
ความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
5. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทนัสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
7. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนส าคัญ ตลอดจน
เทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง
8. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDE) เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน มีความม่ันคงทางสุขภาพ มีความพรอ้มการเป็นสังคมสูง
วัย พร้อมรับภัยรูปแบบใหม่ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเป็นสังคมคารบ์อนต่ า มีการ
กระจายความเจริญอย่างทัว่ถึง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น
1. พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
3. ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยการเพิ่มโอกาสและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
4. พัฒนานโยบายและต้นแบบส าหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมภิบาล
5. พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค
6. พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพ
สาธารณะ
7. พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
8. พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
9. พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ให้เป็นทางส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เปน็อารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ระดับขั้นแนวหน้าล้ ายุค ไปสู่การเป็น
ผู้น าเทคโนโลยีในระดับสากล โดยมีโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ววน. ทัดเทียมสากล

1. พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม
ศาสตร์ รวมทั้งการน าผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดสุ่เทคดนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนว
หน้า
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรม
อวกาศ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่
รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาก าลังคนและสถาบัน ววน. ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด

1. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์
และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจ านวนมากขึ้น
2. พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจน
และสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
3. พัฒนาการเป็นศุนย์กลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ อย่างเข้มแข็งในวงกว้าง
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14 แผนงานส าคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายของแผน ววน. (Flagship)
1. F1 (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน 
2. F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMP) รวมถึงชีววัตถุที่
เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
3. F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงและไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน าของโลก
4. F4 (S1P2) เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรกรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทย
เป็นประเทศชั้นน าของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
5. F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เนน้คณุค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ
6. F6 (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตของอาเซียน
7. F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่
8. F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

ที่มา : ร่างแผนด้าน ววน. ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565
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14 แผนงานส าคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายของแผน ววน. (Flagship) (ต่อ)
9. F9 (S211) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพการศึกษาเรียนรู้ การ
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10. F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
11. F11 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth-Space 
Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาประเทศด้านภูมิสารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
อวกาศในอนาคต
12. F12 (S4P21) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ทุกคนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเป็นควบคูก่ับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
13. F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ที่มีทักษะ
สูง ให้มีจ านวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
14. F14 (S4P23) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของ
อาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม

ที่มา : ร่างแผนด้าน ววน. ฉบับปรับปรุง กันยายน 2565


