
บทบาทและทิศทางของงานวิจยัไทย
ในการขบัเคล่ือนสงัคมแห่งการเรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 

โดย ดร.วภิารตัน์  ดอี่อง
ผูอ้ านวยการส านกังานการวจิยัแหง่ชาติ

ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
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วนัพฤหสับดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 - 14.40 น. 
ณ โรงแรม แบงคอ็ก แมริออท มารคี์ส์ ควีนสป์ารค์



การต่ืนตวัของนักวิจยัไทยในการท าวิจยัเพ่ือรองรบัการปรบัตวัใน
ศตวรรษท่ี 21

“เม่ือทกัษะแบบเดิม อาจไม่เพียงพอในศตวรรษท่ี 21”

เมือ่วกิฤตกลายเป็นโอกาส ในการเป็นตวัเรง่ในการพฒันานวตักรรมทางการศกึษาเพือ่ลดความเหลื่อมล ้าใน
การเรยีนการสอน โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามสีว่นในการพฒันาบุคลากรการวจิยัและนวตักรรม  
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ยทุธศาสตรช์าติ 20ปี พ.ศ. 2561-2580

• อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และประยกุตใ์ชน้วตักรรม
• โครงสรา้งพืน้ฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
• ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21
• การตระหนกัถงึพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย
• การเสรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีาในการสรา้งคุณค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ
• สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว
• สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล
• ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และใหบ้รกิารอยา่งสะดวกรวดเร็ว 

โปรง่ใส
• ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง เหมาะสมกบัภารกจิ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ

พฒันาประเทศ

และสวสัดกิารของรฐั
• ดา้นสิง่แวดลอ้ม มุง่เน้นการวจิยั พฒันาและนวตักรรมทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูความ

อุดมสมบรูณ์และความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากร รวมทัง้การจดัการมลพษิทีม่ ี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และการจดัการก๊าซเรอืนกระจก

• ดา้นองคค์วามรูพ้ืน้ฐาน มุง่เน้นการวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานเพื่อการสะสมองคค์วามรูก้ารต่อ
ยอดไปสู่การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้และการต่อยอดไปสู่นวตักรรมทางเศรษฐกจิหรอืนวตักรรมทาง
สงัคม 

• ดา้นปัจจยัสนบัสนุนในการวจิยัและพฒันานวตักรรม มุง่เน้นการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนอาท ิ
โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อานวยความสะดวกดา้นการวจิยัและพฒันานวตักรรมระบบบรหิารจดัการ
งานวจิยั การพฒันามาตรการแรงจงูใจเพื่อส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนลงทุนวจิยัและนวตักรรม การเพิม่
จานวนบุคลากรวจิยัและนวตักรรมในภาครฐั ภาคการศกึษา และภาคเอกชน 

•การพฒันาศกัยภาพของประเทศใหพ้รอ้มเผชญิภยั
คุกคามทีก่ระทบต่อความมัน่คงของชาต ิ
•การเกษตรสรา้งมลูค่า ส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรม

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ(23) การวิจยัและพฒันานวตักรรม
(พ.ศ. 2561-2580)

• ดา้นเศรษฐกจิ มุง่เน้นการวจิยั พฒันาและนวตักรรมที่ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของประเทศ

• ดา้นสงัคม มุง่เน้นการวจิยั พฒันาและนวตักรรมทีเ่ป็น
เครือ่งมอืในการขบัเคลื่อนสงัคมไทย

• การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทุกกลุ่ม ทัง้ด้าน
สุขภาพการศกึษา และการเขา้ถงึบรกิาร
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ทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยท่ีเก่ียวกบั
การวิจยัและนวตักรรม

ท่ีมาแนวคดิยุทธศาสตรใ์นการดาเนินงานขบัเคลือ่นกระทรวง ปี 2563



แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12

• เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์
• สรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า

ในสงัคม
• สรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ

แขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื

(ร่าง) กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13
• เศรษฐกจิมลูค่าสงูทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• สงัคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค
• วถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื
• ปัจจยัสนบัสนุนการพลกิโฉมประเทศ

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั 

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื่อการพฒันาเชงิพืน้ที่และลด
ความเหลื่อมลา้

ยทุธศาสตร ์4 เสาหลกั 

ประชาชนดว้ยการวางรากฐานและยกระดบั  
ระบบนิเวศงานวจิยั

• น าองคค์วามรู ้ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้
ประโยชน์

• บรูณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนบัสนุน
สถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนและ
พฒันาประเทศ สรา้งความเปลีย่นแปลงและยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน

• เสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ และ
ยัง่ยนื

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบโลจสิตกิส์
• พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม
• พฒันาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

พ.ศ. 2563-2565
• สรา้งบุคลากรและพฒันา

องคค์วามรูง้านวจิยัและ
นวตักรรม

• เผยแพรอ่งคค์วามรู้
ผลงานวจิยัและนวตักรรม
ไปสู่

• การพฒันาก าลงัคนและ
สถาบนัความรู้

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรม
เพื่อตอบโจทยท์า้ทายของ
สงัคม 
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ทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยท่ีเก่ียวกบั
การวิจยัและนวตักรรม

ท่ีมาแนวคดิยุทธศาสตรใ์นการดาเนินงานขบัเคลือ่นกระทรวง ปี 2563



แผนระดบั 1 ยทุธศาสตรช์าติ

แผนระดบั 2
แผนแม่บท 23 การวิจยัและการพฒันานวตักรรม

(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13

แผนระดบั 3

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565

แผนด้านการอดุมศึกษาเพ่ือการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570

แผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
พ.ศ.2563- 2565

แผนการพฒันาบุคลากรการวิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2565-2570

• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
• ฯลฯ

• แผนแม่บทพฒันาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564)

• กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)

การศึกษาของชาติ การพฒันาแรงงานของประเทศ

0

5

ความเช่ือมโยงของแผน
การพฒันาบคุลากรการวิจยัและนวตักรรม 



เทคโนโลยี
เปล่ียนโลก

การพฒันาบคุลากรการวิจยัและนวตักรรม 
พ.ศ. 2565-2570

การศึกษาและ
เรียนรู้สมยัใหม่

การเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสงัคม

ทีม่า: 1.) Boston Consulting Group (2015). Man and Machine in Industry 4.0.; 2.) Hanover Research (2014). Emerging and Future Trends in K-12 Education;
3.) Boston Consulting Group (2016). BCG Technology Advantage, April 2016; 4.) การวเิคราะหข์อง สวทน.6) Tech Trends 2020, Deloitte

แนวโน้มโลกท่ีจะส่งผลกระทบส าคญัต่อประเทศไทย (Disruptive Impact)
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แบบรายหวั จ านวน  247,135 คน

จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาแบบเทียบเท่า
ท างานเตม็เวลา (แบบ FTE) ต่อประชากร 1,000 คน

ของประเทศไทยและนานาชาติ ปี 2563

ประเทศไทยและอาเซียน

13อนัดบัท่ี สิงคโปร์- 7.95

39อนัดบัท่ี มาเลเซีย 2.82

40อนัดบัท่ี ไทย 2.40

57อนัดบัท่ี ฟิลิปปินส์ 0.26

50อนัดบัท่ี อินโดนิเซีย 0.98

บคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศไทย ปี 2562

นักวิจยั
180,524 คน

ผูช่้วยนักวิจยั
49,396 คน

ผูท้ างานสนับสนุน
17,215 คน

แบบ FTE จ านวน  166,788 คน-ปี

นักวิจยั
124,640 คน

ผูช่้วยนักวิจยั
33,206 คน

ผูท้ างานสนับสนุน
8,942 คน

จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาแบบเทียบเท่า
ท างานเตม็เวลา (แบบ FTE) ต่อประชากร 1,000 คน 

11.17

เดนมารค์ ไต้หวนั สวติเซอรแ์ลนด์ ไอซแ์ลนด์เกาหลีใต้

11.12 9.71 9.71 9.37

-1

5 อนัดบัแรก ปี 2563

ประเทศไทย

อนัดบั 3
ของอาเซียน

หน่วย : คน

หมายถงึ การเปลีย่นแปลงของอนัดบั
ทีม่า : IMD World Competitiveness Yearbook 2019-2020

ดชันีวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมบนัไดสู่การพฒันาประเทศ 2564 7

บคุลากรวิจยั วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

- - +2 -1

-3

-1

-1

-



บคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศ
ปี 2558-2562

บุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาต่อ
ประชากร 10,000คน

แบบรายหวั (คน)

บุคลากรด้านการวิจยัและพฒันาต่อ
แรงงาน 10,000คน

นักวิจยัต่อประชากร 10,000คน

นักวิจยัต่อแรงงาน 10,000คน

แบบ FTE (คน-ปี)

24 28 33 36 2514 17 21 24

6541 49 57 62 4423 29 36 42

2716 21 23 27 199 13 14 18

4728 36 39 47 3315 22 25 32

8
ปี 2562ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ท่ีมา : ดชันีวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมบนัไดสู่การพฒันาประเทศ 2564
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บทบาทหน้าท่ี วช.

ให้ทุนวิจยัและ
นวตักรรม

1

จดัท าฐานข้อมูลและดชันี
วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรมของประเทศ

2

ริเร่ิม ขบัเคล่ือนและประสานการ
ด าเนินงานโครงการวิจยัและ
นวตักรรมท่ีส าคญัของประเทศ

3

จดัท ามาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจยั

4

ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้
เพ่ือใช้ประโยชน์

5

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาบุคลากรด้านวิจยั

และนวตักรรม

6

ให้รางวลั ประกาศเกียรติคณุหรือยก
ย่องบคุคลหรือหน่วยงานด้านวิจยั

และนวตักรรม

7

9



ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบคุลากร
ด้านวิจยัและนวตักรรม

สร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ 
พฒันานักวิจยัรุ่นกลาง นักวิจยัอาวโุส 

สู่เส้นทางอาชีพนักวิจยัท่ีเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ

ผลงานท่ีส าคญัของ วช.
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นโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา วิทยาศาสตรวิ์จยัและนวตักรรม 
พ.ศ. 2563 - 2570

สรา้งและผลติก าลงัคนดา้น ววน.

ผลติก าลงัคนระดบัสงูรองรบัพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษและพืน้ทีน่วตักรรม
ส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้ง
ก าลงัคนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ

สง่เสรมิปัญญาประดษิฐเ์ป็นฐานขบัเคลื่อนประเทศใน
อนาคต [AI for All]
สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหน้า และการวจิยัพืน้ฐานที่
ประเทศไทยมศีกัยภาพ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการวจิยัทีส่ าคญั

ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและ
วางรากฐานทางเศรษฐกจิ

สรา้งและยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิเริม่ต้น 
(Startup) พฒันาระบบนิเวศนวตักรรม และพืน้ที่
เศรษฐกจิ
นวตักรรม

นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกจิฐานรากและชุมชน
นวตักรรม

ขจดัความยากจนแบบเบด็เสรจ็และแมน่ย าโดยใช ้
ววน.

เมอืงน่าอยู่และการกระจายศนูยก์ลางความเจรญิ
โดยใช ้ววน.

แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ
การเกษตร

รองรบัสงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ

ดา้นสงัคมและความมัน่คงทุกมติิ
แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P16 ปฏริปูระบบการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

P17 แกปั้ญหาวกิฤตเร่งด่วนของประเทศ

P7

P8

P9

P10

P11

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางคุณภาพและ
บรกิาร (NQI)

P12

P13

P14

P15

2
การวจิยัและ
สรา้งนวตักรรมเพือ่
ตอบโจทย ์  ทา้ทาย
ของสงัคม

1
การพฒันา ก าลงัคน 
ยกระดบัสถาบนั
ความรู ้และระบบ
นิเวศดา้น ววน.

3
การวจิยัและสรา้ง
นวตักรรมเพือ่เพิม่
ขดีความสามารถ
การแขง่ขนั

4
การวจิยัและสรา้ง
นวตักรรมเพือ่การ
พฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละ
ลดความเหลื่อมล ้า
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Program 7   แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและการเกษตร
Program 8   รองรบัสงัคมสงูวยัอยา่งมคีุณภาพ
Program 9   แกไ้ขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ดา้นสงัคมและความมัน่คงทุกมติิ

กรอบการวิจยัและนวตักรรมของ วช. 2565

Platform1 การพฒันา ก าลงัคน ยกระดบัสถาบนัความรู้ และระบบนิเวศด้าน ววน.

Program 1   สรา้งและผลติก าลงัคนดา้น ววน.

Program 5   สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหน้า และการวจิยัพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ

Platform2 การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย ์ท้าทายของสงัคม

Platform3 การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัพร้อมยกระดบัพ่ึงพาตนเอง

Program 10  ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและวางรากฐานทางเศรษฐกจิเพือ่การพึง่พาตนเองในระดบัประเทศ

Program 16  ปฏริปูระบบการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

Program 17  แกปั้ญหาวกิฤตเรง่ดว่นของประเทศ
12



Platform1 การพฒันา ก าลงัคน ยกระดบัสถาบนัความรู้ และระบบนิเวศด้าน ววน.

เป้าหมาย พฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไปสู่การ
เป็นประเทศรายได้สงู

Program 1   สร้างและผลิตก าลงัคนด้าน ววน.

แผนพฒันานกัประดษิฐแ์ละนกัวจิยัรุน่ใหม่

แผนงานโครงการตน้แบบนกัประดษิฐไ์ทย นกัประดษิฐโ์ลก

แผนงานการสรา้งเสน้ทางอาชพีนกัวจิยัและเสรมิสรา้งเกยีรตภิมูบิุคลากรและหน่วยงานวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

➢ การพฒันาและสง่เสรมิ นกัวจิยัรุน่เยาว์

➢ การพฒันาและสง่เสรมิ นกัวจิยัรุน่ใหม่

➢ การพฒันาและสง่เสรมิ นกัวจิยัรุน่กลาง

➢ การพฒันาและสง่เสรมิ นกัวจิยัอาวุโส

Program 5 ส่งเสริมการวิจยัขัน้แนวหน้า และการวิจยัพืน้ฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ
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การพฒันาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจยัและนวตักรรม

นกัวจิยัรุน่เยาว์ นกัวจิยัรุน่ใหม่
นกัวจิยัรุน่กลาง

นกัวจิยัอาวโุส

➢ โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก
(คปก.)

➢ โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.)

➢ ทุนพฒันานกัวจิยัระดบับณัฑติศกึษา

➢ ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่ใหม่
➢ ทุนพฒันาเสน้ทางอาชพีนกัวจิยั รุน่

ใหม่

➢ ทุนอจัฉรยิภาพนกัวจิยัรุน่กลาง
➢ ทุนพฒันานกัวจิยัรุน่กลาง

➢ ทุนศาสตราจารยว์จิยัดเีดน่
➢ ทุนสง่เสรมิกลุม่วจิยั (เมธวีจิยัอาวุโส)
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“ทิศทางอนาคตประเทศไทย
ด้วยการวิจยัและนวตักรรม” 

ก าหนดทุกช่วง 5 ปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า 
มุ่งเน้นใน 10 มิติส าคญั 

ซึง่ วช. ไดว้างกรอบการวจิยัเพือ่ตอบโจทยก์ารจดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

Future Thailand โครงการประเทศไทยในอนาคต 
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ยทุธศาสตรช์าติ วิสยัทศัน์ประเทศไทย 2580 
ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสขุ ยกระดบัศกัยภาพในหลากหลายมิติเพื่อ
การพฒันาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง

พฒันาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คณุภาพ

สรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม

สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ภาครฐัของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์

สว่นรวม

ภาพอนาคตประเทศไทย 

สงัคมเป็นธรรม 
มีคณุภาพ

รายได้ต่อหวัตาม
เกณฑป์ระเทศ

รายได้สงู

เศรษฐกิจ
ฐานความรู้

เมืองสีเขียว     เมือง
น่าอยู่      ขยะเป็น

ศนูย์

ภาครฐักระทกัรดั 
โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ

ผลิตได้ ขายเป็น
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โครงสร้างประชากรในอนาคต

ปี 2020

ประชากร  66.5 ล้านคน

ปี 2030

ผูส้งูอาย ุ> 65 ปี    12.8%
วยัแรงงาน            70.6%
วยัเดก็ < 15 ปี 16.6%

ประชากร  70.3 ล้านคน

ผูส้งูอาย ุ> 65 ปี    19.8%
วยัแรงงาน            66.0%
วยัเดก็ < 15 ปี 14.2%

ประชากร  65.9 ล้านคน

ผูส้งูอาย ุ> 65 ปี    29.8%
วยัแรงงาน            57.9%
วยัเดก็ < 15 ปี 12.3%

ประชากร  46 ล้านคน

ผูส้งูอาย ุ> 65 ปี    35.0%
วยัแรงงาน            52.3%
วยัเดก็ < 15 ปี 12.7%

ปี 2050 ปี 2100

ขอ้มลูจาก United Nations, Department of Economics and Social Affairs 17



“มุ่งวิจยัศกึษาภาพความเป็นไปได้ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” 

การศึกษาภาพอนาคต 
และฉายภาพอนาคต ท่ีเป็นจริงได้บนพืน้ฐานความเป็นจริง 

เพื่อวางแผน และก าหนดแนวทางการพฒันา
รวมทัง้การตัง้รบักบัความเส่ียงท่ีไม่คาดหวงั

มุ่งเน้นผลผลิตท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั ในการวางแผนยทุธศาสตร์

Future Thailand 
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การขบัเคล่ือน 10 มิติส าคญั

เศรษฐกจิ 
ผูป้ระกอบการและ
อุตสาหกรรม

ประชากรและ
โครงสรา้งสงัคม 

สงัคม ชนบท 
ทอ้งถิน่

สิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน 

เศรษฐกจิไทย 
เศรษฐกจิโลก 
เกษตรกรรมและ
การบรกิาร 

วฒันธรรมและ
ภาษาไทย 

การเมอืง

บรบิทโลก ปัจจยั
คุกคามและความ

มัน่คงของ
ประเทศ

คนไทย 4.0

การศึกษาไทย
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มิติการศึกษาไทย

“ห้องเรียนไร้ขอบเขต เรียนผา่นท า ต่อเติมได้”

• โรงเรยีนมอีสิระตดัสนิใจ
• ชมุชนมสีว่นรว่มก ากบัดแูล
• หลกัสตูรการเรยีนสอดคลอ้งกบับรบิทของ

เดก็แต่ละคน
• ครเูลอืกใชเ้ทคโนโลยเีหมาะสม
• การเรยีนรูใ้นและนอกหอ้งเรยีนเชือ่มโยงกนั

ห้องเรียนไร้ขอบเขต

เรียนผา่นท า ต่อเติมได้

การเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัเป็นการเรยีนแบบ
แอคทฟี และเชือ่มโยงกบัการท างานจรงิมากขึน้

20
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ผลส าเรจ็จากโครงการวิจยั Future Thailand ชุดข้อมูลส าคญัส าหรบัการใช้
ประโยชน์

วิจยัปัญหา และความท้าทายส าคญัของประเทศ 

ออกแบบทางเลือก และสร้างกระบวนการ ตดัสินใจ 
เพ่ือพฒันาประเทศท่ีเป็นไปได้อย่างยัง่ยืน

เครือข่ายพฒันาประเทศ เพ่ือส่ือสารกระบวนการขบัเคล่ือนพฒันาสงัคม 
ท่ีตัง้อยู่บนฐานความรู้

พฒันานโยบายสาธารณะท่ีมีนวตักรรมสงูตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ ผา่นการศึกษา ค้นคว้า อย่างมีส่วนร่วม
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ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
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