
Platform

Platform I

การพัฒนากําลังคนและสถาบัน

ความรู

Platform II

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

Platform III

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

Platform IV

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย

และ

ผลสัมฤทธิ์ท่ี

สําคัญ

(Objectives 

and Key 

Results: 

OKR)

O1 พัฒนากําลังคนและสถาบันความรูเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสู

การเปนประเทศรายไดสูง

O2 มีองคความรูอันเกิดจากการวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายเรงดวน

ท่ีสําคัญของประเทศ คนทุกชวงวัยไดรับการ

พัฒนาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

และมีคุณคา

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

O4 การกระจายความเจริญและสรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและนวัตกรรม

KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอ

ประชากรหนึ่งหม่ืนคนภายในป พ.ศ.2564

KR1.2 คนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสู

อาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลง

KR1.3 มีกําลังคนและสถาบันความรู/สถาบัน

เฉพาะทางชั้นนําของโลก

KR1.4  บัณฑิตคุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหมท่ี

มีทักษะตรงหรือใกลเคียงกับท่ีตลาดงานตองการ 

1ลานคน

KR1.5 สั ด ส ว น บั ณ ฑิ ต ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร 

เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees)

KR2.1 มีองคความรู อันเกิดจากการวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายเรงดวนท่ี

สําคัญของประเทศ และบรรลุเปาหมายตาม

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)

KR2.2 คนในทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สามารถดํารงชีวิตดวยตนเองไดอยางมีคุณคา 

และมีกลไกท่ี เ อ้ือตอการอยู ร วมกันอยาง มี

ความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย

KR2.3 การปรับ โครงสร า ง เศรษฐ กิจภาค

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความม่ันคงทาง

รายไดของเกษตรกร

KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขงขัน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู

ใน 30 อันดับแรก

KR3.2 ดัชนีความสามารถดานนวัตกรรม (GII) 

ของไทยดีข้ึนอยางตอเนื่อง

KR3.3 สัดสวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง

ตอการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 

เปน 30:70

KR3.4 จํานวนวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และ

วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 

Enterprises: IDEs) ท่ีมีศักยภาพเติบโตไดอยาง

กาวกระโดด 5,000 ราย

KR4.1 ชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง 

(Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชน

KR4.2 รายไดของคนจนกลุมรายได 40 % ลางเพ่ิมข้ึน

15 % อยางท่ัวถึง

KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยมีเมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใน

ระดับภูมิภาค

KR4.4 ดั ช นี ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ท่ั ว ถึ ง  (Inclusive 

Development Index: IDI) ของไทยดีข้ึน

โปรแกรม P1 ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใชกําลังคน 

คุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ

ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ือ

อนาคต (Upskill/reskill)

P4 AI for All

P5 การวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research) 

และการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research)

P6 โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญเพ่ือการวิจัยและ

นวัตกรรม (Big Science Infrastructure)

P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ

การเกษตร

P8 สังคมสูงวัยและโครงสรางประชากร

P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแขงขัน วางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ (RDI for 

New Economy and Defence Industry)

P11 การพัฒนาระบบนิ เวศนวัตกรรม

(Innovation Ecosystem)

P12  โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 

(National Quality Infrastructure & Services: 

NQIS)

P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

นวัตกรรม

P14 ขจั ดความยากจนแบบเบ็ ด เสร็ จและแมนยํ า 

(Personalized Poverty Eradication/ Accuracy 

Disparity)

P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

(Smart/Livable City)

P16 การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes) 
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Platform I

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
P1 ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช

กําลังคน คุณภาพ (National Brain 

Power Ecosystem)

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ 

สังคมของประเทศ

P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพ่ืออนาคต (Upskill/reskill)

P4 AI for All P5 การวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) และ

การวิจัยพ้ืนฐาน 

(Basic Research)

P6 โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ

เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม 

(Big Science Infrastructure)

O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช

กําลังคนคุณภาพตรงความตองการของประเทศ

KR1.1.1 : ระบบเพื่อสรางเสนทางอาชีพ

นักวิจัยและความตอเนื่องของการวิจัย

KR1.1.2 : ระบบพัฒนากําลังคนรวม

ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน

KR1.1.3 : ระบบและกลไกดึงดูดและ

สนับสนุนการเคล่ือนย ายบุคลากรวิจั ยและ

ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ

O1.2 มีกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC 

และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

KR1.2.1 : ระบบขอมูลและแผนความ

ตองการบัณฑิตที่ประเทศตองการ

KR1.2.2 : แรงงานมีทักษะระดับสูง 

ตรงกับความตองการเพื่อการพัฒนา EEC

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทักษะเพ่ืออนาคต

KR1.3.1 : บุคลากรวัยทํางานมีทักษะใหม 

สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี และรูปแบบธุ รกิ จอย า งฉั บพลัน 

(disruption)

KR1.3.2 : ระบบการเรียนรูและเทคโนโลยี

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่เขาถึงไดสําหรับทุก

คน

KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแหงอนาคต

O1.xx ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึงและเสมอภาค

O1.4 พัฒนากําลังคนที่สามารถทาํงานโดยใช

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และสงเสริมการ

ใชปญญาประดิษฐเพ่ือเปนฐานในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

KR1.4.1 : เด็กและเยาวชนมีความเขาใจและ

ทักษะพื้นฐานดาน AI จํานวน 200,000 คน 

KR1.4.2 : กําลังคนปอนตลาดแรงงานที่สามารถ

ทํางานโดยใชเทคโนโลยี AI หรือสามารถพัฒนาตอ

ยอดเทคโนโลยีดาน AI  จํานวน 200,000 คน

KR1.4.3 : ผูประกอบการ SMEs ที่สามารถ

เพิ่มกําลังการผลิต (Productivity) ดวยเทคโนโลยี 

AI จํานวน 5,000 ราย

O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร  และเทคโนโลยี  เ พ่ือสรางองคความรูที่

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สรางโอกาสใหคน

ไทยเปนเจาของเทคโนโลยีที่ตอบสนองตอโจทยทาทายใน

อนาคต และสนับสนุนตอความมั่นคงของประเทศ

KR1.5.1 : องคความรูและกระบวนทัศนใหมทาง

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ที่สรางความเขาใจและทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของสังคม

KR1.5.2 : องคความรูจากงานวิจัยที่เปนการคนพบส่ิงใหม 

(New Discovery) การทําสําเร็จเปนคร้ังแรกในโลก (First in Class) 

หรือการสรางส่ิงที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) 

KR1.5.3 : การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเขมขน 

(Deep-tech) การพัฒนาเทคนิคทางดานวิศวกรรมหรือตนแบบ 

(Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหนา

KR1.5.4 : เครือขายนักวิจัยไทยมีสวนรวมใน global 

research value chain เกิดโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสําคัญของ

โลกหรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุนสําคัญของโลก

KR1.5.5 : จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals)

O1.6 โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยใน

ส เ ก ล ใ ห ญ ที่ จํ า เ ป น ต อ ก า ร พั ฒ น า

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความมั่นคง

ของประเทศ

KR1.6.1 : เกิด Excellent Centers 

สมรรถนะสูง

KR1.6.2 : จํานวนผลงานวิจัยและ

เทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชสรางมูลคาเชิง

พาณิชย

KR1.6.3 : มูลคาการลงทุนของบริษัท

ที่มาใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน

KR1.6.4 : เกิดเทคโนโลยีตนแบบ และ

ขีดความสามารถในการประยุกตใชโครงสราง

พื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมทั้งความสามารถในการบํารุงรักษาระบบ

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. Researcher career path/ Postgrad 

Postdoc

2. Global Talent

3. Brian Circulation / Reverse Brain drain 

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1 บัณฑิตพันธุใหม EEC*

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1.ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษาแบบ 

Work-integrated Learning (WiL)

2.ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การ

วิจัยและนวัตกรรมใหแกเยาวชน (Future skill)

3.การเรียนรูสําหรับผูสูงวัย (Pre-ageing 

Learners,Ageing Learners)

4. แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวยัทํางานและ

พัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาที่เชือ่มโยงกบั

อุตสาหกรรมสูอนาคต (Reskill/Upskill/Career 

Migration/Disrupted WorksWiL) *

5.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education 

Sandbox)* และการศึกษาเชิงพื้นที่

6. Transformative Learning การศึกษาเพื่อการ

เปล่ียนแปลงตัวเอง

7. การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร

การศึกษาดานครุศาสตรศึกษาศาสตร*

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. AI สําหรับเยาวชน

2. AI สําหรับสาธารณชน (Public)

3. AI สําหรับธุรกิจอุตสากรรม

4. AI for All*

5. เทคโนโลยีดิจิตัล และ Big Data

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. Health Frontier

2. Future threat & opportunity

3. Food for the Future

4. Future Energy

5. Frontier Research ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : 

6. Digital Democracy

7. การวิจัยพื้นฐานดานวทิยาศาสตร  

8. การวิจัยพื้นฐานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ

ศิลปกรรมศาสตร

9. การพัฒนาแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม

10. Quantum Research*

11.Genomics Research*

12.Open Society* สังคมสันติประชาธรรม

Subprograms/Sectors

1. การพัฒนา Excellent Center
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Platform II

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม

P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร P8 สังคมสูงวัยและโครงสรางประชากร P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

O2.1 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายเรงดดวนสําคัญของ

ประเทศ และบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

KR2.1.1 : อัตราการนําขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 

ตอปดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม

KR2.1.2 : ลดปริมาณขยะท่ีเขาสูกระบวนการกําจัด-ลดขยะครัวเรือนลงรอยละ 10 ตอ

ปและลดขยะอุตสาหกรรมรอยละ 10 ตอป ดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม

KR2.1.3 : ลดจํานวนวันท่ีปริมาณ PM2.5 เกินคามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ใหเหลือไมเกิน xx วันตอปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง (เชน กทม. เชียงใหม 

ฯลฯ) ดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม

KR2.1.4 : ผลิตภาพภาคเกษตรเพ่ิมรอยละ xx ตอป ดวยการใชระบบเกษตรอัจฉริยะ 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

O2.2 พัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได

อยางมีคุณคา และสรางกลไกท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับ

สังคมสูงวัย

KR2.2.1 : สุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย

KR2.2.2 : มีผลงานวิจัยเชิงระบบและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคมและระบบบริการสุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การ

ชวยเหลือทางสังคม และการสงเสริมหุนสวนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศ

และระดับพ้ืนท่ี)

KR2.2.3 : เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีชวยเหลือการดํารงชีวิต (Assisted 

living) ท่ีชวยผูสูงวัยใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล

ครอบคลุมผูสูงวัยไมนอยกวารอยละ xx

O2.3 สรางสังคมท่ีมีการอยูรวมกันอยางสมานฉันท มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม 

และมีการเสริมพลังทางสังคม

KR2.3.1 : สรางองคความรูท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

KR2.3.2 : ความรูสังคมศาสตรมนุษยศาสตรถูกนําไปใชในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมท้ังกลไกการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม

KR2.3.3 : จํานวนงานวิจัยขามศาสตรท่ีสรางและปฏิบัติการรวมกับสังคม และเผยแพรสู

สังคมในรูปแบบตางๆ

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. การจัดการทรัพยากรนํ้า

2. การลดมลพิษ

3. ขยะพลาสติกในทะเล

4. การลดกาซเรือนกระจกและการปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. Zero-waste*

6. PM 2.5 และการจัดการมลพิษ*

7. Smart Farming* ระบบเกษตรอัจฉริยะ

8. ผลกระทบการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. ศักยภาพผูสูงวัยและการอยูรวมกันของประชากรหลายวัย

2. ระบบสวัสดิการสังคม

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือการดํารงชีวิต (Assisted living)

4. ระบบสาธารณสุขและบริการสําหรับประชากรทุกชวงวัย

5. Active Ageing Platform*

6. พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม

7. เตรียมประชากรทุกชวงวัยใหเทาทันสังคมสูงวัย

8. นโยบาย/มาตรการ ทางการเงินการคลัง นโยบายครอบครัว เพ่ือสังคมสูงวัย

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสรางความเสมอภาค

2. การสรางความสามารถ การรับรู และปรับใชเทคโนโลยีท่ีเกิดใหม (Emerging Tech) และ

เทคโนโลยีท่ีเปนจุดเปลี่ยน (Disruptive Tech) อยางเทาทัน

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเสริมสรางทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิด

และสรางสรรค ความเขาใจตนเองและผูอ่ืน

4. ภาวะขามแดน การจัดระเบียบโลกใหม

5. ความรวมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก

6. ความมั่นคงปลอดภัย

7. การปฏิรูปภาครัฐ

8. สังคมสมานฉันท สังคมเสมอภาค

9. สังคมสันติประชาธรรม*
10. ถนนปลอดภัย*

11. การเสริมพลังทางสังคม

12. สังคมไทยไรคอรัปชัน

3
หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program

2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563 



Platform III

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ

การแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

(RDI for New Economy)

P11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem)

P12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 

(National Quality Infrastructure & Services: NQIS)

O3.1 พัฒนาและยกระดับความสามารถการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร

ดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

KR3.1.1 : ผูประกอบการไทยในอตุสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพิ่มขึน้จากสินคาและบริการ

นวัตกรรมที่ตอยอดจากงานวจิัยและพัฒนารอยละ 10 ตอป

KR3.1.2 : จํานวนผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบมเพาะหรือรวม

ลงทุนกับภาครัฐดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพิ่มขึน้

KR3.1.3 : การลงทุนรวมระหวางผูประกอบการไทยและตางประเทศเพื่อพฒันาสินคาและบริการ

นวัตกรรม (technology localization) เพิ่มขึ้น

O3.2 ตอยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแนวคิด BCG

KR3.2.1 : สรางมูลคาเพิ่มจากงานวจิัยและพัฒนาในอตุสาหกรรมเปาหมายบนฐานเศรษฐกิจ

BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยสุขภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค พลังงาน และวัสดุ

ชีวภาพ) ไมตํ่ากวารอยละ 10 ของ GDP

KR3.2.2 : เกิดการจางงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG เพิ่มขึ้น 

1,000,000 คน

KR3.2.3 : การลงทุนรวมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการวจิัยและพฒันานวตักรรม

BCG

KR3.2.4 : เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใชทรัพยากร (Green) และการเกิดของเสีย 

(Circular)

KR3.2.5 : ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสําคัญ

O3.3 สรางมูลคาเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอรม

KR3.3.1 : จํานวนผูใหบริการธุรกจิแพลตฟอรมของไทย

KR3.3.2 : จํานวนผูประกอบการไทยบนฐานธรุกิจแพลตฟอรมของไทยและนานาชาติ

O3.4 พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 

Enterprises: IDEs) ทีมีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด

KR3.4.1 : จํานวน local startups ที่เกิดใหมและอยูรอด 1,000 ราย ใน 3 ป

KR3.4.2 : จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน 1,000 ลานบาท/ป เพิ่มขึ้น 

1,000 ราย/ป 

KR3.4.3 : จํานวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย

O3.5 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน

วิทยาศาสตร (Science Parks) ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECI)/เมืองนวตักรรม

อาหาร (Food Innopolis)

KR3.5.1 : จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในพื้นที่เศรษฐกิจนวตักรรม /อุทยาน

วิทยาศาสตร / EECi / เมืองนวัตกรรมอาหาร

KR3.5.2 : มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัททีม่าใชประโยชนในพื้นที่

เศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร / EECi / เมืองนวัตกรรมอาหาร

O3.6 ปรับปรงุกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบรกิาร

ภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของ

ผูประกอบการ

KR3.6.1 : ความสําเร็จในการผลักดันกฎหมาย / กฎระเบียบ / มาตรการเพื่อปลดล็อคขอจํากัด 

และสรางแรงจูงในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม

O3.7 ประเทศไทยเปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพที่สมบูรณที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม

สินคาและบริการที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ

KR3.7.1 : ความสามารถทางการวดัและวิเคราะหของประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5 

ของเอเชีย

KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน (accreditation) เปนระบบ มีประสิทธิภาพ เพียงพอและไดรับการยอมรับตาม

ขอตกลงระหวางประเทศ

KR3.7.3 : บริการวิเคราะห ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมคุีณภาพสม่ําเสมอ

O3.8 สินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแขงขันไดดวยคุณภาพในตลาดโลก โดยเฉพาะใน

ตลาดความตองการเฉพาะ (niche market)

KR3.8.1 : มาตรฐานสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับประเทศและมาตรฐานดังกลาวไดรับ

การผลักดันสูการเปนมาตรฐานระหวางประเทศ

KR3.8.2 : เคร่ืองหมายคุณภาพสินคาเกษตรและสินคาเชงิวัฒนธรรมที่มอีัตลักษณเฉพาะผูกพันกบัทองถิ่น

ไดรับการยอมรับในคุณคาและคุณภาพระดับประเทศ ตอยอดสูระดับสากลทัดเทียมสัญลักษณ GI ของ EU

KR3.8.3 : กระบวนการรับรองคุณภาพสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพียงพอทัง้ความสามารถ 

จํานวนและการเขาถึง

O3.9 สินคาในตลาดในประเทศมีคุณภาพระดับเดียวกับสินคาสงออกไปตลาดประเทศพัฒนาแลว

KR3.9.1 : กระบวนการกํากบัดูแลตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสงเสริมการแขงขันดวยคุณภาพ

KR3.9.2 : ผูผลิตและผูประกอบการทองถิ่นสามารถผลิตและปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งรูปลักษณและการ

ใชงาน (quality, design, and function) ของสินคาได

KR3.9.3 : ศูนยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑครบวงจรตนแบบ (quality & Innovation center)

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. BCG Economy

2. AI & Data Economy

3. Creative Economy

4. Sharing Economy

5. RDI เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves และอุตสาหกรรมความมั่นคง

6. BCG in Action*

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1.ผูประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE

2. ยานนวัตกรรม/ยานสรางสรรค

3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/ เมืองนวัตกรรมอาหาร

4. Ease of Doing Innovation Business

5. ระบบการถายทอดความรูหรือนวัตกรรม

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. การยกระดับมาตรฐานทองเท่ียวคุณภาพนสากล

4

    

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program

2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563 



Platform IV

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 
(Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity)

P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ (Smart/Livable City)

O4.1 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนและการจัดการตนเอง

บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

KR4.1.1 : เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SME เพ่ือยกระดับรายได

ใหกับชุมชน ปละ 1,000 นวัตกรรม

KR4.1.2 : จํานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการ

พ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ิมข้ึน 6,000 ชุมชน ภายใน 3 ป (ปละ 2,000 ชุมชน)

KR4.1.3 : มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนปละ 10%

O4.xx สรางความเปนธรรมในการไดรับประโยชนตอบแทน

KR4.xx เพ่ิมชองทางการตลาดและมูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน พ้ืนท่ี

KR….  เพ่ิมผูประกอบการท่ีมีความตระหนักและมีระบบท่ีสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

และสังคม

KR….. สรางมูลคาเพ่ิมจากฐานทรัพยากร

O4.2 เพ่ิมมูลคาเพ่ิมของผลผลิตในพ้ืนท่ีจากฐานทรัพยากร วัฒนธรรม สังคม 

ดวยนวัตกรรมตลอดหวงโซคุณคา

KR4.2.1 : ระบบขอมูลเพ่ือติดตามกลุมเปาหมายคนจน

KR4.2.2 : คนจนไมนอยกวา 20000 คนไดรับบริการและความชวยเหลือให

มีรายไดและคุณภาพชีวิตดี

O4.3 พัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสูชนบท

KR4.3.1 : เมืองศูนยกลางท่ีนาอยูและเปน Smart City สําหรับคนทุกกลุม ทุกวัน 

จํานวน 30 เมือง (เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศเปนกรอบในการพัฒนาเมืองนาอยู)

KR4.3.2 : มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมายเพ่ิมข้ึน 25% ใน 3 ป

KR4.3.3 : การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความรวมมือในภูมิภาค การคา

และการทองเท่ียวขามพรมแดนมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 10 %

KR4.3.4 : การลดอุปสรรคและเพ่ิมปจจัยเอ้ือตอการบูรณาการความรวมมือในระดับ

พ้ืนท่ี

KR4.3.5 : ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลังและการ

บริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

KR4.3.6 : ชองวางความเหลื่อมล้ําระดับพ้ืนท่ีลดลงจาก 5.5 เทา เหลือ 3 เทา

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและทองถ่ินในการบริหารจดัการ/การวิจัยเพ่ือทองถ่ิน

2. นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและการพัฒนาเมือง

3. ระบบขอมูลและแพลตฟอรมความรูเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

4. 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม – อาสาประชารัฐ*

5. การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจสรางสรรค

6. การจัดการหวงโซคุณคาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการคาท่ีเปนธรรมระหวางผูผลิต

และผูคา

7. พัฒนาเศรษฐกิจท่ีอิงฐานทรัพยากรทองถ่ิน

8. สรางการเช่ือมโยงใหเกิดหวงโซคุณคาท่ีเปนธรรม

9. สรางระบบแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการเปลีย่นผานมาสูวิถีเศรษฐกิจฐานรากท่ีมั่นคงและยั่งยืน

10. สรางระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีชุมชนเขาถึงได

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา*

2. Big data ระบบขอมูลขนาดใหญเพ่ือบงช้ีกลุมเปาหมาย บริหารจัดการความ

ชวยเหลือและติดตามประเมินผลการแกปญหาความยากจน

3. การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจน

กลุมเปาหมายเฉพาะ

4. การพัฒนาระบบหนุนเสริมและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการปรับเปลีย่นอาชีพ

5. การจัดสวัสดิการเพ่ือเขาถึงคนจนกลุมเปาหมายเฉพาะ

6. การพัฒนาระบบเกษตรกรรายยอย / Smart Farmings/ SMEs

ตัวอยาง Subprograms/Sectors

1. เมืองนาอยู ทันสมัย ใกลบาน มีงานทํา

2. การพัฒนาเขตพิเศษและความรวมมือในภูมิภาค

3. ความรวมมือประชารัฐเพ่ือการพัฒนาเมืองนาอยูและเมืองอัจฉริยะ

4. การพัฒนาระบบงบประมาณพ้ืนท่ีและระบบบริหารราชการแผนดินเพ่ือการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

5. การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบรหิารจัดการพ้ืนท่ี

6. การสํารวจและประเมนิศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 

และการวิเคราะหเชิงสินคาท่ีเปนเอกลกัษณ*

7. การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอการกระจายรายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนศกัยภาพของฐาน

ทรัพยากรของแตละพ้ืนท่ี ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแต

ละจังหวัด

8. การเสริมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนท่ี ท้ังการเพ่ิมความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการผลิต เพ่ิมการจางงานโดยการใหความสาํคัญสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตางๆ*

9. หาโครงสรางการกระจายรายไดท่ีเหมาะสมตามบรบิทของการพัฒนาในพ้ืนท่ีของเมือง

แตละแหงท้ังโครงสรางทางสังคม เช้ือชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน*

5ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program

2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563 



Platform

Platform I

การพัฒนากําลังคนและ

สถาบันความรู

Platform II

การวิจัยและสรางนวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทย

ทาทายของสังคม

Platform III

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน

Platform IV

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ

(Objectives and Key 

Results: OKR)

P16 การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes) 

O5 พัฒนาระบบ อววน. ใหเช่ือมโยงเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศที่เอ้ือตอการพัฒนากําลังคนที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ และสรางงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสรางที่เนนการมีสวนรวม กําหนด

นโยบายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เช่ือมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร มีระบบติดตามประเมินผล

ที่วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน

KR5.1 : ระบบจัดสรรงบประมาณและกองทุนในรูป Multi-year, Block grant ท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

KR5.2 : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเปนเลิศในทางของตนเอง

ตัวอยาง 

Subprograms/Sectors

1. หลักสูตรรวมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector linkage: R&D, tech transfer, curriculum) 

2. การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดาน อววน.

3. การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบรหิารงบประมาณ

4. การออกแบบระบบติดตามประเมินผล

5. การออกแบบระบบเชื่อมโยงขอมูล

6. Global partnership programmer*

6
ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program

2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563 
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