แผนงานเชิงกลยุทธดาน ววน. ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565

4

อางอิง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2563-2565

แพลตฟอรมที่ 1
การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู
และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
P.1 สรางและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
P.3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางกําลังคนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสรางบัณฑิต การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ
การเพิ่มทักษะ (Re-skill)
P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI
for All)
P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ
• P.6a พัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบ
นิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
• P.6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร
(แพลตฟอรม)
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แผนงาน
(โปรแกรม)

แพลตฟอรมที่ 2

แพลตฟอรมที่ 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

P.7 แกไขปญหาทาทายและ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการเกษตร

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
• P.10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่
ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Non-BCG)
• P.10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
• P.10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการ
หุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

P.13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียง
เศรษฐกิจ

P.15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
P.9 แกไขปญหาทาทายและ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
• P.9a แกไขปญหาทาทายและ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
• P.9b สงเสริมการวิจัยดาน
สังคมและมนุษยอยางรอบดาน

แพลตฟอรมที่ 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แมนยําโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม

P.12 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่สําคัญของประเทศ

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
P.17 การแกปญหาวิกฤตเรงดวนของประเทศ
ประกาศ ณ 6 พฤศจิกายน 2563

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เจตนารมณ
มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้งการวางพื้นฐานการพัฒนากําลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศดานวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ และใหความสําคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจยั ขัน้ แนวหนาเปนสําคัญ
(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)
O1a ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศมี
กําลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรม รองรับการพัฒนา
ประเทศ
KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอ
ประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)
(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิต
กําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
O1.1 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อใหประเทศมีกําลังคนของระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรองรับ
การพัฒนาประเทศ
KR1.1.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาตอประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร
10,000 คน)
(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร
10,000 คนในป 2570)
KR1.1.2 จํานวนระบบประมาณการและ
วางแผนความตองการกําลังคนของระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.1.3 จํานวนระบบในการสรางและ
สนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและความ
ตอเนื่องของการวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวน
นักวิจัยและพัฒนาเปน 27 คนตอ
ประชากร 10,000 คน ของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.1.4 จํานวนระบบและกลไกดึงดูดที่
สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยและ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
เกิดการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีของประเทศ
(5 ระบบ)

O1b ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหสถาบันความรูสามารถผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความตองการของประเทศ
KR1b.1 จํานวนสถาบัน/ศูนยวจิ ัยติดอันดับ
สถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมูล
Scimago Institutions Rankings
(50 แหง)

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูง
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
O1.2 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อใหมีกําลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เชน เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
KR1.2.1 จํานวนนวัตกรรมการสรางและ
พัฒนากําลังคนระดับสูง/ทักษะระดับสูง ที่
สามารถตอบความตองการของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองตอความ
ตองการของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่นวัตกรรมตาง ๆ เชน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(20 ชิ้น/ระบบ)

O1c พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
KR1b.2 รอยละของผลงาน องคความรู
KR1b.3 รอยละของกําลังคนที่เปนบัณฑิตและผู
KR1b.4 จํานวนระบบการศึกษาและการ KR1c.1 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรมที่เกิดจาก
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพใน ไดรับการฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับ เรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อการเสริม
การใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
วารสาร Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน
ที่ตลาดงานของประเทศตองการ ซึ่งเกิดจากการ
ทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได ที่ไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและ
Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น
นวัตกรรม
รวมพัฒนาระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน สําหรับแตละชวงวัย ที่เกิดจาก
(เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2563) เพิ่มขึ้น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)
(เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับป 2563)
(10 ระบบ)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐ โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้น
แนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่
กําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อ
เปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ประเทศไทยมีศักยภาพ
การสรางบัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูต ลอดชวงชีวิต
(AI for All)
การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ การเพิ่ม
O1.4 พัฒนากําลังคนที่สามารถสราง พัฒนา O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร
ทักษะ (Re-skill)
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อ
เครื่องมือทางปญญาประดิษฐ และทํางาน
O1.3 สงเสริมการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสรางกําลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพือ่ การสรางบัณฑิต การ
สงเสริมการเรียนรูต ลอดชวงชีวติ การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill)

โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและสงเสริม
การใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

KR1.3.1 จํานวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุนให
บุคลากรมีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับอนาคต สามารถปรับตัวจาก
ผลกระทบอยางฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.3.2 จํานวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อ
การเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงไดสําหรับแตละชวง
วัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(10 ระบบ)
KR1.3.3 จํานวนพื้นที่หรือนิเวศการเรียนรูที่เขาถึงไดและถูก
นําไปใช สําหรับการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อ
เสริมการมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย วิศวกรรม
และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สําคัญตาง ๆ
(10 พื้นที่หรือนิเวศการเรียนรู)
KR1.3.4 จํานวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ virtual ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวง
วัย เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนในรูปแบบการเพิ่มทักษะ (ReSkill), การพัฒนาทักษะ (Up-Skill), การเพิ่มทักษะใหม (NewSkill) และการสรางบัณฑิตของประเทศ
(10 ระบบ)
KR1.3.5 จํานวนระบบพัฒนากําลังคนรวมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิตและผูไดรับการ
ฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับทีต่ ลาดงานของประเทศ
ตองการโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม
(2 ระบบ)

KR1.4.1 จํานวนเด็กและเยาวชนมีความ
เขาใจและทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ
(AI) หรือเฉพาะปญญาประดิษฐ (AI) ที่
สามารถนําไปใชงานพื้นฐานได
(80,000 คน)
KR1.4.2 จํานวนบุคลากรที่มีทักษะพื้นฐาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ
ปญญาประดิษฐ (AI) หรือการพัฒนาตอ
ยอดเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI) ที่
สามารถนําไปใชงานได
(80,000 คน)
KR1.4.3 จํานวนนักวิจัยดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรขั้นสูง วิทยาการหุนยนต และ
ปญญาประดิษฐ (AI)
(50 คน)

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ
โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสราง
พืน้ ฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

โปรแกรมที่ 6b ยกระดับสถาบัน/
ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

O1.6a พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย
สรางองคความรูที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
ของคนไทย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของ
นวัตกรรม เพือ่ พัฒนาสถาบันความรู/
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอโจทยทา สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรม
ทายในอนาคต
KR1.6a.1 จํานวนระบบสงเสริมการใชโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
R1.5.1 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู
(1 ระบบ)
จากการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier research)
KR1.6a.2 ระบบฐานขอมูลระดับประเทศ
ที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน
สําหรับเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมที่เกิด
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
จากการใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2
วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู
(รอยละ 60)
KR1.5.2 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู (1 ระบบ)
จากการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่ระบุวา KR1.6a.3 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบหรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพื้นฐานดาน
จะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
สนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2
นวัตกรรม
(รอยละ 60)
(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)
KR1.5.3 รอยละของผลงานวิจัย องคความรู
KR1.6a.4 จํานวนโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุวาจะมีผลงาน
การทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant)
ตีพิมพในระดับชาติ ไดรับการตีพิมพใน
ที่ภาคเอกชนรวมลงทุน
วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลที่
(5 แหง นับจากป 2563)
ไดรับการยอมรับ
KR1.6a.5 รอยละของโครงสรางพื้นฐานดานการ
(รอยละ 100)
วิจัยและนวัตกรรม ที่เปนหองปฏิบัติการทดลอง
KR1.5.4 รอยละของโครงการที่ระบุวาจะมี
และอุปกรณเครื่องมือ ที่ไดรับการสนับสนุนมีการ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรขององคความรู เทคโนโลยีและ รวมใชโดย 2 หนวยงานขึ้นไป
(รอยละ 20 ของโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการ
นวัตกรรม
สนับสนุนทีล่ งทะเบียนทั้งหมด)
(รอยละ 70)
KR1.6a.6 จํานวนโครงการพัฒนาโครงสราง
KR1.5.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการวิจัย
พื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ หรือโครงสราง
รวมกับกลุมวิจัยสําคัญของโลกหรือจํานวน
พื้นฐานสเกลใหญทจี่ ําเปนตอการพัฒนา
โครงการที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความมั่นคง
สําคัญของโลก
(50 โครงการ)
(รอยละ 10)

O1.6b ยกระดับศักยภาพสถาบัน/
ศูนยวิจัยใหทัดเทียมกับมาตรฐาน
สากลดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
KR1.6b.1 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัยที่
มีโครงการวิจัยรวมและรวมลงทุนวิจัย
กับตางประเทศ
(80 แหง)
KR1.6b.2 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัย
ติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูใน
ฐานขอมูล Scimago Institutions
Rankings
(50 แหง)
KR1.6b.3 รอยละขององคความรู/
เทคโนโลยี/ผลงานตีพิมพทางวิชาการ
ที่ไดรวมพัฒนาจากการเคลื่อนยาย
บุคลากรและถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีหรือความรวมมือระหวาง
องคกร
(รอยละ 50 ของโครงการที่ระบุวาจะ
มีผลงานตีพิมพ)

6 พฤศจิกายน 2563

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
เจตนารมณ
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยนําเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย
สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ไดอยางเปนรูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพืน้ ที่ในแตละประเด็นที่ทา ทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)
KR2.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดั เจน
ในการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเพือ่ ตอบโจทยทา
ทายของสังคม
(300 ชิ้น)

O2 แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม

KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชในทาง
ปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมด
ใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใชขยายผลตอ
ยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมาย
อื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทาย
ของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.4 จํานวนประชาชนผูไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาหรือยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทา ทายของสังคม โดยการนําองคความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในทางปฏิบตั ิและ/หรือขยายผล
(1,000,000 คน)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความมัน่ คงทุกมิติ
โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ ยืนดานสังคม โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการเกษตร
และความมั่นคงทุกมิติ
O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหาทาทายของประเทศใน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร และบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

O2.8 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวติ ดวยตนเองไดอยางมีคุณคา และสราง
กลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย

KR2.7.1 จํานวนนวัตกรรม องคความรู และเทคโนโลยี ใหม ที่ถูกสรางเพื่อแกไข
ปญหาและ/หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบ
โจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร]
(100 ชิ้น)
KR2.7.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนําไปใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทย
ทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกู สรางทั้งหมดใน 3 ป
คือ 2563-2565)
KR2.7.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่
นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น
หรือกลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อ
ตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของกับสังคมสูง
วัย รวมถึงโครงสรางประชากร ระบบบริการ ระบบกําลังคน ระบบขอมูล
ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวของ เปนตน
(100 ชิ้น)
KR2.8.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูก
นําไปใชเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงวัย หรือแกปญหา
สังคมสูงวัย และสนับสนุนใหคนทุกวัยใชชีวติ รวมกัน รวมถึงลดชองวาง
ระหวางวัย ในพื้นที่ที่กํากับดูแลเปนการเฉพาะ (Sandbox)
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกู สรางทั้งหมด
ใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.8.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่นําไปใช
ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กอยางครอบคลุม
ทุกบริบทของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชากรทุกชวงวัย
ไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงวัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการ
ตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.8.4 จํานวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุ รวมถึง
ระบบการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
ที่พัฒนาเปนตนแบบหรือพื้นทีท่ ดลอง โดยใชการวิจยั และนวัตกรรม
(10 ระบบ)
KR2.8.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นําไปสู
การพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่ง
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผูสูงอายุ
(50 ชิ้น)
KR2.8.6 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชวยเหลือการดํารงชีวติ
(Assisted living) หรือยกระดับคุณภาพชีวติ สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ
(50 ชิ้น)

O2.9a พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแกไขปญหาทาทายดานสังคม
พรอมทั้งยกระดับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น ความขัดแยง
ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ การแพทย สุขภาพและสาธารณสุข
และความมั่นคงทุกมิติ
KR2.9a.1 จํานวนองคความรูเ ชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดั เจนในการ
แกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม
(100 ชิ้น)
KR2.9a.2 รอยละขององคความรูเ ชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนําไปใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกู สรางทั้งหมดใน 3 ป คือ
2563-2565)
KR2.9a.3 รอยละขององคความรูเ ชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสังคมที่
นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือ
กลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.9a.4 จํานวนนวัตกรรมทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใชชีวติ รวมกัน
ในสังคมอยางสมานฉันท และอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
(10 ชิ้น)

O2.9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดานเพื่อแกไขปญหาทาทายและ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน

KR2.9b.1 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่ถูก
นําไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกู สรางทั้งหมดใน 3 ป คือ
2563-2565)
KR2.9b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่นําไปใช
ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือ
กลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือสามารถ
สรางคุณคา/มูลคาเพิ่มใหกับประเทศ
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ
โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

6 พฤศจิกายน 2563

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
เจตนารมณ
มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง
และการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)
KR3.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้น
เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานเกษตรและอาหาร
สุขภาพและการแพทย
(100 ชิ้น)

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
KR3.2 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการ
KR3.3 จํานวนเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาและได KR3.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของวิสาหกิจที่ลงทุนดานวิจยั พัฒนา
คอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัล
นําไปใชทดแทนการนําเขาหรือตอยอดจาก และนวัตกรรม
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่นําเขาจากตางประเทศ
(รอยละ 10 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดที่ลงทุนดานวิจยั
ตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน
(10 ชิ้น/ระบบ)
พัฒนาและนวัตกรรม)
(50 ชิ้น/ระบบ)

KR3.5 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ
ระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร รวมทั้งขอมูล
ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ
และบริการระดับชาติ
(1 ระบบ)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย
โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและ
โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการ
โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดาน
นวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน
แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการ
วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ระเบียงเศรษฐกิจ
ระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไมใช เศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Nonเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เศรษฐกิจดิจิทัล
BCG)
O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด
O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดวยการวิจัยและ O3.10b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ O3.10c ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไมใช เศรษฐกิจ
(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรและอาหาร สุขภาพ ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ KR3.11a.1 จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนใน
ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ
และการแพทย
การดําเนินการ/พัฒนาตอเนื่อง 3 ป
พลิกโฉมฉับพลัน
KR3.10c.1 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
(250 ราย)
KR3.10a.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูก
KR3.10b.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ
KR 3.11a.2 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการ
สรางขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไมใช นวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ผลิตสินคาหรือบริการ หรือสนับสนุนการสงออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non- ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ
BCG) รวมถึงเทคโนโลยีที่นําไปใชเพื่อทดแทนการนําเขา
(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร
(100 ชิ้น)
(10 ชิ้น)
สุขภาพและการแพทย รวมถึงเทคโนโลยีที่นําไปใชเพื่อ พลิกโฉมฉับพลัน
KR 3.11a.3 จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่สามารถเพิ่ม
(50 ชิ้น)
KR3.10a.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการดวยเทคโนโลยี
ทดแทนการนําเขา
KR3.10c.2 รอยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน ปญญาประดิษฐ (AI)/วิทยาการหุนยนต/ดิจิทัลเทคโนโลยี
สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ
(100 ชิ้น)
(จํานวน 500 ราย)
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนําไปใช KR3.10b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ประโยชนในดานพาณิชย และอุตสาหกรรม
นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ O3.11b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร
(รอยละ 20 ของโครงการที่มุงใชประโยชนดานพาณิชยและ
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนําไปใชประโยชนใน ดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ถูกนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา
(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร
เศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน
อุตสาหกรรม)
ดานพาณิชย และอุตสาหกรรม
(Food Innopolis)
KR3.10a.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ (รอยละ 20 ของโครงการที่มุงใชประโยชนดานพาณิชย (รอยละ 20)
KR3.11b.1
จํานวนผูประกอบการที่เขาไปใชบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ววน.
ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves)
และอุตสาหกรรม)
หรือเขาไปใชพื้นที่เพื่อจัดตั้งบริษัทเพื่อทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ
KR3.10b.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนวิจัยและ
(รอยละ 15)
นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมือง
นวัตกรรมของผูประกอบการไทยในเศรษฐกิจชีวภาพ
KR3.10a.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการไทยขนาดกลาง
นวัตกรรมอาหาร
และขนาดยอมในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves) ที่รวมลงทุน เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
(200 ราย)
(รอยละ 15)
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน.
O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึง
KR3.10b.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการไทย
(รอยละ 10)
การพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing
ขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจชีวภาพ
innovation business) ของผูประกอบการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่รวม
KR 3.11c.1 จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นําเสนอตอ กสว. หรือ สภช. เพื่อ
ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน.
ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
บริการภาครัฐ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation
(รอยละ 10)
business) ของวิสาหกิจและผูประกอบการ
(5 เรื่อง)

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและ
บริการ (NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่
สําคัญของประเทศ

O3.12 ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
คุณภาพและบริการ (NQI) ตามแนวทางสากล สําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายและภาคบริการที่สําคัญของประเทศ

KR3.12.1 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ
ระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร รวมทั้งขอมูล
ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ
และบริการระดับชาติ
(1 ระบบ)
KR3.12.2 รอยละของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ไดรับ
การยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
(รอยละ 50 ของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ NQI
ทั้งหมด)
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แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลือ่ มล้ํา

เจตนารมณ
มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถึงโอกาสในการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดอยางเทาเทียม นําไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อมล้ํา มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เพิ่มความเขมแข็งของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานทีม่ ั่นคง
ใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลางความเจริญในทองถิ่นดวยนวัตกรรม
(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)
O4a ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่และพัฒนา
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

O4b ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแมนยํา

O4c พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญ

KR4a.1 จํานวนวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใน
พื้นที่เปาหมาย ประสบความสําเร็จใน
การยกระดับรายไดเพิ่มขึน้ รอยละ 15
โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัย
หรือนวัตกรรม
(1,000 ราย)

KR4b.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความ
ชวยเหลือผานกระบวนการเชิง
นวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและ
สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับ
รายได
(40,000 คน)

KR4c.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลาง
ความเจริญ เมืองอัจฉริยะ เมืองนาอยู และ
เมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของ
เปาหมายการพัฒนาทีอ่ ยางยืน (SDGs ที่ 11)
(100 ชิ้น)

KR4a.2 จํานวนชุมชน
อัจฉริยะ (Smart
Community)/ชุมชน
นวัตกรรม มีความสามารถใน
การพัฒนา พึ่งตนเองและ
จัดการตนเอง
(500 ตําบล)

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและ
สังคมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ํา รวมทั้งการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
KR4.13.1 จํานวนนวัตกรชุมชน
(1,000 คน)
KR4.13.2 จํานวนนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาสําคัญ
ใหกับชุมชนได
(1,000 นวัตกรรม)
KR4.13.3 จํานวนวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เปาหมาย
ประสบความสําเร็จในการยกระดับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร
วิจัยหรือนวัตกรรม
(1,000 ราย)
KR4.13.4 จํานวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถใน
การพัฒนา พึ่งตนเองและจัดการตนเอง
(500 ตําบล)
KR4.13.5 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่นาํ องคความรู นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (Appropriate Technology) ไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม
(500 แหง)
KR4.13.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เปาหมาย บน
ฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นที่
(รอยละ 10 ตอปจากฐานป 2563)

KR4c.2 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชนบท
(อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและ
เกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ
เหลื่อมล้ํา รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชีวิต
หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(200 แหง)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยําโดยใชวทิ ยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
O4.14 ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได สําหรับคนจน

KR4.14.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและ
สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได
(40,000 คน)
KR4.14.2 จํานวนระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามกลุมเปาหมายคนจนที่มคี วามแมนยําของประเทศ
เพื่อใหการจัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีการทดลองใช
(1 ระบบ)

KR4c.3 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมาย
ของการกระจายความเจริญที่มี
แผนพัฒนาเมืองซึ่งออกแบบโดยใช
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(10 เมือง)

KR4c.4 จํานวนจังหวัดที่ประกาศใชนโยบาย
และมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่
และ/หรือ ลดความเหลื่อมล้ําในพื้นที่ โดยใช
ขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม
(15 จังหวัด)

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
O4.15 พัฒนาและใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคและเชือ่ มโยงความ
เจริญสูชนบท

KR4.15.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ
เมืองนาอยู และเมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาทีอ่ ยางยืน (SDGs ที่ 11)
(100 ชิ้น)
KR4.15.2 จํานวนนวัตกรรมการออกแบบเมืองที่ใชหลักการออกแบบอารยสถาปตย (Universal Design) ที่มีการ
ออกแบบใหเปนมิตรตอประชากรทุกชวงวัย รวมทั้งผูสูงอายุ และคนพิการ
(10 ชิ้น)
KR4.15.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ
เหลื่อมล้ํา รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(200 แหง)
KR4.15.4 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมายของการกระจายความเจริญที่มีแผนพัฒนาเมืองซึ่งออกแบบโดยใชผลงานวิจยั
และนวัตกรรม
(10 เมือง)
KR4.15.5 จํานวนเมืองศูนยกลางที่นาอยูและเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสรางงานใน
เขต เมืองหลักและเมืองโดยรอบ
(จํานวน 10 เมือง)
KR4.15.6 จํานวนจังหวัดที่ประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพืน้ ที่ และ/หรือ ลดความ
เหลื่อมล้ําในพื้นที่ โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม
(15 จังหวัด)
KR4.15.7 จํานวนโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยใชงานวิจยั และนวัตกรรม
(5 โครงการ)
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โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
เจตนารมณ
มุงปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกับแผนอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)
O16 พัฒนาระบบ อววน. เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่เอื้อตอความตองการของประเทศ ดวย ววน.
KR16.1 จํานวนมหาวิทยาลัยมุงเนนวิจัยและ
KR16.2 จํานวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่
ววน. แบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม
เมืองนวัตกรรมในระเบียงนวัตกรรมภาค
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year,
ตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทยความตองการ Block grant ที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตาม
ของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
หลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคมี
(10 มหาวิทยาลัย)
ตนทุนหรือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความคุมคา
(1 ระบบ)

KR16.3 จํานวนระบบติดตามประเมินผลการลงทุนดาน ววน. ที่ KR16.4 จํานวนระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีการบูรณาการ
วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน ขอมูลที่เกี่ยวของกับ อววน. อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
(1 ระบบ)
ความตองการของผูใช
(1 ระบบ)

KR16.5 จํานวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงาน
โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันกับ
เครือขายระดับโลก และตอบโจทยตามยุทธศาสตร อววน. ได
อยางมีนัยสําคัญ
(1 ระบบ)

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ
เจตนารมณ
มุงใหความสําคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหาวิกฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน.
เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)
O17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) ตอการเกิดภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ
KR17a.1 จํานวนชุดความรูสาธารณะ
เกี่ยวกับปญหาและการจัดการเมือ่
ประสบภัยพิบตั ิและภาวะวิกฤติ
เรงดวนอยางเปนระบบ มีความรูใน
การจัดการตนเอง
(50 ชิ้น)

KR17a.2 จํานวนฐานขอมูลและศูนยขอ มูลที่
จําเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่
(10 ชิ้น/ศูนยขอมูล)

KR17a.3 จํานวนนวัตกรรมและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงาน
จาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและ
ภาวะวิกฤติเรงดวน
(50 ชิ้น/เรื่อง)

KR17a.4 รอยละของนวัตกรรม
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการ
จัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เรงดวน ที่ถูกนําไปใชประโยชน
(รอยละ 80)

O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะ
วิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
KR17b.1 จํานวนขอมูล/องคความรูระดับประเทศ
KR17b.2 จํานวนขอมูลเพื่อการลงทุนในการพัฒนากําลังคนและโครงสราง
เพื่อใหหนวยงานที่เกีย่ วของ สามารถรวมกันจัดการ
พื้นฐานดาน ววน. ที่เกี่ยวของกับการรับมือภาวะวิกฤติเรงดวนเพื่อใหประเทศ
ภาวะวิกฤติเรงดวนไดทันทวงที และเหมาะสมกับ
ปรับตัวได มีความมั่นคงในทุกมิติ
สถานการณ
(10 ชิ้น/ระบบ)
(50 ชิ้น/ระบบ)
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