เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
ของแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565
ฉบับปรับปรุง สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย
กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

6 พฤศจิกายน 2563

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
เจตนารมณ มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้งการ
วางพื้นฐานการพัฒนากำลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศดานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และใหความสำคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนาเปนสำคัญ
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของแพลตฟอรมที่ 1 :
• บัณฑิต/ผูสำเร็จการศึกษามีทักษะตรงความตองการของตลาดแรงงาน
• บัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) เพิ่มขึน้
• แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการไดรับการยกระดับทักษะขั้นสูงที่จำเปนตองานในปจจุบันและอนาคตเพิ่มขึ้น และ
สามารถรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• เกิดองคความรูและกระบวนทัศนใหมทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรที่สรางความเขาใจและทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สำคัญที่ประเทศตองมีในอนาคต รวมถึงการคนพบสิ่งใหม (New Discovery) การทำ
สำเร็จเปนครั้งแรกในโลก (First in Class) หรือการสรางสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class)
• บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยูในฐานขอมูลที่ไดรับการ
ยอมรับ เพิ่มขึ้น
• เกิดธุรกิจจากการใชเทคโนโลยีเขมขน (Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางดานวิศวกรรมหรือตนแบบ (Prototype) จาก
งานวิจัยขั้นแนวหนา
• สถาบัน/ศูนยวิจัยของประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ และอยูในระดับชั้นนำของโลก
• มีระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนาที่สงเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและนวัตกรรม
• มีระบบที่เก็บหรือเชื่อมโยงวิทยาการหรือองคความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผูถือครองงานความรูในปจจุบันที่สามารถเขาถึงและสืบคนและเปนที่ยอมรับ ตลอดจนมีการ
วิเคราะหวิทยาการสำคัญที่ประเทศตองมีในอนาคต
• มูลคาการลงทุนของบริษัทที่มาใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ประกอบดวย
โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ พื ้นที ่เศรษฐกิจ พิเศษและพื้นที่นวัต กรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสราง
บัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill)
โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ
โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
โปรแกรมที่ 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1a พัฒนากำลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)
(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)
O1b พัฒนาสถาบันความรู/ศูนยวิจัย ใหมีศักยภาพในระดับสากล และสามารถผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ
KR1b.1 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
(50 แหง)
KR1b.2 รอยละของผลงาน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร Quartile ที่ 1 หรือ 2
บนฐาน Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2563)
KR1b.3 รอยละของกำลังคนที่เปนบัณฑิตและผูไดรับการฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับที่ตลาดงานของ
ประเทศตองการ ซึ่งเกิดจากการรวมพัฒนาระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพิ่มขึ้น
(เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับป 2563)
KR1b.4 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อการเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได
สำหรับแตละชวงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(10 ระบบ)
O1c พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
KR1c.1 จำนวนเทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
(500 เทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรม)

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.1 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศมีกำลังคนของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรองรับ
การพัฒนาประเทศ
KR1.1.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากรเพิ่มขึ้น
(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)
(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)
KR1.1.2 จำนวนระบบประมาณการและวางแผนความตองการกำลังคนของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.1.3 จำนวนระบบในการสรางและสนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและความตอเนื่องของการวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวน
นักวิจัยและพัฒนาเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน ของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.1.4 จำนวนระบบและกลไกดึงดูดที่สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีของประเทศ
(5 ระบบ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 1 (Subprogram):
1.1 สรางนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ
1.2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.2 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหมีกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
KR1.2.1 จำนวนนวัตกรรมการสรางและพัฒนากำลังคนระดับสูง/ทักษะระดับสูง ที่สามารถตอบความตองการ
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองตอความตองการของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรมตาง ๆ เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(20 ชิ้น/ระบบ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 2 (Subprogram):
2.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
เพื่อการสรางบัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ
การเพิ่มทักษะ (Re-skill)
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสราง
บัณฑิต การสงเสริมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Reskill)
KR1.3.1 จำนวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุนใหบุคลากรมีทักษะที่จำเปนสำหรับอนาคต สามารถ
ปรับตัวจากผลกระทบอยางฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
(1 ระบบ)
KR1.3.2 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อการเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได
สำหรับแตละชวงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(10 ระบบ)
KR1.3.3 จำนวนพื้นที่หรือนิเวศการเรียนรูที่เขาถึงไดและถูกนำไปใช สำหรับการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะ
เยาวชน เพื่อเสริมการมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สำคัญ
ตาง ๆ
(10 พื้นที่หรือนิเวศการเรียนรู)
KR1.3.4 จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ virtual ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
ของคนทุกชวงวัย เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนในรูปแบบการเพิ่มทักษะ (Re-Skill), การพัฒนาทักษะ (Up-Skill),
การเพิ่มทักษะใหม (New-Skill) และการสรางบัณฑิตของประเทศ
(10 ระบบ)
KR1.3.5 จำนวนระบบพัฒนากำลังคนรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิตและผูไดรับ
การฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับที่ตลาดงานของประเทศตองการโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม
(2 ระบบ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 3 (Subprogram):
3.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต รวมถึงพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต
3.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มทักษะ (Re-skill) และการพัฒนาทักษะ (Up-Skill) กำลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและระบบการสรางครู
3.4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางบัณฑิต เชน บัณฑิตพันธุใหม

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.4 พัฒนากำลังคนที่สามารถสราง พัฒนาเครื่องมือทางปญญาประดิษฐ และทำงานโดยใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐและสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
KR1.4.1 จำนวนเด็กและเยาวชนมีความเขาใจและทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรและ
ปญญาประดิษฐ (AI) หรือเฉพาะปญญาประดิษฐ (AI) ที่สามารถนำไปใชงานพื้นฐานได
(80,000 คน)
KR1.4.2 จำนวนบุคลากรที่มีทักษะพื้นฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ (AI) หรือการพัฒนาตอ
ยอดเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI) ที่สามารถนำไปใชงานได
(80,000 คน)
KR1.4.3 จำนวนนักวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรขั้นสูง วิทยาการหุนยนต และปญญาประดิษฐ (AI)
(50 คน)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 4 (Subprogram):
4.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
4.2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนดานปญญาประดิษฐ (AI)

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรูที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ตอโจทยทาทายในอนาคต
KR1.5.1 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรูจากการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier research) ที่ระบุวาจะมีผลงาน
ตีพิมพ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2
(รอยละ 60)
KR1.5.2 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรูจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2
(รอยละ 60)
KR1.5.3 รอยละของผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ
(รอยละ 100)
KR1.5.4 รอยละของโครงการที่ระบุวาจะมีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรขององค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(รอยละ 70)
KR1.5.5 รอยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสำคัญของโลกหรือจำนวนโครงการที่ไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานใหทุนสำคัญของโลก
(รอยละ 10)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 5 (Subprogram):
5.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูยุคเทคโนโลยีควอนตัม
5.2 การสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูการวิจัยขั้นแนวหนาดานอวกาศและดาราศาสตร
5.3 การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมเพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและสมรรถภาพของทุ น มนุ ษ ย ใ นศตวรรษที่ 21 ด า น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.6a พัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย หรือในสเกลใหญที่จำเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและความมั่นคง และพัฒนาระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
KR1.6a.1 จำนวนระบบสงเสริมการใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(1 ระบบ)
KR1.6a.2 ระบบฐานขอมูลระดับประเทศ สำหรับเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู
(1 ระบบ)
KR1.6a.3 จำนวนเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)
KR1.6a.4 จำนวนโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant) ที่ภาคเอกชนรวมลงทุน
(5 แหง นับจากป 2563)
KR1.6a.5 รอยละของโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ที่เปนหองปฏิบัติการทดลอง และอุปกรณเครื่องมือ
ที่ไดรับการสนับสนุนมีการรวมใชโดย 2 หนวยงานขึ้นไป
(รอยละ 20 ของโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุนที่ลงทะเบียนทั้งหมด)
KR1.6a.6 จำนวนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ หรือโครงสรางพื้นฐานสเกลใหญที่จำเปนตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความมั่นคง
(50 โครงการ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 6a (Subprogram):
6a.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัยขนาดใหญ โดยเฉพาะที่เปน Big Science ที่สามารถ
รองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทยความทาทายในระดับโลก

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O1.6b ยกระดับศักยภาพสถาบัน/ศูนยวิจัยใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
KR1.6b.1 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยที่มีโครงการวิจัยรวมและรวมลงทุนวิจัยกับตางประเทศ
(80 แหง)
KR1.6b.2 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
(50 แหง)
KR1.6b.3 รอยละขององคความรู/ผลงานตีพิมพทางวิชาการ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ไดรวมพัฒนาจากการเคลื่อนยาย
บุคลากรและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีหรือความรวมมือระหวางองคกร
(รอยละ 50 ของโครงการที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ/เทคโนโลยี/นวัตกรรม)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 6b (Subprogram):
6b.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสถาบันความรูและสถาบันวิจัยสูมาตรฐานสากล

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
เจตนารมณ ใหความสำคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยนำเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ไดอยางเปนรูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและ
พื้นที่ในแตละประเด็นที่ทาทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของแพลตฟอรมที่ 2 :
• คนทุกวัยใชชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผูส ูงอายุสามารถใชชีวิตใน
สังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ
• ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ป มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได
• ประชาชนในประเทศไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น อาทิ การบริหารจัดการน้ำที่ดี ความเสียหายที่
เกิดจากน้ำทวมและน้ำแลงลดลง การปลอยกาซเรือนกระจกลดลง ปริมาณ PM2.5 ไมเกินคามาตรฐาน ปริมาณขยะลดลง
เกิดการนำขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใชเพิ่มขึ้น เปนตน
• การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ปาไมและระบบนิเวศชายฝงลดลง
• เกิดองคความรูทสี่ ามารถนำไปสูการกำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
• มีผลงานวิจยั เชิงบูรณาการที่สะทอนคุณคาผูสูงอายุเพื่อดึงศักยภาพ และพัฒนาสวัสดิภาพของผูสูงอายุที่นำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
• เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผูส ูงอายุและคนพิการใหสามารถดำรงชีวิตอยาง
มีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล เพิ่มขึ้น
• คะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น และอยูในอันดับที่ดีขึ้น
• ประเทศไทยสามารถแกปญ
 หาภาระโรคที่เปนปญหาได
• อุบัติการณการเกิดโรคไมติดตอเรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ลดลง และโรคที่เกิดในผูสูงอายุ เชน อัลไซ
เมอร และพารกินสัน เปนตน ลดลง
• การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของประเทศไทยลดลง
• ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
• นโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่ไดจากองคความรูที่สรางขึ้น
• ขอพิพาทในประเทศกรณีความไมเปนธรรมลดลง

ประกอบดวย
โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนด านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
การเกษตร
โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ
โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O2 แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
KR2.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชัดเจนในการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(300 ชิ้น)
KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการ
ขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทย
ทาทายของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป
คือ 2563-2565)
KR2.4 จำนวนประชาชนผูไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทาย
ของสังคม โดยการนำองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล
(1,000,000 คน)

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการเกษตร
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหาทาทายของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการเกษตร และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
KR2.7.1 จำนวนนวัตกรรม องคความรู และเทคโนโลยี ใหม ที่ถูกสรางเพื่อแกไขปญหาและ/หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร
(100 ชิ้น)
KR2.7.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือ
ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.7.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่นำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเกษตร
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป
คือ 2563-2565)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 7 (Subprogram):
7.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะ (Zero Waste)
7.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ (PM 2.5)
7.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงดานน้ำของประเทศ
7.4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.5 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาดานความมั่นคงทางอาหาร

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O2.8 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตดวย
ตนเองไดอยางมีคุณคา และสรางกลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย
KR2.8.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสรางประชากร ระบบ
บริการ ระบบกำลังคน ระบบขอมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
เปนตน
(100 ชิ้น)
KR2.8.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใชเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
เขาสูสังคมสูงวัย หรือแกปญหาสังคมสูงวัย และสนับสนุนใหคนทุกวัยใชชีวิตรวมกัน รวมถึงลดชองวางระหวางวัย
ในพื้นที่ที่กำกับดูแลเปนการเฉพาะ (Sandbox)
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.8.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่นำไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบ
หรือโครงการขนาดเล็กอยางครอบคลุมทุกบริบทของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชวง
วัยไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงวัย ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน
3 ป คือ 2563-2565)
KR2.8.4 จำนวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสำหรับผูสูงอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และ
ระบบพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่พัฒนาเปนตนแบบหรือพื้นที่ทดลอง โดยใชการวิจัยและนวัตกรรม
(10 ระบบ)
KR2.8.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นำไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย
มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผูสูงอายุ
(50 ชิ้น)
KR2.8.6 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชวยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) หรือยกระดับคุณภาพชีวิต
สำหรับผูสูงอายุและคนพิการ
(50 ชิ้น)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 8 (Subprogram):
8.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง
8.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดชองวางและความเหลื่อมล้ำระหวางวัยเพื่อการอยูรวมกันในสังคมสูงวัย
8.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของวัยแรงงานเขาสูการเปนผูสูงวัย
8.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมที่เปนมิตรสำหรับผูสูงวัย

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและ
ความมั่นคงทุกมิติ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O2.9a พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแกไขปญหาทาทายดานสังคม พรอมทั้งยกระดับการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น ความขัดแยง ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการภาครัฐ การแพทย สุขภาพและสาธารณสุข และความมั่นคงทุกมิติ
KR2.9a.1 จำนวนองคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชัดเจนในการแกไขปญหาหรือยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม
(100 ชิ้น)
KR2.9a.2 รอยละขององคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไข
ปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.9a.3 รอยละขององคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสังคมที่นำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป
คือ 2563-2565)
KR2.9a.4 จำนวนนวัตกรรมทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใชชีวิตรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท
และอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
(10 ชิ้น)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 9a (Subprogram):
9a.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาระบบสุขภาพ
9a.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
9a.3 การวิจัยเพื่อสรางความมั่นคง สังคมสมานฉันท ลดความรุนแรง และสงเสริมสังคมเปด (Open Society)
9a.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรม

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจยั ดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O2.9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดานเพื่อแกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
KR2.9b.1 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่ถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการ
แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)
KR2.9b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่นำไปใชขยายผลตอยอดจาก
โครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมายอื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน หรือสามารถสรางคุณคา/มูลคาเพิ่มใหกับประเทศ
(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป
คือ 2563-2565)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 9b (Subprogram):
9b.1 การวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน
9b2. การวิจัยดานสรางสรรคงานศิลป
9b.3 การวิจัยดานสุวรรณภูมิศึกษา

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
(6 พฤศจิกายน 2563)

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศ
เจตนารมณ มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุด
พนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลางและการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพา
ตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของแพลตฟอรมที่ 3 :
• เกิดการจางงานที่ใชความรูและทักษะ (Knowledge Worker) ในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้งดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และอุตสาหกรรมที่ไมใช BCG
• ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก รวมถึงประเทศมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพิ่มขึ้น

ประกอบดวย
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในอุ ตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไม ใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ
(AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล
โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการ
ที่สำคัญของประเทศ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพึ่งพา
ตนเองอยางยั่งยืน
KR3.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย
(100 ชิ้น)
KR3.2 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัล
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน
(50 ชิ้น/ระบบ)
KR3.3 จำนวนเทคโนโลยีที่พัฒนาและไดนำไปใชทดแทนการนำเขาหรือตอยอดจากเทคโนโลยีที่นำเขาจากตางประเทศ
(10 ชิ้น/ระบบ)
KR3.4 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของวิสาหกิจที่ลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
(รอยละ 10 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดที่ลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)
KR3.5 จำนวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร
รวมทั้งขอมูลความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ
(1 ระบบ)

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอื่นที่ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อื่นที่ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
KR3.10a.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมายอื่นที่ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
(10 ชิ้น)
KR3.10a.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอืน่ ที่ไมใช เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนำไปใชประโยชนในดานพาณิชย และ
อุตสาหกรรม
(รอยละ 20 ของโครงการที่มุงใชประโยชนดานพาณิชยและอุตสาหกรรม)
KR3.10a.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย (SCurves)
(รอยละ 15)
KR3.10a.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเปาหมาย (SCurves) ที่รวมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน.
(รอยละ 10)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 10a (Subprogram):
10a.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางเศรษฐกิจกระแสใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมความมั่นคง
และอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รวมทั้งรถและเรือ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย
KR3.10b.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย
(100 ชิ้น)
KR3.10b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนำไปใชประโยชนในดานพาณิชย และอุตสาหกรรม
(รอยละ 20 ของโครงการที่มุงใชประโยชนดานพาณิชยและอุตสาหกรรม)
KR3.10b.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของผูประกอบการไทยในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
(รอยละ 15)
KR3.10b.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่รวมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. เพิ่มขึ้น
(รอยละ 10)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 10b (Subprogram):
10b.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
ดานเกษตรและอาหาร
10b.2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
ดานการแพทย
10b.3 การยกระดับประสิทธิภาพดานการเกษตร
10b.4 การวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.10c ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต
ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉม
ฉับพลัน
KR3.10c.1 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI)
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน
(50 ชิ้น)
KR3.10c.2 รอยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI)
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ถูกนำไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิก
โฉมฉับพลัน
(รอยละ 20)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 10c (Subprogram):
10c.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ (AI) และหุนยนต
10c.2 การสงเสริมการวิจัยดานดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการแขงขันและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันดาน (Digital Transformation)

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด
KR3.11a.1 จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลใน
การผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนในการดำเนินการ/พัฒนาตอเนื่อง 3 ป
(250 ราย)
KR 3.11a.2 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการผลิตสินคาหรือบริการ หรือ
สนับสนุนการสงออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)
(100 ชิ้น)
KR 3.11a.3 จำนวนผูประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล หรือเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑหรือบริการดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI)/วิทยาการหุนยนต/ดิจิทัลเทคโนโลยี
(จำนวน 500 ราย)
O3.11b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic
Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
KR3.11b.1 จำนวนผูประกอบการที่เขาไปใชบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. หรือเขาไปใชพื้นที่เพื่อจัดตั้งบริษัท
เพื่อทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก
(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร
(200 ราย)
O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอื้อ
ตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผูประกอบการ
KR 3.11c.1 จำนวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำเสนอตอ กสว. หรือ สภช. เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย
พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing
innovation business) ของวิสาหกิจและผูประกอบการ
(5 เรื่อง)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 11 (Subprogram):
11.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups)
11.2 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
11.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สำหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายและภาคบริการที่สำคัญของประเทศ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O3.12 ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) ตามแนวทางสากล
สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่สำคัญของประเทศ
KR3.12.1 จำนวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร
รวมทั้งขอมูลความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ
(1 ระบบ)
KR3.12.2 รอยละของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ
(NQI) ไดรับการยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ
(รอยละ 50 ของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ NQI ทัง้ หมด)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 12 (Subprogram):
12.1 การพั ฒ นาโครงสร า งพื ้ น ฐานทางคุ ณภาพและบริ การ (National Quality Infrastructure: NQI) สำหรั บ
อุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่สำคัญของประเทศ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
เจตนารมณ มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถึงโอกาสในการพัฒนา
เชิงพื้นที่ไดอยางเทาเทียม นำไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อมล้ำ มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
เพิ่มความเขมแข็งของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานที่มั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลาง
ความเจริญในทองถิ่นดวยนวัตกรรม
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของแพลตฟอรมที่ 4 :
• คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ รวมทั้งกลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
• เกิดการสรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟน ตัวเขาสูภ าวะปกติ
• ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI) จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) ของ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ดีขึ้น
• ชองวางความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ลดลง
• ผลิตภัณฑมวลรวมของเมืองศูนยกลางและเมืองโดยรอบเพิ่มขึ้น

ประกอบดวย
โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O4a ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่และพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
KR4a.1 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เปาหมาย ประสบความสำเร็จในการ
ยกระดับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัยหรือนวัตกรรม
(1,000 ราย)
KR4a.2 จำนวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พึ่งตนเองและ
จัดการตนเอง
(500 ตำบล)
O4b ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ
KR4b.1 จำนวนคนจนที่ไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและสามารถใชองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได
(40,000 คน)
O4c พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญ
KR4c.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ เมืองนา
อยู และเมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาที่อยางยืน (SDGs ที่ 11)
(100 ชิ้น)
KR4c.2 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นำองคความรูและนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความเหลื่อม
ล้ำ รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(200 แหง)
KR4c.3 จำนวนเมืองที่เปนเปาหมายของการกระจายความเจริญที่มีแผนพัฒนาเมืองซึ่งออกแบบโดยใชผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
(10 เมือง)
KR4c.4 จำนวนจังหวัดที่ประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ และ/หรือ ลดความเหลื่อมล้ำ
ในพื้นที่ โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม
(15 จังหวัด)

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
KR4.13.1 จำนวนนวัตกรชุมชน
(1,000 คน)
KR4.13.2 จำนวนนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาสำคัญใหกับชุมชนได
(1,000 นวัตกรรม)
KR4.13.3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เปาหมาย ประสบความสำเร็จใน
การยกระดับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัยหรือนวัตกรรม
(1,000 ราย)
KR4.13.4 จำนวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา พึ่งตนเอง
และจัดการตนเอง
(500 ตำบล)
(รวมป 2563-2565 เปน 1,500 ตำบล)
KR4.13.5 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่นำองคความรู นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate
Technology) ไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
(500 แหง)
KR4.13.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เปาหมาย บนฐานทุนทรัพยากร/
วัฒนธรรมในพื้นที่
(รอยละ 10 ตอปจากฐานป 2563)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 13 (Subprogram):
13.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจทองถิ่น
13.2 การวิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
13.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่นเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
13.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานสรางสรรคจากฐานทุนวัฒนธรรมเพือ่ สรางเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่
13.4 การวิจัยพัฒนาและสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ (Appropriate
Technology) เพื่อการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำ

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O4.14 ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได สำหรับคนจน
KR4.14.1 จำนวนคนจนที่ไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและสามารถใช
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได
(40,000 คน)
KR4.14.2 จำนวนระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามกลุมเปาหมายคนจนที่มีความแมนยำของประเทศ เพื่อใหการ
จัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีการทดลองใช
(1 ระบบ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 14 (Subprogram):
14.1 การวิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและชวยเหลือคนจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ
14.2 การวิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิต
เพื่อแกไขปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ
14.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซ
คุณคา (Value Chain) โดยมุงเนนการขจัดความยากจน รวมทั้งใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O4.15 พัฒนาและใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคและเชื่อมโยง
ความเจริญสูชนบท
KR4.15.1 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ
เมืองนาอยู และเมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาที่อยางยืน (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) ที่นำองคความรูและ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ
การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม
(200 แหง)
KR4.15.4 จำนวนเมืองที่เปนเปาหมายของการกระจายความเจริญที่มีแผนพัฒนาเมืองซึ่งออกแบบโดยใช
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
(10 เมือง)
KR4.15.5 จำนวนเมืองศูนยกลางที่นาอยูและเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสรางงาน
ในเขต เมืองหลักและเมืองโดยรอบ
(จำนวน 10 เมือง)
KR4.15.6 จำนวนจังหวัดที่ประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ และ/หรือ ลดความ
เหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม
(15 จังหวัด)
KR4.15.7 จำนวนโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยใชงานวิจัยและนวัตกรรม
(5 โครงการ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 15 (Subprogram):
15.1 การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
15.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
15.3 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายศูนยกลางความเจริญ
15.4 การวิจัยความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในดานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม
แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
เจตนารมณ มุงปฏิรูประบบการบริห ารจั ดการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่ อมโยงกั บ แผน
อุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของโปรแกรม 16 :
• ความสามารถในการแขงขัน และบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลก ผานการยกระดับความรวมมือดาน อววน. กับ
ตางประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับหนวยงานเพิ่มขึ้น

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs
O16 พัฒนาระบบ อววน. เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่เอื้อตอความตองการของประเทศ ดวย ววน.
KR16.1 จำนวนมหาวิทยาลัยมุงเนนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมืองนวัตกรรมในระเบียง
นวัตกรรมภาคตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
(10 มหาวิทยาลัย)
KR16.2 จำนวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน.แบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year, Block grant ที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคมีตนทุนหรือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความคุมคา
(1 ระบบ)
KR16.3 จำนวนระบบติดตามประเมินผลการลงทุนดาน ววน. ที่วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาใน
การลงทุน
(1 ระบบ)
KR16.4 จำนวนระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีการบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับ อววน. อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความตองการของผูใช
(1 ระบบ)
ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 16 (Subprogram):
16.1 Global Partnership Fund
16.2 ปฏิรูประบบ อววน.
16.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล อววน. โดยใชปญญาประดิษฐ (AI)

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
(6 พฤศจิกายน 2563)

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ
เจตนารมณ มุงใหความสำคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหาวิกฤติของ
ประเทศที ่ เ ป น ป ญ หาเร ง ด ว น ทำให ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถในการจั ด การและฟ  น ตั ว อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Resilience) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
ตัวอยางผลกระทบที่คาดหวังของโปรแกรม 17 :
• ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมจากการใชความรูและนวัตกรรมในการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจสังคมในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับพื้นที่
• มีระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่คลองตัว ยืดหยุน มีเอกภาพ สามารถสนับสนุนการเตือนภัยและ
ตอบสนองเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเรงดวนไดอยางทันทวงที

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ
(ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญภายในป พ.ศ. 2565)
OKRs

O17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) ตอการเกิดภาวะวิกฤติ
เรงดวนของประเทศ
KR17a.1 จำนวนชุดความรูสาธารณะเกี่ยวกับปญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบตั ิและภาวะวิกฤติเรงดวนอยางเปน
ระบบ มีความรูในการจัดการตนเอง
(50 ชิ้น)
KR17a.2 จำนวนฐานขอมูลและศูนยขอมูลที่จำเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่
(10 ชิ้น/ศูนยขอมูล)
KR17a.3 จำนวนนวัตกรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เรงดวน
(50 ชิ้น/เรื่อง)
KR17a.4 รอยละของนวัตกรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤติเรงดวน ที่ถูกนำไปใชประโยชน
(รอยละ 80)
O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุน
การจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
KR17b.1 จำนวนขอมูล/องคความรูระดับประเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถรวมกันจัดการภาวะวิกฤติเรงดวน
ไดทันทวงที และเหมาะสมกับสถานการณ
(50ชิ้น/ระบบ)
KR17b.2 จำนวนขอมูลเพื่อการลงทุนในการพัฒนากำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ที่เกี่ยวของกับการรับมือภาวะ
วิกฤติเรงดวนเพื่อใหประเทศปรับตัวได มีความมั่นคงในทุกมิติ
(10ชิ้น/ระบบ)

ตัวอยางแผนงานยอยภายใตโปรแกรมที่ 17 (Subprogram):
17.1 การบูรณาการการจัดการการระบาดและผลกระทบของโรคโควิด 19

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ
(6 พฤศจิกายน 2563)

