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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
ของ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

ส่วนที่ ๑ บทสรปุผูบ้รหิาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

แผนระดับท่ี 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนท่ี
เป็นการเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ 

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผน  
ระดับท่ี 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ ยุทธศาสตร์
กระบทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ท้ังนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเช่ือมโยงสอดคล้องระหว่างแผน
ระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 เพื่อน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ  

 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาติ มีท้ังส้ิน 23 แผนแม่บท มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ัง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
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แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
1. ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 
2. ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน โดยมีประเด็นท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
คือ ด้านการศึกษา 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย รวมท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ท่ีมีความสอคล้องกับบริบทของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
2. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3.7.18 การรักษาความมั่นคงด้าน

อาหารและน้ า 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศและสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

2. ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเกษตร 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ (Hands On) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้
จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On เพื่อให้กระบวนการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติท่ีเน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถ
วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีทักษะท่ีพึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมใน
การใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์

ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและ
นวัตกรรมท่ีสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิ จัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลั ยให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ
ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร ให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใน
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่  3 .1 สร้ างการรับรู้ ใน คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม  
เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมภิบาล 
กลยุทธ์ที่  4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

“การผลิตบัณฑิตปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นท่ียอมรักของสังคมท้ังด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีสามารถตอบสนองชุมชนจากการสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เหล่านี้กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   
เน้นนวัตกรรมงานวิจัยท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นท่ีมาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยใช้
แนวคิดการพัฒนาท่ีเกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคล่ือนแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารท่ีดี เพื่อมุ่งสู่การขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่ต้ังไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อขับเคล่ือนการด าเนิน
ภารกิจของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านพืชและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยร่วมกับ

หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตพืชและ

ผลิตภัณฑ์ อาหาร 
กลยุทธ์ที่ 1.2  สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.1  สร้างบุคลากรผ่านงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.2  สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างหลักสูตร  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 ระดับชุมชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มรายได้จากนวัตกรรมของสถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 4.1  เสริมสร้างรายได้จากนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรา้งศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 5.2  เป็นสถานท่ีค้นคว้าวิจัย ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักวิจัย นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กลยุทธ์ที่ 6.1  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริฯ ของทุกพระองค์ 

และด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 6.2  ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มะเกี๋ยง ผักพื้นบ้าน ไม้หอม  

ไม้มงคล 
กลยุทธ์ที่ 6.3  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจัดท าฟาร์มต้นแบบตามแนวปรัชญา  

 เศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้องกบัแผน ๓ ระดบั ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
(๑.๑) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน 
(๑.๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๒.๑) ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการ

ผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคล่ือนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูงท้ังเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น 

๑. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าเกษตร
ชนิดใหม่ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมแบ
รนด์และสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
จะน ามะเกี๋ยงมาเป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 

๒. เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่อง
ความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้ท าการ
ผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมี 
รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ท้ังด้านการผลิตระบบการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ   

๓. เกษตรชีวภาพ  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่ม น าไปสู่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรม และการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔. เกษตรแปรรูป โดยปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย รวมถึง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง 
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่าเฉพาะด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัย
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และ
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ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังให้
ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้า 

๕. เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เป็นฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นท่ีสูงสุด ด้วยการ
ใช้ระบบบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด รวมท้ังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(๓.๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ

การกระจายรายได้ 
(๓.๒) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) เป้าหมาย  

(๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอน 
 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ

เรียนการสอน 
 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(๓.๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๓.๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย  
(๑.๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น

ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
(๑.๒) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
(๑.๓) ใช้ประโยชน์และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายใน

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
(๑.๔) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(๒.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  
 รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมส่งเสริมการบริโภค

และผลิตท่ียั่งยืน 

(๒.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒.๓) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ัง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(๒.๔) พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของ

ประเทศ 
 เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนใน

มิติปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร 

(๒.๕) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกร 
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 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(๓.๑) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๓.๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
(๓.๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๑) ประเด็น การเกษตร 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

o อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตร เฉล่ียร้อยละ 3.8 (ปี 61 – 65) 

o อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เฉล่ียร้อยละ 1.2  
(ปี 61 – 65) 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นท่ี  
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้าศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึง
สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน โดยการน าจุดเด่นของ  
อัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นจากท าเล
ท่ีต้ังในเขตโซนรอน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพื้นท่ีท่ีมี
เอกลักษณ์ และน ามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มี
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๓) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับ
สินค้า รวมท้ังการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตรา
สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นท่ีในการ
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เช่ือมโยงไปสู่การผลิตอื่น เช่น การท่องเท่ียวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย  
o สินค้าเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
o อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรพื้นถิ่น ขยายตัว

ร้อยละ 3 (ปี 61 – 65) 
 

 (๑.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรปลอดภยั 
ผลจากกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ และกระแสการบริโภคท่ีให้

ความส าคัญกับความปลอดภัยอาหาร ท าให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่
ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ

การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตร และอาหารและสร้างความปลอดภัย
และมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่า
ทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้
เป็นท่ียอมรับกับความต้องของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

๓) ส่ง เสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึง
ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานท่ี
เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้น
สูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมท้ังดูแล
การผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับ
สากล 

๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาด
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

๕) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตร
อินทรีย์เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
o ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน

คุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
o อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว

ร้อยละ 3 (ปี 61 – 65)  
o ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร (ปี 61 – 65) 
 

 (๑.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรชีวภาพ 
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพซึ่ ง

ครอบคลุมการท าเกษตรท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ  และ
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง และผลิตอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษและเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตท่ีค านึงถึ งระบบ
นิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้า
เกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ี มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดย
ใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
o วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ

จัดต้ังทุกต าบลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

o อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัว 
ร้อยละ 3 (ปี 61 – 65)  
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o จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ (ปี 61 – 65) 

 
 (๑.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรแปรรูป 

การสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ 
แปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมี
การสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ี

เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง 
และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร
ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
o อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 

ขยายตัวร้อยละ 3 (ปี 61 – 65) 
 
 (๑.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัจฉริยะ 

การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิ ทัลและระบบข้อมูลส าหรับวาง
แผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ 
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 แนวทางการพัฒนา  
๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิตเครื่อง 

จักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ 
เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และเกษตรแนวต้ัง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาคเกษตร ท่ี
ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อ
การวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการ
ถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นท่ีสูงสุด และทดแทนการ
ผลิตด้ังเดิม 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
o ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

o มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 3 (ปี 61 – 65)  

o ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ปี 61 – 65) 

 
 
  (๒) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง

เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น 

 เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวตักรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
o การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการ

นานาชาติ 1 ใน 30 (ปี 61 – 65) 
o สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.5 (ปี 61 – 65) 
 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพฒันานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศ  ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมท้ังการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา ท้ังในระดับประเทศ
และนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็น
ท่ียอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรม
และบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์  
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมท้ังเพื่อยกระดับรายได้ 
ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเส่ียงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกรตลอดจนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ  
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์
อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เป็นต้น 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่  
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการ
วิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ 
การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเช่ือมต่อของสรรพส่ิง และ
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทาง
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การแพทย์แบบแม่นย า การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก
ปัจจุบัน 

o วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

o อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี  
(ปี 61 – 65) 

o จ านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ท้ังหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่า จากปีฐาน 
(ปี 61 – 65) 

 
(๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพฒันานวัตกรรม ด้านสังคม 

เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศท่ีต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม 
เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุ่ม ท้ังด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความ
พร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุค
ดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงาน
ทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการ

ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย 
การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร 
และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ การจัดการท่ีดินท ากิน ระบบหลักประกัน
สุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการ
สาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
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๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย  
o คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค

ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
o ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ

คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 
 

(๒.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของประเทศท่ีต้องใช้
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ี
สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ท้ังระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ า 
และทางทะเล รวมท้ังการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือน
กระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้ า และทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของ
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี
ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ความหลากหลาย
ชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมง 
ทะเล สินแร่ 

๒) ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่างๆ การกัดเซาะชายฝ่ังการบริหาร
จัดการพิบัติภัยท้ังระบบ 

๓) พัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 
เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย การน าของ
เหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ 

๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมท้ังใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็น
การวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นท่ี ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 

๕) พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบ
โครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ใน
สัดส่วนท่ีสูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าท่ีมีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย  
o การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า

ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

o สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท้ังหมด (จัดท าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐาน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ ปี 61 – 65) 

 
(๒.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 

องค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อ
ยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าใน
ระดับนานาชาติ ในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริม

การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง 
รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ 
อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์   
โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทาง
สังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของ
ประเทศ รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ี
ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย  
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ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดก
วัฒนธรรม 

๓) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเช่ือมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้
คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่และสังคมศาสตร์
และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้าน 

ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

o อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20  
ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

 
(๒.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและ
นวัตกรรม การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพและการวิเคราะห์ทดสอบ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าท่ีจ าเป็น มีบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน  
ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 
การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ท่ีส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบ
เงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อท างานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการ
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รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนาน
และใช้พื้นท่ีน้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กท่ีออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าท่ีได้
ตามภารกิจ ระบบหรือช้ินส่วนทางวิศวกรรมท่ีเลียนแบบส่ิงมีชีวิตเพื่อท าหน้าท่ีแทน เป็นต้น 
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ี
เป็นท่ียอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการ
เฉพาะท่ีผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบ
และวิศวกรรม รวมท้ังการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของ
การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ท้ังในภาครัฐและเอกชน กับ
กลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเช่ียวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมท้ังใช้
กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหน้า ให้มี ความทันสมัยสอดรับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและ
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการ
ลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ผลิต(เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ(เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอท้ังภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน 
เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
ก าหนดมาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการท่ีเหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิ จัยและผลงาน
ทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีไ ด้จากการวิจัย 
จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย  
o จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
o สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพิ่มขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
o อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่

ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
(ปี 61 – 65) 

o สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
70 : 30 (ปี 61 – 65) 

 
 

  (3) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
o ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 (ปี 61 – 65) 

 
(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) สร้างความอยู่ ดีมี สุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวท่ี

เหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการต้ังแต่ช่วง
ต้ังครรภ์และถึงช่วงอายุต่างๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การท างานและการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมท้ังการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการ
ส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริม
นโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการจัดบริการท่ีส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวใน
การเล้ียงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิง
สร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยท่ีจะต้อง
มีระบบการจัดการท่ีอยู่อาศัยส าหรับครอบครัวท่ี เอื้อต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนในการท างานท่ีเอื้อต่อครอบครัวท่ีทุกภาคส่วน
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การพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานท่ีสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 

๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการและสร้าง
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมี
ความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ 
โดยการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
รวมถึงข้อมูลท่ีสนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานใน
อนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวม
ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 

ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

o ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 (ปี 61 – 65) 
 

(3.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรม
ต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
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พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน รวมถึง
ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีเอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนา
เด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะทักษะด้านการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 

๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน
การเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน 

๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะ
ชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ี
เช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ 
ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 

รู้จัก คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
o คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน

ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 (ปี 61 – 65) 

 
(3.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ท้ังทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการ
ท างานท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเอง
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และครอบครัว มีการวางแผนการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มี
การพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนา
ต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจน
การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้าน
ต่างๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ท้ังในรูปแบบการท างานช่ัวคราวและถาวรตามความ
เหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่างๆ รวมถึงผู้มีความสามารถท่ีมี
ศักยภาพสูงด้านต่างๆ ลูกหลานชาวต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ 
และการรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากท่ัวโลก และผู้เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพ
หรือทักษะสูงในสาขาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยได้แสดง
ศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ 
ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศและอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างาน

ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาด
งาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับ
ประเทศ 

๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ และความรู้ความ
เข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและ
ครอบครัว รวมท้ังสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคม
และการส่งเสริมการออม 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และมีโอกาส
และทางเลือกท างานและสร้างงาน 

๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถ
พิเศษในต่างประเทศ ท้ังในรูปแบบการท างานช่ัวคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคน
ต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท า
ประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ผู้เช่ียวชาญในสาขา
จ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 

๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ และสร้างศักยภาพ
ให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนยอ่ย 
o แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
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สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
o ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 (ปี 61 – 65) 

 
 
๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

๑) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
การเปล่ียนแปลงทางด้านประชากร การเปล่ียนแปนงทางเทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุค
ใหม่ ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย ท่ีจะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) 
สามารถเช่ือมโยงน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยการปรับเปล่ียนการเยน
การสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Time-based Curriculum) ในปัจจุบัน ไปสู่หลักสูตรท่ี
อิงสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Curriculum) เป็นส าคัญ 

การจัดการเรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
และเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

จุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับอาชีวศึกษา เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี

และการสร้างนวัตกรรมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ พลิกผันให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงต่อสถานการณ์ตามบริบทของภูมิภาคและโลก ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ ตามความถนัดความสนใจ
รายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญญาหรือโครงงานเป็น
ฐาน ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ท่ีมุ่งสร้างความคิดรวบยอด้านการคิด ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมช้ันสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความเป็น
ผู้น า 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาส
การเรียนรู้ สามารถน าหลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
(๑) ปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ท่ีเน้นการ

พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด
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ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก 
Passive Learning มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจ น าความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน 
ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตท่ีดีกว่า  

(๒) พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ สามารถจัดและอ านวย
กระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ก ากับดูแล ช่วยเหลือแนะน า การโค้ชครู รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัย
ส าหรับผู้เรียน 

(๓) ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ให้มุ่งเน้นท่ีการประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

(๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดี 

(๕) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงาน ติดตาม
ความคืบหน้า ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

๓) กิจกรรม  
(๑) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุก

ระดับการศึกษา 
(๒) ปรับระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย และสามารถ

สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน าผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในระดับชาติมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 

(๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  
(๑) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต

ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้  มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

(๒) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ ส่ือและการใช้ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาใน
วิชาชีพและความเป็นครู 

(๓) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
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นิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ
ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 

 
2) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ

ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษามีก าลังและทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนาก าลังคนวัยท างานเหล่านี้ 
โดยเฉพาะความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานยุคใหม่ การเข้าสู่การจ้างงานในระดับ
ท่ีสูงขึ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการในการต่อยอดการท างาน 

ปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) ท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม อันจะช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ หรืออาจสะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือระดับ
ปริญญาได้ 

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของ
ระบบวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
(๑) ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ Lifelong-Learning ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษา
แบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-
Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา : กกอ.) ตลอดจนการวางแผนการด าเนินงานและการก าหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด าเนินการทุกส่วน 

1.1) การด าเนินการระดับอุดมศึกษา 
(๑) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด  Active Learning / CWIE ท้ั ง ร ะ บ บ 

สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ 
Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 

(๒) สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(๓) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential 
พร้อมกับการพัฒนาระบบ Credit Bank ท้ังภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้ 
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(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
ระบบสนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 

(๕) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการท างานกับภาคการผลิตและ
บริการ สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรท างานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่าง
เข้มข้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้ และ
ทักษะท่ีภาคการผลิตและบริการต้องการ 

(๒) ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการ
วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจา
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้
นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการท าวิ จัยและ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

(๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับจัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

(๕) ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) 

๓) กิจกรรม  
(๑) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ

ลดความเหล่ือมล้ าในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส และส่ง เสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอน
ประสบการณ์/ความรู้ 

(๒) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ท่ีสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับ
การศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมท้ังระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาได้ 

(๓) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี 

(๔) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง
หน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
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๔) เป้าหมายกิจกรรม  
(๑) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก

จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับ
บทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการ
ยกระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) 
การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ 
Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น Re-skill Up-skill New-skill 
โดยท้ังหมดนี้จะต้องด าเนินการใน 7 เรื่อง โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 

(๒) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและ
นวัตกรรมท้ังระบบต้ังแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสาขาท่ีมีความส าคัญของประเทศ การเช่ือมโยงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์
การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการ
บริหารจัดการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวม
ไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มี
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึงความสามารถ
การท าวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

(๓) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความ
เช่ือมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย  ระบบ 
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน 
อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นท่ียอมรับของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมท้ังในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ท่ี  
 3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีระเบียบวิจัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 3.1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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๒) เป้าหมายรวมที่  
 3.2.1 คนไทยมี คุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มี ทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

 3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ี
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอื้อต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย ์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 

ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน

และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผล

คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละระดับการศึกษา 

3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี
ศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน 

3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ผลงานท้ังหมด 

(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนา
ได้เอง ในลุ่มอาหารและเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ จัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึก 

 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
หรือชุมชน 

 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยี
มืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ 

 3.1.6 เสริมสร้ างระบบการบริ หารจัดการทรัพย์ สินทางปัญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องมาตรฐานสากล มีฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสะดวกต่อการ
เข้าถึง ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ท่ัวโลก  

(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาผูป้ระกอบการให้เปน็ผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยี 

   3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี 
และร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยใน
ภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเส่ียงและร่วมรับภาระ
ค่าใช้จ่าย 

(4.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี 
(Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics:M) 
เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพท่ีชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไข
ให้โครงการลงทุนขนดกลางและขนาดใหญ่จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 
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๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพื่อให้
สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยท่ีมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม 

๔) ดึง ดูดบุคลากร ผู้ เ ช่ียวชาญ นักวิ จัย  และนักวิทยาศาสตร์ ใน
ต่างประเทศท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานใน
สถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและภาค
บริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 

 3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ  

ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร  

๒) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัย
พัฒนาในประเทศ เช่ือมโยงการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาค
สังคม 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ ท้ังด้านการวัด การสอบเทียบ การก าหนดและรับรองมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ
สากล รวมท้ังเร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์วิ เคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/
ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการสนับสนุนทางการเงินและการจูง
ใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ
ของภาครัฐ ท้ังการเข้าถึงและเช่ือมโยสงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการ
เข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ 

๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไก
ระดมทุน ท่ีช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐสามารถได้รับสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและบริการ
ได้อย่างคล่องตัว หรือรัฐสามารถเรียกคืนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยเพื่อความจ าเป็น
ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะหากไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอัน
สมควร 

 3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงาน ท้ังหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก 
และหน่วยงานปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย ซึ่งจะช่วยลด
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ปัญหาความทับซ้อนในการด าเนินงาน สร้างความชัดเจนในอ านาจหน้าท่ีและการบริหาร
จัดการ รวมท้ังบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงานวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ จากการจัดสรรตามภารกิจ
ไปสู่การจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน โดยมีกลยุทธ์ต่อ
ยอดไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือกลยุทธ์การยุติท่ีเหมาะสม 

๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
ท้ังด้านการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านอื่นๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของ
ประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

๔) สนับสนุนการจัดท าแผนท่ีน าทาง ด้านเทคโนโลยี (Technology 
Roadmap) และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา เพื่อจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีต้องพัฒนารายสาขา ท่ีเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมไปสู่การขับเคล่ือนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

๕) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหา
ต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาท่ีกระจายตัวอยู่ใน
พื้นท่ี และภาคชุมชนและสังคม 

๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกท่ีมีอยู่ เพื่อให้เป็นท่ีรวมของผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ในการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาลและสาธารณะ 
 
 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  
 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  
 3.7.18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า มีคุณภาพตามหลัก

โภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
๔) ตัวชี้วัด 

(๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ ากรณีฉุกเฉิน 
(๒) พื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยนืเพิ่มขึ้น 
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๕) กลยุทธ์ 
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้ าอย่างยั่งยืน ด้วยการมีกลไก 

กฎหมาย และแผนบริหารจัดการด้านอาหารและน้ า เพื่อความมั่นคงอย่างบูรณาการท่ี
ครอบคลุมการมีคลังอาหารและน้ าส ารอง กรณีฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่ง
อาหารและน้ าของประชาชนตามความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทาง
เกษตรให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค้า 
และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มเพิ่มพื้นท่ีแหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและเป็น
ภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร 

(๓) ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมทางอาหาร เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษา
หรือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มผลิตภาพรวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการ 
 1.1 การพัฒนาก าลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนักด้าน วทน.  

เพื่อเพิ่มขึดความสามารถของประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 1. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) ต่อ

ประชากร 10,000 คน-ปี 
 2. จ านวนบุคลากรท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
 4. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดรอง 
 6. จ านวนนักวิจัยท่ีมีการแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ 

7. จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลท่ีมีช่ือเสียงในระดับชาติ/
นานาชาติ 

กลยุทธ์ 
2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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Platforms ยุทธศาสตร์ อววน. 
Platforms ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศและสร้างระบบ

นิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการให้บริการ 
 2.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 18. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน า

ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
 19. จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
20. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า 

เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 
 21. จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา/บัญชีนวัตภรรมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณแล้ว 

22. ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัยข้ันแนวหน้า (Fronteir Research 
กลยุทธ์ 
 2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน. 

Platforms ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพ 

P.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ 
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 
เป้าหมายการให้บริการ 
 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัดหลัก 
 31. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อวนน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
 33. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
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ตัวชี้วัดรอง 
 34. จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา และยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ 
 3.1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ เกษตรกร 

สังคม เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 
 3.1.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน. 

Platforms ท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
Platforms ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
Platforms ที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลด

ความเหล่ือมล้ า 
P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร 
P.8 สังคมสูงวัย 
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบ

นิเวศนวัตกรรมและพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม 
P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพและสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการให้บริการ 
 4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น high-skilled workforce 

ตามความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก 
 37. จ านวนหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน 

Soft Skills และ Critical Thinking  
กลยุทธ์ 
 4.1.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอุมศึกษาให้มีสมรรถนะสูงท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการ 
 4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก 
 41. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ต่อสายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 
 42. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
กลยุทธ์ 
 4.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
4.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับตลาดแรงงาน 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน. 

Platforms ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 

 
 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
แปรรูปเกษตร 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของ
ภาคเหนือและของประเทศ 

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาเกษตร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง  

มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน และสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม 
สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้มาตรฐาน 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๑. ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตร

อินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
แผนงาน : ส่งเสริมและยกระดับเกษตรอินทรีย์ 
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แนวทางหลัก 
ต้นทาง 

๑. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
๑.๑. การวิจัยและน าเทคโนโลยีรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

ลดต้นทุนการผลิต รวมท้ังสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

๑.๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

๑.๓. สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพมา
ใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

๒. การพัฒนาการผลิต ปัจจัยการผลิต โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
๒.๑. การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต เช่น การเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดิน พัฒนาพันธุ์พืช 
๒.๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น เมล็ดพันธุ์ 

ชีวภัณฑ ์
๒.๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี 

มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
๓. การสร้างเครือข่ายและการให้ความรู้เกษตรกร 

๓.๑. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในกลุ่มเกษตรยั่งยืน 
เกษตรอินทรีย์ 

๓.๒. ให้ความรู้กับเกษตรกรในการปรับเปล่ียนระบบการผลิต การใช้
สารอินทรีย์แทนสารเคมี 

๓.๓. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) 

กลางทาง 
๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

๑.๑. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูปตามมาตรฐานสากลใน
ระดับชุมชน 

๑.๒. สนับสนุนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า 
๑.๓. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์ รวมท้ังส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

(GI) ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแปรรูป 
๒. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๒.๑. การส่งเสริมมาตรฐานโรงงานแปรรูปมาตรฐาน GMP/HACCP โดยเฉพาะ
การรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

๒.๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาใช้ในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๒.๓. การพัฒนากระบวนการสกัดสารต้ังต้นส าคัญจากผลผลิตทางการเกษตร 
(ซึ่งเป็นสารต้ังต้นของวัตถุดิบชีวภาพ) 
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๒.๔. ยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรสู่อาหารท่ีมี
มูลค่าเพิ่ม 

ปลายทาง 
๑. การตลาดและสร้างความเชือ่ม่ันผู้บริโภค 

๑.๑. สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับ
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 

๑.๒. ส่งเสริมช่องทางการกระจายสู่ผู้บริโภค เช่น ชุมชน ห้างค้าปลีก รวมท้ัง
สร้างตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น 

๑.๓. สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ 

(Hands On) 
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เพื่อให้

ได้จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 90 สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสาย
วิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคน
วัยเรียนต่อวัยท างาน 

สัดส่วน 70:30 สวท. 

 
กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On เพื่อให้

กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติท่ีเน้นการมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และสมรรถวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการ
ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน 

ร้อยละ 40 
 
 

คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 95 คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 คณะ 

6.ร้ อยละของ นักศึ กษาที่ ผ่ านการประ เมิน
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 15 คณะ 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
8.ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 90 สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 90 คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท างาน 

ร้อยละ 15 คณะ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้

ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีทักษะท่ีพึงประสงค์  
มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
12.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 90 คณะบริหารฯ 

13.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 90 สวส./คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะ
การด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 กพน. 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการรับนกัศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
๒. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๔. สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ

ท างานในศตวรรษท่ี 21 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน  

(Non-Degree) เพื่อตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0 (S-curve & New 
S-curve) 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
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๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกลอุตสาหกรรม  
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

๕. โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี่ 
๖. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร (non-degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร

เกษตรอุตสาหกรรม (รุ่น3) 
๗. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๘. โครงการ Talent Mobility 
๙. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
๑๐. โครงการพัฒนาก าลังคนนกัวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ(สหกิจ) 
๑๑. โครงการงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู ้
๑๒. โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม 

และก าลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง

ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่ อ ให้ บุ คลากรและนั ก ศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย  
การบริการวิชาการและนวัตกรรมท่ีสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
15.จ านวนผลงานวิจัย บริการ วิชาการและ
นวัตกรรมที่ นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 200 สถช. 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
หรือการได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานที่
ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน 400 สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนจากโครงการวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการ 

สัดส่วน 0.7 สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถ
น าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 สวพ. 

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ 
สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาจาก
งานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ล้านบาท 30 สวพ. 

 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การบริการวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
21.จ านวนผลงานวิจัย  ผลงานสร้ างสรรค์  
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 500 สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 40 สวพ. 

แนวทางการพัฒนา 
๑. บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ ส่งผลลัพธ์ต่อ

ผู้เรียน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการ

วิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธีโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 
๒. โครงการตามพระราชด าริ 
๓. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๔. กองทุนวิจัย Basic fund 
๕. แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร ให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

ความภาคภูมิในล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักใน

คุณค่าศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่  3.1 สร้างการรับรู้ ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เพื่อใหน้ักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 95 ศวธ. 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 ศวธ. 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมนักศึกษา
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
24.จ านวนองค์ความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาล้ านนา และทรัพยากรธรรมชา ติ
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู้ 

2 ศวธ. 

25.ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ 
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม 

ผลงาน 10 ศวธ. 

 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ

สังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 6 ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่นักศึกษาและ
บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 ศวธ. 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
๑. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมภิบาล 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 90 สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก สอ. 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก(16 หน่วยงาน)  
ที่บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80) 

ร้อยละ 80 กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 90 สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. 

คะแนน ดีมาก สปก. 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๒. บริหารจัดการทรัพยาการของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
๑. โครงการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
“เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศทางการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
๑. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

พันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์อาหารโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
๒. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
๓. บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต 

และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ท่ีตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรด้วย
นวัตกรรมให้กับท้องถิ่นชุมชน และสังคม 

๔. สนองงานในโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านพืชและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

ร่วมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิต

พืชและผลิตภัณฑ์อาหาร 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

๑. การสร้างองค์ความรู้ใหม่สารก าจัดวัชพืชทดแทนสารเคมี 
๒. การสร้างนวัตกรรมอาหารโปรตีนทดแทน เพื่ออนาคต 
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อสังคมผู้สูงอายุ 
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 
 

๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างบุคลากรผ่านงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างหลักสูตร  
แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

๑. การสร้างหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. การผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตนักศึกษา 
๓. การสร้างมาตรฐานอาชีพเกษตรปลอดภัย 
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๓.๒.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  และ

เทคโนโลยีระดับชุมชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 
แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

๑. พัฒนาบริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินมาตรฐานระบบการ
ผลิตเกษตรปลอดภัย 

๒. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 
๓. การวิเคราะห์ตรวจสอบพืชปลอดภัย 
๔. สร้างแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 
๓.๒.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มรายได้จากนวัตกรรมของสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างรายได้จากนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร 
แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

๑. สารชีวภาพทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
๒. พันธุ์พืชปลอดโรคด้วยการใช้เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
๓. เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 
๔. การจัดหลักสูตรระยะส้ันเพื่อสร้างรายได้ เช่น การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

การแปรรูปอาหาร การเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

๕. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฐานทรัพยากรของสถาบันฯ เพื่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเกษตร 

 
 

๓.๒.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 5.2 เป็นสถานท่ีค้นคว้าวิจัย ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักวิจัย นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

๑. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๒. เป็นแหล่งฝึกทักษะของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศ 
๓. มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๓.๒.6 ยุทธศาสตร์ที ่6 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริฯ  

ของทุกพระองค์ และด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มะเกี๋ยง ผักพื้นบ้าน  
ไม้หอม ไม้มงคล 

กลยุทธ์ที่ 6.3 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจัดท าฟาร์มต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 
๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๔. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
๕. การแสวงหาพืชใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

 
 
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
มทร.ล้านนา 

๑. งานฟาร์ม 200,000 
๒. หอพัก 150,000 
๓. งานบริการวิชาการ บริการสังคม 300,000 
๔. งานวิจัย 24,052,300 
๕. รายได้อื่นๆ (จากค่าเช่าทรัพย์สิน) 220,500 

รวมทั้งสิ้น  24,922,800 
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ล้านบาท 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  72,435,200  ล้านบาท  
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 

3.ขยายการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน รวม 1,100,000     1,100,000 

1.โครงการเบื้องต้น(Project brief) ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมการน า วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน  

 1,100,000     1,100,000 

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

 200,000     200,000 

1.2 หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์วิถีฮักน้ าจาง  300,000     300,000 

1.3 โครงการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  300,000     300,000 

1.4 หมู่บ้านมะแขว่น  300,000     300,000 

4.การเพิ่มรายได้จากนวัตกรรมของสถาบัน รวม 50,000  50,000    

4.1 โครงการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร  50,000  50,000    

5.สร้างศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวม 34,647,,000     34,647,,000 

5.1 โครงการการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า BCG สับปะรด
ภาคเหนือบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม 

  19,500,000       19,500,000  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 

5.2 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อัตลักษณ์ส้มสายน้ าผ้ึงจากฝาก-
แม่อาย จ.เชียงใหม่ สู่ตลาดยั่งยืนด้วยตราสินค้าบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

    2,700,000        2,700,000 

5.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ าเพื่อ
ความมั่นคงของอาหาร ณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ต่อเนื่อง 
ปีท่ี 2) 

    1,043,000         1,043,000  

5.4 หน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมผักวงศ์แตง  
ระยะท่ี 6 

    1,200,000        1,200,000 

5.5 การประยุกต์ใช้ไมโครนาโนบับเบิลส์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 

    1,700,000         1,700,000  

5.6 นวัตกรรมการผลิตอาหารโปรตีนอนาคตจากจ้ิงหรีด
ยักษ์เพื่อสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

    7,654,000         7,654,000  

5.7 การพัฒนาเครื่องแยกเนื้อมะขามเพื่อใช้ในส่วนผสม
บ ารุงผิว 

       250,000            250,000  

5.8 การพัฒนาศูนย์ไบโอคอนโทรลเครือข่าย     14,000,00         14,000,00  

5.9 โครงการวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

 320,000     320,000 

5.10 โครงการกระบวนการขยายผลความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรดของต าบลบ้าน
สา อ าเภอ แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 

 280,000     280,000 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 

6.สนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ รวม 4,889,700 2,510,000    2,379,700 

1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ศูนย์พัฒนา
พันธุพ์ืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 2,379,700     2,379,700 

1.1 การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุพ์ืชผัก  915,900     915,900 

1.2 การผลิตเมล็ดผักประจ าปี 2564  1,053,900     1,053,900 

1.3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยใน
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพญ็ศิร ิ

 235,000     235,000 

1.4 การผลิตแตงกวาผลส้ัน แตงกวาผลยาว มะเขือเทศ
จักรพันธ์1 และจักรพันธ์2 ผลสดท้ังปีในพื้นท่ีศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ

 174,900     174,900 

2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงและโรงงาน
แปรรูป 

 450,000 450,000     

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

 2,060,000 2,060,000     

3.1 โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

 150,000 150,000     

3.2 โครงการเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ.  
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีท่ี 2 (ระยะท่ี 2) 

 92,000 92,000     

3.2 โครงการอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก  250,000 250,000     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 

3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้ง
หัวมันพื้นบ้านพร้อมใช้ 

 232,000 232,000     

3.4 โครงการส ารวจและศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ การ
ปลูก การขยายพันธุ์ มันพื้นบ้านในเขตภาคเหนือเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์มันพื้นบ้าน ปีท่ี 2 

 400,000 400,000     

3.5 โครงการศึกษาพืชพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ : น้อยหน่าเครือ/บุก/มะกิง๊ 

 370,000 370,000     

3.6 โครงการอนุรักษ์พืชในโครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืช  316,000 316,000     

3.7 โครงการส ารวจและรวบรวมจ าแนกชนิดและวินิจฉัย
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว 

 250,000 250,000     

แผนงานงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้  70,000  70,000    

1.โครงการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

 50,000  50,000    

2.โครงการผลิตกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรม 

 20,000  20,000    

รวมทั้งสิ้น  40,756,700 2,510,000 120,000 0 0 38,126,700 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 
1.งบบุคลากร 24,092,300 21,536,300 2,556,000    
   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 20,429,800 20,429,800 -    
      1.1.1 เงินเดือน 19,054,900 19,054,900 -    
         1.1.1.1 อัตราเดิม 16,935,700 16,935,700 -    
         1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 1,059,600 1,059,600 -    
         1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 1,059,600 1,059,600 -    
     1.1.2 ค่าจ้างประจ า 1,374,900 1,374,900 -    
        1.1.2.1 อัตราเดิม 1,374,900 1,374,900 -    
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว 2,556,000 - 2,556,000    
      1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 2,351,640 - 2,351,640    
      1.2.2 ค่าครองชีพ 204,360 - 204,360    
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,106,500 1,106,500 -    
      1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,106,500 1,106,500 -    
2.งบด าเนนิงาน 2,493,100 196,000 2,297,100    
   2.1 ค่าตอบแทน 1,021,200 134,400 886,800    
      2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  378,000 - 378,000    
         - ค่าตอบแทนรายเดือน พนง.มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 378,000  378,000    
      2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผช.) 134,400 134,400 -    
      2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ (ผอ./รอง ผอ.) 508,800 - 508,800    
   2.2 ค่าใช้สอย 871,100 61,600 809,500    
      2.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 198,780 - 198,780    
         - ค่าใช้จ่ายในการประชุม 20,000 - 20,000    
         - ค่าเดินทางผู้บริหาร 38,780 - 38,780    
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 
         - พัฒนาบุคลากร (รายละ 2,000 บาท * 70 คน) 140,000 - 140,000    
      2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 435,000 - 435,000    
         - ค่าจ้างเหมาบริการ (ท่ัวไป) 120,000 - 120,000    
         - ค่าจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) 315,000 - 315,000    
      2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างช่ัวคราว 117,660 - 117,660    
      2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ) 45,000 45,000 -    
      2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 6,760 - 6,760    
      2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) 16,600 16,600 -    
      2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 51,300 - 51,300    
   2.3 ค่าวัสดุ 159,800 - 159,800    
      2.3.1 วัสดุส านักงาน 10,000 - 10,000    
      2.3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 43,700 - 43,700    
      2.3.3 วัสดุก่อสร้าง 34,800 - 34,800    
      2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว 51,500 - 51,500    
      2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 - 5,000    
      2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,800 - 6,800    
      2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,000 - 8,000    
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 441,000 - 441,000    
      2.4.1 ค่าไฟฟ้า 441,000 - 441,000    
4.งบเงินอุดหนุน 4,983,100 4,983,100 -    
   4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,024,000 1,024,000 -    
      4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,024,000 1,024,000 -    
      4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า 1,000,000 1,000,000 -    
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ
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ในประเทศ ต่างประเทศ งบภายนอก 
      4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ 12,000 12,000 -    
      4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,000 12,000 -    
   4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,959,100 3,959,100 -    
      4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนทดแทน พนง.มหาวิทยาลัย) 

3,959,100 3,959,100 -    

5.งบรายจ่ายอื่น 110,000 - 110,000    
   5.12 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู ้ 70,000 - 70,000    
   5.13 รายจ่ายงานหอพัก 40,000 - 40,000    

รวมทั้งสิ้น 31,678,500 26,715,400 4,963,100    
 
 
 
 

 


