
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

12 พฤศจิกายน 2563

เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสำคัญ              

ของแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565        

ฉบับปรบัปรงุ สำหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 



 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร  

วิจัยและนวัตกรรม 

เจตนารมณ มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้งการ
วางพื้นฐานการพัฒนากำลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศดานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และใหความสำคัญกับการวิจัยข้ันพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหนาเปนสำคัญ 
 
ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของแพลตฟอรมท่ี 1 : 

• บัณฑิต/ผูสำเร็จการศึกษามีทักษะตรงความตองการของตลาดแรงงาน  

• บัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) เพ่ิมข้ึน 

• แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการไดรับการยกระดับทักษะข้ันสูงท่ีจำเปนตองานในปจจุบันและอนาคตเพ่ิมข้ึน และ
สามารถรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีนวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

• เกิดองคความรูและกระบวนทัศนใหมทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรที่สรางความเขาใจและทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สำคัญที่ประเทศตองมีในอนาคต รวมถึงการคนพบสิ่งใหม (New Discovery) การทำ
สำเร็จเปนครั้งแรกในโลก (First in Class) หรือการสรางสิ่งท่ีดีท่ีสุดในโลก (Best in Class) 

• บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการ
ยอมรับ เพ่ิมข้ึน 

• เกิดธุรกิจจากการใชเทคโนโลยีเขมขน (Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางดานวิศวกรรมหรือตนแบบ (Prototype) จาก
งานวิจัยข้ันแนวหนา  

• สถาบัน/ศูนยวิจัยของประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ และอยูในระดับช้ันนำของโลก  

• มีระบบนิเวศการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหนาท่ีสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและนวัตกรรม 

• มีระบบท่ีเก็บหรือเช่ือมโยงวิทยาการหรือองคความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ 
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผูถือครองงานความรูในปจจุบันที่สามารถเขาถึงและสืบคนและเปนที่ยอมรับ ตลอดจนมีการ
วิเคราะหวิทยาการสำคัญท่ีประเทศตองมีในอนาคต  

• มูลคาการลงทุนของบริษัทท่ีมาใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  

 
ประกอบดวย  
โปรแกรมท่ี 1 สรางและผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
โปรแกรมที่ 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสราง
บัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ การเพ่ิมทักษะ (Re-skill) 
โปรแกรมท่ี 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
โปรแกรมท่ี 5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 
โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีสำคัญ 
 โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
 นวัตกรรมของประเทศ 
 โปรแกรมท่ี 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร  

วิจัยและนวัตกรรม 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565) 

OKRs 
O1a พัฒนากำลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากรเพ่ิมข้ึน  
(สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)  
(เพ่ือใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570) 
O1b พัฒนาสถาบันความรู/ศูนยวิจัย ใหมีศักยภาพในระดับสากล และสามารถผลิตกำลังคนท่ีตอบสนองความ
ตองการของประเทศ 
KR1b.1 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกท่ีอยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings  
(50 แหง)  
KR1b.2 รอยละของผลงาน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร Quartile ท่ี 1 หรือ 2 
บนฐาน Scopus หรือ ISI เพ่ิมข้ึน  
(เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 60 เม่ือเทียบกับป 2563) 
KR1b.3 รอยละของกำลังคนท่ีเปนบัณฑิตและผูไดรับการฝกอบรมท่ีมีทักษะและคุณลักษณะตรงกับท่ีตลาดงานของ
ประเทศตองการ ซ่ึงเกิดจากการรวมพัฒนาระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ิมข้ึน 
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับป 2563) 
KR1b.4 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพ่ือการเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีท่ีเขาถึงได
สำหรับแตละชวงวัย ท่ีเกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(10 ระบบ) 
O1c พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
KR1c.1 จำนวนเทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม  
(500 เทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรม) 

 

  



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.1 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศมีกำลังคนของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
KR1.1.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากรเพ่ิมข้ึน  
(สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)  
(เพ่ือใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570) 
KR1.1.2 จำนวนระบบประมาณการและวางแผนความตองการกำลังคนของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ 
(1 ระบบ) 
KR1.1.3 จำนวนระบบในการสรางและสนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและความตอเนื่องของการวิจัย เพ่ือเพ่ิมจำนวน
นักวิจัยและพัฒนาเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน ของประเทศ 
(1 ระบบ) 
KR1.1.4 จำนวนระบบและกลไกดึงดูดท่ีสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยและผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือใหเกิดการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีของประเทศ 
(5 ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 1 (Subprogram): 

1.1 สรางนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ         

1.2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงท่ีตรงตามความตองการของประเทศ 

 

 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.2 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหมีกำลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ี
นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
KR1.2.1 จำนวนนวัตกรรมการสรางและพัฒนากำลังคนระดับสูง/ทักษะระดับสูง ท่ีสามารถตอบความตองการ
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองตอความตองการของการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ี
นวัตกรรมตาง ๆ เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
(20 ชิ้น/ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 2 (Subprogram): 

2.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

โปรแกรมท่ี 1 สรางและผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรมท่ี 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีนวัตกรรม เชน เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือการสราง
บัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ การเพ่ิมทักษะ (Re-
skill) 
KR1.3.1 จำนวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีสนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะท่ีจำเปนสำหรับอนาคต สามารถ
ปรับตัวจากผลกระทบอยางฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ 
(1 ระบบ) 
KR1.3.2 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพ่ือการเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีท่ีเขาถึงได
สำหรับแตละชวงวัย ท่ีเกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(10 ระบบ) 
KR1.3.3 จำนวนพ้ืนท่ีหรือนิเวศการเรียนรูท่ีเขาถึงไดและถูกนำไปใช สำหรับการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะ
เยาวชน เพ่ือเสริมการมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม หรือวิทยาการท่ีสำคัญ
ตาง ๆ 
(10 พ้ืนท่ีหรือนิเวศการเรียนรู) 
KR1.3.4 จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ virtual ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
ของคนทุกชวงวัย เพ่ือยกระดับศักยภาพกำลังคนในรูปแบบการเพ่ิมทักษะ (Re-Skill), การพัฒนาทักษะ (Up-Skill), 
การเพ่ิมทักษะใหม (New-Skill) และการสรางบัณฑิตของประเทศ 
(10 ระบบ) 
KR1.3.5 จำนวนระบบพัฒนากำลังคนรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและผูไดรับ
การฝกอบรมท่ีมีทักษะและคุณลักษณะตรงกับท่ีตลาดงานของประเทศตองการโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม  
(2 ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 3 (Subprogram): 

3.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต รวมถึงพัฒนาทักษะเพ่ือ

อนาคต 

3.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มทักษะ (Re-skill) และการพัฒนาทักษะ (Up-Skill) กำลังคนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครูและระบบการสรางครู 

3.4 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางบัณฑิต เชน บัณฑิตพันธุใหม 

  

โปรแกรมท่ี 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง

เพ่ือการสรางบัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ 

การเพ่ิมทักษะ (Re-skill) 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.4 พัฒนากำลังคนท่ีสามารถสราง พัฒนาเครื่องมือทางปญญาประดิษฐ และทำงานโดยใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐและสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพ่ือเปนฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
KR1.4.1 จำนวนเด็กและเยาวชนมีความเขาใจและทักษะพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรและ
ปญญาประดิษฐ (AI) หรือเฉพาะปญญาประดิษฐ (AI) ท่ีสามารถนำไปใชงานพ้ืนฐานได  
(80,000 คน) 
KR1.4.2 จำนวนบุคลากรท่ีมีทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ (AI) หรือการพัฒนาตอ
ยอดเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI) ท่ีสามารถนำไปใชงานได  
(80,000 คน) 
KR1.4.3 จำนวนนักวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรข้ันสูง วิทยาการหุนยนต และปญญาประดิษฐ (AI)  
(50 คน) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 4 (Subprogram): 

4.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 

4.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากำลังคนดานปญญาประดิษฐ (AI) 

 

  

โปรแกรมท่ี 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต (AI for All) 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรูท่ี
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนอง
ตอโจทยทาทายในอนาคต 
KR1.5.1 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรูจากการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier research) ท่ีระบุวาจะมีผลงาน
ตีพิมพ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลท่ี 1-2  
(รอยละ 60) 
KR1.5.2 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรูจากการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) ท่ีระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ 
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลท่ี 1-2  
(รอยละ 60) 
KR1.5.3 รอยละของผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีระบุวาจะมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ  
(รอยละ 100) 
KR1.5.4 รอยละของโครงการท่ีระบุวาจะมีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรขององค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(รอยละ 70) 
KR1.5.5 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสำคัญของโลกหรือจำนวนโครงการท่ีไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานใหทุนสำคัญของโลก  
(รอยละ 10) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 5 (Subprogram): 

5.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

5.2 การสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูการวิจัยข้ันแนวหนาดานอวกาศและดาราศาสตร 

5.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ดาน

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

  

โปรแกรมท่ี 5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย หรือในสเกลใหญท่ีจำเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและความม่ันคง และพัฒนาระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   
KR1.6a.1 จำนวนระบบสงเสริมการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(1 ระบบ)   
KR1.6a.2 ระบบฐานขอมูลระดับประเทศ สำหรับเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการใชโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมท้ังหมดท่ีมีอยู 
(1 ระบบ) 
KR1.6a.3 จำนวนเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม) 
KR1.6a.4 จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant) ท่ีภาคเอกชนรวมลงทุน 
(5 แหง นับจากป 2563) 
KR1.6a.5 รอยละของโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเปนหองปฏิบัติการทดลอง และอุปกรณเครื่องมือ 
ท่ีไดรับการสนับสนุนมีการรวมใชโดย 2 หนวยงานข้ึนไป 
(รอยละ 20 ของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีลงทะเบียนท้ังหมด) 
KR1.6a.6 จำนวนโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีสำคัญ หรือโครงสรางพ้ืนฐานสเกลใหญท่ีจำเปนตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความม่ันคง  
(50 โครงการ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 6a (Subprogram): 

6a.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัยขนาดใหญ โดยเฉพาะที่เปน Big Science ที่สามารถ

รองรับท้ังการวิจัยข้ันสูงรวมไปถึงโจทยความทาทายในระดับโลก 

 

  

โปรแกรมท่ี 6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ 



  

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O1.6b ยกระดับศักยภาพสถาบัน/ศูนยวิจัยใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
KR1.6b.1 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยท่ีมีโครงการวิจัยรวมและรวมลงทุนวิจัยกับตางประเทศ  
(80 แหง)  
KR1.6b.2 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกท่ีอยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings  
(50 แหง) 
KR1.6b.3 รอยละขององคความรู/ผลงานตีพิมพทางวิชาการ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีไดรวมพัฒนาจากการเคลื่อนยาย
บุคลากรและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีหรือความรวมมือระหวางองคกร 
(รอยละ 50 ของโครงการท่ีระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ/เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 6b (Subprogram): 

 6b.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสถาบันความรูและสถาบันวิจัยสูมาตรฐานสากล 

โปรแกรมท่ี 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



 

   

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 
เจตนารมณ ใหความสำคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยนำเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความม่ันคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ไดอยางเปนรูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและ
พ้ืนท่ีในแตละประเด็นท่ีทาทายของสังคมเพ่ือสรางความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป 
 
ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของแพลตฟอรมท่ี 2 : 

• คนทุกวัยใชชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีคุณภาพ มีแรงยึดเหน่ียวทางสังคม (Social cohesion) และผูสูงอายุสามารถใชชีวิตใน
สังคมไดอยางเตม็ภาคภูม ิ

• ประชากรท่ีมีอายเุกิน 60 ป มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได 

• ประชาชนในประเทศไทยมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากการมสีภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน อาทิ การบริหารจดัการน้ำท่ีดี ความเสียหายท่ี
เกิดจากน้ำทวมและน้ำแลงลดลง การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง ปริมาณ PM2.5 ไมเกินคามาตรฐาน ปริมาณขยะลดลง 
เกิดการนำขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใชเพ่ิมข้ึน เปนตน 

• การสญูเสยีแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีปาไมและระบบนิเวศชายฝงลดลง 

• เกิดองคความรูท่ีสามารถนำไปสูการกำหนดนโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

• มีผลงานวิจยัเชิงบูรณาการท่ีสะทอนคุณคาผูสูงอายุเพ่ือดึงศักยภาพ และพัฒนาสวัสดภิาพของผูสูงอายท่ีุนำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

• เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีชวยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผูสูงอายุและคนพิการใหสามารถดำรงชีวิตอยาง
มีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึน  

• คะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน และอยูในอันดับท่ีดีข้ึน  

• ประเทศไทยสามารถแกปญหาภาระโรคท่ีเปนปญหาได  

• อุบัติการณการเกิดโรคไมติดตอเรือ้รัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ลดลง และโรคท่ีเกิดในผูสูงอายุ เชน อัลไซ
เมอร และพารกินสัน เปนตน ลดลง  

• การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตขุองประเทศไทยลดลง 

• ผลิตภาพการผลติของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  

• นโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกท่ีไดจากองคความรูท่ีสรางข้ึน  

• ขอพิพาทในประเทศกรณีความไมเปนธรรมลดลง  

 

 
ประกอบดวย  
โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอมและ
การเกษตร 
โปรแกรมท่ี 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
โปรแกรมท่ี 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ 
 โปรแกรมท่ี 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ 
 โปรแกรมท่ี 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน 



 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565) 

OKRs 
O2 แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 
KR2.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีตอบโจทยชัดเจนในการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 
(300 ชิ้น) 
KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางท้ังหมดใน 3 ป คือ 2563-2565) 
KR2.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีนำไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการ
ขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน หรือกลุมเปาหมายอ่ืน เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทย
ทาทายของสังคม 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กท้ังหมดใน 3 ป 
คือ 2563-2565) 
KR2.4 จำนวนประชาชนผูไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือตอบโจทยทาทาย
ของสังคม โดยการนำองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล  
(1,000,000 คน)  

 

  



 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

โปรแกรมท่ี 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

 

 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และการเกษตร และบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
KR2.7.1 จำนวนนวัตกรรม องคความรู และเทคโนโลยี ใหม ท่ีถูกสรางเพ่ือแกไขปญหาและ/หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร 
(100 ชิ้น) 
KR2.7.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายท่ีถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร  
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางท้ังหมดใน 3 ป คือ 2563-2565) 
KR2.7.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสิ่งแวดลอมท่ีนำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน หรือกลุมเปาหมายอ่ืน เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กท้ังหมดใน 3 ป 
คือ 2563-2565) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 7 (Subprogram): 

7.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะ (Zero Waste)  

7.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการคุณภาพอากาศ (PM 2.5)  

7.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการเพ่ือความม่ันคงดานน้ำของประเทศ  

7.4 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7.5 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาดานความม่ันคงทางอาหาร 

  



 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O2.8 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดำรงชีวิตดวย
ตนเองไดอยางมีคุณคา และสรางกลไกท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย 
KR2.8.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสรางประชากร ระบบ
บริการ ระบบกำลังคน ระบบขอมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
เปนตน 
(100 ชิ้น) 
KR2.8.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายท่ีถูกนำไปใชเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
เขาสูสังคมสูงวัย หรือแกปญหาสังคมสูงวัย และสนับสนุนใหคนทุกวัยใชชีวิตรวมกัน รวมถึงลดชองวางระหวางวัย 
ในพ้ืนท่ีท่ีกำกับดูแลเปนการเฉพาะ (Sandbox)  
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางท้ังหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)  
KR2.8.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายท่ีนำไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบ
หรือโครงการขนาดเล็กอยางครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชวง
วัยไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงวัย ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กท้ังหมดใน 
3 ป คือ 2563-2565) 
KR2.8.4 จำนวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสำหรับผูสูงอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ท่ีพัฒนาเปนตนแบบหรือพ้ืนท่ีทดลอง โดยใชการวิจัยและนวัตกรรม 
(10 ระบบ) 
KR2.8.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ท่ีนำไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย 
มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผูสูงอายุ 
(50 ชิ้น) 
KR2.8.6 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีชวยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) หรือยกระดับคุณภาพชีวิต
สำหรับผูสูงอายุและคนพิการ 
(50 ชิ้น) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 8 (Subprogram): 

8.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง 

8.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดชองวางและความเหลื่อมล้ำระหวางวัยเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมสูงวัย 

8.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานเขาสูการเปนผูสูงวัย 

8.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรสำหรับผูสูงวัย 

 

 

  

โปรแกรมท่ี 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 



 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O2.9a พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแกไขปญหาทาทายดานสังคม พรอมท้ังยกระดับการ
พัฒนาสังคมอยางย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น ความขัดแยง ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการภาครัฐ การแพทย สุขภาพและสาธารณสุข และความม่ันคงทุกมิติ 
KR2.9a.1 จำนวนองคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีตอบโจทยชัดเจนในการแกไขปญหาหรือยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม 
(100 ชิ้น) 
KR2.9a.2 รอยละขององคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี นวตักรรมและนโยบายท่ีถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไข
ปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม  
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางท้ังหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)  
KR2.9a.3 รอยละขององคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี นวตักรรมและนโยบายดานสังคมท่ีนำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน หรือกลุมเปาหมายอ่ืน เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กท้ังหมดใน 3 ป 
คือ 2563-2565) 
KR2.9a.4 จำนวนนวัตกรรมทางสังคมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใชชีวิตรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท 
และอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
(10 ชิ้น) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 9a (Subprogram): 

9a.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาระบบสุขภาพ 

9a.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 

9a.3 การวิจัยเพ่ือสรางความม่ันคง สังคมสมานฉันท ลดความรุนแรง และสงเสริมสังคมเปด (Open Society)  

9a.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรม 

  

โปรแกรมท่ี 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนดานสังคมและ 

ความม่ันคงทุกมิติ 



 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O2.9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดานเพ่ือแกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
KR2.9b.1 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยท่ีถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการ
แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางท้ังหมดใน 3 ป คือ 2563-2565) 
KR2.9b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยท่ีนำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน หรือกลุมเปาหมายอ่ืน เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน หรือสามารถสรางคุณคา/มูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ 
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กท้ังหมดใน 3 ป 
คือ 2563-2565) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 9b (Subprogram): 

9b.1 การวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน 

9b2. การวิจัยดานสรางสรรคงานศิลป 

9b.3 การวิจัยดานสุวรรณภูมิศึกษา 

 

โปรแกรมท่ี 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน 



 

 

 

 

 

  

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดับการพ่ึงพา
ตนเองในระดับประเทศ 

เจตนารมณ มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศท่ีตองการผลักดันใหเปนประเทศท่ีหลุด
พนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลางและการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพา
ตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 
ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของแพลตฟอรมท่ี 3 : 

• เกิดการจางงานท่ีใชความรูและทักษะ (Knowledge Worker) ในอุตสาหกรรมเปาหมายท้ังดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และอุตสาหกรรมท่ีไมใช BCG 

• ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก รวมถึงประเทศมคีวามสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพ่ิมข้ึน 

 
ประกอบดวย  
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ 

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอื ่นที่ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) 

 โปรแกรมท่ี 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

 โปรแกรมท่ี 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ 
(AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 

โปรแกรมท่ี 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ี         
เศรษฐกิจนวตักรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ 

โปรแกรมท่ี 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการ
ท่ีสำคัญของประเทศ 



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
พรอมท้ังยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565) 

OKRs 
O3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพ่ึงพา
ตนเองอยางย่ังยืน 
KR3.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย 
(100 ชิ้น) 
KR3.2 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัล
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน 
(50 ชิ้น/ระบบ) 
KR3.3 จำนวนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาและไดนำไปใชทดแทนการนำเขาหรือตอยอดจากเทคโนโลยีท่ีนำเขาจากตางประเทศ 
(10 ชิ้น/ระบบ) 
KR3.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของวิสาหกิจท่ีลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
(รอยละ 10 ของจำนวนวิสาหกิจท้ังหมดท่ีลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม) 
KR3.5 จำนวนระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ท่ีมีแพลตฟอรมบรกิารท่ีครบวงจร 
รวมท้ังขอมูลความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ 
(1 ระบบ) 

 

  



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) 
KR3.10a.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) 
(10 ชิ้น) 
KR3.10a.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนำไปใชประโยชนในดานพาณิชย และ
อุตสาหกรรม 
(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชยและอุตสาหกรรม) 
KR3.10a.3 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-
Curves)  
(รอยละ 15) 
KR3.10a.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-
Curves) ท่ีรวมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน.  
(รอยละ 10) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 10a (Subprogram): 

10a.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางเศรษฐกิจกระแสใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมความมั่นคง

และอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รวมท้ังรถและเรือ 

 

 

  

โปรแกรมท่ี 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) 



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O3.10b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย 
KR3.10b.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย 
(100 ชิ้น) 
KR3.10b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนำไปใชประโยชนในดานพาณิชย และอุตสาหกรรม 
(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชยและอุตสาหกรรม) 
KR3.10b.3 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการไทยในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)  
(รอยละ 15) 
KR3.10b.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีรวมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. เพ่ิมข้ึน 
(รอยละ 10) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 10b (Subprogram): 

10b.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

ดานเกษตรและอาหาร 

10b.2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

ดานการแพทย 

10b.3 การยกระดับประสิทธิภาพดานการเกษตร 

10b.4 การวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย 

 

  

โปรแกรมท่ี 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O3.10c ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 
ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉม
ฉับพลัน 
KR3.10c.1 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) 
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน 
(50 ชิ้น) 
KR3.10c.2 รอยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) 
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึน ถูกนำไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิก
โฉมฉับพลัน 
(รอยละ 20) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 10c (Subprogram): 

10c.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ (AI) และหุนยนต 

10c.2 การสงเสริมการวิจัยดานดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับการแขงขันและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีพลิกผันดาน (Digital Transformation) 

  

โปรแกรมท่ี 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด 
KR3.11a.1 จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลใน
การผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนในการดำเนินการ/พัฒนาตอเนื่อง 3 ป 
(250 ราย) 
KR 3.11a.2 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการผลิตสินคาหรือบริการ หรือ
สนับสนุนการสงออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) 
(100 ชิ้น) 
KR 3.11a.3 จำนวนผูประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล หรือเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑหรือบริการดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI)/วิทยาการหุนยนต/ดิจิทัลเทคโนโลยี 
(จำนวน 500 ราย) 
O3.11b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมการใชประโยชนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic 
Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
KR3.11b.1 จำนวนผูประกอบการท่ีเขาไปใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. หรือเขาไปใชพ้ืนท่ีเพ่ือจัดตั้งบริษัท
เพ่ือทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก 
(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(200 ราย) 
O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอ้ือ
ตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผูประกอบการ 
KR 3.11c.1 จำนวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีนำเสนอตอ กสว. หรือ สภช. เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย 
พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing 
innovation business) ของวิสาหกิจและผูประกอบการ  
(5 เรื่อง) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 11 (Subprogram): 

11.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) 

11.2 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม  

11.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ 

 

  

โปรแกรมท่ี 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ 



 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยกระดบัการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O3.12 ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) ตามแนวทางสากล 
สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการท่ีสำคัญของประเทศ 
KR3.12.1 จำนวนระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ท่ีมีแพลตฟอรมบริการท่ีครบวงจร 
รวมท้ังขอมูลความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ 
(1 ระบบ) 
KR3.12.2 รอยละของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ 
(NQI) ไดรับการยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ  
(รอยละ 50 ของหองปฏบิัติการและระบบการใหบริการ NQI ท้ังหมด) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 12 (Subprogram): 

12.1 การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure: NQI) สำหรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการท่ีสำคัญของประเทศ 

 

โปรแกรมท่ี 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สำหรับอุตสาหกรรม

เปาหมายและภาคบริการท่ีสำคัญของประเทศ 



 

 

 

  

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ำ 

เจตนารมณ มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถึงโอกาสในการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีไดอยางเทาเทียม นำไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อมล้ำ มีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 
เพ่ิมความเขมแข็งของศักยภาพในทองถ่ินเปนการวางรากฐานท่ีม่ันคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพ่ือสรางศูนยกลาง
ความเจริญในทองถ่ินดวยนวัตกรรม 

 

ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของแพลตฟอรมท่ี 4 : 

• คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ รวมท้ังกลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  

• เกิดการสรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกต ิ

• ดัชนีการพัฒนาอยางท่ัวถึง (Inclusive Development Index: IDI) จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) ของ
ประเทศไทยอยูในอันดับท่ีดีข้ึน  

• ชองวางความเหลื่อมล้ำระหวางพ้ืนท่ีลดลง  

• ผลิตภัณฑมวลรวมของเมืองศูนยกลางและเมืองโดยรอบเพ่ิมข้ึน 
 
ประกอบดวย  
โปรแกรมท่ี 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 14 ขจดัความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็และแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
โปรแกรมท่ี 15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ำ 
 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565) 

OKRs 
O4a ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
KR4a.1 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพ้ืนท่ีเปาหมาย ประสบความสำเร็จในการ
ยกระดับรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัยหรือนวัตกรรม 
(1,000 ราย) 
KR4a.2 จำนวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง  
(500 ตำบล) 
O4b ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ 
KR4b.1 จำนวนคนจนท่ีไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและสามารถใชองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได  
(40,000 คน) 
O4c พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญ 
KR4c.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ เมืองนา
อยู และเมืองท่ีไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาท่ีอยางยืน (SDGs ท่ี 11)  
(100 ชิ้น) 
KR4c.2 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ท่ีนำองคความรูและนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีท่ีพัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความเหลื่อม
ล้ำ รวมถึงรายไดเพ่ิมข้ึนหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
(200 แหง) 
KR4c.3 จำนวนเมืองท่ีเปนเปาหมายของการกระจายความเจริญท่ีมีแผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใชผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
(10 เมือง) 
KR4c.4 จำนวนจังหวัดท่ีประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ี และ/หรือ ลดความเหลื่อมล้ำ
ในพ้ืนท่ี โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม 
(15 จังหวัด) 

 

  



 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ รวมท้ังการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
KR4.13.1 จำนวนนวัตกรชุมชน  
(1,000 คน) 
KR4.13.2 จำนวนนวัตกรรมชุมชนท่ีพัฒนาข้ึน แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาสำคัญใหกับชุมชนได  
(1,000 นวัตกรรม) 
KR4.13.3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพ้ืนท่ีเปาหมาย ประสบความสำเร็จใน
การยกระดับรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัยหรือนวัตกรรม 
(1,000 ราย) 
KR4.13.4 จำนวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พ่ึงตนเอง
และจัดการตนเอง  
(500 ตำบล)  
(รวมป 2563-2565 เปน 1,500 ตำบล) 
KR4.13.5 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนำองคความรู นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate 
Technology) ไปใชเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
(500 แหง) 
KR4.13.6 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย บนฐานทุนทรัพยากร/
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
(รอยละ 10 ตอปจากฐานป 2563) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 13 (Subprogram): 

13.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจทองถ่ิน  

13.2 การวิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ 

13.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำ 

13.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานสรางสรรคจากฐานทุนวัฒนธรรมเพ่ือสรางเศรษฐกิจฐานรากและ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนท่ี 

13.4 การวิจัยพัฒนาและสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี (Appropriate 

Technology) เพ่ือการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน และลดความเหลื่อมล้ำ 

  

โปรแกรมท่ี 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 



 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O4.14 ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได สำหรับคนจน 
KR4.14.1 จำนวนคนจนท่ีไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและสามารถใช
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได  
(40,000 คน) 
KR4.14.2 จำนวนระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือติดตามกลุมเปาหมายคนจนท่ีมีความแมนยำของประเทศ เพ่ือใหการ
จัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และมีการทดลองใช 
(1 ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 14 (Subprogram): 

14.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและชวยเหลือคนจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ  

14.2 การวิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมทักษะการดำรงชีวิต

เพ่ือแกไขปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ  

14.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดในพ้ืนท่ีแบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซ

คุณคา (Value Chain) โดยมุงเนนการขจัดความยากจน รวมท้ังใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี 

  

โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ  
(12 พฤศจิกายน 2563) 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O4.15 พัฒนาและใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคและเช่ือมโยง
ความเจริญสูชนบท 
KR4.15.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ 
เมืองนาอยู และเมืองท่ีไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาท่ีอยางยืน (SDGs ท่ี 11)  
(100 ชิ้น) 
KR4.15.2 จำนวนนวัตกรรมการออกแบบเมืองท่ีใชหลักการออกแบบอารยสถาปตย (Universal Design) ท่ีมีการ
ออกแบบใหเปนมิตรตอประชากรทุกชวงวัย รวมท้ังผูสูงอายุ และคนพิการ  
(10 ชิ้น) 
KR4.15.3 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ท่ีนำองคความรูและ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีพัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ 
การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงรายไดเพ่ิมข้ึนหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
(200 แหง) 
KR4.15.4 จำนวนเมืองท่ีเปนเปาหมายของการกระจายความเจริญท่ีมีแผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใช
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(10 เมือง) 
KR4.15.5 จำนวนเมืองศูนยกลางท่ีนาอยูและเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสรางงาน
ในเขต เมืองหลักและเมืองโดยรอบ  
(จำนวน 10 เมือง) 
KR4.15.6 จำนวนจังหวัดท่ีประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ี และ/หรือ ลดความ
เหลื่อมล้ำในพ้ืนท่ี โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม 
(15 จังหวัด) 
KR4.15.7 จำนวนโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนกับพ้ืนท่ีในประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยใชงานวิจัยและนวัตกรรม 
(5 โครงการ)  

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 15 (Subprogram): 

15.1 การวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

15.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ 

15.3 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกระจายศูนยกลางความเจริญ 

15.4 การวิจัยความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื ่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในดานเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม 

 

โปรแกรมท่ี 15 พัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 



 

 

 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O16 พัฒนาระบบ อววน. เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอความตองการของประเทศ ดวย ววน. 
KR16.1 จำนวนมหาวิทยาลัยมุงเนนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงในพ้ืนท่ีเมืองนวัตกรรมในระเบียง
นวัตกรรมภาคตะวันออก (ECCi) เพ่ือตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(10 มหาวิทยาลัย) 
KR16.2 จำนวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน.แบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม 
วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year, Block grant ท่ีเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคมีตนทุนหรือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความคุมคา 
(1 ระบบ) 
KR16.3 จำนวนระบบติดตามประเมินผลการลงทุนดาน ววน. ท่ีวัดไดท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาใน
การลงทุน 
(1 ระบบ) 
KR16.4 จำนวนระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีมีการบูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของกับ อววน. อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความตองการของผูใช 
(1 ระบบ) 
KR16.5 จำนวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันกับ
เครือขายระดับโลก และตอบโจทยตามยุทธศาสตร อววน. ไดอยางมีนัยสำคัญ 
(1 ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 16 (Subprogram): 

16.1 Global Partnership Fund 

16.2 ปฏิรูประบบ อววน. 

16.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล อววน. โดยใชปญญาประดิษฐ (AI) 

 

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

เจตนารมณ มุงปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกับแผน

อุดมศึกษา เพ่ือยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของโปรแกรม 16 : 

• ความสามารถในการแขงขัน และบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลก ผานการยกระดับความรวมมือดาน อววน. กับ
ตางประเทศ ท้ังในระดับประเทศและระดับหนวยงานเพ่ิมข้ึน 

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม 

(12 พฤศจิกายน 2563) 



 

 

 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญภายในป พ.ศ. 2565)  

OKRs 
O17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) ตอการเกิดภาวะวิกฤติ
เรงดวนของประเทศ 
KR17a.1 จำนวนชุดความรูสาธารณะเก่ียวกับปญหาและการจดัการเมื่อประสบภัยพิบตัิและภาวะวิกฤติเรงดวนอยางเปน
ระบบ มีความรูในการจัดการตนเอง 
(50 ชิ้น) 
KR17a.2 จำนวนฐานขอมูลและศูนยขอมูลที่จำเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดบัพื้นที ่
(10 ชิ้น/ศูนยขอมูล) 
KR17a.3 จำนวนนวตักรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เรงดวน  
(50 ชิ้น/เร่ือง) 
KR17a.4 รอยละของนวัตกรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤติเรงดวน ที่ถูกนำไปใชประโยชน 
(รอยละ 80) 
O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานความรู กำลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. เพ่ือสนับสนุน
การจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤต ิ
KR17b.1 จำนวนขอมูล/องคความรูระดับประเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถรวมกันจัดการภาวะวิกฤติเรงดวน
ไดทันทวงที และเหมาะสมกับสถานการณ 
(50ชิ้น/ระบบ) 
KR17b.2 จำนวนขอมูลเพื่อการลงทุนในการพัฒนากำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ที่เก่ียวของกับการรับมือภาวะ
วิกฤติเรงดวนเพื่อใหประเทศปรับตัวได มีความมั่นคงในทุกมิต ิ
(10ชิ้น/ระบบ) 

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมท่ี 17 (Subprogram): 

17.1 การบูรณาการการจัดการการระบาดและผลกระทบของโรคโควิด 19 

โปรแกรมท่ี 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ 

โปรแกรมท่ี 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ 

เจตนารมณ มุงใหความสำคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหาวิกฤติของ

ประเทศที ่เปนปญหาเรงดวน  ทำใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟ นตัวอยางมีประสิทธิภาพ 

(Resilience)  มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการ

ภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ 

ตัวอยางผลกระทบท่ีคาดหวังของโปรแกรม 17 : 

• ลดความสูญเสยีทางเศรษฐกิจสังคมจากการใชความรูและนวัตกรรมในการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจสังคมในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับพ้ืนท่ี 

• มีระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ท่ีคลองตัว ยืดหยุน มีเอกภาพ สามารถสนับสนุนการเตือนภัยและ
ตอบสนองเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเิรงดวนไดอยางทันทวงที 

โปรแกรมท่ี 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ 

(12 พฤศจิกายน 2563) 


