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บทสรุุปผู้้�บรุิหารุ

(ร่า่ง) นโยบายและยุทธศาสตร่ก์าร่อุุดมศกึษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 
เป็็นกร่อุบแนวิทางการ่พัฒนาร่ะบบอุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ ให้้เกิด 
ควิามสอุดคล้อุงและบูร่ณาการ่กัน เพ่�อุให้้เกิดเป็็นพลังในการ่ขบัเคล่�อุนการ่พฒันาป็ร่ะเทศ ท่�สอุดคล้อุงกับ
ทิศทางขอุงยุทธศาสตร่์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายขอุงร่ัฐบาล โดยม่วิิสัยทัศน์ค่อุ “เตรียีมคนไทยแห่ง่
ศตวรีรีษที� 21 พััฒนาเศรีษฐกิิจที�กิรีะจายโอกิาสอย่างทั�วถึึง สังคมที�มั�นคง และสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน  
โดยสรีา้งความเข้ม้แข้ง็ทางนวัตกิรีรีมรีะดับแนวห่น้าในสากิล นำาพัาปรีะเทศไปส่ป่รีะเทศที�พัฒันาแล้ว”

 การ่จััดทำา (ร่า่ง) นโยบายและยุทธศาสตร่ฉ์บบัน่� คำานึงถึึงบร่บิทขอุงการ่ป็ฏิิรู่ป็ป็ร่ะเทศในป็จััจุับนั
การ่จััดตั�งกร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นกร่ะทร่วิงให้ม่ และบริ่บทโลกท่�ม่ 
การ่เป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างร่วิดเร่็วิ จึังอุอุกแบบให้้ผู้ม่ส่วินเก่�ยวิข้อุงสามาร่ถึเข้ามาม่ส่วินร่่วิมในการ่ขับเคล่�อุน 
การ่ดำาเนินงานในลักษณะแพลตฟอุร่ม์ (Platform) ควิามร่ว่ิมม่อุตามเปา้ปรีะสงค์ข้องกิารีพัฒันาใน 4 ด้าน
 ได้แก่ 

1. กิารีพัฒันากิำาลังคนและสถึาบนัความร่ี ้

2. กิารีวิจัยและสรีา้งนวัตกิรีรีมเพัื�อตอบโจทย์ท้าทายข้องสงัคม

3. กิารีวิจัยและสรีา้งนวัตกิรีรีมเพัื�อเพิั�มข้ดีความสามารีถึกิารีแข้ง่ข้นั 

4. กิารีวิจัยและสรีา้งนวัตกิรีรีมเพัื�อกิารีพััฒนาเชิงิพัื�นที�และลดความเห่ลื�อมลำา

โดยดำาเนินงานควิบคู่ไป็กับการ่ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบอุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุง
ป็ร่ะเทศ 

สำาห้รั่บยุทธศาสตร่ก์าร่ดำาเนินงานในแต่ละแพลตฟอุร์่ม ได้กำาห้นดเป้็าห้มายและผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญ
 (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโป็ร่แกร่มภายใต้แพลตฟอุร่ม์ เพ่�อุเป็็นแนวิทางในการ่อุอุกแบบ
แผนด้านการ่อุุดมศึกษา และแผนด้านวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศต่อุไป็ 

ทั�งน่� สำานักงานสภานโยบายการ่อุุดมศกึษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห้ง่ชาติ และสำานักงาน
คณะกร่ร่มการ่สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (สกสวิ.) ซึ่ึ�งจััดตั�งขึ�นเม่�อุวัินท่� 2 พฤษภาคม 2562 
ได้ร่ว่ิมกันจััดทำา (ร่า่ง) แผนด้านวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ�นเพ่�อุเป็็น
แผนร่ะยะกลาง โดยม่ยุทธศาสตร่์ห้ลักท่�สอุดคล้อุงกับ (ร่่าง) นโยบายและยุทธศาสตร่์การ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 เพ่�อุให้้ทันกับการ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณปี็ 2563 - 2564 
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ตามแนวิทางท่�กำาห้นดในพร่ะร่าชบัญญัติสภานโยบายการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 
แห้ง่ชาติ พ.ศ. 2562 มาตร่า 11 (1) และ (2) โดยจัะม่การ่ป็รั่บป็รุ่งนโยบายและยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม และแผนด้านวิิทยาศาสตร่ ์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นร่ะยะ เพ่�อุให้้สอุดร่บั 
กับบร่ิบทขอุงการ่พัฒนาป็ร่ะเทศ ร่วิมทั�งป็รั่บป็รุ่งให้้ม่ควิามสมบูร่ณ์ขึ�น โดยเพิ�มเติมการ่มอุงภาพอุนาคต 
การ่วิิเคร่าะห์้สถึานการ่ณ์ด้านการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศและขอุงโลก  
และสถึานการ่ณก์าร่พฒันาป็ร่ะเทศร่ายสาขา ร่วิมทั�งการ่พฒันาเชงิพ่�นท่�

สำานักงานสภานโยบายการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ และ
สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (สกสวิ.)

สงิห้าคม 2562
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1 ทิศทางและนำโยบายการุพัฒนำาปรุะเทศ

ร่ฐับาลได้กำาห้นดยุทธศาสตร่ช์าติ 20 ปี็ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็็นแนวิทางในการ่พฒันาป็ร่ะเทศใน
ร่ะยะยาวิ เพ่�อุให้้ป็ร่ะเทศไทยบร่ร่ลวิุิสยัทัศน์ “ประเทศไทยมีีความีม่ี�นคง ม่ี�งค่�ง ย่�งยนื เป็นประเทศพัฒ่นาแล้้ว 
ด้้วยการพ่ัฒนาตามีหล่้กปร่ชญาของเศรษฐกิจพัอเพีัยง” โดยการ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัและสังคมขอุงป็ร่ะเทศให้้ม่
เสถ่ึยร่ภาพอุยา่งยั�งยน่ ตามแนวิทางท่�กำาห้นดในยุทธศาสตร่ช์าตินั�น จัำาเป็็นต้อุงอุาศัยควิามรู้่และควิามก้าวิห้น้า
ด้านวิิทยาศาสตร่์ เทคโนโลย่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ร่วิมถึึงการ่พัฒนากำาลังคนท่�เห้มาะสม เพ่�อุเป็็นกลไกสำาคัญ 
ในการ่นำาพาป็ร่ะเทศให้้ห้ลดุพ้นจัากกับดักป็ร่ะเทศร่ายได้ป็านกลาง 

ทั�งน่� ยุทธศาสตร่ช์าติได้ร่ะบุวิาร่ะการ่พัฒนาท่�เน้นการ่ป็ร่บัเป็ล่�ยนโคร่งสร่า้งทางเศร่ษฐกิจัขอุงป็ร่ะเทศ
ไป็สู่เศร่ษฐกิจัท่�ขับเคล่�อุนด้วิยนวัิตกร่ร่ม (Innovation-driven Economy) ร่วิมถึึงการ่เตร่่ยมควิามพร่้อุม 
เพ่�อุร่อุงรั่บการ่เป็ล่�ยนแป็ลงโคร่งสร้่างป็ร่ะชากร่ท่�เข้าสู่สังคมสูงวัิย ตลอุดจันร่อุงรั่บผลกร่ะทบจัากพลวัิตขอุง
กร่ะบวินการ่โลกาภิวัิตน์ การ่ย้ายขั�วิอุำานาจัทางเศร่ษฐกิจั และภูมิร่ัฐศาสตร่์ให้ม่ ตลอุดจันผลกร่ะทบจัาก 
การ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอุากาศท่�คาดว่ิาจัะม่ควิามรุ่นแร่งมากขึ�น ร่วิมถึึงการ่เป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างพลิกผัน  
(Disruption) จัากการ่พัฒนาอุยา่งก้าวิกร่ะโดดทางเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม

2 การุปฏิิรุ้ปรุะบบการุอุุด้มศึกษา วิิทยาศาสตร์ุ  
 วิิจััย และนำวัิตกรุรุม

ร่ฐับาลได้จััดให้้ม่สภาป็ฏิิรู่ป็แห้ง่ชาติขึ�นเม่�อุปี็ พ.ศ. 2557 และได้กำาห้นดให้้การ่ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบการ่อุุดมศกึษา
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นห้นึ�งในวิาร่ะการ่ป็ฏิิรู่ป็ท่�สำาคัญ เพ่�อุป็ร่บักร่ะบวินทัศน์การ่ดำาเนินงานและ
ทิศทางการ่พัฒนาด้านการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิวิน.) ให้้สอุดคล้อุงและบูร่ณาการ่กัน
เพ่�อุให้้เกิดพลังในการ่ขับเคล่�อุนการ่พัฒนาป็ร่ะเทศ โดยในเด่อุนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ม่การ่จััดตั�งกร่ะทร่วิง
การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิ.) ขึ�น และตร่าพร่ะร่าชบัญญัติเพ่�อุเป็็นกฎห้มายพ่�นฐาน
ด้านการ่พฒันาร่ะบบ อุวิวิน. ให้้ม่ควิามทันสมัยสอุดคล้อุงกับบริ่บทการ่พฒันาป็ร่ะเทศและบร่บิทโลก ร่วิมทั�ง
เป็็นกฎห้มายพ่�นฐานด้านการ่ส่งเสร่ิมการ่ใช้ อุวิวิน. เพ่�อุการ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัและสังคมขอุงป็ร่ะเทศ จัำานวิน  
10 ฉบบั ได้แก่ 

1. พร่ะร่าชบญัญติัป็ร่บัป็รุ่งกร่ะทร่วิง ทบวิง กร่ม (ฉบับท่� 19) พ.ศ. 2562

2. พร่ะร่าชบญัญติัร่ะเบย่บบร่หิ้าร่ร่าชการ่กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
พ.ศ. 2562

3. พร่ะร่าชบัญญัติสภานโยบายการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ พ.ศ. 2562

4. พร่ะร่าชบญัญติัการ่อุุดมศึกษา พ.ศ. 2562

5. พร่ะร่าชบญัญติัการ่สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร์่ การ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2562
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6. พร่ะร่าชบญัญติัการ่ศึกษาแห่้งชาติ (ฉบบัท่� 4) พ.ศ. 2562

7. พร่ะร่าชบญัญติัร่ะเบย่บบร่หิ้าร่ร่าชการ่กร่ะทร่วิงศึกษาธกิาร่ (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2562

8. พร่ะร่าชบญัญติัร่ะเบย่บขา้ร่าชการ่พลเร่อุ่นในสถึาบนัอุุดมศึกษา (ฉบับท่� 6) พ.ศ. 2562

9. พร่ะร่าชบญัญติัการ่บริ่ห้าร่สว่ินงานภายในสถึาบนัอุุดมศึกษา (ฉบับท่� 6) พ.ศ. 2562

10. พร่ะร่าชบญัญติัสถึาบันอุุดมศึกษาเอุกชน (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2562

ทั�งน่� พร่ะร่าชบญัญติัสภานโยบายการ่อุุดมศกึษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห้ง่ชาติ พ.ศ. 2562 
ได้กำาห้นดให้้ม่การ่จััดตั�งสภานโยบายการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห้ง่ชาติขึ�น เพ่�อุทำาห้น้าท่�
กำาห้นดนโยบายและยุทธศาสตร์่ อุวิวิน. ท่�สอุดคล้อุงกับยุทธศาสตร์่ชาติ แผนแม่บท และแผนอุ่�น ร่วิมทั�งนโยบาย
ขอุงร่ฐับาล ตลอุดจันเสนอุกร่อุบงบป็ร่ะมาณ อุวิวิน. ต่อุคณะรั่ฐมนตร่ ่เพ่�อุให้้ควิามเห็้นชอุบ ร่วิมทั�งทำาห้น้าท่�
ป็ลดล็อุกกฎห้มาย กฎ และร่ะเบย่บ เพ่�อุสร่า้งร่ะบบนิเวิศนวัิตกร่ร่ม ตลอุดจันกำากับ เร่ง่รั่ด ติดตามและป็ร่ะเมิน
ผลการ่ดำาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์่ให้้เกิดผลสมัฤทธิ�

3 ทิศทางเชิิงยุทธศาสตร์ุในำการุพัฒนำารุะบบ 
 อุุด้มศึกษา วิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม

คณะกร่ร่มการ่ขับเคล่�อุนการ่ป็ฏิิรู่ป็การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ได้กำาห้นดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร่์ในการ่พัฒนาร่ะบบ อุวิวิน. โดยคำานึงถึึงควิามสอุดคล้อุงกับยุทธศาสตร์่การ่พัฒนาป็ร่ะเทศ 
ร่ะยะยาวิ ร่วิมทั�งโจัทยท้์าทายท่�สำาคัญขอุงป็ร่ะเทศ อุาทิ 

1. ยุทธศาสตรีช์ิาติรีะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่ึ�งป็ร่ะกอุบด้วิย 1) ยุทธศาสตร์่ด้านควิามมั�นคง
 2) ยุทธศาสตร่์ด้านการ่สร่้างควิามสามาร่ถึในการ่แข่งขัน 3) ยุทธศาสตร่์การ่พัฒนาและเสริ่มสร่้างศักยภาพ
ทร่ัพยากร่มนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์่การ่สร้่างโอุกาสและควิามเสมอุภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์่ด้านการ่สร้่าง 
การ่เติบโตบนคุณภาพชวิ่ิตท่�เป็็นมิตร่ต่อุสิ�งแวิดล้อุม และ 6) ยุทธศาสตร์่ด้านการ่ป็รั่บสมดลุและพฒันาร่ะบบ
การ่บร่หิ้าร่จััดการ่ภาครั่ฐ

2. แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรีช์ิาติ 23 ฉบบั ป็ร่ะกอุบด้วิย 1) ควิามมั�นคง 2) การ่ต่างป็ร่ะเทศ  
3) การ่เกษตร่ 4) อุุตสาห้กร่ร่มและบร่ิการ่แห้่งอุนาคต 5) การ่ท่อุงเท่�ยวิ 6) พ่�นท่�และเม่อุงน่าอุยู่อัุจัฉร่ิยะ  
7) โคร่งสร่้างพ่�นฐาน ร่ะบบโลจิัสติกส์และดิจิัทัล 8) ผู้ป็ร่ะกอุบการ่และวิิสาห้กิจัขนาดกลางและขนาดย่อุม 
ยุคให้ม่ 9) เขตเศร่ษฐกิจัพิเศษ 10) การ่ป็รั่บเป็ล่�ยนค่านิยมและวัิฒนธร่ร่ม 11) ศักยภาพคนตลอุดช่วิงช่วิิต  
12) การ่พัฒนาการ่เร่ย่นรู่ ้13) การ่เสริ่มสร้่างให้้คนไทยม่สุขภาวิะท่�ด่ 14) ศักยภาพการ่ก่ฬา 15) พลังทางสงัคม 
16) เศร่ษฐกิจัฐานร่าก 17) ควิามเสมอุภาคและห้ลักป็ร่ะกันทางสงัคม 18) การ่เติบโตอุยา่งยั�งย่น 19) การ่บร่หิ้าร่
จััดการ่นำาทั�งร่ะบบ 20) การ่บริ่การ่ป็ร่ะชาชนและป็ร่ะสิทธภิาพภาคร่ฐั 21) การ่ต่อุต้านการ่ทจุัร่ติและป็ร่ะพฤติ
มิชอุบ 22) กฎห้มายและกร่ะบวินการ่ยุติธร่ร่ม และ 23) การ่วิิจััยและพฒันานวัิตกร่ร่ม
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3. ปรีะเด็นเรีง่ด่วน 5 ปแีรีกิข้องยุทธศาสตรีช์ิาติ 15 ปรีะเด็น ป็ร่ะกอุบด้วิย 1) ตำาบลมั�นคง มั�งคั�ง 
ยั�งยน่ 2) ปั็ญห้าควิามมั�นคงเร่ง่ด่วิน 3) ทจุัร่ติคอุร่ร์่ปั็ชนั 4) จััดการ่มลพษิทั�งร่ะบบ 5) การ่ทำางานขอุงภาคร่ฐั  
6) สภาพแวิดล้อุมขอุงรั่ฐ 7) สังคมสูงวัิย 8) คนและการ่ศึกษา 9) เศร่ษฐกิจัฐานร่าก 10) ยกร่ะดับบร่ิการ่
สาธาร่ณสขุ 11) กร่ะจัายศูนยก์ลางควิามเจัร่ญิ 12) เขตเศร่ษฐกิจัพเิศษ 13) ร่ะบบโลจิัสติกส์ 14) การ่ท่อุงเท่�ยวิ 
และ 15) พฒันาอุุตสาห้กร่ร่มท่�ม่ศักยภาพ 

4. นโยบายอื�น ๆ ที�สำาคัญข้องรีัฐบาล อุาทิ การ่แก้ไขปั็ญห้าในการ่ดำาร่งช่วิิตขอุงป็ร่ะชาชน  
การ่ยกร่ะดับศักยภาพขอุงแร่งงาน การ่ให้้ควิามชว่ิยเห้ล่อุเกษตร่กร่และพฒันานวัิตกร่ร่ม การ่วิางร่ากฐานร่ะบบ
เศร่ษฐกิจัขอุงป็ร่ะเทศสู่อุนาคต การ่เตร่่ยมคนไทยสู่ศตวิร่ร่ษท่� 21 การ่ป็ร่ับป็รุ่งร่ะบบสวัิสดิการ่และพัฒนา
คุณภาพช่วิิตขอุงป็ร่ะชาชน มาตร่การ่เศร่ษฐกิจัเพ่�อุร่อุงร่ับควิามผันผวินขอุงเศร่ษฐกิจัโลก การ่แก้ไขปั็ญห้า
ทจุัริ่ตและป็ร่ะพฤติมิชอุบในวิงร่าชการ่ทั�งฝ่่ายการ่เม่อุงและฝ่่ายร่าชการ่ป็ร่ะจัำา การ่แก้ไขปั็ญห้ายาเสพติดและ
สร่้างควิามสงบสุขในพ่�นท่�ชายแดนภาคใต้ การ่พัฒนาร่ะบบการ่ให้้บริ่การ่ป็ร่ะชาชน การ่จััดเตร่่ยมมาตร่การ่
ร่อุงร่บัภัยแล้งและอุุทกภัย และการ่สนบัสนุนให้้ม่การ่ศึกษา การ่ร่บัฟงัควิามเห้น็ขอุงป็ร่ะชาชน และการ่ดำาเนิน
การ่เพ่�อุแก้ไขเพิ�มเติมรั่ฐธร่ร่มนูญ

จัากโจัทย์สำาคัญข้างต้น สามาร่ถึสรุ่ป็ป็ร่ะเด็นการ่พัฒนาท่�การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่มจัะม่บทบาทสำาคัญเพ่�อุสนับสนุนให้้โจัทย์ท้าทายสำาคัญขอุงป็ร่ะเทศบร่ร่ลเุป้็าห้มายได้ ดังน่�

1. กิารีสรีา้งคน มุง่เน้นการ่พัฒนาบุคลากร่ให้้ม่คณุภาพ สามาร่ถึเร่ย่นรู่ไ้ด้ด้วิยตนเอุงตลอุดชวิ่ิต และ
ม่ทักษะท่�จัำาเป็็นต่อุการ่พฒันาเศร่ษฐกิจัและสังคมขอุงป็ร่ะเทศ 

2. กิารีสรีา้งองค์ความร่ี ้ มุ่งเน้นการ่วิิจััยเพ่�อุสะสมควิามรู่้เพ่�อุเป็็นการ่วิางร่ากฐานสำาห้ร่ับอุนาคต 
และการ่พัฒนาต่อุยอุดอุงค์ควิามรู่้ไป็สู่ข่ดควิามสามาร่ถึและควิามเข้มแข็งขอุงป็ร่ะเทศในด้าน
ต่าง ๆ 

3. กิารีสรีา้งนวัตกิรีรีม มุ่งเน้นการ่บ่มเพาะและพัฒนาข่ดควิามสามาร่ถึผู้ป็ร่ะกอุบการ่นวัิตกร่ร่ม 
การ่พฒันาร่ะบบนิเวิศทางนวัิตกร่ร่มในด้านต่าง ๆ  ให้้เอุ่�อุต่อุการ่สร้่างและแป็ลงนวัิตกร่ร่มสูมู่ลค่า
ทางเศร่ษฐกิจัและคณุค่าทางสงัคม

4. กิารีปรีับบทบาทมห่าวิทยาลัย มุ่งเน้นการ่ส่งเสริ่มให้้มห้าวิิทยาลัยเป็็นฟันเฟือุงสำาคัญในการ่ 
สร่้างคน สร้่างอุงค์ควิามรู่้ และสร้่างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงป็ร่ะเทศ ผ่านการ่ 
ป็รั่บเป็ล่�ยนบทบาทภาร่กิจักลุ่มมห้าวิิทยาลัย เป็ล่�ยนห้ลักสูตร่และกร่ะบวินการ่เร่่ยนรู่้ ร่วิมทั�ง 
จััดร่ะบบและการ่บร่หิ้าร่จััดการ่
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นอุกจัากน่� ได้เสนอุแนะกร่ะบวินการ่สนับสนุนการ่วิิจััยและพัฒนานวัิตกร่ร่มแบบให้ม่ ท่�มุ่งเน้น 
เป้็าห้มายเพ่�อุตอุบโจัทย์ป็ร่ะเทศ และเกิดผลกร่ะทบสูง ดังแสดงในภาพท่� 1-1 ป็ร่ะกอุบด้วิย 5 ป็ร่ะเด็นห้ลัก 
ดังน่�

1)  ป็ร่บัเป็ล่�ยนจัากการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�มาจัากอุุป็ทาน (Supply Side) ท่�ตอุบโจัทย์ขอุงผู้วิิจััยไป็
สูก่าร่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�มาจัากอุุป็สงค์ (Demand Side) เพ่�อุตอุบโจัทย์ป็ร่ะเทศ ภาคเศร่ษฐกิจั
และภาคสงัคม

2)  ป็รั่บแนวิทางการ่จััดสร่ร่ทุนวิิจััยจัากหั้วิข้อุวิิจััยร่ายโคร่งการ่ เป็็นวิาร่ะการ่วิิจััยท่�เป็็นโคร่งการ่ 
ขนาดให้ญ ่ม่เป้็าห้มายชดัเจันท่�ตอุบโจัทยก์าร่พฒันาป็ร่ะเทศ

3) ป็ร่ับแนวิทางการ่วิิจััยและพัฒนาท่�กร่ะจัายไป็ทุกสาขา เป็็นการ่วิิจััยและพัฒนาท่�ม่จุัดเน้นเพ่�อุ
สาขาใดสาขาห้นึ�งโดยเฉพาะ

4)  ต้อุงม่การ่สร่้างสมดุลร่ะห้ว่ิางการ่พัฒนาควิามเป็็นเลิศทางเทคโนโลย่ การ่พัฒนาและการ่ใช้
เทคโนโลยท่่�เห้มาะสมกับป็ร่ะเทศ

5) ป็รั่บกร่ะบวินการ่ดำาเนินงานจัากห้น่วิยงานเด่ยวิซึ่ึ�งทำาให้้เกิดการ่ทับซึ่้อุนร่ะห้ว่ิางห้น่วิยงาน 
เป็็นการ่ดำาเนินงานในรู่ป็แบบท่�เกิดการ่สร่้างเคร่่อุข่ายการ่พัฒนานวัิตกร่ร่มและการ่วิิจััยอุย่าง 
เป็็นร่ะบบ

การวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจาก
Supply Side (ตอบโจทย์ผู้วิจัย)

การวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจาก
Demand Side (ตอบโจทย์ประเทศ 
ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์เอกชน)

หัวข้อวิจัยเปน็ช้ินๆ Fragmented
Research Projects (เบ้ียหัวแตก)

วาระการวิจัยเร่ืองใหญ่ ๆ ท่ีชัดเจน 
Integrated Research Agendas
(บูรณาการในองค์รวม)

Something in Everything
(แตะทุกเร่ือง แต่ไม่เก่งสักเร่ือง)

Everything in Something
(เก่งบางเร่ืองท่ีสําคัญ แต่เก่งสุดๆ)

เน้นพัฒนาความเปน็เลิศ
ทางเทคโนโลยี (State of
the Art Technology)

เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
(Appropriate Technology)

ต่างคนต่างคิด
(เกิดความซ�าซ้อนและขาดพลัง)

สร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและ
การวิจัยอย่างเปน็ระบบ (ประชารัฐ/
เครือข่ายระหว่างประเทศ)

กระบวนการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมแบบใหม่

ตอบโจทย์ประเทศ
มุ่งเน้นเปา้หมาย

(Focus)

เกิดผลกระทบสูง
(High Impact)

ท่�มา : ร่ฐัมนตร่ว่่ิาการ่กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (ดร่.สวิุิทย์ เมษินทร่ย์่)

ภาพท่� 1-1 ทิิศทิางการสนัับสนุันัการวิิจััยและพััฒนัานัวัิตกรรม
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13

นำโยบายและยุทธศาสตร์ุ 
การุอุุด้มศึกษา วิิทยาศาสตร์ุ  
วิิจััยและนำวัิตกรุรุม  
พ.ศ. 2563

บทท่� 2
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1 วิิสัยทัศน์ำ เป้าปรุะสงค์์ และตัวิช่ิ�วัิด้ค์วิามสำาเร็ุจั

นโยบายและยุทธศาสตร่์การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็็น 
กร่อุบแนวิทางการ่พัฒนาร่ะบบอุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ ให้้สอุดคล้อุงและ 
บูร่ณาการ่กัน เพ่�อุให้้เกิดเป็็นพลังในการ่ขับเคล่�อุนการ่พฒันาป็ร่ะเทศ โดยม่วิิสยัทัศน์ ดังน่�

ในการ่จััดทำานโยบายและยุทธศาสตร่ก์าร่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิวิน.) ฉบบัน่� 
คำานึงถึึงบริ่บทโลกท่�ม่การ่เป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างร่วิดเร็่วิ และการ่ป็ฏิิรู่ป็ป็ร่ะเทศในปั็จัจุับัน ซึึ่�งร่วิมถึึงการ่จััดตั�ง
กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นกร่ะทร่วิงให้ม่ เพ่�อุเป็็นกลไกในการ่ป็รั่บเป็ล่�ยน
ป็ร่ะเทศไทยไป็สู่ป็ร่ะเทศท่�ขับเคล่�อุนด้วิยนวัิตกร่ร่ม จึังอุอุกแบบนโยบายและยุทธศาสตร่์เพ่�อุให้้ผู้ม่ส่วิน
เก่�ยวิข้อุงสามาร่ถึม่สว่ินร่ว่ิมในการ่ขบัเคล่�อุนการ่ดำาเนินงานในลักษณะแพลตฟอุร์่ม (Platform) ควิามร่ว่ิมม่อุ 
ตามเป้็าป็ร่ะสงค์ขอุงการ่พฒันาใน 4 ด้าน ได้แก่

1. การ่พัฒนากำาลังคนและสถึาบันควิามรู่้

2. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังคม

3. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึการ่แขง่ขัน

4. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุการ่พัฒนาเชิงพ่�นท่�และลดควิามเห้ล่�อุมลำา

โดยดำาเนินงานควิบคู่ไป็กับการ่ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบ อุวิวิน. ดังแสดงในภาพท่� 2-1 

เตรุ่ยมค์นำไทยแห่งศตวิรุรุษท่� 21 
พัฒนำาเศรุษฐกิจัท่�กรุะจัายโอุกาสอุย่างทั�วิถึึง
สังค์มท่�มั�นำค์ง และสิ�งแวิด้ล�อุมท่�ยั�งยืนำ
โด้ยสรุ�างค์วิามเข้�มแข็้งทางนำวัิตกรุรุมรุะดั้บแนำวิหนำ�าในำสากล
นำำาพาปรุะเทศไปส่้ปรุะเทศท่�พัฒนำาแล�วิ



01
การพัฒนา
กําลังคนและ
สถาบันความรู

02
การวิจัยและ
สรางนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทยทาทาย
ของสังคม

03
การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ
การแขงขัน

04
การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ
ลดความเหล่ือมล้ํา

แพลตฟอรมการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร
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1 วิิสัยทัศน์ำ เป้าปรุะสงค์์ และตัวิช่ิ�วัิด้ค์วิามสำาเร็ุจั

นโยบายและยุทธศาสตร่์การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 เป็็น 
กร่อุบแนวิทางการ่พัฒนาร่ะบบอุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ ให้้สอุดคล้อุงและ 
บูร่ณาการ่กัน เพ่�อุให้้เกิดเป็็นพลังในการ่ขบัเคล่�อุนการ่พฒันาป็ร่ะเทศ โดยม่วิิสยัทัศน์ ดังน่�

ในการ่จััดทำานโยบายและยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิวิน.) ฉบบัน่� 
คำานึงถึึงบริ่บทโลกท่�ม่การ่เป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างร่วิดเร็่วิ และการ่ป็ฏิิรู่ป็ป็ร่ะเทศในปั็จัจุับัน ซึึ่�งร่วิมถึึงการ่จััดตั�ง
กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นกร่ะทร่วิงให้ม่ เพ่�อุเป็็นกลไกในการ่ป็ร่บัเป็ล่�ยน
ป็ร่ะเทศไทยไป็สู่ป็ร่ะเทศท่�ขับเคล่�อุนด้วิยนวัิตกร่ร่ม จึังอุอุกแบบนโยบายและยุทธศาสตร่์เพ่�อุให้้ผู้ม่ส่วิน
เก่�ยวิข้อุงสามาร่ถึม่สว่ินร่ว่ิมในการ่ขบัเคล่�อุนการ่ดำาเนินงานในลักษณะแพลตฟอุร์่ม (Platform) ควิามร่ว่ิมม่อุ 
ตามเป้็าป็ร่ะสงค์ขอุงการ่พฒันาใน 4 ด้าน ได้แก่

1. การ่พัฒนากำาลังคนและสถึาบันควิามรู้่

2. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังคม

3. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึการ่แขง่ขัน

4. การ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุการ่พัฒนาเชิงพ่�นท่�และลดควิามเห้ล่�อุมลำา

โดยดำาเนินงานควิบคู่ไป็กับการ่ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบ อุวิวิน. ดังแสดงในภาพท่� 2-1 

ภาพท่� 2-1 เป้้าป้ระสงค์์และแพัลตฟอร์มการดำำาเนิันังานัเชิิงยุทิธศาสตร์ (Strategic Platform) 
ของนัโยบายและยุทิธศาสตร์ อวิวินั.
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ตาร์างท่� 2-1 ตัวิช้ิ�วัิดำค์วิามสำาเร็จัของนัโยบายและยุทิธศาสตร์ อวิวินั. ท้ิ�สำาคั์ญ

ควิามสำาเร็์จัด้าน ตัวิช่ี้�วัิดสำาคัญ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570

การ์พัฒนากำาลังคน
และอุงค์ควิามร้้์ 

จำานวินผู�เช่ั้�ยุวิชั้าญ วิิศวิกรแลุ่ะชั้�างเทคนิคเพ่�อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษัฐกิจ EEC (คน) 5,000 30,000 100,000

สัดส�วินผู�จบการศึกษัาด�าน STEM  
(ร�อยุลุ่ะของผู�สำาเร็จการศึกษัาทั�งหมด) ร�อยุลุ่ะ 35 ร�อยุลุ่ะ 40 ร�อยุลุ่ะ 50 

จำานวินสิทธิบัตรท่�ม่การใชั้�งาน Patents in 
Force (ต�อปัระชั้ากร 100,000 คน) 3 5 20

การ์ยกร์ะดับ
ควิามสามาร์ถ
การ์แข่งขัน

จำานวิน SMEs ท่�ม่นวัิตกรรม (รายุ)  
(ยุอดขายุเพิ�ม 50 ลุ่�านบาท/รายุ)  5,000 10,000 50,000

จำานวินวิิสาหกิจเริ�มต�น (Startup) (รายุ) 1,000 3,000 10,000

จำานวินวิิสาหกิจฐานเทคโนโลุ่ยุ่ท่�ได�รับ 
การพัฒนา (รายุ) 100 300 1,000

อันดับควิามสามารถการแข�งขันด�าน
วิิทยุาศาสตร์ จัดโดยุ IMD 1 ใน 30 1 ใน 25

ดัชั้น่ควิามสามารถด�านนวัิตกรรม (GII) 1 ใน 40 1 ใน 35

การ์ลดควิามเหล่�อุมลำ�า
ในสังคม

รายุได�เกษัตรกรท่�ร�วิมโครงการ  
(บาท/ครัวิเร่อน/ปีั)  
(จากปััจจ่บัน 74,483 บาท/ครัวิเร่อน/ปีั)

100,000 150,000 250,000

ช่ั้มชั้นนวัิตกรรม (ช่ั้มชั้น) 2,000 10,000 30,000

การ์พัฒนาอุย่างยั�งย่น
และสิ�งแวิดล้อุม

เพิ�ม eco-efficiency จากการลุ่ดการใชั้�
ทรัพยุากรแลุ่ะการเกิดของเส่ยุ (ร�อยุลุ่ะ/ปีั) ร�อยุลุ่ะ 5 ร�อยุลุ่ะ 10 ร�อยุลุ่ะ 20

การ์ลงทุนด้าน 
การ์วิิจััยและพัฒนา

การลุ่งท่น R&D ของปัระเทศ  
(ร�อยุลุ่ะของ GDP) ร�อยุลุ่ะ 1.2 ร�อยุลุ่ะ 1.5 ร�อยุลุ่ะ 2.0

ทั�งน่� ได้กำาห้นดตัวิช่�วัิดควิามสำาเร่จ็ัขอุงนโยบายและยุทธศาสตร์่ อุวิวิน. ท่�สำาคัญ ในร่ะยะสั�น (1 ปี็) ร่ะยะกลาง
 (3 ปี็ ห้ร่อุ่ภายในปี็ พ.ศ. 2565) และร่ะยะยาวิ (7 ปี็ ห้ร่อุ่ภายในปี็ พ.ศ. 2570) ดังสรุ่ป็ในตาร่างท่� 2-1



นวัตกรรมสําหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม

ขจัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

เมืองนาอยูและการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญ

P.13

P.14

P.15

ยกระดับความสามารถ
การแขงขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

สรางและยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) 
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
นวัตกรรม

โครงสรางพ้ืนฐานทาง
คุณภาพและบริการ

P.10

P.11

P.12

โจทยทาทายดาน
ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม
และการเกษตร

สังคมสูงวัย

สังคมคุณภาพ
และความม่ันคง

P.7

P.8

P.9

01
การพัฒนา
กําลังคนและ
สถาบันความรู

02
การวิจัยและ
สรางนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทยทาทาย
ของสังคม

03
การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ
การแขงขัน

04
การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ
ลดความเหล่ือมล้ํา

แพลตฟอรมการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร

สรางระบบผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ

การพัฒนากําลังคน
ระดับสูงรองรับ EEC 
และระบบเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ
 
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต และพัฒนา
ทักษะเพ่ืออนาคต 

สงเสริมปญญาประดิษฐ
เปนฐานขับเคล่ือนประเทศ
ในอนาคต 

สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา 
และการวิจัยพ้ืนฐานท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพ
 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางการวิจัยท่ีสําคัญ

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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2 แพลตฟอุร์ุมการุด้ำาเนิำนำงานำเชิิงยุทธศาสตร์ุ

เพ่�อุบร่ร่ลุซึ่ึ�งเป้็าห้มายขอุงการ่พัฒนาการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ได้กำาห้นด
ยุทธศาสตร่ก์าร่ดำาเนินงานในแต่ละแพลตฟอุร์่ม พร้่อุมร่ะบุเป้็าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) และชุดโป็ร่แกร่มภายใต้แต่ละแพลตฟอุร่ม์ ซึ่ึ�งในอุนาคตสามาร่ถึทบทวินและป็รั่บป็รุ่งให้้
สอุดคล้อุงกับการ่เป็ล่�ยนแป็ลงขอุงสถึานการ่ณแ์ละนโยบายขอุงป็ร่ะเทศได้ โดยม่ร่ายละเอุ่ยดดังน่�
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การ่พฒันาข่ดควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัขอุงป็ร่ะเทศไทยในร่ะยะยาวิ 
จัำาเป็็นต้อุงลงทุนในทรั่พยากร่บุคคลและสถึาบันควิามรู่้ ซึึ่�งถ่ึอุเป็็นปั็จัจััยเอุ่�อุท่�
จัะยกร่ะดับการ่พัฒนาป็ร่ะเทศไทยไป็สู่อุนาคต และม่ทิศทางการ่พัฒนา
สอุดคล้อุงกับแนวิโน้มขอุงโลกท่� เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ ทั� ง ด้านเทคโนโลย ่
ป็ร่ะชากร่ศาสตร่ ์ควิามท้าทายด้านสิ�งแวิดล้อุม ภูมิร่ฐัศาสตร่ ์และการ่ป็ร่บัเป็ล่�ยน
ขั�วิอุำานาจัทางการ่เม่อุงโลก เป็็นต้น 

โดยเป้าห่มายข้องกิารีลงทุนพััฒนากิำาลังคนและสถึาบันความร่ี ้ 
ต้องปรีบัเปลี�ยนจากิกิารีลงทุนที�ตอบโจทย์รีะยะสั�น ไปส่่กิารีลงทุนที�จะเป็น
รีากิฐานข้องกิารีพัฒันาในรีะยะยาวให้่ได้มากิข้ึ�น ซึ่ึ�งร่วิมถึึงการ่พฒันากำาลังคน
ให้้ม่ควิามรู่แ้ละทักษะท่�สอุดคล้อุงกับการ่ทำางานและการ่ใชช้วิ่ิตในศตวิร่ร่ษท่� 21 
การ่สร่า้งอุงค์ควิามรู่จ้ัากงานวิิจััยในสาขาท่�ป็ร่ะเทศไทยม่ศกัยภาพ และการ่พฒันา
โคร่งสร่้างพ่�นฐานขนาดให้ญ่เพ่�อุการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เพ่�อุให้้ป็ร่ะเทศไทย
สามาร่ถึพฒันาเทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่มเป็็นขอุงตนเอุง และก้าวิสูค่วิามเป็็นผู้นำา
ในสาขาท่�เป็็นจุัดแขง็ขอุงป็ร่ะเทศ เพ่�อุลดการ่พึ�งพาทร่พัยากร่บุคคลผู้เช่�ยวิชาญ
จัากต่างป็ร่ะเทศ ลดการ่นำาเข้าเทคโนโลย่จัากต่างป็ร่ะเทศซึ่ึ�งจัะนำาไป็สู่การ่ 
ขาดดุลทางเศร่ษฐกิจั และเพ่�อุสร้่างขด่ควิามสามาร่ถึในการ่แข่งขนัให้้กับป็ร่ะเทศ
ในร่ะยะยาวิ และผลักดันให้้ป็ร่ะเทศไทยกลายเป็็นป็ร่ะเทศพัฒนาแล้วิ 

การุพัฒนำา 
กำาลังค์นำและ 
สถึาบันำค์วิามรุ้�
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR

เปา้หมาย O1

พฒันากำาลังคนและสถึาบันควิามรู่เ้พ่�อุเพิ�มขด่ควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัขอุงป็ร่ะเทศไป็สู ่
การ่เป็็นป็ร่ะเทศร่ายได้สงู

ผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
KR1.1 นักวิิจััยและพัฒนาเพิ�มเป็็น 30 คนต่อุป็ร่ะชากร่ 10,000 คน

KR1.2 สดัสว่ินแร่งงานท่�ได้ร่บัการ่ยกร่ะดับทักษะขั�นสงูท่�จัำาเป็็นต่อุงานในปั็จัจุับนัและ
อุนาคตร่อุ้ยละ 20 ขอุงแร่งงานในภาคอุุตสาห้กร่ร่มและการ่บริ่การ่ทั�งห้มด 

KR1.3 สถึาบนัวิิจััย/ศูนยวิ์ิจััยชั�นนำาขอุงโลก จัำานวิน 10 แห้ง่ 

KR1.4 สดัสว่ินบณัฑิิต/ผู้สำาเร่จ็ัการ่ศึกษาให้ม่ม่ทักษะตร่งตามควิามต้อุงการ่ขอุง 
ตลาดแร่งงาน ไมต่ำากว่ิาร่อุ้ยละ 70

KR1.5 สดัสว่ินบณัฑิิตด้านวิิทยาศาสตร่ ์เทคโนโลย ่และวิิศวิกร่ร่ม (STEM degrees)  
เพิ�มเป็็นร่อุ้ยละ 60

แพลตฟอุร์ุมท่� 1 การุพัฒนำากำาลังค์นำและสถึาบันำค์วิามรุ้�  
ปรุะกอุบด้�วิย 6 โปรุแกรุม คื์อุ

1โปรุแกรุม สร่า้งร่ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้้ม่คุณภาพ

2โปรุแกรุม ผลิตกำาลังคนร่ะดับสงูร่อุงร่บั EEC

3โปรุแกรุม สง่เสร่มิการ่เร่ย่นรู่ต้ลอุดชวิ่ิตและพัฒนาทักษะเพ่�อุอุนาคต

4โปรุแกรุม สง่เสร่มิปั็ญญาป็ร่ะดิษฐเ์ป็็นฐานขบัเคล่�อุนป็ร่ะเทศในอุนาคต (AI for All)

5โปรุแกรุม สง่เสร่มิการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้า และการ่วิิจััยพ่�นฐานท่�ป็ร่ะเทศไทยม่ศักยภาพ

6โปรุแกรุม พฒันาโคร่งสร้่างพ่�นฐานทางการ่วิิจััยท่�สำาคัญ

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR
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โปรุแกรุมท่� 1 
สรุ�างรุะบบผู้ลิตและพัฒนำากำาลังค์นำให�ม่คุ์ณภาพ

การ่สร้่างร่ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนคุณภาพ ม่วัิตถุึป็ร่ะสงค์เพ่�อุสร่้างปั็จัจััยเอุ่�อุท่�ส่งเสร่ิมการ่
พัฒนาและใช้ป็ร่ะโยชน์ศักยภาพกำาลังคนร่ะดับสูงให้้สามาร่ถึทำางานตอุบสนอุงการ่พัฒนาป็ร่ะเทศได้อุย่าง 
เต็มป็ร่ะสทิธภิาพ โดยเฉพาะอุยา่งยิ�งกำาลังคนเพ่�อุร่อุงรั่บกิจักร่ร่มวิิจััย การ่พฒันาเทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่ม เชน่ 
นักวิิจััย นักวิิทยาศาสตร่์ วิิศวิกร่ นักบร่ิห้าร่จััดการ่เทคโนโลย่ ห้ร่่อุผู้เช่�ยวิชาญร่ะดับสูงในสาขาอุ่�น ๆ โดย
คร่อุบคลุมป็ร่ะเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การ่พัฒนาแร่งจูังใจั เชน่ ร่ะบบค่าตอุบแทนและสวัิสดิการ่ท่�นา่ดึงดดู ร่วิมถึึง
เสน้ทางอุาชพ่ท่�สง่เสร่มิการ่เติบโตขอุงบุคลากร่ท่�เห้มาะสมกับศักยภาพ 

ทั�งน่� เพ่�อุเก็บร่กัษาบุคลากร่ท่�ม่ศักยภาพสงู (Talent retention) ให้้ยงัคงอุยูใ่นร่ะบบวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
ขอุงไทยได้ในร่ะยะยาวิ และดึงดูดบุคลากร่กลุ่มให้ม่เข้ามาสู่ร่ะบบ การ่สร้่างควิามร่่วิมม่อุร่ะห้ว่ิางสถึาบัน
อุุดมศึกษากับภาคอุุตสาห้กร่ร่มในการ่ผลิตกำาลังคนร่ะดับสงูผา่นกลไกต่าง ๆ เชน่ การ่บูร่ณาการ่การ่เร่ย่นรู่กั้บ 
การ่ทำางาน (Work-integrated Learning) การ่สร้่างตลาดงานวิิจััยท่�ท้าทายสำาห้ร่บันักวิิจััยท่�ม่ศักยภาพสูง เชน่ 
การ่สร้่างร่ะบบวิิจััยร่อุงรั่บการ่วิิจััยร่ะดับห้ลังป็ริ่ญญาเอุกห้ร่อุ่ห้ลังป็ริ่ญญาโท (Postdoctoral and postgraduate 
research system) การ่พฒันากลไกอุำานวิยควิามสะดวิกและมาตร่การ่ดึงดดูให้้ผู้ม่ศักยภาพสงูจัากต่างป็ร่ะเทศ
เขา้มาทำางานในป็ร่ะเทศไทย การ่สร่า้งกลไกดึงศักยภาพคนไทยในต่างป็ร่ะเทศท่�เป็็นผู้เช่�ยวิชาญในสาขาต่าง ๆ 
ให้้มาชว่ิยพฒันาป็ร่ะเทศไทย (Reverse brain drain) และการ่พฒันากลไกแลกเป็ล่�ยนบุคลากร่ร่ะห้ว่ิางภาคสว่ิน
ต่าง ๆ (Brain circulation) ทั�งสถึาบันอุุดมศึกษา สถึาบันวิิจััยขอุงรั่ฐ และภาคอุุตสาห้กร่ร่ม เพ่�อุให้้เกิดการ่
ถ่ึายทอุดและแลกเป็ล่�ยนควิามรู่แ้ละเทคโนโลยใ่นร่ะบบนิเวิศนวัิตกร่ร่ม

O1.1 พัฒันารีะบบนิเวศเพืั�อกิารีพััฒนาและใชิก้ิำาลังคนคุณภาพัตรีงความต้องกิารีข้องปรีะเทศ

KR1.1.1 ม่ร่ะบบท่�สามาร่ถึนำาไป็ใชเ้พ่�อุการ่ป็ร่ะมาณการ่และวิางแผนควิามต้อุงการ่พฒันากำาลังคนขอุง
ร่ะบบวิิจััย และควิามต้อุงการ่ขอุงป็ร่ะเทศภายใต้การ่เป็ล่�ยนแป็ลงขอุงโลก

KR1.1.2 ม่ร่ะบบในการ่สร่า้งและสนับสนุนเสน้ทางอุาชพ่นักวิิจััยและควิามต่อุเน่�อุงขอุงการ่วิิจััย  
เพ่�อุเพิ�มจัำานวินนักวิิจััยและพัฒนาเป็็น 25 คนต่อุป็ร่ะชากร่ 10,000 คน 

KR1.1.3 ม่ร่ะบบพัฒนากำาลังคนร่ว่ิมร่ะห้ว่ิางสถึาบันอุุดมศึกษากับภาคเอุกชน เพ่�อุพฒันาบณัฑิิตคุณภาพ
/ผู้สำาเร่จ็ัการ่ศึกษาให้ม่ท่�ม่ทักษะตร่งห้ร่อุ่ใกล้เค่ยงกับท่�ตลาดงานต้อุงการ่ ไมต่ำากว่ิาร่อุ้ยละ 70 

KR1.1.4 ม่ร่ะบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการ่เคล่�อุนยา้ยบุคลากร่วิิจััยและผู้เช่�ยวิชาญทั�งในและ 
ต่างป็ร่ะเทศ เพ่�อุให้้เกิดการ่เคล่�อุนยา้ยบุคลากร่ อุยา่งน้อุย 1,000 คน และม่การ่ดดูซึ่บั 
อุงค์ควิามรู่แ้ละเทคโนโลย่

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR1โปรุแกรุม
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์สนับสนุนการ์ทำาวิิจััยและนวัิตกร์ร์มร์ะดับหลังปริ์ญญาเอุก หลังปริ์ญญาโท 
และบัณฑิิตศึกษาร์อุงรั์บอุุตสาหกร์ร์มยุทธศาสตร์์

• พัฒนากลไกสร่้างและสะสม
บุคลากร่วิิจััยและผู้จััดการ่
นวัิตกร่ร่ม 

• ดึงดูดผู้ม่ศักยภาพสูงทั�งในและ
ต่างป็ร่ะเทศให้้เข้าสูอุ่าชพ่วิิจััย
และนวัิตกร่ร่มในป็ร่ะเทศไทย 

• ยกร่ะดับให้้การ่วิิจััยร่ะดับ 
ห้ลังป็ริ่ญญาเอุกและป็ร่ญิญาโท
เป็็นแห้ล่งงานสำาคัญขอุงนักวิิจััย

• สร่้างรู่ป็แบบการ่ถ่ึายทอุด 
อุงค์ควิามรู่ร้่ะห้ว่ิางอุุตสาห้กร่ร่ม 
ภาคการ่ศึกษา และสถึาบันวิิจััย

• นักวิิจััยร่ะดับห้ลังป็ร่ิญญาเอุก
และโท ได้ร่บัการ่พฒันาปี็ละ 
500 คน

• บุคลากร่ผู้จััดการ่นวัิตกร่ร่ม 
ได้ร่บัการ่พฒันาปี็ละ 50 คน

• เกิดกลไกสะสมและบม่เพาะ
นักวิิจััยห้ลังป็ร่ญิญาเอุกและ
ป็ริ่ญญาโทร่ะดับสงู  
พร่อุ้มร่อุงร่บัการ่ลงทนุขอุง
ภาคอุุตสาห้กร่ร่ม

• เกิดกลไกขยายผลการ่พัฒนา
กำาลังคนร่ว่ิมกันร่ะห้ว่ิาง 
สถึานศึกษาและอุุตสาห้กร่ร่ม 

• ป็ร่ะเทศไทยม่สภาพแวิดล้อุม
ท่�เห้มาะสมและดึงดดูบุคลากร่
วิิจััยและพฒันาทั�งในและ 
ต่างป็ร่ะเทศให้้เขา้มาทำางาน
ร่ว่ิมกับภาคอุุตสาห้กร่ร่ม

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่ิม
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันวิิจััยขอุงภาคร่ัฐ
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โปรุแกรุมท่� 2
การุพัฒนำากำาลังค์นำรุะดั้บส้งรุอุงรัุบ EEC  
และรุะบบเศรุษฐกิจัสังค์มข้อุงปรุะเทศ

การ่พฒันากำาลังคนร่ะดับสูงร่อุงร่บัพ่�นท่�ร่ะเบย่งเศร่ษฐกิจัพเิศษภาคตะวัินอุอุก (Eastern Economic 
Corridor - EEC) และร่ะบบเศร่ษฐกิจัสังคมขอุงป็ร่ะเทศ ม่วัิตถึุป็ร่ะสงค์เพ่�อุเสนอุมาตร่การ่และกลไกร่อุงร่ับ 
การ่พฒันากำาลังคนเพ่�อุตอุบสนอุงควิามต้อุงการ่ขอุงอุุตสาห้กร่ร่มท่�อุยูใ่นพ่�นท่� EEC ซึึ่�งจัะคร่อุบคลมุอุุตสาห้กร่ร่ม 
First S-curve และ New S-curve และการ่พัฒนาโคร่งสร้่างพ่�นฐาน ได้แก่ การ่ขนส่งทางร่าง พาณิชย์นาว่ิ  
และโลจิัสติกส์ และคร่อุบคลุมกลุ่มเป็้าห้มายกำาลังคนทั�งร่ะดับอุาช่วิศึกษา ป็ร่ิญญาตร่่ โท และเอุก โดยม่ 
มาตร่การ่และกลไกท่�สำาคัญ ได้แก่ การ่พัฒนาร่ะบบขอุ้มูลและแผนควิามต้อุงการ่บัณฑิิตขอุงป็ร่ะเทศและขอุง
พ่�นท่� EEC 

การ่พฒันาควิามสามาร่ถึด้านเทคโนโลยใ่ห้้แก่บุคลากร่ สถึานป็ร่ะกอุบการ่ ท่�ม่โจัทยก์าร่พฒันากำาลังคน
ห้ร่อุ่โจัทยก์าร่วิิจััยร่ว่ิมกัน (Training Consortium ห้ร่อุ่ R&D Consortium) การ่สง่เสร่มิการ่พัฒนากำาลังคนห้ร่อุ่
การ่วิิจััยร่่วิมร่ะห้ว่ิางสถึานศึกษากับสถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การ่บูร่ณาการ่ 
การ่เร่่ยนรู่้กับการ่ทำางาน (Work-integrated Learning) กลไกเคล่�อุนย้ายบุคลากร่จัากสถึาบันอุุดมศึกษาไป็
ป็ฏิิบติังานในสถึานป็ร่ะกอุบการ่ (Talent Mobility) และการ่ทำาวิิจััยร่ะดับห้ลังป็ร่ญิญาเอุกห้ร่อุ่ป็ร่ญิญาโทท่�ม่
โจัทย์วิิจััยมาจัากสถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC การ่ใช้นวัิตกร่ร่มทางการ่ศึกษาแบบ Sandbox1 เพ่�อุพัฒนา
ห้ลักสูตร่ท่�สอุดคล้อุงกับควิามต้อุงการ่ขอุงสถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC การ่จััดห้าบุคลากร่เพ่�อุให้้บร่ิการ่ 
คำาป็ร่ึกษาแก่สถึานป็ร่ะกอุบการ่ท่�ต้อุงการ่ต่อุยอุดกลยุทธ์กิจัการ่ไป็สู่การ่วิิจััย การ่ต่อุยอุดงานวิิจััยไป็สู่การ่ 
ใชป้็ร่ะโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์และการ่พฒันาบุคลากร่เพ่�อุป็ฏิิบติังานในห้นว่ิยงานขอุงร่ฐัท่�ให้้บร่กิาร่ด้านการ่วิิจััย
และนวัิตกร่ร่มในพ่�นท่� EEC

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR2โปรุแกรุม

O1.2 มกีิำาลังคนรีะดับส่งรีองรีบั EEC และรีะบบเศรีษฐกิิจสังคมข้องปรีะเทศ

KR1.2.1 นวัิตกร่ร่มการ่จััดการ่และการ่ฝึ่กอุบร่ม เพ่�อุพฒันากำาลังคนร่ะดับสงู ท่�สามาร่ถึตอุบสนอุง 
ควิามต้อุงการ่ขอุงป็ร่ะเทศ โดยเฉพาะอุยา่งยิ�งสอุดคล้อุงต่อุควิามต้อุงการ่ขอุงการ่พฒันาพ่�นท่� 
EEC 

KR1.2.2 แร่งงานม่ทักษะร่ะดับสูง ตร่งกับควิามต้อุงการ่เพ่�อุการ่พัฒนา EEC โดยการ่จััดห้าและพัฒนา
บุคลากร่ร่อุงร่บั 10 อุุตสาห้กร่ร่มในพ่�นท่� EEC ให้้ได้ 188,000 คน

1 พ่�นท่�นวัิตกร่ร่มการ่ศึกษา ห้มายถึึง พ่�นท่�ท่�คณะร่ฐัมนตร่ป่็ร่ะกาศกำาห้นดให้้เป็็นพ่�นท่�ป็ฏิิรู่ป็การ่บริ่ห้าร่และการ่จััดการ่ศึกษา เพ่�อุสนับสนุนการ่สร้่าง
นวัิตกร่ร่มการ่ศึกษา 
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์พัฒนาควิามสามาร์ถด้านเทคโนโลย่ให้แก่สถานปร์ะกอุบการ์ แบบ Training Consortium

พฒันาแร่งงานทักษะร่ะดับสูงท่�
เป็็นควิามต้อุงการ่ร่ว่ิมกันขอุง
สถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC 

เกิดกลไกพัฒนาแร่งงานทักษะร่ะดับสงู 
ท่�เป็็นควิามต้อุงการ่ร่ว่ิมกันขอุง 
สถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC

• สำานักงานพัฒนาวิิทยาศาสตร่์
และเทคโนโลยแ่ห่้งชาติ

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันวิิจััย ห้ร่่อุสถึาบัน 
ฝึ่กอุบร่มขอุงรั่ฐใน EEC  
ห้ร่อุ่พ่�นท่�ใกล้เค่ยง

โคร์งการ์ใช้ี้กลไก Sandbox จััดทำาหลักส้ตร์ร่์วิมร์ะหว่ิางสถาบันอุุดมศึกษาตามควิามต้อุงการ์ขอุง 
ภาคอุุตสาหกร์ร์ม

พฒันาห้ลักสตูร่ท่�เป็็นนวัิตกร่ร่ม
การ่ศึกษาเพ่�อุผลิตกำาลังคน 
ร่ะดับสงูในสาขาขาดแคลน  
และร่อุงร่บัควิามต้อุงการ่ขอุง
พ่�นท่� EEC

เกิดนวัิตกร่ร่มห้ลักสูตร่การ่ศึกษาท่�เป็็น
ควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางสถึานศึกษา 
ห้ลายแห้ง่

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่
นโยบายเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวัินอุอุก

• สถึาบันอุุดมศึกษา
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โปรุแกรุมท่� 3
ส่งเสริุมการุเรุ่ยนำรุ้�ตลอุด้ช่ิวิิตและพัฒนำาทักษะ 
เพื�อุอุนำาค์ต 

การ่เร่่ยนรู่้ตลอุดช่วิิตและพัฒนาทักษะเพ่�อุอุนาคต ม่วัิตถึุป็ร่ะสงค์เพ่�อุพัฒนากลไกและมาตร่การ่ 
เพ่�อุส่งเสร่ิมการ่ศึกษาและการ่เร่่ยนรู่้ตลอุดช่วิิต เพิ�มพูนสมร่ร่ถึนะให้ม่ ๆ ร่อุงร่ับอุาช่พท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ตาม 
แนวิโน้มการ่เป็ล่�ยนแป็ลงเทคโนโลย่ขอุงโลก และเพิ�มควิามสามาร่ถึในการ่ถึกูจ้ัางงาน โดยสนับสนุนโป็ร่แกร่ม
การ่ศึกษาและการ่ฝึ่กอุบร่มผา่นการ่ศึกษาในร่ะบบป็กติ (Formal education) การ่ศึกษานอุกร่ะบบ (Informal 
education) และการ่ศึกษาตามอัุธยาศัย (Non-formal education) 

คร่อุบคลมุถึึงการ่ยกร่ะดับร่ะบบพัฒนาควิามรู่แ้ละทักษะสำาห้รั่บบุคลากร่วัิยทำางาน ผา่นการ่ฝึ่กอุบร่ม
ร่ะยะสั�น (Up-skill/Re-skill) และการ่เร่ย่นรู่ผ้า่นร่ะบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) การ่ป็รั่บ
ร่ะบบการ่ศึกษาให้้ร่อุงร่บัควิามต้อุงการ่ขอุงคนทำางาน เชน่ การ่พฒันาร่ะบบธนาคาร่ห้นว่ิยกิต (National Credit 
Bank System) การ่พัฒนาห้ลักสตูร่การ่เร่ย่นแบบร่ะยะสั�นแบบ Nano-degree ในสถึาบนัอุุดมศึกษา เป็็นต้น 
การ่พัฒนามาตร่การ่สนับสนุนบุคคลท่�ต้อุงการ่พัฒนาทักษะ เช่น เงินอุุดห้นุนสำาห้รั่บการ่ฝึ่กอุบร่มร่ะยะสั�น 
(Life-long Learning Credit) ฐานข้อุมูลสำาห้ร่บับร่หิ้าร่จััดการ่การ่พัฒนาทักษะ เป็็นต้น นอุกจัากน่� ยงัร่วิมถึึง
การ่สร้่างกลไกพัฒนาทักษะเพ่�อุการ่ทำางานและใช้ช่วิิตท่�สอุดคล้อุงกับศตวิร่ร่ษท่� 21 ให้้เยาวิชนม่สมร่ร่ถึนะ 
ท่�พร้่อุมเข้าสู่อุาช่พ ห้ร่่อุม่ทักษะด้านนวัิตกร่ร่มท่�สามาร่ถึต่อุยอุดไป็สู่การ่ศึกษาร่ะดับสูงห้ร่่อุการ่สร้่างธุร่กิจั 
ในอุนาคต

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR3โปรุแกรุม

O1.3 พัฒันารีะบบกิารีเรียีนร่ีต้ลอดชิวิีตและทักิษะเพัื�ออนาคต

KR1.3.1 ม่ร่ะบบจััดการ่ทรั่พยากร่มนุษยท่์�ได้ร่บัการ่ยอุมร่บั ท่�ทำาให้้บุคลากร่ขอุงป็ร่ะเทศไทยม่ชุดควิามรู่้
ทักษะท่�จัำาเป็็นสำาห้ร่บัอุนาคต ท่�สามาร่ถึป็ร่บัตัวิจัากผลกร่ะทบขอุงการ่เป็ล่�ยนแป็ลงเทคโนโลย่
และรู่ป็แบบธุร่กิจัอุยา่งฉับพลัน (Disruption)

KR1.3.2 ร่ะบบการ่เร่ย่นรู่ ้การ่เสร่มิทักษะให้ม่ และเทคโนโลยส่นับสนุนการ่เร่ย่นรู่ต้ลอุดชวิ่ิตท่�เขา้ถึึงได้
สำาห้ร่บัทกุคน ท่�ถึกูนำาไป็ใชอุ้ยา่งทั�วิไป็และได้มาตร่ฐานเป็็นท่�ยอุมร่บั

KR1.3.3 ม่พ่�นท่�และนิเวิศการ่เร่ย่นรู่ท่้�ได้มาตร่ฐาน เขา้ถึึงได้ และถึกูนำาไป็ใช้อุยา่งม่ป็ร่ะสทิธภิาพและ
ป็ร่ะสิทธผิล สำาห้ร่บัคนทุกวัิยโดยเฉพาะเยาวิชน เพ่�อุเสร่มิการ่ม่ทักษะแห่้งอุนาคต โดยเฉพาะ
ทักษะด้านวิิจััย วิิศวิกร่ร่ม และนวัิตกร่ร่ม ห้ร่อุ่วิิทยาการ่ท่�สำาคัญต่าง ๆ เชน่ การ่สร่า้งโร่งป็ร่ะลอุง
ต้นแบบทางวิิศวิกร่ร่ม (Fabrication Lab for STEM) พิพธิภัณฑ์ิเพ่�อุการ่เร่ย่นรู่ ้ทกุเม่อุง
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์พัฒนาร์ะบบธนาคาร์หน่วิยกิตแห่งชี้าติ (National Academic Credit Bank)

พฒันาร่ะบบการ่เร่ย่นรู่แ้บบ
สะสมห้นว่ิยกิต เพ่�อุให้้การ่ศึกษา
ในร่ะบบสามาร่ถึตอุบสนอุง 
ควิามต้อุงการ่พัฒนาควิามรู่แ้ละ
ทักษะขอุงบุคลากร่วัิยทำางาน

เกิดร่ะบบการ่เร่ย่นรู่แ้บบสะสมห้น่วิยกิต 
ท่�เช่�อุมโยงสมร่ร่ถึนะอุาชพ่และร่ะบบ 
การ่ศึกษาเขา้ด้วิยกัน และสามาร่ถึถ่ึายโอุน
ห้น่วิยกิตร่ะห้ว่ิางสถึาบนัการ่ศึกษาได้  
และทกุคนสามาร่ถึเขา้ถึึงการ่ศึกษาได้

• สำานักงานป็ลัดกร่ะทร่วิง 
การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์ 
วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• สำานักงานเลขาธกิาร่ 
สภาการ่ศึกษา 

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันการ่ศึกษาร่ะดับ
อุาชว่ิศึกษา

โคร์งการ์พัฒนามาตร์การ์ทางการ์เงินส่งเสริ์มการ์ฝึึกอุบร์มพัฒนาทักษะ (Life-long Learning 
Credit)

พฒันามาตร่การ่ทางการ่เงินเพ่�อุ
สง่เสร่มิให้้บุคคลสามาร่ถึเข้าร่บั
การ่ฝึ่กอุบร่มร่ะยะสั�นเพ่�อุพฒันา
ควิามรู่แ้ละทักษะ 

บุคลากร่วัิยทำางานม่ทักษะให้ม่  
สามาร่ถึป็รั่บตัวิจัากผลกร่ะทบขอุงการ่
เป็ล่�ยนแป็ลงเทคโนโลยแ่ละรู่ป็แบบธุร่กิจั
อุยา่งฉับพลัน (Disruption)

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่ิม
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• สถึาบันคุณวุิฒิวิิชาช่พ 

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันฝึ่กอุบร่มขอุงภาคร่ัฐ 
และเอุกชน

โคร์งการ์พัฒนาห้อุงปฏิิบัติการ์สร้์างนวัิตกร์ร์มในโร์งเร่์ยน (STEAM Lab)

ขยายผลห้้อุงป็ฏิิบติัการ่ 
สร่า้งนวัิตกร่ร่มในโร่งเร่ย่น 
(STEAM Lab) เพ่�อุให้้เยาวิชน 
ได้ฝึ่กฝ่นทักษะด้านนวัิตกร่ร่ม
และวิิศวิกร่ร่มศาสตร่์

พฒันาเยาวิชนให้้ม่ทักษะด้านนวัิตกร่ร่ม 
และวิิศวิกร่ร่มศาสตร์่ ก่อุให้้เกิดการ่สร้่าง
นวัิตกร่ และวิิศวิกร่ท่�ม่คุณภาพสงู 
และม่ควิามรู่เ้ทคโนโลยข่ั�นสงู ผา่นการ่
ขยายผล STEAM Lab 2,500 แห้ง่  
ภายใน 5 ปี็

• สำานักงานพัฒนาวิิทยาศาสตร่์
และเทคโนโลยแ่ห่้งชาติ 

• สถึานศึกษาร่ะดับการ่ศึกษา 
ขั�นพ่�นฐานและร่ะดับอุาชว่ิศึกษา
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โปรุแกรุมท่� 4 
ส่งเสริุมปญัญาปรุะดิ้ษฐ์เป็นำฐานำขั้บเค์ลื�อุนำปรุะเทศ 
ในำอุนำาค์ต (AI for All)

การ่ส่งเสริ่มปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์เป็็นฐานขับเคล่�อุนป็ร่ะเทศในอุนาคต (AI for All) ม่วัิตถึุป็ร่ะสงค์เพ่�อุ 
พัฒนากำาลังคนและสร่้างควิามตร่ะห้นักด้านเทคโนโลย่ป็ัญญาป็ร่ะดิษฐ์ เพ่�อุร่อุงร่ับการ่เป็ล่�ยนผ่านขอุงภาค
เศร่ษฐกิจัและสังคมจัากยุคเทคโนโลย่สาร่สนเทศไป็สู่ยุคปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์ โดยการ่ดำาเนินงานจัะคร่อุบคลุม 
การ่สร่า้งทักษะและควิามรู่พ่้�นฐาน และแร่งบนัดาลใจัเก่�ยวิกับปั็ญญาป็ร่ะดิษฐใ์ห้้กับเด็กและเยาวิชน ครู่ อุาจัาร่ย์ 
และบุคลากร่ทางการ่ศึกษา การ่พัฒนาแร่งงานด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์ เพ่�อุให้้เกิดกำาลังคนป้็อุนสู่ตลาดแร่งงาน 
ท่�สามาร่ถึทำางานโดยใช้เทคโนโลย่ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์และการ่เร่่ยนรู่้ขอุงเคร่่�อุง (AI/Machine Learning) ได้  
การ่พฒันานกัวิิจััยด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์การ่สร่า้งควิามเขา้ใจัสำาห้รั่บสาธาร่ณะและการ่ร่บัรู่ใ้นสงัคมด้านปั็ญญา
ป็ร่ะดิษฐ์ การ่ป็ร่ะยุกต์ใช้ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์กับเทคโนโลย่อุ่�น ๆ เช่น หุ้่นยนต์และร่ะบบอัุตโนมัติ การ่ส่งเสร่ิม 
การ่วิิจััย พัฒนาเทคโนโลย่ และการ่ถ่ึายทอุดควิามรู่้ให้้กับผู้ใช้งานและผู้ป็ร่ะกอุบการ่ทั�วิไป็ และการ่พัฒนา 
ขด่ควิามสามาร่ถึด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐใ์ห้้กับผู้ป็ร่ะกอุบการ่ในอุุตสาห้กร่ร่ม

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR4โปรุแกรุม

O1.4 พัฒันากิำาลังคนที�สามารีถึสรีา้ง พัฒันาเครีื�องมือทางปญัญาปรีะดิษฐ ์ และทำางานโดยใช้ิ
เทคโนโลยปีญัญาปรีะดิษฐ ์และสง่เสรีมิกิารีใชิป้ญัญาปรีะดิษฐเ์พัื�อเปน็ฐานในกิารีขั้บเคลื�อนเศรีษฐกิิจ
และสังคมข้องปรีะเทศ

KR1.4.1 เด็กและเยาวิชนม่ควิามเขา้ใจัและทักษะพ่�นฐานด้านคณติศาสตร์่ วิิทยาการ่คอุมพวิิเตอุร่ ์และ
ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ท่�สามาร่ถึนำาไป็ใชง้านพ่�นฐานได้ จัำานวิน 200,000 คน

KR1.4.2 บุคลากร่ท่�ม่ทักษะพ่�นฐานด้านวิิทยาการ่คอุมพิวิเตอุร่แ์ละปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ห้ร่อุ่การ่พฒันา 
ต่อุยอุดเทคโนโลย่ด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐท่์�สามาร่ถึนำาไป็ใช้งานได้ จัำานวิน 200,000 คน

KR1.4.3 ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ SMEs ท่�สามาร่ถึเพิ�มป็ร่ะสิทธภิาพการ่ดำาเนินงานห้ร่อุ่เพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ิ  
ห้ร่อุ่บร่กิาร่ด้วิยเทคโนโลย่ AI จัำานวิน 5,000 ร่าย

KR1.4.4 นักวิิจััยด้านวิิทยาการ่คอุมพิวิเตอุร่ข์ั�นสงูและปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์และนักอุอุกแบบพัฒนาขั�นแนวิห้น้า 
เพิ�มขึ�นจัำานวิน 100 คน
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์ปัญญาปร์ะดิษฐ์์สำาหรั์บทุกคน (AI for All)

• สร่้างควิามเข้าใจัการ่ศึกษาพ่�นฐาน
ด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ให้้กับเด็กและ
เยาวิชน

• พัฒนาแร่งงานด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์
สร่า้งให้้เกิดกำาลังคนป้็อุนตลาด
แร่งงานท่�สามาร่ถึทำางานโดยใช้
เทคโนโลยปั่็ญญาป็ร่ะดิษฐแ์ละการ่
เร่ย่นรู่ข้อุงเคร่่�อุง (AI/Machine 
Learning) ได้

• สร่้างควิามยั�งย่นในการ่นำาเทคโนโลย่
ด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐเ์ป็็นฐานให้้กับ
สงัคม โดยการ่จััดตั�งศูนย์การ่ศึกษา
และสง่เสริ่มปั็ญญาป็ร่ะดิษฐแ์ห้ง่ชาติ

• จัำานวินเด็กและเยาวิชนท่�เกิด
ควิามเขา้ใจัและทักษะพ่�นฐาน
ด้าน AI 400,000 คน

• จัำานวินแร่งงานท่�สามาร่ถึ
ทำางานโดยใช ้AI/ Machine 
Learning 20,000 คน

• จัำานวินคนท่�ม่ควิามเป็็นนวัิตกร่ 
สามาร่ถึพฒันาต่อุยอุด
เทคโนโลยด้่าน AI/Machine 
Learning 500 คน

• จัำานวินอุงค์กร่ท่�สามาร่ถึเพิ�ม
กำาลังการ่ผลิตด้วิยเทคโนโลย ่AI 
5 อุงค์กร่

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุเศร่ษฐกิจั
และสังคม

โคร์งการ์ปัญญาปร์ะดิษฐ์์/ วิิทยาการ์หุ่นยนต์สำาหรั์บทุกคน (AI/ Robotics for All)

• พัฒนาบุคลากร่ให้้ม่ศักยภาพ 
และควิามรู่ค้วิามสามาร่ถึทางด้าน 
ร่ะบบอัุตโนมัติ หุ้น่ยนต์ และ 
ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์

• สง่เสร่ิมการ่วิิจััย พัฒนาเทคโนโลย่  
และการ่ถ่ึายทอุดควิามรู่ ้ควิามเข้าใจั
ด้านเทคโนโลย่ให้้กับผู้ใชง้านและ 
ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ทั�วิไป็ เพ่�อุให้้เกิดควิามรู่ ้
ควิามเขา้ใจัในการ่ใช้งานอุยา่งเห้มาะสม

• พัฒนาข่ดควิามสามาร่ถึทางการ่แขง่ขัน
ขอุงผู้ป็ร่ะกอุบการ่ในอุุตสาห้กร่ร่ม
ร่ะบบอัุตโนมัติ หุ้น่ยนต์ และ 
ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ให้้ม่ศักยภาพสงูขึ�น

• พัฒนาอุุตสาห้กร่ร่มร่ะบบอัุตโนมัติ  
หุ่้นยนต์ และปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ 
ขอุงป็ร่ะเทศให้้ได้มาตร่ฐานสากล

• ร่ะบบ Sharing Resource for 
Education via Network ท่�ม่
คนใชง้านปี็ละ 20,000 คน/ปี็

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันวิิจััยขอุงร่ัฐ 

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม 

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุเศร่ษฐกิจั
และสังคม
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โปรุแกรุมท่� 5 
ส่งเสริุมการุวิิจััยขั้�นำแนำวิหนำ�า และการุวิิจััยพื�นำฐานำ 
ท่�ปรุะเทศไทยม่ศักยภาพ

ปั็จัจุับนัการ่จัำาแนกการ่วิิจััยพ่�นฐานและการ่วิิจััยป็ร่ะยุกต์เร่ิ�มไมช่ดัเจัน เน่�อุงจัากควิามรู่แ้ละเทคโนโลย่
ท่�เกิดขึ�นให้มล้่วินม่ร่ากฐานจัากการ่วิิจััยท่�ซึ่อุ้นทับกันมากขึ�น ดังนั�นการ่สง่เสร่มิการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้า (Frontier 
Research) จึังมุ่งไป็ในทิศท่�นำาไป็สูค่วิามเป็็นพ่�นฐานขั�นสงูท่�เป็็นอุงค์ควิามรู้่ให้ม่ (Fundamental advancement 
beyond frontier of knowledge) โดยไม่ได้จัำากัดว่ิาต้อุงเป็็นงานวิิจััยพ่�นฐาน งานวิิจััยป็ร่ะยุกต์ ห้ร่่อุงานวิิจััย
อุุตสาห้กร่ร่ม ดังนั�นผลลัพธท่์�ได้จัากการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าอุาจัจัำาแนกตามวัิตถุึป็ร่ะสงค์ขา้งต้นได้เป็็น 3 ลักษณะ
ดังน่�

1. การ่นำาไป็สูก่าร่ค้นพบสิ�งให้ม่ (New Discovery) 

2. การ่ทำาสำาเร่จ็ัเป็็นคร่ั�งแร่กในโลก (First in Class) 

3. การ่สร่า้งสิ�งท่�ด่ท่�สดุในโลก (Best in Class) 

ทั�ง 3 ลักษณะล้วินแต่ก้าวิข้ามขอุบเขตขอุงควิามรู้่ทั�งสิ�น อุย่างไร่ก็ด่ สิ�งท่�อุาจัจัะช่วิยให้้จัำาแนก 
งานวิิจััยพ่�นฐานและงานวิิจััยขั�นแนวิห้น้าก็ค่อุ เป้็าห้มายในการ่ตอุบสนอุงควิามท้าทายท่�จัะเกิดขึ�นในอุนาคต 
งานวิิจััยพ่�นฐานมุง่สร่า้งควิามรู่ใ้ห้มโ่ดยไมก่ล่าวิถึึงเป็า้ห้มายในการ่ตอุบสนอุงควิามท้าทายขอุงอุนาคต ในขณะท่�
งานวิิจััยขั�นแนวิห้น้าคำานึงถึึงเป้็าห้มายในการ่ตอุบสนอุงควิามท้าทายดังกล่าวิ ป็ร่ะวัิติศาสตร่์ท่�ผ่านมาแสดง 
ให้้เห็้นว่ิาการ่วิิจััยทั�งสอุงแบบเก่�อุกูลและพึ�งพาอุาศัยกัน ห้ากสามาร่ถึลงทุนการ่วิิจััยทั�งสอุงกลุ่มอุย่างสมดุล  
จัะก่อุให้้เกิดป็ร่ะสิทธิภาพทั�งในการ่สร้่างควิามรู่้ให้ม่ สร้่างเทคโนโลย่ให้ม่และสร้่างควิามพร้่อุมในการ่รั่บม่อุ
ควิามท้าทายในอุนาคต
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR5โปรุแกรุม

O1.5a พัฒันารีะบบนิเวศกิารีวิจัยพัื�นฐานและกิารีวิจัยข้ั�นแนวห่น้าที�สง่เสรีมิและอำานวยความสะดวกิ
ในกิารีทำาวิจัยและนวัตกิรีรีม

KR1.5a.1 ร่ะบบบร่หิ้าร่จััดการ่การ่วิิจััยพ่�นฐานและการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าท่�ม่ป็ร่ะสิทธภิาพ สามาร่ถึผลิต 
ผลงานวิิจััยท่�นำาไป็ต่อุยอุดสูก่าร่ใชป้็ร่ะโยชน์ทางเศร่ษฐกิจัและสังคมได้เพิ�มขึ�นทกุปี็

KR1.5a.2 โคร่งสร่า้งพ่�นฐานการ่วิิจััยพ่�นฐานขอุงป็ร่ะเทศและการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าท่�เพย่งพอุ 
ซึ่ึ�งม่กร่ะบวินการ่ป็ร่ะเมินป็ร่ะสิทธภิาพและคุณภาพ

O1.5b พัฒันาองค์ความร่ีด้้านวิทยาศาสตรี ์สงัคมศาสตรี ์มนุษยศาสตรี ์และเทคโนโลย ีเพัื�อสรีา้ง
องค์ความร่ีท้ี�เห่มาะสมกัิบลักิษณะเฉพัาะข้องคนไทย สรีา้งโอกิาสให้่คนไทยเปน็เจ้าข้องเทคโนโลยแีละ
นวัตกิรีรีมที�ตอบสนองต่อโจทยท้์าทายในอนาคต

KR1.5b.1 อุงค์ควิามรู่แ้ละกร่ะบวินทัศน์ให้มท่างมนุษยศาสตร์่ สงัคมศาสตร์่ ห้ร่อุ่วิิทยาศาสตร์่ท่�สร่า้ง
ควิามเขา้ใจัและทำาให้้เกิดการ่เป็ล่�ยนแป็ลงขอุงสงัคม ห้ร่อุ่วิิทยาการ่ท่�สำาคัญท่�ป็ร่ะเทศต้อุงม่ 
ในอุนาคต อุยา่งน้อุย 5 เร่่�อุงต่อุปี็

KR1.5b.2 จัำานวินบทควิามวิิจััยท่�ได้ร่บัการ่ต่พิมพใ์นวิาร่สาร่วิิชาการ่ร่ะดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals) ท่�อุยูใ่นฐานขอุ้มูลท่�ได้ร่บัการ่ยอุมร่บั เพิ�มขึ�นไมต่ำากว่ิาร่อุ้ยละ 5 ต่อุปี็  
และติดอัุนดับ 1 ขอุง ASEAN ภายใน 2570 

KR1.5b.3 ผลงานวิิจััยท่�เป็็นการ่ค้นพบสิ�งให้ม ่(New Discovery) การ่ทำาสำาเร่จ็ัเป็็นคร่ั�งแร่กในโลก (First in 
Class) ห้ร่อุ่การ่สร่า้งสิ�งท่�ด่ท่�สดุในโลก (Best in Class) อุยา่งน้อุย 3 เร่่�อุง

KR1.5b.4 เคร่อุ่ขา่ยนักวิิจััยไทยม่สว่ินร่ว่ิมใน Global research value chain เกิดโคร่งการ่วิิจััยร่ว่ิมกับกลุ่ม
วิิจััยสำาคัญขอุงโลกห้ร่่อุได้ร่บัทนุวิิจััยจัากห้น่วิยงานให้้ทนุสำาคัญขอุงโลก เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

KR1.5b.5 ธุร่กิจัท่�ใช้เทคโนโลย่เขม้ขน้ (Deep-tech) ท่�ม่การ่พัฒนาเทคนิคทางด้านวิิศวิกร่ร่มห้ร่อุ่ต้นแบบ 
(Prototype) ท่�เกิดจัากงานวิิจััยขั�นแนวิห้น้า อุยา่งน้อุย 10 บร่ษัิท

KR1.5b.6 ม่ร่ะบบท่�เก็บห้ร่อุ่เช่�อุมโยงวิิทยาการ่ห้ร่่อุอุงค์ควิามรู้่ด้านวิิทยาศาสตร่ ์สังคมศาสตร่ ์มนุษยศาสตร์่ 
และเทคโนโลย่ขอุงป็ร่ะเทศ ทั�งเชงิป็ร่มิาณ เชงิคณุภาพ และผู้ถ่ึอุคร่อุงงานควิามรู่ใ้นปั็จัจุับนั 
ท่�สามาร่ถึเข้าถึึง สบ่ค้น และเป็็นท่�ยอุมร่บั ตลอุดจันม่การ่วิิเคร่าะห์้วิิทยาการ่สำาคัญ 
ท่�ป็ร่ะเทศต้อุงม่ในอุนาคต
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โคร์งการ์พัฒนาร์ะบบนิเวิศการ์วิิจััยพ่�นฐ์านและการ์วิิจััยขั�นแนวิหน้าร์ะยะท่� 1

• เกิดเคร่่�อุงม่อุท่�จัำาเป็็นในการ่วิิจััย 
พ่�นฐานและการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้า

• ทำาให้้การ่วิิจััยพ่�นฐานและการ่วิิจััยขั�น
แนวิห้น้าเกิดขึ�นได้จัร่งิ ม่ควิามต่อุเน่�อุง 
ม่ทิศทางและม่ป็ร่ะสทิธภิาพ

• กร่อุบการ่วิิจััย กร่ะบวินการ่ให้้ทนุ 
การ่ติดตามและป็ร่ะเมินผล 
การ่วิิจััยพ่�นฐานและการ่วิิจััยขั�น
แนวิห้น้า

• แผนการ่พฒันาโคร่งสร่า้งพ่�นฐาน
การ่วิิจััยพ่�นฐาน และการ่วิิจััย 
ขั�นแนวิห้น้า เชน่ ห้้อุงสมุดและ
แห้ล่งค้นคว้ิา ห้้อุงป็ฏิิบติัการ่กลาง 
มาตร่ฐานการ่จััดทำาวิาร่สาร่วิิชาการ่ 
มาตร่ฐานการ่ป็ร่ะชุมวิิชาการ่ 
อุงค์กร่วิิชาการ่เฉพาะทาง และ
อุงค์กร่ให้้ทนุท่�เช่�ยวิชาญเฉพาะ

• สำานักงานสภานโยบายการ่
อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์ 
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ 

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่ิม
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• สำานักงานการ่วิิจััยแห้่งชาติ 

• ห้น่วิยงานบร่ิห้าร่จััดการ่ 
แห้ล่งค้นคว้ิา

• อุงค์กร่วิิชาการ่เฉพาะทาง

โคร์งการ์สนับสนุนแผนปฏิิบัติการ์บ้ร์ณาการ์จ่ัโนมิกส์ปร์ะเทศไทย

• สนับสนุน วิิจััยและพัฒนาด้าน 
การ่แพทยแ์บบจ่ัโนมิกสใ์นการ่สร่า้ง
อุงค์ควิามรู่ ้เทคโนโลย่ ร่วิมถึึง 
ฐานข้อุมูลจ่ัโนม โคร่งสร่า้งพ่�นฐาน 
บุคลากร่และบร่หิ้าร่จััดการ่เพ่�อุผลักดัน
และต่อุยอุดสูก่าร่บร่กิาร่และ
อุุตสาห้กร่ร่มทางด้านการ่แพทย์

• เกิดอุุตสาห้กร่ร่มการ่บร่ิการ่ทาง 
การ่แพทยส์มัยให้ม่ด้วิยเทคโนโลย่ 
ขั�นสูง (Genetic testing service) 
ร่อุงร่บัควิามต้อุงการ่ขอุงป็ร่ะชาชน  
ทั�งในและต่างป็ร่ะเทศ

• โคร่งสร่้างพ่�นฐานทั�งร่ะบบ 
ร่วิมไป็ถึึงบุคลากร่ท่�พร่อุ้ม
สำาห้ร่บัการ่บริ่ห้าร่จััดการ่ 
ขอุ้มูลพนัธุกร่ร่มมนุษย์ท่�ได้จัาก
โคร่งการ่จ่ัโนมิกส์ป็ร่ะเทศไทย

• ม่ฐานข้อุมูลจ่ัโนมในป็ร่ะชากร่
ไทยอุยา่งน้อุย 10,000 ร่าย/ปี็ 
เพ่�อุใชเ้ป็็นฐานขอุ้มูลอุ้างอิุงขอุง
ป็ร่ะเทศ

• อุงค์ควิามรู้่และเทคโนโลย่ด้าน
การ่แพทย์ร่ะดับจ่ัโนม ท่�สามาร่ถึ
ป็ร่ะยุกต์ใชใ้นอุุตสาห้กร่ร่ม 
การ่บร่กิาร่ทางการ่แพทย์ 
ด้วิยเทคโนโลยข่ั�นสงู อุยา่งน้อุย 
1 บร่กิาร่

ห้นว่ิยงานเคร่อุ่ขา่ยภายใต้แผน
ป็ฏิิบติัการ่บูร่ณาการ่จ่ัโนมิกส์
ป็ร่ะเทศไทย อุาทิ

• สำานักงานพัฒนาวิิทยาศาสตร่์
และเทคโนโลยแ่ห่้งชาติ 

• จุัฬาลงกร่ณ์มห้าวิิทยาลัย 

• มห้าวิิทยาลัยมหิ้ดล 

• มห้าวิิทยาลัยสงขลานคร่ินทร่์ 

• มห้าวิิทยาลัยขอุนแก่น 

• มห้าวิิทยาลัยเช่ยงให้ม่ 

• กร่มวิิทยาศาสตร่์การ่แพทย์ 

• สถึาบันวิิจััยร่ะบบสาธาร่ณสุข
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แผนงานสร้์างโอุกาสและควิามสามาร์ถในการ์เข้าส่้ยุคเทคโนโลย่ควิอุนตัม

• สร่้างงานวิิจััยและท่มวิิจััยท่�ม่ควิาม 
เป็็นเลิศทางวิิชาการ่สามาร่ถึร่อุงรั่บ
การ่ถ่ึายทอุดเทคโนโลย่ควิอุนตัมและ
ต่อุยอุดเป็็นผู้นำาเทคโนโลย่ควิอุนตัม 
ในร่ะดับกลุ่มป็ร่ะเทศอุาเซึ่ย่น

• สร่้างพันธมิตร่ในกลุ่มโคร่งการ่วิิจััย 
และพัฒนาเทคโนโลย่ควิอุนตัมท่�สำาคัญ
ขอุงโลก

• เกิดควิามร่ว่ิมม่อุทางวิิชาการ่
ร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ (International 
Collaboration) ร่วิมถึึงการ่ 
สร่า้งเคร่อุ่ขา่ยด้านเทคโนโลย ่
ควิอุนตัม อุยา่งน้อุย 5 โคร่งการ่

• งานวิิจััยได้ร่ับการ่ต่พิมพ์ใน
วิาร่สาร่วิิชาการ่นานาชาติ 
อุยา่งน้อุย 10 ฉบบั และ/ห้ร่อุ่
จัำานวินสทิธบิตัร่อุยา่งน้อุย  
10 คำาขอุ

• สถึาบันมาตร่วิิทยาแห้่งชาติ

• มห้าวิิทยาลัยมหิ้ดล

• มห้าวิิทยาลัยเทคโนโลย่สุร่นาร่่

• มห้าวิิทยาลัยเทคโนโลย่
พร่ะจัอุมเกล้าธนบุร่่

• มห้าวิิทยาลัยสงขลานคร่ินทร่์

• ศูนย์เทคโนโลย่อิุเล็กทร่อุนิกส์
และคอุมพิวิเตอุร่แ์ห้ง่ชาติ

• มห้าวิิทยาลัยธร่ร่มศาสตร่์

• จุัฬาลงกร่ณ์มห้าวิิทยาลัย

• มห้าวิิทยาลัยเช่ยงให้ม่

• มห้าวิิทยาลัยขอุนแก่น

แผนงานการ์ยกร์ะดับคุณภาพและสมร์ร์ถภาพขอุงทุนมนุษย์ในศตวิร์ร์ษท่� 21 ด้วิยมนุษยศาสตร์์ 
สังคมศาสตร์์ และศิลปกร์ร์มศาสตร์์

• สร่า้งอุงค์ควิามรู้่และควิามรู่เ้ชงิป็ร่ะยุกต์
ทางด้านมนุษยศาสตร่ ์สงัคมศาสตร์่ 
และศิลป็กร่ร่มศาสตร่เ์ก่�ยวิกับ 
ทนุมนุษย ์และทิศทางการ่พฒันา 
ทนุมนุษยท่์�เห้มาะสมในศตวิร่ร่ษท่� 21

• ผลักดันให้้เกิดการ่พัฒนาและเช่�อุมต่อุ
เคร่อุ่ขา่ยเก่�ยวิกับการ่พัฒนาทนุมนุษย์
ท่�คร่อุบคลมุกลุม่เป้็าห้มายท่�ห้ลากห้ลาย
อุยา่งเป็็นรู่ป็ธร่ร่ม และทำาให้้งานวิิจััย
เกิดผลกร่ะทบในวิงกว้ิาง 

• นำาข้อุสรุ่ป็ท่�ได้จัากการ่วิิจััยยกร่ะดับ
เป็็นขอุ้เสนอุแนะในเชงินโยบายแก่
ร่ฐับาล อัุนจัะเป็็นการ่ตอุบสนอุง
นโยบายขอุงร่ฐับาลท่�ต้อุงการ่สร่า้ง 
และพฒันาคนไทยเขา้สูศ่ตวิร่ร่ษท่� 21

• เกิดอุงค์ควิามรู่้ให้ม่ทางด้าน
มนุษยศาสตร์่ สงัคมศาสตร่ ์และ
ศิลป็กร่ร่มศาสตร์่ สำาห้ร่บัการ่
พฒันาทนุมนุษยท่์�เห้มาะสมใน
ศตวิร่ร่ษท่� 21

• เกิดเคร่่อุขา่ยการ่พัฒนาทุน
มนุษย์ท่�ทำาให้้งานวิิจััยเกิด 
ผลกร่ะทบในวิงกว้ิาง

• เกิดข้อุเสนอุแนะเชิงนโยบายท่�
เห้มาะสมในการ่สร้่างและพฒันา
คนไทยเขา้สูศ่ตวิร่ร่ษท่� 21

• สถึาบันอุุดมศึกษา

• ห้น่วิยงานวิิจััยขอุงร่ัฐ

• ห้น่วิยงาน/อุงค์กร่ด้าน 
ศิลป็วัิฒนธร่ร่ม 

• สมาคมวิิชาช่พ
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แผนงานข้อุริ์เริ์�มการ์วิิจััยขั�นแนวิหน้าปร์ะเทศไทย (Thailand Frontier Research Seed Fund Program)

• สนับสนุนทุนวิิจััยเร่ิ�มต้นให้้แก่นักวิิจััย
ห้ร่อุ่สถึาบนัวิิจััยท่�ม่ศักยภาพสงู และ
ร่เิร่ิ�มโป็ร่แกร่มการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้า 
ในร่ะบบวิิจััยขอุงป็ร่ะเทศ ท่�ม่ร่ะบบ
บริ่ห้าร่จััดการ่ท่�เห้มาะสมและสามาร่ถึ
เป็็นแพลตฟอุร่ม์ในการ่เช่�อุมโยง 
งานวิิจััยขั�นแนวิห้น้าขอุงไทยกับ
นานาชาติ ในสาขาท่�สำาคัญ ได้แก่ 
เกษตร่อุาห้าร่เพ่�อุอุนาคต (เชน่  
สว่ินผสมขอุงอุาห้าร่เชงิฟังก์ชนั  
และเทคโนโลยเ่กษตร่สมัยให้ม)่ 
พลังงานอุนาคต (เชน่ พลังงาน
ห้มุนเว่ิยนรู่ป็แบบให้ม่และพลาสมา 
ฟวิิชัน) การ่แพทยแ์ละสขุภาพ (เชน่ 
เทคโนโลยโ่อุมิกส์) และเทคโนโลย่
ป้็อุงกันภาวิะคกุคามและสร่า้งโอุกาส
สำาห้ร่บัป็ร่ะเทศในอุนาคต (เชน่  
Cyber Security และ IoT เป็็นต้น)

• ดึงดูดนักวิิจััยและผู้เช่�ยวิชาญชั�นเลิศ 
ให้้มาทำางานในป็ร่ะเทศไทย และ
กร่ะตุ้นให้้เกิดการ่เคล่�อุนยา้ยนักวิิจััย
และผู้เช่�ยวิชาญทั�งในป็ร่ะเทศและ
ร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ 

• สนับสนุนให้้เกิดบร่ิษัทเทคโนโลย่จัาก
การ่ต่อุยอุดโคร่งการ่วิิจััย (Research- 
based spin-offs) ห้ร่อุ่วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น
ขอุงเทคโนโลยเ่ชงิลึก (Deep Tech 
Startup) ในป็ร่ะเทศไทย

• โคร่งการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าใน
ป็ร่ะเทศไทยอุยา่งน้อุย 10 เร่่�อุง

• งานวิิจััยท่�ได้ร่ับการ่ต่พิมพ์ใน
วิาร่สาร่วิิชาการ่นานาชาติอุยา่ง
น้อุย 50 ฉบบั และ/ห้ร่อุ่จัำานวิน
สทิธบิตัร่อุยา่งน้อุย 50 คำาขอุ

• ควิามร่ว่ิมม่อุกับกลุ่มวิิจััย 
ชั�นนำาขอุงโลกอุยา่งน้อุย 4 กลุ่ม 
และเงินทนุวิิจััยสมทบ (In-cash, 
In-kind) จัากต่างป็ร่ะเทศ

• บร่ิษัทเทคโนโลย่จัากการ่ 
ต่อุยอุดโคร่งการ่วิิจััย ห้ร่่อุ
วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้นขอุงเทคโนโลย ่
เชงิลึก ในป็ร่ะเทศไทยอุยา่งน้อุย 
5 บร่ษัิท

• นักวิิจััย นักวิิทยาศาสตร่์  
ผู้เช่�ยวิชาญในมห้าวิิทยาลัย 
และสถึาบันวิิจััย 

• สถึาบันอุุดมศึกษา

• สถึาบันวิิจััย
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โปรุแกรุมท่� 6 
พัฒนำาโค์รุงสรุ�างพื�นำฐานำทางการุวิิจััยท่�สำาคั์ญ

ป็ร่ะเทศไทยยังขาดโคร่งสร้่างพ่�นฐานขนาดให้ญ่ท่�เพ่ยงพอุต่อุการ่ร่อุงรั่บการ่วิิจััยในอุนาคต ดังนั�น  
การ่สนับสนุนการ่ลงทนุสร่า้งและพฒันาโคร่งสร้่างพ่�นฐานเพ่�อุการ่วิิจััยในสเกลให้ญ ่(Big Science) ท่�สามาร่ถึ
ร่อุงรั่บทั�งการ่วิิจััยขั�นสูง ร่วิมไป็ถึึงโจัทย์ควิามท้าทายในร่ะดับโลกจึังม่ควิามสำาคัญ เพ่�อุมุ่งสร้่างควิามเป็็นเลิศ  
เพิ�มควิามสามาร่ถึในการ่แข่งขัน สร้่างควิามมั�งคั�งทางเศร่ษฐกิจัอุย่างยั�งย่น และสร้่างควิามร่่วิมม่อุทั�งในและ 
ต่างป็ร่ะเทศ โดยต้อุงอุาศัยการ่อุอุกแบบบร่หิ้าร่จััดการ่และการ่บร่กิาร่ท่�ด่ ม่การ่ขบัเคล่�อุนโคร่งการ่ท่�เห้มาะสม
ผา่นคณะทำางานท่�เป็็นทางการ่และไมเ่ป็็นทางการ่ ม่การ่วิางแผนการ่ส่�อุสาร่โดยคำานึงถึึงผู้ใชบ้ร่กิาร่เป็็นสำาคัญ 
และติดตามพัฒนาการ่อุยา่งเท่าทัน อุ่กทั�งต้อุงม่การ่ป็รั่บป็รุ่งแผนงานให้้สอุดคล้อุงกับบร่บิทท่�เป็ล่�ยนไป็

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR6โปรุแกรุม

O1.6 โครีงสรีา้งพัื�นฐานเพืั�อกิารีวิจัยในสเกิลให่ญท่ี�จำาเปน็ต่อกิารีพัฒันาอุตสาห่กิรีรีมยุทธศาสตรี์
และความมั�นคงข้องปรีะเทศได้รีบักิารีพัฒันาอยา่งเห่มาะสม

KR1.6.1 จัำานวินบทควิามวิิจััยท่�ได้ร่บัการ่ต่พิมพใ์นวิาร่สาร่วิิชาการ่ร่ะดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals) อุยา่งน้อุย 20 ฉบบั ต่อุปี็

KR1.6.2 จัำานวินผลงานวิิจััยและเทคโนโลยท่่�จัดสิทธบิตัร่ ห้ร่อุ่ถึกูนำาไป็ใช้สร่า้งมูลค่าเชงิพาณชิย ์เพิ�มขึ�น
อุยา่งน้อุยร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็ 

KR1.6.3 มูลค่าการ่ลงทนุขอุงบร่ษัิทท่�มาใชป้็ร่ะโยชน์จัากโคร่งสร้่างพ่�นฐานเพิ�มเป็็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี็

KR1.6.4 เทคโนโลยต้่นแบบห้ร่อุ่นวัิตกร่ร่มจัากการ่ป็ร่ะยุกต์ใชโ้คร่งสร่า้งพ่�นฐาน อุยา่งน้อุย 5 ต้นแบบ 
ต่อุอุุตสาห้กร่ร่มนั�น

KR1.6.5 โคร่งสร่า้งพ่�นฐานเพ่�อุร่อุงร่บัการ่ทดสอุบในร่ะดับอุุตสาห้กร่ร่ม (Pilot Plant) ท่�ภาคเอุกชนร่ว่ิม
ลงทนุ จัำานวิน 5 แห่้ง
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

 โคร์งการ์ Space Consortium

• สร่้างเคร่่อุขา่ยกลุ่มวิิจััย ควิามร่ว่ิมม่อุ
ทั�งในและนอุกป็ร่ะเทศด้านโคร่งสร้่าง
พ่�นฐาน Big Science ด้านเทคโนโลย่
อุวิกาศ

• ม่โคร่งสร่้างพ่�นฐาน Big Science ด้าน
เทคโนโลยอุ่วิกาศ เพ่�อุร่อุงร่บัการ่วิิจััย
และพฒันานวัิตกร่ร่ม

• ผู้เช่�ยวิชาญ วิิศวิกร่ นักวิิจััย 
ร่ะดับสงู และเกิดการ่จ้ัางงาน 
ร่ายได้สงู ร่วิมทั�งเกิดวิิสาห้กิจั 
เร่ิ�มต้น 

• เทคโนโลย่ต้นแบบด้านอุวิกาศ
และบทควิามต่พมิพร์่ะดับ
นานาชาติ

• เตร่่ยมพร่้อุมด้านโคร่งสร่้าง 
พ่�นฐาน Big Science ด้าน
เทคโนโลยอุ่วิกาศ เพ่�อุร่อุงร่บั
การ่วิิจััยพ่�นฐานและขั�นแนวิห้น้า

• สถึาบันวิิจััยดาร่าศาสตร่์แห้่งชาติ

• สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่
อุวิกาศและภูมิสาร่สนเทศ

• สถึาบันวิิจััยแสงซึ่ินโคร่ตร่อุน

• สถึาบันอุุดมศึกษา
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P.1 สร้์างร์ะบบผลิตและพัฒนา 
กำาลังคนให้ม่คุณภาพ

P.2 ผลิตกำาลังคนร์ะดับส้ง
ร์อุงรั์บ EEC และร์ะบบ 
เศร์ษฐ์กิจัสังคม 
ขอุงปร์ะเทศ

P.3 ส่งเสริ์มการ์เร่์ยนร้้์ตลอุดช่ี้วิิต
และพัฒนาทักษะเพ่�อุอุนาคต

P.4 ส่งเสริ์มปัญญาปร์ะดิษฐ์์เป็น 
ฐ์านขับเคล่�อุนปร์ะเทศในอุนาคต 
 (AI for All)

O1.1 พัฒนาร์ะบบนิเวิศเพ่�อุ 
การ์พัฒนาและใช้ี้กำาลังคนคุณภาพ 
ตร์งควิามต้อุงการ์ขอุงปร์ะเทศ

O1.2 ม่กำาลังคนร์ะดับส้ง
ร์อุงรั์บ EEC และร์ะบบ
เศร์ษฐ์กิจัสังคมขอุงปร์ะเทศ

O1.3 พัฒนาร์ะบบการ์เร่์ยนร้้์ 
ตลอุดช่ี้วิิตและทักษะเพ่�อุอุนาคต

O1.4 พัฒนากำาลังคนท่�สามาร์ถสร้์าง 
พัฒนาเคร่์�อุงม่อุทางปัญญาปร์ะดิษฐ์์   
และทำางานโดยใช้ี้เทคโนโลย่ปัญญาปร์ะดิษฐ์์ 
และส่งเสริ์มการ์ใช้ี้ปัญญาปร์ะดิษฐ์์เพ่�อุเป็น
ฐ์านในการ์ขับเคล่�อุนเศร์ษฐ์กิจัและสังคม
ขอุงปร์ะเทศ

KR1.1.1 ม่ระบบท่�สามารถนำาไปัใชั้� 
เพ่�อการปัระมาณการแลุ่ะ
วิางแผนควิามต�องการ 
พัฒนากำาลัุ่งคนของระบบวิิจัยุ 
แลุ่ะควิามต�องการของปัระเทศ 
ภายุใต�การเปัลุ่่�ยุนแปัลุ่งของโลุ่ก

KR1.1.2 ม่ระบบในการสร�างแลุ่ะสนับสน่น
เส�นทางอาช่ั้พนักวิิจัยุแลุ่ะ 
ควิามต�อเน่�องของการวิิจัยุ 
เพ่�อเพิ�มจำานวินนักวิิจัยุ 
แลุ่ะพัฒนาเป็ัน 25 คน 
ต�อปัระชั้ากร 10,000 คน  

KR1.1.3 ม่ระบบพัฒนากำาลัุ่งคนร�วิม
ระหวิ�างสถาบันอ่ดมศึกษัากับ
ภาคเอกชั้น เพ่�อพัฒนาบัณฑิิต
ค่ณภาพ/ผู�สำาเร็จการศึกษัาใหม�
ท่�ม่ทักษัะตรงหร่อใกลุ่�เค่ยุง 
กับท่�ตลุ่าดงานต�องการ  
ไม�ตำ�ากวิ�าร�อยุลุ่ะ 70 

KR1.1.4 ม่ระบบแลุ่ะกลุ่ไกดึงดูดแลุ่ะ
สนับสน่นการเคลุ่่�อนยุ�ายุ
บ่คลุ่ากรวิิจัยุแลุ่ะผู�เช่ั้�ยุวิชั้าญ 
ทั�งในแลุ่ะต�างปัระเทศ เพ่�อให� 
เกิดการเคลุ่่�อนยุ�ายุบ่คลุ่ากร
อยุ�างน�อยุ 1,000 คน แลุ่ะ 
ม่การดูดซับองค์ควิามรู� 
แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่

KR1.2.1 นวัิตกรรมการจัดการ 
แลุ่ะการฝึึกอบรม  
เพ่�อพัฒนากำาลัุ่งคน
ระดับสูง ท่�สามารถ
ตอบควิามต�องการ
ของปัระเทศ  
โดยุเฉพาะอยุ�างยิุ�ง
สอดคลุ่�องต�อ 
ควิามต�องการ 
ของการพัฒนา 
พ่�นท่� EEC 

KR1.1.2 แรงงานม่ทักษัะ 
ระดับสูง ตรงกับ
ควิามต�องการ 
เพ่�อการพัฒนา EEC  
โดยุการจัดหาแลุ่ะ
พัฒนาบ่คลุ่ากร
รองรับ  
10 อ่ตสาหกรรม 
ในพ่�นท่� EEC  
ให�ได� 188,000 คน 

KR1.3.1  ม่ระบบจัดการทรัพยุากร
มน่ษัย์ุท่�ได�รับการยุอมรับ  
ท่�ทำาให�บ่คลุ่ากรของ
ปัระเทศไทยุม่ช่ั้ดควิามรู�  
ทักษัะท่�จำาเป็ันสำาหรับอนาคต 
ท่�สามารถปัรับตัวิจาก 
ผลุ่กระทบของการ
เปัลุ่่�ยุนแปัลุ่งเทคโนโลุ่ยุ่แลุ่ะ 
รูปัแบบธ่รกิจอยุ�างฉับพลัุ่น 
(Disruption) 

KR1.3.2  ระบบการเร่ยุนรู� การเสริม
ทักษัะใหม� แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่
สนับสน่นการเร่ยุนรู�ตลุ่อด
ช่ั้วิิต ท่�เข�าถึงได�สำาหรับท่กคน 
ท่�ถูกนำาไปัใชั้�อยุ�างทั�วิไปัแลุ่ะ 
ได�มาตรฐานเป็ันท่�ยุอมรับ 

KR1.3.3  ม่พ่�นท่�แลุ่ะนิเวิศการเร่ยุนรู�ท่� 
ได�มาตรฐาน เข�าถึงได� แลุ่ะ 
ถูกนำาไปัใชั้�อยุ�างม่ปัระสิทธิภาพ
แลุ่ะปัระสิทธิผลุ่ สำาหรับท่กวัิยุ 
โดยุเฉพาะเยุาวิชั้น เพ่�อเสริม
การม่ทักษัะแห�งอนาคต  
โดยุเฉพาะทักษัะด�านวิิจัยุ 
วิิศวิกรรม แลุ่ะนวัิตกรรม หร่อ
วิิทยุาการท่�สำาคัญต�าง ๆ เชั้�น 
การสร�างโรงปัระลุ่องต�นแบบ
ทางวิิศวิกรรม (Fabrication 
Lab for STEM) พิพิธภัณฑ์ิ
เพ่�อการเร่ยุนรู� ท่กเม่อง 

KR1.4.1 เด็กแลุ่ะเยุาวิชั้นม่ควิามเข�าใจแลุ่ะ
ทักษัะพ่�นฐานด�านคณิตศาสตร์ 
วิิทยุาการคอมพิวิเตอร์  
แลุ่ะปััญญาปัระดิษัฐ์ ท่�สามารถ 
นำาไปัใชั้�งานพ่�นฐานได�  
จำานวิน 200,000 คน 

KR1.4.2  บ่คลุ่ากรท่�ม่ทักษัะพ่�นฐาน 
ด�านวิิทยุาการคอมพิวิเตอร์แลุ่ะ 
ปััญญาปัระดิษัฐ์ หร่อการพัฒนา
ต�อยุอดเทคโนโลุ่ยุ่ด�าน 
ปััญญาปัระดิษัฐ์ท่�สามารถนำาไปั 
ใชั้�งานได� จำานวิน 200,000 คน 

KR1.4.3  ผู�ปัระกอบการ SMEs ท่�สามารถ
เพิ�มปัระสิทธิภาพการดำาเนินงาน
หร่อเพิ�มมูลุ่ค�าผลิุ่ตภัณฑ์ิ หร่อ
บริการด�วิยุเทคโนโลุ่ยุ่ AI จำานวิน 
5,000 รายุ 

KR1.4.4  นักวิิจัยุด�านวิิทยุาการคอมพิวิเตอร์
ขั�นสูงแลุ่ะปััญญาปัระดิษัฐ์ แลุ่ะ 
นักออกแบบพัฒนาขั�นแนวิหน�า 
เพิ�มขึ�นจำานวิน 100 คน

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการสนับสน่นการทำาวิิจัยุแลุ่ะ

นวัิตกรรมระดับหลัุ่งปัริญญาเอก  
หลัุ่งปัริญญาโท แลุ่ะบัณฑิิตศึกษัา
รองรับอ่ตสาหกรรมยุ่ทธศาสตร์

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการพัฒนา 

ควิามสามารถด�านเทคโนโลุ่ยุ่
ให�แก�สถานปัระกอบการ

• การใชั้�กลุ่ไก Sandbox  
จัดทำาหลัุ่กสูตรร�วิม 
ระหวิ�างสถาบันอ่ดมศึกษัา
ตามควิามต�องการของ 
ภาคอ่ตสาหกรรม

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการปััญญาปัระดิษัฐ ์

สำาหรับท่กคน (Al for All) 
• โครงการปััญญาปัระดษิัฐ์  

วิิทยุาการห่�นยุนต์สำาหรับท่กคน  
(Al/ Robotics for All)

เป้าหมาย 01 พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์เพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร์ถในการ์แข่งขันขอุงปร์ะเทศไปส่้การ์เป็น
ปร์ะเทศร์ายได้ส้ง

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR1.1 นักวิิจััยและพัฒนาเพิ�มเป็น 30 
คน ต่อุปร์ะชี้ากร์ 10,000 คน

KR1.2 สัดส่วินแร์งงานท่�ได้รั์บการ์ยกร์ะดับทักษะขั�นส้งท่�
จัำาเป็นต่อุงานในปัจัจุับันและอุนาคตร้์อุยละ 20 ขอุงแร์งงาน 
ในภาคอุุตสาหกร์ร์มและการ์บริ์การ์ทั�งหมด 

KR1.3 สถาบันวิิจััย/ศ้นย์วิิจััย 
ชัี้�นนำาขอุงโลก จัำานวิน 10 แห่ง 

KR1.4 สัดส่วินบัณฑิิต/ผ้้สำาเร็์จัการ์ศึกษาใหม่ม่ทักษะตร์ง
ตามควิามต้อุงการ์ขอุงตลาดแร์งงาน ไม่ตำ�ากว่ิาร้์อุยละ 70

KR1.5 สัดส่วินบัณฑิิตด้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลย่ และวิิศวิกร์ร์ม  
(STEM degrees) เพิ�มเป็นร้์อุยละ 60

แพลตฟอุร์์ม 1 การ์พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์ 
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P.5 ส่งเสริ์มการ์วิิจััยขั�นแนวิหน้า และการ์วิิจััยพ่�นฐ์านท่�ปร์ะเทศไทยม่
ศักยภาพ

P.6 พัฒนาโคร์งสร้์างพ่�นฐ์านทางการ์วิิจััยท่�สำาคัญ

O1.5a พัฒนาร์ะบบนิเวิศการ์วิิจััยพ่�นฐ์านและการ์วิิจััยขั�นแนวิหน้าท่�ส่งเสริ์ม 
และอุำานวิยควิามสะดวิกในการ์ทำาวิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

O1.6 โคร์งสร้์างพ่�นฐ์านเพ่�อุการ์วิิจััยในสเกลใหญ่ท่�จัำาเป็น
ต่อุการ์พัฒนาอุุตสาหกร์ร์มยุทธศาสตร์์และควิามมั�นคง
ขอุงปร์ะเทศได้รั์บการ์พัฒนาอุย่างเหมาะสม

KR1.5a.1 ม่ระบบบริหารจัดการการวิิจัยุพ่�นฐานแลุ่ะการวิิจัยุขั�นแนวิหน�าท่�ม่ปัระสิทธิภาพ 
สามารถผลิุ่ตผลุ่งานวิิจัยุท่�นำาไปัต�อยุอดสู�การใชั้�ปัระโยุชั้น์ทางเศรษัฐกิจแลุ่ะ
สังคมได�เพิ�มขึ�นท่กปีั

KR1.5a.2 โครงสร�างพ่�นฐานการวิิจัยุพ่�นฐานของปัระเทศแลุ่ะการวิิจัยุขั�นแนวิหน�าท่�เพ่ยุงพอ 
ซึ�งม่กระบวินการปัระเมินปัระสิทธิภาพแลุ่ะค่ณภาพ 

KR1.6.1 จำานวินบทควิามวิิจัยุท่�ได�รับการต่พิมพ์ใน 
วิารสารวิิชั้าการระดับชั้าติแลุ่ะนานาชั้าติ  
(Top-tier Journals) อยุ�างน�อยุ 20 ฉบับต�อปีั

KR1.6.2 จำานวินผลุ่งานวิิจัยุแลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่ท่�จดสิทธิบัตร 
หร่อถูกนำาไปัใชั้�สร�างมูลุ่ค�าเชิั้งพาณิชั้ย์ุ เพิ�มขึ�น
อยุ�างน�อยุร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั 

KR1.6.3 มูลุ่ค�าการลุ่งท่นของบริษััทท่�มาใชั้�ปัระโยุชั้น์จาก
โครงสร�างพ่�นฐานเพิ�มเป็ัน 2 เท�า ภายุใน 5 ปีั

KR1.6.4 เทคโนโลุ่ยุ่ต�นแบบหร่อนวัิตกรรมจากการ 
ปัระยุ่กต์ใชั้�โครงสร�างพ่�นฐาน อยุ�างน�อยุ  
5 ต�นแบบต�ออ่ตสาหกรรมนั�น

KR1.6.5 โครงสร�างพ่�นฐานเพ่�อรองรับการทดสอบ 
ในระดับอ่ตสาหกรรม (Pilot Plant) ท่�ภาคเอกชั้น
ร�วิมลุ่งท่น จำานวิน 5 แห�ง

O1.5b พัฒนาอุงค์ควิามร้้์ด้านวิิทยาศาสตร์์ สังคมศาสตร์์ มนุษยศาสตร์์ และเทคโนโลย่  
เพ่�อุสร้์างอุงค์ควิามร้้์ท่�เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขอุงคนไทย สร้์างโอุกาสให้คนไทยเป็น
เจ้ัาขอุงเทคโนโลย่และนวัิตกร์ร์มท่�ตอุบสนอุงต่อุโจัทย์ท้าทายในอุนาคต

KR1.5b.1 องค์ควิามรู�แลุ่ะกระบวินทัศน์ใหม�ทางมน่ษัยุศาสตร์ สังคมศาสตร์  
หร่อวิิทยุาศาสตร์ท่�สร�างควิามเข�าใจแลุ่ะทำาให�เกิดการเปัลุ่่�ยุนแปัลุ่งของสังคม 
หร่อวิิทยุาการท่�สำาคัญท่�ปัระเทศต�องม่ในอนาคต อยุ�างน�อยุ 5 เร่�องต�อปีั

KR1.5b.2 จำานวินบทควิามวิิจัยุท่�ได�รับการต่พิมพ์ในวิารสารวิิชั้าการระดับชั้าติแลุ่ะ
นานาชั้าติ (Top-tier Journals) ท่�อยูุ�ในฐานข�อมูลุ่ท่�ได�รับการยุอมรับ  
เพิ�มขึ�นไม�ตำ�ากวิ�าร�อยุลุ่ะ 5 ต�อปีั แลุ่ะติดอันดับ 1 ของ ASEAN ภายุในปีั 2570 

KR1.5b.3 ผลุ่งานวิิจัยุท่�เป็ันการค�นพบสิ�งใหม� (New Discovery) การทำาสำาเร็จเป็ันครั�งแรก
ในโลุ่ก (First in Class) หร่อการสร�างสิ�งท่�ด่ท่�ส่ดในโลุ่ก (Best in Class)  
อยุ�างน�อยุ 3 เร่�อง

KR1.5b.4 เคร่อข�ายุนักวิิจัยุไทยุม่ส�วินร�วิมใน global research value chain เกิดโครงการ
วิิจัยุร�วิมกับกลุ่่�มวิิจัยุสำาคัญของโลุ่ก หร่อได�รับท่นวิิจัยุจากหน�วิยุงานให�ท่นสำาคัญ
ของโลุ่ก เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั

KR1.5b.5 ธ่รกิจท่�ใชั้�เทคโนโลุ่ยุ่เข�มข�น (Deep-tech) ท่�ม่การพัฒนาเทคนิคทางด�านวิิศวิกรรม
หร่อต�นแบบ (Prototype) ท่�เกิดจากงานวิิจัยุขั�นแนวิหน�า อยุ�างน�อยุ 10 บริษััท

KR1.5b.6 ม่ระบบท่�เก็บหร่อเช่ั้�อมโยุงวิิทยุาการหร่อองค์ควิามรู�ด�านวิิทยุาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มน่ษัยุศาสตร์ แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่ของปัระเทศ ทั�งเชิั้งปัริมาณ  
เชิั้งค่ณภาพ แลุ่ะผู�ถ่อครองงานควิามรู�ในปััจจ่บันท่�สามารถเข�าถึง ส่บค�น 
แลุ่ะเป็ันท่�ยุอมรับ ตลุ่อดจนม่การวิิเคราะห์วิิทยุาการสำาคัญท่�ปัระเทศต�องม่ 
ในอนาคต 

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการสนับสน่นแผนปัฏิบัติการบูรณาการจ่โนมิกส์ปัระเทศไทยุ
• แผนงานสร�างโอกาสแลุ่ะควิามสามารถในการเข�าสู�ยุ่คเทคโนโลุ่ยุ่ควิอนตัม 
• ข�อริเริ�มการวิิจัยุขั�นแนวิหน�าปัระเทศไทยุ 
• แผนการยุกระดับค่ณภาพแลุ่ะสมรรถภาพของท่นมน่ษัยุ์ในศตวิรรษัท่� 21 ด�วิยุ

มน่ษัยุศาสตร์ สังคมศาสตร์ แลุ่ะศิลุ่ปักรรมศาสตร์

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการภาค่ควิามร�วิมม่อพัฒนาควิามสามารถ

เทคโนโลุ่ยุ่อวิกาศไทยุ (Thai Space Consortium: TSC) 

เป้าหมาย 01 พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์เพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร์ถในการ์แข่งขันขอุงปร์ะเทศไปส่้การ์เป็น
ปร์ะเทศร์ายได้ส้ง

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR1.1 นักวิิจััยและพัฒนาเพิ�มเป็น 30 
คน ต่อุปร์ะชี้ากร์ 10,000 คน

KR1.2 สัดส่วินแร์งงานท่�ได้รั์บการ์ยกร์ะดับทักษะขั�นส้งท่�
จัำาเป็นต่อุงานในปัจัจุับันและอุนาคตร้์อุยละ 20 ขอุงแร์งงาน 
ในภาคอุุตสาหกร์ร์มและการ์บริ์การ์ทั�งหมด 

KR1.3 สถาบันวิิจััย/ศ้นย์วิิจััย 
ชัี้�นนำาขอุงโลก จัำานวิน 10 แห่ง 

KR1.4 สัดส่วินบัณฑิิต/ผ้้สำาเร็์จัการ์ศึกษาใหม่ม่ทักษะตร์ง
ตามควิามต้อุงการ์ขอุงตลาดแร์งงาน ไม่ตำ�ากว่ิาร้์อุยละ 70

KR1.5 สัดส่วินบัณฑิิตด้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลย่ และวิิศวิกร์ร์ม  
(STEM degrees) เพิ�มเป็นร้์อุยละ 60
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การุวิิจััยและ 
สรุ�างนำวัิตกรุรุม
เพื�อุตอุบโจัทย์
ท�าทายข้อุงสังค์ม

การ่พัฒนาป็ร่ะเทศให้้เป็็นป็ร่ะเทศพัฒนาแล้วิ จัำาเป็็นต้อุงอุาศัย 
อุงค์ควิามรู่จ้ัากการ่วิิจััยและการ่สร่า้งนวัิตกร่ร่มเพ่�อุตอุบโจัทยท้์าทายขอุงสงัคม 
สามาร่ถึนำาพาให้้ป็ร่ะเทศห้ลดุพน้จัากกับดักควิามขดัแยง้ กับดักควิามเห้ล่�อุมลำา
และกับดักควิามไมส่มดลุขอุงการ่พฒันา และสามาร่ถึป็ร่บัตัวิร่อุงร่บัผลกร่ะทบ
จัากการ่เป็ล่�ยนแป็ลงในสังคมไทยและสังคมโลกท่�พลิกโฉมฉับพลันอุย่าง 
ทันท่วิงท่ โดยมุ่งห้มายให้้สงัคมไทยในอุนาคตเป็็นสงัคมคุณภาพ สงัคมท่�เป็็นธร่ร่ม
สงัคมป็ร่ะชาธปิ็ไตยท่�เปิ็ดกว้ิาง เคาร่พควิามแตกต่าง และโอุบร่บัควิามห้ลากห้ลาย
สงัคมท่�ม่ควิามเสมอุภาคและควิามเท่าเท่ยม สงัคมท่�ไมเ่ล่อุกป็ฏิิบติัและไม่ทอุดทิ�ง
ใคร่ไว้ิขา้งห้ลัง ป็ร่ะชาชนทุกชว่ิงวัิยม่ห้ลักป็ร่ะกันการ่เข้าถึึงบร่กิาร่และสวัิสดิการ่
ท่�ม่คณุภาพอุยา่งเป็็นธร่ร่ม ถ้ึวินห้น้า และคร่บวิงจัร่ ป็ร่ะชาชนม่ควิามป็ลอุดภัย
ในชวิ่ิต ม่ควิามมั�นคงทางร่ายได้ ม่ควิามต่�นตัวิในการ่ม่สว่ินร่ว่ิมทางการ่เม่อุงอุยา่ง
สร่า้งสร่ร่ค์ สงัคมและเศร่ษฐกิจัเติบโตอุยา่งสมดลุบนคณุภาพชวิ่ิตท่�เป็็นมติร่กับ
สิ�งแวิดล้อุม
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR

เปา้หมาย O2

คนทุกชว่ิงวัิยม่คณุภาพชวิ่ิตท่�ด่ สามาร่ถึดำาร่งชวิ่ิตได้อุยา่งม่ควิามสขุและม่คุณค่า และสามาร่ถึ
จััดการ่ปั็ญห้าท้าทายเร่ง่ด่วินสำาคัญทางสงัคมขอุงป็ร่ะเทศได้อุยา่งเห้มาะสม ด้วิยอุงค์ควิามรู่ท่้�
เกิดจัากการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

ผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
KR2.1 ป็ร่ะชาชนในป็ร่ะเทศไทยม่ควิามเป็็นอุยูท่่�ด่ขึ�นจัากการ่ม่สภาพแวิดล้อุมท่�ด่ ได้แก่ 

- ม่การ่บริ่ห้าร่จััดการ่นำาท่�ด่ทำาให้้ควิามเสย่ห้ายท่�เกิดจัากนำาท่วิมและนำาแล้ง 
ลดลงร่อุ้ยละ 50 

- ม่การ่ลดการ่ป็ล่อุยก๊าซึ่เร่อุ่นกร่ะจักลงร่อุ้ยละ 20-25 ในปี็ 2573  
เท่ยบกับกร่ณป่็กติ 

- ม่จัำานวินวัินท่�ป็ริ่มาณ PM 2.5 เกินค่ามาตร่ฐานลดลง  

- ลดป็ร่มิาณขยะลงร่อุ้ยละ 20 

KR2.2 ป็ร่ะเทศไทยม่คะแนนดัชน่การ่พัฒนามนุษย์ (HDI) เพิ�มสูงขึ�น และติดอัุนดับ 1 ใน 3 
ขอุง ASEAN

KR2.3 การ่แก้ปั็ญห้าภาร่ะโร่คท่�เป็็นปั็ญห้า 1 ใน 3 ขอุงป็ร่ะเทศ

KR2.4 อัุตร่าผลิตภาพการ่ผลิตขอุงภาคเกษตร่เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 1.2 ในปี็ 2565 และเพิ�มขึ�น
อุ่กร่อุ้ยละ 1.0  ในปี็ 2570

KR2.5 ป็ร่ะชากร่ท่�ม่อุายุเกิน 60 ปี็ ร้่อุยละ 80 ม่สขุภาพด่และพึ�งพาตัวิเอุงได้

แพลตฟอุร์ุมท่� 2 การุวิิจััยและสรุ�างนำวัิตกรุรุมเพื�อุตอุบโจัทย์ท�าทายข้อุง
สังค์ม ปรุะกอุบด้�วิย 3 โปรุแกรุม คื์อุ

7โปรุแกรุม โจัทย์ท้าทายด้านทร่พัยากร่ สิ�งแวิดล้อุม และการ่เกษตร่

8โปรุแกรุม สงัคมสงูวัิย

9โปรุแกรุม สงัคมคณุภาพและควิามมั�นคง
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โปรุแกรุมท่� 7
โจัทย์ท�าทายด้�านำทรัุพยากรุ สิ�งแวิด้ล�อุม และการุเกษตรุ

การ่พัฒนาขอุงป็ร่ะเทศไทยท่�ผ่านมา ได้ร่ะดมใช้ทร่ัพยากร่ธร่ร่มชาติและสิ�งแวิดล้อุมซึ่ึ�งเป็็นปั็จัจััยท่�
ม่อุยูอุ่ยา่งจัำากัดในอัุตร่าท่�สงูมากและเป็็นไป็อุยา่งไมม่่ป็ร่ะสิทธภิาพ ทำาให้้ทรั่พยากร่ธร่ร่มชาติและสิ�งแวิดล้อุม
เห้ล่าน่� เกิดการ่ร่อุ่ยห้ร่อุและเส่�อุมโทร่มลงอุยา่งร่วิดเร่ว็ิ ทั�งในสว่ินขอุงพ่�นท่�ป่็าไม้ท่�ลดลง ควิามห้ลากห้ลายทาง
ช่วิภาพถูึกคุกคาม ทรั่พยากร่นำาท่�ยังไม่สามาร่ถึจััดสร่ร่ได้ตามต้อุงการ่อุย่างเต็มศักยภาพ และม่ควิามเส่�ยงใน
การ่ขาดแคลนในอุนาคต สง่ผลกร่ะทบต่อุการ่พฒันาป็ร่ะเทศให้้เจัร่ญิก้าวิห้น้า 

นอุกจัากน่� ป็ร่ะเทศไทยกำาลังเผชญิกับปั็ญห้ามลพิษทางสิ�งแวิดล้อุม ได้แก่ มลพิษทางนำาสว่ินให้ญเ่กิด
จัากนำาทิ�งจัากท่�อุยู่อุาศัย นำาท่�ม่สาร่พิษตกค้างจัากแห้ล่งเกษตร่กร่ร่มท่�ม่ปุ็�ยและยากำาจััดศัตรู่พ่ช นำาเส่ยจัาก
โร่งงานอุุตสาห้กร่ร่ม จัากสถิึติเกณฑ์ิคณุภาพนำา (WQI) ในปี็ พ.ศ. 2561 ได้ร่ายงานว่ิา ไมม่่แห้ล่งนำาท่�อุยูใ่นเกณฑ์ิ
ด่มาก สว่ินให้ญอุ่ยูใ่นเกณฑ์ิด่และพอุใช ้และยงัม่เกณฑ์ิเส่�อุมโทร่มอุยูร่่อุ้ยละ 12 มลพษิทางอุากาศเกิดจัากควัิน
ขอุงยานพาห้นะจัากโร่งงานอุุตสาห้กร่ร่ม และการ่เผาในท่�โล่งขอุงการ่เกษตร่ ซึ่ึ�งม่ผลกร่ะทบต่อุสุขภาพขอุง
มนุษย์โดยตร่ง เชน่ ฝุ่่น PM 2.5, PM 10 จัากขอุ้มูลในชว่ิง 10 ปี็ท่�ผา่นมา พบว่ิาค่าดังกล่าวิม่ค่าเกินมาตร่ฐาน 
และมลพษิท่�เกิดจัากขยะมูลฝ่อุยและสิ�งป็ฏิิกลูสว่ินให้ญเ่ป็็นการ่กร่ะทำาขอุงมนุษย์ 

โดยในป็ ีพ.ศ. 2561 กร่มควิบคมุมลพษิคาดการ่ณป์็ริ่มาณขยะมลูฝ่อุยทั�งป็ร่ะเทศอุยูท่่�ป็ร่ะมาณ 23.93 
ล้านตัน ม่ป็ร่มิาณขยะพลาสติกป็ร่ะมาณ 2 ล้านตัน สามาร่ถึนำาเขา้สูร่่ะบบร่่ไซึ่เคิล ป็ร่ะมาณ 5 แสนตัน (สว่ินให้ญ่
เป็็นขวิดพลาสติก) สว่ินท่�เห้ล่อุเป็็นขยะพลาสติกท่�ถึกูทิ�ง 1.5 ล้านตัน ท่�ม่การ่จััดการ่อุยา่งไมถ่ึกูต้อุง ขยะพลาสติก
เม่�อุตกลงไป็ในทะเล ทำาให้้เกิดการ่แตกตัวิกลายเป็็นไมโคร่พลาสติก ซึ่ึ�งเป็็นพลาสติกท่�ม่ขนาดเล็กท่�สัตว์ิทะเล
สามาร่ถึบร่ิโภคเข้าไป็ได้โดยไม่ตั�งใจัทำาให้้ตัวิสัตว์ิเห้ล่านั�นเกิดการ่ป็นเปื็� อุนขอุงไมโคร่พลาสติก และอุาจัก่อุให้้
เกิดผลกร่ะทบต่อุสตัว์ินั�น ๆ ร่วิมทั�งต่อุมนุษยท่์�บร่โิภคเน่�อุสัตว์ิท่�ม่การ่ป็นเปื็� อุนขอุงไมโคร่พลาสติก
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สำาห้ร่บัป็ร่ะเทศไทยถึกูจััดลำาดับให้้อุยูใ่นลำาดับ 9 ขอุงป็ร่ะเทศท่�ม่ควิามเส่�ยงสูงในโลกท่�ได้ร่บัผลกร่ะทบ
จัากการ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอุากาศในร่ะยะยาวิ โดยอุ้างอิุงจัาก German Watch ได้ป็ร่ะเมินและจััดอัุนดับ
ป็ร่ะเทศท่�ม่ควิามเส่�ยงต่อุการ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอุากาศขอุงโลก ในร่ะห้ว่ิางปี็ พ.ศ. 2540 - 2557 (The 
Long-term Climate Risk Index (CRI): World Map of the Global Climate Risk Index 1997 - 2016) และ
คาดว่ิาจัะม่ควิามรุ่นแร่งมากขึ�น บอุ่ยคร่ั�งขึ�น และขยายขอุบเขตมากขึ�น 

จัากปั็ญห้าสิ�งแวิดล้อุม การ่จััดการ่ทร่ัพยากร่ธร่ร่มชาติและผลกร่ะทบจัากการ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพ 
ภูมิอุากาศดังกล่าวิ เป็็นเห้ตุให้้ต้อุงม่การ่บร่ิห้าร่จััดการ่ทร่ัพยากร่ธร่ร่มชาติและสิ�งแวิดล้อุมอุย่างบูร่ณาการ่ใน
ป็ร่ะเด็นท่�สำาคัญ อุาทิ การ่บริ่ห้าร่จััดการ่ทรั่พยากร่นำา การ่ลดมลพิษ เชน่ PM 2.5 การ่ลดขยะพลาสติกในทะเล
การ่ส่งเสร่ิมการ่ใช้พลังงานห้มุนเว่ิยน (Renewable Energy) ร่วิมทั�งเช่�อุเพลิงช่วิภาพภายในป็ร่ะเทศและลด 
การ่ใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การ่สร้่างภูมิคุ้มกันและเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึในการ่ป็รั่บตัวิเพ่�อุร่อุงรั่บ 
การ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอุากาศ การ่พัฒนาอุุตสาห้กร่ร่มภายใต้แนวิคิดเศร่ษฐกิจัห้มุนเว่ิยน และการ่เพิ�ม 
ข่ดควิามสามาร่ถึให้้เกษตร่กร่เป็็น Smart Farmer ท่�ม่ควิามเป็็นอุยู่ท่�ด่ขึ�นและเป็็นเกษตร่แบบผู้ป็ร่ะกอุบการ่ 
(Entrepreneur) และเห้มาะสมกับภูมินิเวิศขอุงพ่�นท่�

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR7โปรุแกรุม

O2.7 ใชิค้วามร่ี ้กิารีวิจัยและนวัตกิรีรีม เพัื�อจัดกิารีกัิบปญัห่าท้าทายเรีง่ด่วนสำาคัญข้องปรีะเทศ 
ในด้านทรีพััยากิรีธรีรีมชิาติและสิ�งแวดล้อม กิารีเกิษตรี และบรีรีลุเปา้ห่มายกิารีพัฒันาที�ยั�งยนื

KR2.7.1 ลดขยะคร่วัิเร่อุ่นลงร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็ ลดขยะอุุตสาห้กร่ร่มร้่อุยละ 10 ต่อุปี็ และเพิ�มอัุตร่าการ่นำา
ขยะจัากทกุกร่ะบวินการ่กลับมาใชข้ึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

KR2.7.2 จัำานวินวัินท่�ม่ป็ร่มิาณ PM 2.5 เกินค่ามาตร่ฐาน (50 ไมโคร่กรั่มต่อุลกูบาศก์เมตร่) ลดลง 

KR2.7.3 ลดควิามเส่�ยงห้ร่อุ่ควิามเสย่ห้ายจัากการ่ขาดแคลนนำาและอุุทกภัยลงร่อุ้ยละ 50

KR2.7.4 อัุตร่าผลิตภาพการ่ผลิตขอุงภาคเกษตร่เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 1.2

KR2.7.5 ลดการ่ป็ล่อุยก๊าซึ่เร่อุ่นกร่ะจักลงร้่อุยละ 20 - 25 ในปี็ 2573 เท่ยบกับกร่ณป่็กติ โดยเพิ�มสัดสว่ิน
การ่ใชพ้ลังงานห้มุนเว่ิยนร่อุ้ยละ 30 ในปี็ 2579 และลดควิามเขม้การ่ใชพ้ลังงานลงร่อุ้ยละ 30 
ในปี็ 2579 เท่ยบกับปี็ 2553

KR2.7.6 อัุตร่าการ่สญูเสย่แห้ล่งท่�อุยูอุ่าศัยตามธร่ร่มชาติ ร่วิมทั�งพ่�นท่�ป่็าไม้และร่ะบบนิเวิศชายฝั่� งลดลง
ร่อุ้ยละ 50 จัากปี็ฐาน 2557
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงาน Zero-waste

• เพิ�มอัุตร่าการ่นำาขยะจัากทุกกร่ะบวินการ่
กลับมาใชป้็ร่ะโยชน์ ร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็  
ด้วิยควิามรู่ ้การ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• ลดป็ร่ิมาณขยะท่�เข้าสูก่ร่ะบวินการ่กำาจััด

• ลดขยะคร่ัวิเร่่อุนลงร่้อุยละ 10 ต่อุปี็ และ
ลดขยะอุุตสาห้กร่ร่ม ร้่อุยละ 10 ต่อุปี็ 
เท่ยบกับปี็ฐาน (ก่อุนเร่ิ�มดำาเนินโคร่งการ่)

• ร่า่งกฎห้มายร่ะดับป็ร่ะเทศว่ิาด้วิย
การ่สง่เสร่มิเศร่ษฐกิจัห้มุนเว่ิยน

• ร่า่งข้อุบัญญัติท้อุงถิึ�นท่�สง่เสร่ิมการ่
ลดขยะและคัดแยกขยะท่�ต้นทาง

• อุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�นม่การ่
ป็ร่ะกาศใชข้อุ้บญัญติัท้อุงถิึ�นท่� 
สง่เสร่มิการ่ลดขยะและคัดแยกขยะ 
ท่�ต้นทาง

• นวัิตกร่ร่มทางสังคมและนวัิตกร่ร่ม
ทางเทคโนโลยท่่�เกิดขึ�นชว่ิยลด
ป็ร่มิาณขยะเห้ล่อุทิ�งท่�สง่กำาจััด 
ไมน้่อุยกว่ิาร่อุ้ยละ 10 เม่�อุเท่ยบกับ 
ปี็ฐาน

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• กร่ะทร่วิงทร่ัพยากร่ 
ธร่ร่มชาติและสิ�งแวิดล้อุม

• กร่มโร่งงานอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่มควิบคุมมลพิษ

• กรุ่งเทพมห้านคร่

แผนงาน PM 2.5 และการ์จััดการ์มลพิษ

ลดการ่ป็ล่อุยมลพษิทางอุากาศ  
เท่ยบกับปี็ฐาน

• เทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่มในการ่ 
เพิ�มป็ร่ะสิทธภิาพการ่ลดการ่ป็ล่อุย
มลพษิและบริ่ห้าร่จััดการ่อุยา่ง 
เป็็นร่ะบบ

• แผนการ่จััดการ่พ่�นท่�ท่�ป็ร่ะสบ
ปั็ญห้ามลพษิขอุงป็ร่ะเทศ เชน่ 
เชย่งให้ม ่กรุ่งเทพมห้านคร่

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่
อุวิกาศและภูมิสาร่สนเทศ

• กร่ะทร่วิงทร่ัพยากร่ 
ธร่ร่มชาติและสิ�งแวิดล้อุม

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• กร่มโร่งงานอุุตสาห้กร่ร่ม

• กรุ่งเทพมห้านคร่
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เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงาน Smart Farming

• ม่นวัิตกร่ร่มทางการ่เกษตร่เพ่�อุการ่ 
พฒันาท่�ยั�งย่น ม่ควิามรู่ค้วิามสามาร่ถึ 
ในการ่บร่หิ้าร่จััดการ่ตลอุด Value chain 
สามาร่ถึสร่า้งคณุค่าเช่�อุมโยงการ่ผลิต 
และการ่ตลาดเพ่�อุให้้ขายผลผลิตได้ 
และม่กำาไร่

• ต้นทุนการ่ผลิตท่�คุ้มค่า และลดต้นทุน 
การ่ผลิตลงร้่อุยละ 15

• เกษตร่กร่ม่ร่ายได้เพิ�มขึ�น

• เพิ�มมูลค่าสินค้าทางการ่เกษตร่

• ลดต้นทุนการ่ผลิต

• เพิ�มผลผลิตสินค้าการ่เกษตร่

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่
อุวิกาศและภูมิสาร่สนเทศ

• กร่มวิิชาการ่เกษตร่ 

• กร่มสง่เสร่ิมการ่เกษตร่ 

• กร่มป็ศุสัตว์ิ

แผนงานการ์บริ์หาร์จััดการ์นำ�า

• ม่ร่ะบบพยากร่ณ์และเต่อุนภัยท่�ม่
ป็ร่ะสทิธภิาพ เพ่�อุลดการ่สญูเสย่

• ลดป็ร่ิมาณการ่ใช้นำาในภาคเกษตร่ 
อุุตสาห้กร่ร่ม ครั่วิเร่อุ่น ลงร้่อุยละ 15

• ม่การ่บร่ิห้าร่จััดการ่นำาและใช้นำาอุยา่งม่
ป็ร่ะสทิธภิาพ

• เพิ�มป็ร่ะสิทธภิาพจััดการ่นำาขอุงร่ะบบ
ชลป็ร่ะทานให้้ม่ป็ร่ะสทิธภิาพขึ�น 
ร่อุ้ยละ 70 (จัากปั็จัจุับนัป็ร่ะมาณ 
ร่อุ้ยละ 50 - 60)

• มาตร่การ่/แผนงานในการ่บร่ิห้าร่
จััดการ่นำาอุยา่งเป็็นร่ะบบและ 
ม่ป็ร่ะสิทธภิาพ

• เทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่มท่� 
เพิ�มป็ร่ะสิทธภิาพในการ่พยากร่ณ์
และร่ะบบเต่อุนภัยล่วิงห้น้า

• กลไกและเคร่อุ่ขา่ยอุงค์กร่และชุมชน
ในพ่�นท่�ในการ่บร่หิ้าร่จััดการ่นำา

• เกิดอุงค์ควิามรู่้ในการ่บร่ิห้าร่ 
จััดการ่นำาอุยา่งเป็็นร่ะบบและ 
ม่ป็ร่ะสิทธภิาพ

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่
อุวิกาศและภูมิสาร่สนเทศ

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุ
เศร่ษฐกิจัและสังคม

• กร่มชลป็ร่ะทาน

• สถึาบันสาร่สนเทศ
ทรั่พยากร่นำา

• การ่ไฟฟ้าฝ่่ายผลิต
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โปรุแกรุมท่� 8
สังค์มส้งวัิย

การ่ท่�โคร่งสร่้างสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัิย ทำาให้้สัดส่วินป็ร่ะชากร่สูงวัิยสูงกว่ิาป็ร่ะชากร่วัิยทำางาน และ
วัิยเด็ก ส่งผลต่อุร่ะบบเศร่ษฐกิจัและสังคมอุย่างสูง กล่าวิค่อุ ในสังคมจัะม่ป็ร่ะชากร่ในวัิยทำางานซึ่ึ�งเป็็นฐาน 
ในการ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัน้อุยลง ในขณะท่�ม่ป็ร่ะชากร่สูงวัิยซึ่ึ�งม่ค่าใช้จ่ัายด้านสุขภาพสูงขึ�น เง่�อุนไขดังกล่าวิ 
จัะสง่ผลกร่ะทบต่อุร่ะบบเศร่ษฐกิจัและสงัคมขอุงป็ร่ะเทศในร่ะยะยาวิ

ดังนั�น เพ่�อุให้้ป็ร่ะเทศไทยม่สังคมสูงวัิยท่�ม่ควิามเข้มแข็ง จัำาเป็็นต้อุงม่การ่เตร่่ยมการ่ทั�งในร่ะดับปั็จัเจัก
ร่ะดับชุมชน/สงัคม ไป็จันถึึงร่ะดับป็ร่ะเทศ 

การ่ให้้ควิามสำาคัญต่อุลักษณะเฉพาะขอุงผู้สูงวัิยท่�ม่ทั�งควิามเป็ร่าะบางและควิามเข้มแข็งขอุง
ป็ร่ะสบการ่ณ์ท่�เอุ่�อุต่อุการ่สร่้างสร่ร่ค์ศักยภาพต่อุสังคมและตนเอุง เป็็นมิติห้ลักในการ่มอุงไป็ข้างห้น้าต่อุ 
สงัคมสูงวัิย การ่บูร่ณาการ่ควิามรู่เ้พ่�อุเช่�อุมโยงควิามเขา้ใจัตลอุดทกุชว่ิงวัิยกับสภาพสงัคม สิ�งแวิดล้อุม ผู้คนท่�
แตกต่างและห้ลากห้ลายไป็ด้วิยสำานึกและบร่บิทขอุงชวิ่ิต

การ่ม่สุขภาพและคุณภาพช่วิิตท่�ด่ ม่ร่ะบบสุขภาพเชิงป้็อุงกัน ถ่ึอุเป็็นปั็จัจััยสำาคัญในร่ะบบสุขภาพ 
เพ่�อุลดปั็ญห้าค่าใช้จ่ัายด้านสุขภาพขอุงป็ร่ะเทศท่�จัะสูงขึ�นจัากค่าใช้จ่ัายด้านสุขภาพอัุนเกิดจัากโร่คเร่่�อุร่ังท่� 
เป็็นโร่คไม่ติดต่อุ (Non - Communicable Diseases: NCDs) และโร่คท่�เกิดในผู้สูงอุายุ อุ่กปั็จัจััยห้นึ�งในการ่ 
สง่เสร่มิให้้ป็ร่ะชากร่ม่สุขภาพและคณุภาพชวิ่ิตท่�ด่ ค่อุควิามสามาร่ถึในการ่พฒันาทักษะและการ่เร่่ยนรู้่ตลอุดชวิ่ิต
ท่�จัะเป็็นห้ลักป็ร่ะกันสำาห้ร่บัป็ร่ะชากร่ในการ่ดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจั และสามาร่ถึจััดการ่ชวิ่ิตได้เป็็นอุยา่งด่
ตลอุดชว่ิงชวิ่ิต

ร่ะบบเศร่ษฐกิจัในสังคมสูงวัิย ถ่ึอุเป็็นปั็จัจััยสำาคัญในการ่ม่สังคมสูงวัิยท่�ม่คุณภาพ ทั�งในมุมขอุง 
ควิามสามาร่ถึขอุงผู้สูงอุายุท่�ยังคงควิามสามาร่ถึในการ่เล่�ยงช่พ การ่จ้ัางงานท่�เห้มาะสม การ่อุอุมเงินเพ่�อุให้้ 
เพ่ยงพอุต่อุบั�นป็ลายช่วิิต จึังจัำาเป็็นต้อุงม่การ่วิิจััยและการ่พัฒนาร่ะบบการ่เงินและเศร่ษฐกิจัท่�เห้มาะสม 
ม่เสถ่ึยร่ภาพสำาห้ร่บัสงัคมสูงวัิย ซึึ่�งจัะสง่ผลให้้ค่าใชจ่้ัายขอุงผู้สูงอุายุไมเ่ป็็นภาร่ะต่อุร่ะบบการ่เงินขอุงภาคร่ฐั

โคร่งสร้่างพ่�นฐานและร่ะบบเม่อุง เป็็นอุ่กปั็จัจััยสำาคัญในการ่สง่เสริ่มและสนับสนุนการ่ม่คุณภาพชวิ่ิต
ท่�ด่ กล่าวิค่อุเม่อุงท่�เอุ่�อุให้้ผู้สูงอุายุอุอุกมาใช้ช่วิิตได้อุย่างสะดวิกสบาย สามาร่ถึเดินทางได้ ดูแลตัวิเอุงได้  
ไมจ่ัำาเป็็นต้อุงเก็บตัวิอุยูใ่นท่�พกัอุาศัย ซึ่ึ�งจัะสง่ผลต่อุทั�งสขุภาพกาย และสุขภาพจิัต 

การ่ม่โคร่งสร่้างพ่�นฐานและร่ะบบเม่อุงท่�เอุ่�อุต่อุผู้สูงอุายุเก่�ยวิข้อุงกับการ่อุอุกแบบเพ่�อุคนทั�งมวิล 
(Universal Design) ห้ร่อุ่ “อุาร่ยสถึาปั็ตย”์ ท่�ยงัป็ร่ะโยชน์แก่คนพกิาร่ด้วิย จัำาเป็็นต้อุงม่กฎห้มายและนโยบาย
สนับสนุน เพ่�อุให้้อุาคาร่สถึานท่� ร่ะบบขนส่งสาธาร่ณะ สิ�งแวิดล้อุมต่าง ๆ สามาร่ถึร่อุงรั่บการ่ใช้งานขอุงคน 
ทกุกลุ่มโดยไม่จัำากัดสภาพร่า่งกาย 
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ควิามเช่�อุมโยงในสังคมร่ะห้ว่ิางป็ร่ะชากร่ต่างวัิย ถ่ึอุเป็็นปั็จัจััยสำาคัญอุ่กป็ร่ะการ่ห้นึ�งท่�จัะสง่ผลให้้เกิด
สังคมสูงวัิยท่�ม่คุณภาพ กล่าวิค่อุ การ่พัฒนาให้้สังคมโอุบอุุ้มและเก่�อุห้นุนกัน สนับสนุนให้้ผู้สูงอุายุดำาร่งช่วิิต
อุย่างม่ค่าและม่ศักดิ�ศร่่ขอุงควิามเป็็นมนุษย์ และยังสามาร่ถึม่บทบาทในการ่เป็็นผู้ให้้ควิามรู้่ ควิามเช่�ยวิชาญ 
ป็ร่ะสบการ่ณท่์�สั�งสมมา ถ่ึายทอุดต่อุคนรุ่น่ต่อุไป็ และในทางกลับกัน ป็ร่ะชากร่วัิยต่าง ๆ  เห็้นคุณค่าและป็ฏิิบติั
ต่อุผู้สูงอุายุแบบให้้เก่ยร่ติและเห็้นคุณค่าขอุงควิามเป็็นมนุษย์ในผู้สูงอุายุ การ่ศึกษา วิิจััย ร่วิมถึึงการ่พัฒนา
กิจักร่ร่มในสังคมท่�สนับสนุนควิามเช่�อุมโยงในสังคมร่ะห้ว่ิางป็ร่ะชากร่ต่างวัิย จึังจัำาเป็็นต้อุงม่การ่ดำาเนินการ่ 
ทั�งในเชงิสังคมศาสตร์่และมนุษยศาสตร์่เพ่�อุสร่า้งให้้สงัคมม่ควิามเขม้แขง็

เทคโนโลยส่มัยให้ม่ โดยเฉพาะ หุ้น่ยนต์ ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์และดิจิัทัล ร่วิมถึึงเทคโนโลยอุ่่�น ๆ ท่�นำาไป็
สูก่าร่พัฒนาเทคโนโลย่สิ�งอุำานวิยควิามสะดวิก (Assistive Technology) ถ่ึอุเป็็นเทคโนโลย่สำาคัญท่�จัะสง่เสร่ิม
การ่ใชช้วิ่ิตขอุงผู้สงูอุายุและผู้ทพุพลภาพได้อุยา่งเต็มศกัยภาพและเต็มสมร่ร่ถึนะ เพ่�อุนำาไป็สูก่าร่ม่คณุภาพช่วิิต
ท่�ด่ได้

โดยร่วิมแล้วิ การ่ส่งเสร่ิมและสนับสนุนนวัิตกร่ร่มเม่อุงเพ่�อุให้้ม่การ่พัฒนาอุงค์ป็ร่ะกอุบต่าง ๆ ดังท่�
กล่าวิมา ให้้เอุ่�อุต่อุป็ร่ะชากร่ในสังคมสูงวัิยจึังม่ควิามจัำาเป็็นอุย่างยิ�งท่�ต้อุงเร่่งให้้เกิดการ่สร้่างอุงค์ควิามรู่้ และ
ผลักดันการ่ใช้อุงค์ควิามรู่ไ้ป็สูก่าร่พัฒนาให้้เกิดโคร่งสร้่างและร่ะบบสังคม ร่วิมถึึงนวัิตกร่ร่มเม่อุงเพ่�อุสงัคมสงูวัิย

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR8โปรุแกรุม

O2.8 พัฒันาคนในทุกิชิว่งวัยให่ม้คีณุภาพัชิวิีตที�ด ีสามารีถึดำารีงชิวิีตด้วยตนเองได้อยา่งมคีณุค่า 
และสรีา้งกิลไกิที�เอื�อต่อกิารีอย่ร่ีว่มกัินอยา่งมคีวามสขุ้ พัรีอ้มรีบัสงัคมสง่วัย

KR2.8.1 ป็ร่ะชากร่ท่�ม่อุายุเกิน 60 ปี็ ม่สุขภาพด่และพึ�งพาตัวิเอุงได้ และลดอุุบติัการ่ณก์าร่เกิดโร่ค 
ไมติ่ดต่อุเร่่�อุร่งั (Non-Communicable Diseases: NCDs) และโร่คท่�เกิดในผู้สูงอุายุ เชน่  
อัุลไซึ่เมอุร์่ และพาร่กิ์นสัน

KR2.8.2 ม่ผลงานวิิจััยเชิงบูร่ณาการ่ท่�สะท้อุนคณุค่าผู้สงูอุายุเพ่�อุดึงศักยภาพ และพัฒนาสวัิสดิภาพขอุง 
ผู้สงูอุายุท่�นำาไป็สูก่าร่เป็ล่�ยนแป็ลงเชงินโยบาย จัำานวิน 5 เร่่�อุง

KR2.8.3 เทคโนโลย่ห้ร่อุ่นวัิตกร่ร่มท่�ชว่ิยเห้ล่อุการ่ดำาร่งชวิ่ิต (Assisted living) สำาห้ร่บัผู้สงูอุายุและคนพกิาร่
ให้้สามาร่ถึดำาร่งชวิ่ิตอุยา่งม่คุณภาพได้ตามมาตร่ฐานสากล จัำานวินอุยา่งน้อุย 15 เร่่�อุง/ปี็ คร่อุบคลมุ
ผู้สงูอุายุและคนพิการ่ท่�เขา้ถึึงและใชป้็ร่ะโยชน์ได้ไมน้่อุยกว่ิาร่อุ้ยละ 80

KR2.8.4 นวัิตกร่ร่มทางสังคมท่�สง่เสร่มิและสนับสนุนให้้คนทุกวัิยใชช้วิ่ิตร่ว่ิมกันในสงัคมอุยา่งม่คณุภาพ  
ม่แร่งยึดเห้น่�ยวิทางสังคม (Social Cohesion) และผู้สูงอุายุสามาร่ถึใชช้วิ่ิตในสังคมได้อุยา่ง 
เต็มภาคภูมิ

KR2.8.5 นวัิตกร่ร่มเม่อุงท่�ใช้ห้ลักการ่ Universal Design ท่�ม่การ่อุอุกแบบให้้เป็็นมิตร่ต่อุผู้สงูอุายุ คนพกิาร่ 
และป็ร่ะชากร่ทกุชว่ิงวัิย อุยา่งน้อุย 30 เม่อุงตามภูมิภาค
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์ไทยอุาร่์ (Thai Ageing Research Innovation Platform)

• ป็ร่ะชากร่ผู้สูงอุายุเป็็นพฤฒพลัง (Active 
Ageing) ค่อุสุขภาวิะด่ ม่ห้ลักป็ร่ะกันท่�
มั�นคง สามาร่ถึทำางานเชงิเศร่ษฐกิจัและ
ร่ว่ิมเป็็นพลังในการ่ขบัเคล่�อุนสงัคมไทย

• ป็ร่ะชากร่ก่อุนวัิยสูงอุายุเพ่ยบพร่้อุมไป็
ด้วิยทักษะสำาคัญแห้ง่ศตวิร่ร่ษท่� 21  
พร้่อุมทั�งม่ทักษะชวิ่ิต ม่การ่เตร่ย่มการ่ใน
ทกุมิติก่อุนวัิยสงูอุายุ พร่อุ้มท่�จัะเร่ย่นรู่้
และเพิ�มพนูทักษะการ่ทำางานให้้ทันกับ
การ่เป็ล่�ยนแป็ลงตลอุดชว่ิงชวิ่ิต

• เพิ�มโอุกาสทางเศร่ษฐกิจัและการ่เติบโต
ในภาคอุุตสาห้กร่ร่ม ในบริ่บทขอุงสงัคม
สงูวัิย (Silver Economy/Longevity 
Economy) ด้วิยการ่สร่า้งสร่ร่ค์ผลิตภัณฑ์ิ
สิ�งป็ร่ะดิษฐน์วัิตกร่ร่มด้านบร่กิาร่ทาง 
การ่แพทยเ์พ่�อุร่อุงร่บัสงัคมสงูวัิยและเพิ�ม
คณุภาพชวิ่ิตผู้สูงอุายุ สูต่ลาดในป็ร่ะเทศ
และต่างป็ร่ะเทศ

• ม่เคร่่อุขา่ยเช่�อุมโยงข้อุมูลจัากร่ะดับ 
ท้อุงถิึ�นสูร่่ะดับชาติเพ่�อุเป็็นฐานขอุ้มูล 
ในการ่กำาห้นดนโยบายและแนวิทางการ่
ดำาเนินงานและการ่พฒันาร่ะบบร่อุงร่บั
สงัคมสงูวัิย ท่�สอุดคล้อุงกับบริ่บทขอุง
ป็ร่ะเทศและบร่บิทขอุงชุมชน

• ม่ร่ะบบร่อุงร่ับสังคมสูงวัิยแบบอุงค์ร่วิม  
(มิติเศร่ษฐกิจั สงัคม สุขภาพ สภาพ
แวิดล้อุม เทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่ม)  
ทั�งในร่ะดับป็ร่ะเทศและร่ะดับพ่�นท่�

• การ่เช่�อุมโยงและแป็ลงนโยบาย
และแผนร่อุงร่บัสงัคมสงูวัิยจัาก
ร่ะดับชาติ สูก่าร่ป็ฏิิบติัในร่ะดับ
ท้อุงถิึ�นอุยา่งเป็็นรู่ป็ธร่ร่ม

• ม่การ่กำาห้นดนโยบาย แผน  
และร่ะบบการ่ดำาเนินงาน 
ร่อุงร่บัสงัคมสงูวัิยโดยใชข้อุ้มูล
จัากการ่วิิจััยเป็็นฐาน

• ม่ชุมชนน่าอุยูส่ำาห้ร่ับคนทุกวัิย 
(Smart, Inclusive, and 
Sustainable Community)

• เพิ�มโอุกาสทางเศร่ษฐกิจัและ
บทบาทขอุงไทยในตลาดโลก  
(Startup, Innovation in 
Thailand ร่ว่ิมกับ CUE, UTC, 
SID)

• คนไทยและสังคมไทยเกิด 
ควิามตร่ะห้นักและเตร่ย่มการ่
เม่�อุยามสูงอุายุ

• ลดค่าใช้จ่ัายด้านสุขภาพขอุงร่ัฐ
และคร่อุบคร่วัิ อัุนเน่�อุงมาจัาก
การ่สงูอุายุ

• สถึาบันอุุดมศึกษา

• ห้น่วิยงานภาคร่ัฐ (อุาทิ กร่ะทร่วิง
มห้าดไทย, กร่มกิจัการ่ผู้สงูอุายุ, 
กร่มกิจัการ่เด็กและเยาวิชน,  
กร่มกิจัการ่สตร่แ่ละสถึาบัน
คร่อุบคร่วัิ, กร่ะทร่วิงการ่พฒันา
สงัคมและควิามมั�นคงขอุงมนุษย,์ 
สำานักงานสภาพฒันาการ่
เศร่ษฐกิจัและสังคมแห้ง่ชาติ, 
สำานักงานสถิึติแห้ง่ชาติ,  
กร่มการ่แพทย์, กร่มอุนามัย, 
กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข, 
กร่มการ่จััดห้างาน, กร่มพัฒนา
ฝี่ม่อุแร่งงาน, กร่ะทร่วิงแร่งงาน  
กร่มคุ้มคร่อุงสทิธแิละเสร่ภ่าพ, 
กร่ะทร่วิงยุติธร่ร่ม, 
กรุ่งเทพมห้านคร่, 
สภากาชาดไทย, 
สำานักงานกอุงทนุสนับสนุน 
การ่สร้่างเสริ่มสขุภาพ, 
กอุงทนุการ่อุอุมแห้ง่ชาติ,
สำานักงานเศร่ษฐกิจัการ่คลัง)

• เคร่่อุขา่ยภาคเอุกชน

• เคร่่อุขา่ยร่ะดับนานาชาติ  
(อุาทิ HelpAge International, 
UNFPA, UNESCAP, UNDP, 
World Bank)
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โปรุแกรุมท่� 9
สังค์มคุ์ณภาพและค์วิามมั�นำค์ง

การ่พัฒนาป็ร่ะเทศในร่ะยะ 6 ทศวิร่ร่ษท่�ผ่านมา เป็็นการ่พัฒนาท่�เน้นการ่เติบโตทางเศร่ษฐกิจัจัน 
ขาดควิามสมดุลและขาดการ่บูร่ณาการ่ เกิดการ่กร่ะจุักตัวิขอุงควิามมั�งคั�งและโอุกาส นำาไป็สู่ควิามเห้ล่�อุมลำา 
ในสังคมและเกิดป็ญัห้าสิ�งแวิดล้อุมจัากการ่ใชท้ร่พัยากร่ธร่ร่มชาติอุยา่งไมย่ั�งคิด เป็็นภาพการ่พฒันาท่�ไม่ยั�งยน่ 
อัุนนำาไป็สู่ควิามขัดแย้งและควิามไม่มั�นคงทางการ่เม่อุง ท่�บั�นทอุนศักยภาพการ่พัฒนาขอุงป็ร่ะเทศและ 
คณุภาพชวิ่ิตขอุงป็ร่ะชาชน 

ดังนั�น การ่พัฒนาสังคมไทยให้้เป็็นสังคมคุณภาพท่�ม่ควิามมั�นคงและยั�งย่น จึังเป็็นโจัทย์ท้าทายทาง
สังคมท่�ต้อุงอุาศัยอุงค์ควิามรู่้จัากการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มเพ่�อุตอุบโจัทย์ โดยมุ่งยกร่ะดับควิามมั�นคงขอุงมนุษย ์
(โดยเฉพาะควิามมั�นคงทางเศร่ษฐกิจัสงัคมขอุงพลเม่อุง) ควิามสมานฉนัท์ทางสงัคม การ่ยอุมร่บัเป็็นสมาชกิใน
สังคมท่�ม่สิทธิเสมอุภาค (ยอุมร่ับควิามแตกต่างห้ลากห้ลายในมิติต่าง ๆ เช่น ชาติพันธุ์ ศาสนาและควิามเช่�อุ 
ควิามคิดทางการ่เม่อุง ฯลฯ) และการ่เสร่ิมพลังทางสังคมเพิ�มการ่ม่ส่วินร่่วิมขอุงป็ร่ะชาชนและชุมชนในทาง 
การ่เม่อุงอุยา่งสร้่างสร่ร่ค์ 

ทั�งน่� ต้อุงม่การ่พัฒนาทร่ัพยากร่มนุษย์ โดยการ่เสร่ิมสร่้างทักษะ ข่ดควิามสามาร่ถึ กร่ะบวินการ่คิด
และสร่้างสร่ร่ค์ ควิามเข้าใจัตนเอุงและผู้อุ่�น ม่ควิามคิดเชิงวิิพากษ์ (Critical Thinking) ไม่ตกเป็็นเห้ย่�อุขอุง 
การ่คิดตาม ๆ กันไป็ (Victim of Group Thinking) ม่ควิามสามาร่ถึ การ่รั่บรู่ ้และป็รั่บใชเ้ทคโนโลยท่่�เกิดให้ม ่
(Emerging Technology) และเทคโนโลย่ท่�เป็็นจุัดเป็ล่�ยน (Disruptive Technology) อุย่างเท่าทัน ทำาให้้ 
สงัคมไทยสามาร่ถึจััดการ่กับผลกร่ะทบจัากกร่ะแสโลกาภิวัิตน์ ภาวิะข้ามแดน การ่จััดร่ะเบย่บโลกให้ม่ได้อุยา่ง
ทันท่วิงท่

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR9โปรุแกรุม

O2.9 สรีา้งสังคมที�มกีิารีอย่ร่ีว่มกัินอยา่งสมานฉันท์ มคีวามมั�นคงทางเศรีษฐกิิจสังคม และมกีิารี
เสรีมิพัลังเพืั�อสรีา้งความมั�นคงทางสงัคม

KR2.9.1 นโยบายห้ร่อุ่มาตร่การ่เพ่�อุร่อุงร่บัการ่เป็ล่�ยนแป็ลงขอุงสงัคมไทยและสังคมโลก ท่�ได้จัาก 
อุงค์ควิามรู่ท่้�สร่า้งขึ�น จัำานวิน 5 นโยบายห้ร่อุ่มาตร่การ่

KR2.9.2 จัำานวินขอุ้พิพาทในป็ร่ะเทศกร่ณค่วิามไม่เป็็นธร่ร่ม ลดลงร่อุ้ยละ 5 

KR2.9.3 ภาร่ะโร่คท่�เป็็นปั็ญห้า 1 ใน 3 ขอุงป็ร่ะเทศ ลดลงร้่อุยละ 5 ต่อุปี็

KR2.9.4 อัุตร่าการ่ตายและบาดเจ็ับจัากอุุบติัเห้ต ุลดลงร่อุ้ยละ 5 ต่อุปี็
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์ชุี้ดวิิจััยนโยบายสันติปร์ะชี้าธร์ร์มเพ่�อุการ์สร้์างสังคมเปิด

• ผลิตผลงานวิิจััยเพ่�อุการ่พัฒนาท่�ยั�งย่น
และควิามเป็็นธร่ร่มในสงัคมตามแนวิคิด
เร่่�อุงสนัติป็ร่ะชาธร่ร่ม ตามแนวิคิดขอุง 
ศ.ดร่. ป็�วิย อึุ�งภากร่ณ ์อัุนนำาป็ร่ะเทศไทย
ไป็สูสั่งคมเปิ็ดในท่�สดุ โดยม่เป้็าห้มาย
เชงิกลยุทธใ์นด้านต่าง ๆ ดังต่อุไป็น่�

- ด้านการ่บริ่ห้าร่จััดการ่และการ่
ป็ร่ะกอุบธุร่กิจั

- ด้านเศร่ษฐศาสตร่ร์่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ
เพ่�อุการ่พฒันา

- ด้านควิามเห้ล่�อุมลำา

- ด้านเศร่ษฐศาสตร่ก์าร่คลังและ
นโยบายสาธาร่ณะ

- ด้านเศร่ษฐศาสตร่ม์ห้ภาค

- ด้านสิ�งแวิดล้อุม

- ด้านการ่เม่อุงการ่ป็กคร่อุง

- ด้านสังคม

- ด้านศิลป็วัิฒนธร่ร่ม

- ด้านการ่เร่ย่นรู่แ้ละการ่ศึกษา

• อุงค์ควิามรู้่และข้อุเสนอุแนะ 
ทั�งในเชงินโยบายและแนวิทางป็ฏิิบติั
เก่�ยวิกับการ่ลดควิามเห้ล่�อุมลำาทาง 
การ่ศึกษาและการ่พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ในฐานะพลเม่อุงขอุงสงัคมท่�ม่
คณุภาพ

• เวิท่สาธาร่ณะเพ่�อุนำาเสนอุอุงค์ควิามรู่้
และแลกเป็ล่�ยนเร่ย่นรู่ร้่ะห้ว่ิางเคร่อุ่ขา่ย
นักวิิชาการ่และป็ร่ะชาชนทั�วิไป็

• ส่�อุควิามรู่้ทั�งในรู่ป็แบบสิ�งพิมพ์และ
อุอุนไลน์เพ่�อุเผยแพร่ค่วิามรู่สู้ว่ิงกว้ิาง

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• สถึาบันวิิจััยท่�เก่�ยวิข้อุง 

• กร่ะทร่วิงต่าง ๆ ท่�เก่�ยวิข้อุง 

• สำานักงานสภาพัฒนาการ่
เศร่ษฐกิจัและสังคมแห้ง่ชาติ
และห้น่วิยงานนโยบาย
สาธาร่ณะท่�เก่�ยวิขอุ้ง 

• ห้น่วิยงานภาคร่ัฐ  
ทั�งสว่ินกลาง สว่ินภูมิภาค 
และสว่ินท้อุงถิึ�น 

• อุงค์กร่ภาคป็ร่ะชาสังคม 

• อุงค์กร่ภาคเอุกชนท่�ม่ 
ควิามร่บัผิดชอุบต่อุสงัคม 
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เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงานควิามร่์วิมม่อุร์ะหว่ิางรั์ฐ์บาลไทยกับอุงค์การ์อุนามัยโลกด้านควิามปลอุดภัยทางถนน

• ศึกษาวิิเคร่าะห์้สถึานการ่ณ์ภาพร่วิม
ด้านการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุง
อุุบติัเห้ตทุางถึนนในร่ะดับชาติ 
และนานาชาติเพ่�อุจััดทำาขอุ้เสนอุต่อุ 
สภานโยบายในการ่กำาห้นดนโยบาย 
ยุทธศาสตร่แ์ละแผน ร่วิมทั�ง 
งบป็ร่ะมาณเพ่�อุการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
ในปี็งบป็ร่ะมาณ 2563

• วิิจััยเชิงป็ร่ะเด็นท่�เก่�ยวิข้อุงกับอุุบัติเห้ตุ
ทั�งด้านปั็จัจััยมนุษย์ ยานพาห้นะและ 
สิ�งแวิดล้อุม ม่การ่เก็บสถิึติและข้อุมูล
อุุบติัเห้ตอุุยา่งเป็็นร่ะบบ ซึึ่�งร่วิมถึึง
ร่ะบบการ่สอุบสวินอุุบติัเห้ตุเชงิลึก 
ติดตามและป็ร่ะเมินผลกิจักร่ร่มและ
โคร่งการ่ท่�เก่�ยวิข้อุงกับการ่ป้็อุงกัน
อุุบติัเห้ตทุางถึนน และเกิดการ่วิิจััย 
เพ่�อุสร่า้งนวัิตกร่ร่มร่วิมทั�งเทคโนโลย่ 
อุุป็กร่ณ์ เคร่่�อุงม่อุต่าง ๆ สำาห้ร่บั 
การ่แก้ไขปั็ญห้าอุุบติัเห้ตุทางถึนน 

• เกิดงานวิิจััยเชิงร่ะบบท่�ป็ร่ะเมินถึึง 
ผลกร่ะทบต่อุเศร่ษฐกิจัและสงัคม

รีะยะสั�น

• เข้าใจัสถึานการ่ณ์ภาพร่วิมด้านการ่วิิจััย 
และนวัิตกร่ร่มขอุงอุุบติัเห้ตทุางถึนนในร่ะดับ
ชาติและนานาชาติเพ่�อุจััดทำาขอุ้เสนอุต่อุ 
สภานโยบายในการ่กำาห้นดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์่ และแผน ร่วิมทั�งงบป็ร่ะมาณ
เพ่�อุการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• เกิดการ่วิิจััยเชิงป็ร่ะเด็นท่�เก่�ยวิข้อุงกับ
อุุบติัเห้ตทัุ�งด้านปั็จัจััยมนุษย์ ยานพาห้นะ
และสิ�งแวิดล้อุม ม่การ่เก็บสถิึติและขอุ้มูล
อุุบติัเห้ตอุุยา่งเป็็นร่ะบบ ซึ่ึ�งร่วิมถึึงร่ะบบ 
การ่สอุบสวินอุุบติัเห้ตเุชงิลึก ติดตามและ
ป็ร่ะเมินผลกิจักร่ร่มและโคร่งการ่ท่�เก่�ยวิขอุ้ง
กับการ่ป้็อุงกันอุุบติัเห้ตทุางถึนน 

• เกิดการ่พัฒนาพ่�เล่�ยงเพ่�อุห้นุนเสร่ิม 
การ่ดำาเนินงานในร่ะดับพ่�นท่�

• จัำานวินโคร่งการ่วิิจััยท่�เก่�ยวิข้อุงกับอุุบัติเห้ตุ
อุยา่งเป็็นร่ะบบ โดยเป็็นโคร่งการ่วิิจััยท่� 
มาจัากห้ลากห้ลายร่ะดับ ตั�งแต่นักวิิชาการ่ 
ห้นว่ิยงาน และชุมชนท้อุงถิึ�น 

• เกิดเวิท่บูร่ณาการ่กลไกและกร่ะบวินการ่
ทำางานในห้ลากห้ลายรู่ป็แบบเพ่�อุลด
อุุบติัเห้ตบุนถึนน

• เกิดการ่ทำางานร่ว่ิมกันแบบบูร่ณาการ่ทั�ง 
แนวิดิ�งและแนวิร่าบ ตั�งแต่ร่ะดับชุมชน 
ท้อุงถิึ�นจันถึึงร่ะดับนโยบาย

รีะยะยาว

• เกิดการ่วิิจััยเพ่�อุสร่้างนวัิตกร่ร่ม ร่วิมทั�ง
เทคโนโลย ่อุุป็กร่ณ์ เคร่่�อุงม่อุต่าง ๆ สำาห้ร่บั
การ่แก้ไขปั็ญห้าอุุบติัเห้ตทุางถึนน

• เกิดการ่จััดทำาร่ะบบข้อุมูลและงานวิิจััย 
สามาร่ถึใชป้็ร่ะโยชน์เพ่�อุป้็อุงกันปั็ญห้า
อุุบติัเห้ตทุางถึนนให้้กับป็ร่ะเทศไทย

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่ 
สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััย
และนวัิตกร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงและห้น่วิยงาน 
ภาครั่ฐท่�เก่�ยวิขอุ้ง อุาทิ 
กร่ะทร่วิงคมนาคม 
กร่ะทร่วิงมห้าดไทย
กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• อุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�น

• อุงค์การ่อุนามัยโลก

• อุงค์กร่ภาคป็ร่ะชาสังคม

• อุงค์กร่ภาคเอุกชนท่�ม่ 
ควิามร่บัผิดชอุบต่อุสงัคม 
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เป้าหมาย 02 คนทุกช่ี้วิงวัิยม่คุณภาพช่ี้วิิตท่�ด่ สามาร์ถดำาร์งช่ี้วิิตได้อุย่างม่ควิามสุขและม่คุณค่า และสามาร์ถจััดการ์ปัญหา
ท้าทายเร่์งด่วินสำาคัญทางสังคมขอุงปร์ะเทศได้อุย่างเหมาะสม ด้วิยอุงค์ควิามร้้์ท่�เกิดจัากการ์วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR2.1 ปัระชั้าชั้นในปัระเทศไทยุ
ม่ควิามเป็ันอยูุ�ท่�ด่ขึ�นจากการม่ 
สภาพแวิดลุ่�อมท่�ด่

KR2.2 ปัระเทศไทยุม่คะแนน
ดัชั้น่การพัฒนามน่ษัย์ุ (HDI) 
เพิ�มสูงขึ�น แลุ่ะติดอันดับ  
1 ใน 3 ของ ASEAN

KR2.3 การแก�ปััญหา
ภาระโรคท่�เป็ันปััญหา 
1 ใน 3 ของปัระเทศ

KR2.4 อัตราผลิุ่ตภาพการผลิุ่ต
ของภาคเกษัตรเพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 1.2 
ในปีั 2565 แลุ่ะเพิ�มขึ�นอ่กร�อยุลุ่ะ 
1.0 ในปีั 2570

KR2.5 ปัระชั้ากรท่�ม่อายุ่เกิน 
60 ปีั ร�อยุลุ่ะ 80 ม่ส่ขภาพด่
แลุ่ะพึ�งพาตัวิเองได�

P.7 โจัทย์ท้าทายด้านทรั์พยากร์ สิ�งแวิดล้อุม 
และการ์เกษตร์ P.8 สังคมส้งวัิย P.9 สังคมคุณภาพและควิามมั�นคง

O2.7 ใช้ี้ควิามร้้์ การ์วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม เพ่�อุจััดการ์
กับปัญหาท้าทายเร่์งด่วินสำาคัญขอุงปร์ะเทศในด้าน
ทรั์พยากร์ธร์ร์มชี้าติและสิ�งแวิดล้อุม การ์เกษตร์  
และบร์ร์ลุเป้าหมายการ์พัฒนาท่�ยั�งย่น

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่ี้วิงวัิยให้ม่คุณภาพช่ี้วิิตท่�ด่  
สามาร์ถดำาร์งช่ี้วิิตด้วิยตนเอุงได้อุย่างม่คุณค่า  
และสร้์างกลไกท่�เอุ่�อุต่อุการ์อุย่้ร่์วิมกันอุย่างม่ควิามสุข 
พร้์อุมรั์บสังคมส้งวัิย

O2.9 สร้์างสังคมท่�ม่การ์อุย่้ร่์วิมกันอุย่าง
สมานฉันท์ ม่ควิามมั�นคงทางเศร์ษฐ์กิจัสังคม 
และม่การ์เสริ์มพลังเพ่�อุสร้์างควิามมั�นคง 
ทางสังคม

KR2.7.1 ลุ่ดขยุะครัวิเร่อนลุ่งร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั  
ลุ่ดขยุะอ่ตสาหกรรมร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั 
แลุ่ะเพิ�มอัตราการนำาขยุะจากท่ก
กระบวินการกลัุ่บมาใชั้�ขึ�นร�อยุลุ่ะ 10  
ต�อปีั

KR2.7.2 จำานวินวัินท่�ม่ปัริมาณ PM 2.5  
เกินค�ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต�อ
ลูุ่กบาศก์เมตร) ลุ่ดลุ่ง 

KR2.7.3 ลุ่ดควิามเส่�ยุงหร่อควิามเส่ยุหายุจาก
การขาดแคลุ่นนำ�าแลุ่ะอ่ทกภัยุลุ่ง 
ร�อยุลุ่ะ 50

KR2.7.4 อัตราผลิุ่ตภาพการผลิุ่ตของ 
ภาคเกษัตรเพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 1.2

KR2.7.5 ลุ่ดการปัลุ่�อยุก๊าซเร่อนกระจกลุ่งร�อยุลุ่ะ 
20 - 25 ในปีั 2573 เท่ยุบกับกรณ่ปักติ 
โดยุเพิ�มสัดส�วินการใชั้�พลัุ่งงาน
หม่นเว่ิยุนร�อยุลุ่ะ 30 ในปีั 2579 แลุ่ะลุ่ด
ควิามเข�มการใชั้�พลัุ่งงานลุ่งร�อยุลุ่ะ 30 
ในปีั 2579 เท่ยุบกับปีั 2553

KR2.7.6 อัตราการสูญเส่ยุแหลุ่�งท่�อยูุ�อาศัยุ 
ตามธรรมชั้าติ รวิมทั�งพ่�นท่�ปั�าไม�แลุ่ะ
ระบบนิเวิศชั้ายุฝัึ�งลุ่ดลุ่งร�อยุลุ่ะ 50  
จากปีัฐาน 2557

KR2.8.1 ปัระชั้ากรท่�ม่อายุ่เกิน 60 ปีั ม่ส่ขภาพด่แลุ่ะพึ�งพา
ตัวิเองได� แลุ่ะลุ่ดอ่บัติการณ์การเกิดโรคไม�ติดต�อ
เร่�อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) 
แลุ่ะโรคท่�เกิดในผู�สูงอายุ่ เชั้�น อัลุ่ไซเมอร์ แลุ่ะ 
พาร์กินสัน

KR2.8.2 ม่ผลุ่งานวิิจัยุเชิั้งบูรณาการท่�สะท�อนค่ณค�า 
ผู�สูงอายุ่เพ่�อดึงศักยุภาพ แลุ่ะพัฒนาสวัิสดิภาพ
ของผู�สูงอายุ่ท่�นำาไปัสู�การเปัลุ่่�ยุนแปัลุ่ง 
เชิั้งนโยุบายุ จำานวิน 5 เร่�อง

KR2.8.3 เทคโนโลุ่ยุ่หร่อนวัิตกรรมท่�ชั้�วิยุเหลุ่่อการ 
ดำารงช่ั้วิิต (Assisted living) สำาหรับผู�สูงอายุ่
แลุ่ะคนพิการให�สามารถดำารงช่ั้วิิตอยุ�าง 
ม่ค่ณภาพได�ตามมาตรฐานสากลุ่ จำานวิน 
อยุ�างน�อยุ 15 เร่�อง/ปีั ครอบคลุ่่มผู�สูงอายุ่แลุ่ะ
คนพิการท่�เข�าถึงแลุ่ะใชั้�ปัระโยุชั้น์ได�ไม�น�อยุกวิ�า
ร�อยุลุ่ะ 80 

KR2.8.4 นวัิตกรรมทางสังคมท่�ส�งเสริมแลุ่ะสนับสน่นให�
คนท่กวัิยุใชั้�ช่ั้วิิตร�วิมกันในสังคมอยุ�างม่ค่ณภาพ
ม่แรงยึุดเหน่�ยุวิทางสังคม (Social Cohesion) 
แลุ่ะผู�สูงอายุ่สามารถใชั้�ช่ั้วิิตในสังคมได�อยุ�าง
เต็มภาคภูมิ

KR2.8.5 นวัิตกรรมเม่องท่�ใชั้�หลัุ่กการ Universal Design 
ท่�ม่การออกแบบให�เป็ันมิตรต�อผู�สูงอายุ่  
คนพิการ แลุ่ะปัระชั้ากรท่กชั้�วิงวัิยุ อยุ�างน�อยุ  
30 เม่องตามภูมิภาค

KR2.9.1 นโยุบายุหร่อมาตรการเพ่�อรองรับ
การเปัลุ่่�ยุนแปัลุ่งของสังคมไทยุ
แลุ่ะสังคมโลุ่ก ท่�ได�จาก 
องค์ควิามรู�ท่�สร�างขึ�น จำานวิน 
5 นโยุบายุหร่อมาตรการ

KR2.9.2 จำานวินข�อพิพาทในปัระเทศกรณ่
ควิามไม�เป็ันธรรมลุ่ดลุ่งร�อยุลุ่ะ 5 

KR2.9.3 ภาระโรคท่�เป็ันปััญหา 1 ใน 3 ของ
ปัระเทศ ลุ่ดลุ่งร�อยุลุ่ะ 5 ต�อปีั

KR2.9.4 อัตราการตายุแลุ่ะบาดเจ็บจาก
อ่บัติเหต่ลุ่ดลุ่งร�อยุลุ่ะ 5 ต�อปีั

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• Zero-waste 
• PM 2.5 แลุ่ะการจัดการมลุ่พิษั 
• Smart Farming 
• การบริหารจัดการน�ำา

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการไทยุอาร่ (Thailand Aging Society)

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• โครงการชั้ด่วิิจยัุนโยุบายุสนัตปิัระชั้าธรรม

เพ่�อการสร�างสังคมเปิัด 
• แผนงานควิามร�วิมม่อระหวิ�าง 

รัฐบาลุ่ไทยุกับองค์การอนามัยุโลุ่ก 
ด�านควิามปัลุ่อดภัยุทางถนน

แพลตฟอุร์์ม 2 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังคม
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การุวิิจััยและสรุ�าง
นำวัิตกรุรุมเพื�อุเพิ�ม
ข่้ด้ค์วิามสามารุถึ
การุแข่้งขั้นำ 

ป็ร่ะเทศท่�พัฒนาแล้วิม่การ่แข่งขันอุย่างรุ่นแร่งด้านการ่พัฒนา
เทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่ม และการ่สร่้างข่ดควิามสามาร่ถึในการ่แข่งขัน 
(Competitiveness) โดยม่การ่อุอุกแบบสร้่างร่ะบบนิเวิศทางนวัิตกร่ร่ม และ
การ่สร่้างและพัฒนาทรั่พยากร่มนุษย์ ร่อุงร่ับการ่พัฒนาเทคโนโลย่ให้ม่ ๆ  
ท่�กำาลังเข้ามาแทนท่�เทคโนโลย่เดิม (Disruptive Technology) และการ่ 
ต่อุยอุดการ่พฒันาเทคโนโลยท่่�ม่อุยูเ่ดิมให้้ม่ป็ร่ะสทิธภิาพและคณุภาพด่ขึ�น
อุย่างเป็็นร่ะบบ การ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัไป็สู่เศร่ษฐกิจัสร่้างสร่ร่ค์ (Creative 
Economy) และเศร่ษฐกิจัแบง่ปั็น (Sharing Economy)

สนับสนุนลงทนุด้านการ่วิิจััยและพัฒนา (R&D Investment) ท่�ม่
ควิามเข้มข้นในโจัทย์ท่�ท้าทายอุย่างชาญฉลาดร่ะห้ว่ิางภาครั่ฐ ภาคการ่ศึกษา
และภาคเอุกชนจัากทั�งในและต่างป็ร่ะเทศ ก่อุให้้เกิดการ่พัฒนาเทคโนโลย่
และนวัิตกร่ร่มให้ม่ ๆ  ท่�พฒันาจัากเดิมไป็อุยา่งก้าวิกร่ะโดด (Leapfrogging) 
ห้ร่่อุเป็็นสิ�งท่�ยังไม่เคยม่มาก่อุนในโลกขึ�นเป็็นจัำานวินมาก ทำาให้้ม่ผู้บร่ิโภค
ให้้การ่ตอุบรั่บผลิตภัณฑ์ิและบริ่การ่ท่�ทันสมัยเห้ล่านั�นจัากทั�งในป็ร่ะเทศ
และต่างป็ร่ะเทศ ก่อุให้้เกิดร่ายได้และสร้่างขด่ควิามสามาร่ถึการ่แขง่ขนัให้้
สงูขึ�น ทำาให้้เป็็นผู้นำาด้านการ่พฒันานวัิตกร่ร่มท่�ทันสมัยอุยูเ่สมอุ 
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR

เปา้หมาย O3

ยกร่ะดับขด่ควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัขอุงป็ร่ะเทศด้วิยการ่วิิจััยและพัฒนานวัิตกร่ร่ม

ผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
KR3.1 อัุนดับข่ดควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัด้านวิิทยาศาสตร่แ์ละเทคโนโลย ่จััดโดย IMD อุยู่

ใน 30 อัุนดับแร่ก

KR3.2 อัุนดับควิามสามาร่ถึด้านนวัิตกร่ร่มขอุงไทย วัิดจัากดัชน่ควิามสามาร่ถึด้านนวัิตกร่ร่มขอุง
โลก (Global Innovation Index) อุยูใ่น 30 อัุนดับแร่ก

KR3.3 สดัสว่ินการ่พฒันาเทคโนโลยข่อุงตนเอุงต่อุการ่พึ�งพาเทคโนโลยจ่ัากภายนอุกจัาก 10:90 
เป็็น 30:70

KR3.4 การ่เติบโตขอุงอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร์่ให้ม ่(New S-Curve) เพิ�มขึ�นเฉล่�ยร้่อุยละ 8 ต่อุปี็  

KR3.5 จัำานวินวิิสาห้กิจัท่�ลงทนุด้านวิิจััย พัฒนาและนวัิตกร่ร่ม อุยา่งน้อุย 100 ล้านบาทต่อุปี็  
เพิ�มขึ�นเป็็นร้่อุยละ 10 ขอุงจัำานวินวิิสาห้กิจัทั�งห้มดท่�ลงทนุด้านวิิจััย พัฒนาและนวัิตกร่ร่ม

แพลตฟอุร์ุมท่� 3 การุวิิจััยและสรุ�างนำวัิตกรุรุมเพื�อุเพิ�มข่้ด้ค์วิามสามารุถึ 
การุแข่้งขั้นำ ปรุะกอุบด้�วิย 3 โปรุแกรุม คื์อุ

10โปรุแกรุม ยกร่ะดับควิามสามาร่ถึการ่แขง่ขนัและวิางร่ากฐานทางเศร่ษฐกิจั

11โปรุแกรุม
สร่า้งและยกร่ะดับศักยภาพวิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น (Startup) 
พฒันาร่ะบบนิเวิศนวัิตกร่ร่ม และพ่�นท่�เศร่ษฐกิจันวัิตกร่ร่ม 

12โปรุแกรุม โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพและบริ่การ่

แพลตฟอุร์่มการ่วิิจััยและสร่้างนวัิตกร่ร่มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึการ่แข่งขัน เป็็นเวิท่ท่�เปิ็ดโอุกาส
ให้้ผู้ม่สว่ินได้สว่ินเสย่ได้ม่โอุกาสเขา้มาร่ว่ิมกันคิด วิางแผน กำาห้นด ลงม่อุดำาเนินการ่และการ่วัิดผลในกิจักร่ร่ม
เพ่�อุการ่พัฒนาอุยา่งม่กลยุทธด้์านการ่เพิ�มขด่ควิามสามาร่ถึทางการ่แขง่ขนัในอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มายขอุงป็ร่ะเทศ 
เป็็นพ่�นท่�ยุทธศาสตร่ท่์�สำาคัญในการ่พฒันาร่ะบบนเิวิศนวัิตกร่ร่ม และเขตเศร่ษฐกิจันวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศไทย
ให้้เจัริ่ญเติบโตอุย่างยั�งย่น และจัำาเป็็นต้อุงม่การ่พัฒนาร่ะบบโคร่งสร้่างพ่�นฐานทางคุณภาพและบริ่การ่ควิบคู่
ไป็ด้วิยอุยา่งต่อุเน่�อุงเพ่�อุให้้สามาร่ถึตอุบสนอุงควิามต้อุงการ่ขอุงผู้ใช้งานได้อุยา่งพอุเพ่ยง ก่อุให้้เกิดการ่สร้่าง 
สะสม พฒันา ถ่ึายทอุด และต่อุยอุดอุงค์ควิามรู่ท่้�ทันสมัย ขบัเคล่�อุนและยกร่ะดับควิามสามาร่ถึการ่แข่งขนัและ
วิางร่ากฐานทางเศร่ษฐกิจั สร้่างและพัฒนาควิามรู่้ด้านการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มเพ่�อุไป็สู่ “ป็ร่ะเทศไทย 4.0”  
ซึ่ึ�งเป็็นกลไกสำาคัญในการ่ขับเคล่�อุนป็ร่ะเทศไทยให้้ห้ลุดพน้จัากกับดักป็ร่ะเทศร่ายได้ป็านกลาง และกลายเป็็น
ป็ร่ะเทศพฒันาแล้วิ
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โปรุแกรุมท่� 10
ยกรุะดั้บค์วิามสามารุถึการุแข่้งขั้นำและวิางรุากฐานำทาง
เศรุษฐกิจั

การ่ยกร่ะดับควิามสามาร่ถึการ่แข่งขันและวิางร่ากฐานทางเศร่ษฐกิจั เป็็นโป็ร่แกร่มท่�ตอุบป็ร่ะเด็น
ควิามท้าทายด้านการ่เพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึในการ่แข่งขันขอุงภาคการ่ผลิตและบริ่การ่ให้้ทันกับแนวิโน้มการ่
พัฒนาเศร่ษฐกิจัขอุงโลก ผ่านการ่พัฒนาแพลตฟอุร์่มนวัิตกร่ร่มในด้านท่�ป็ร่ะเทศไทยม่ศักยภาพและโอุกาส 
ในการ่พฒันาสูง เพ่�อุยกร่ะดับข่ดควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัในกลุ่มอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร์่ 

การ่ป็ร่บัโคร่งสร่า้งการ่ผลิต โคร่งสร่า้งการ่แขง่ขนั การ่เพิ�มผลิตภาพในภาคการ่เกษตร่ อุุตสาห้กร่ร่ม
และบริ่การ่ การ่เป็ล่�ยนรู่ป็แบบวัิตถุึดิบและปั็จัจััยการ่ผลิต การ่ลดต้นทุน การ่ลดทรั่พยากร่ การ่ลดตัวิกลาง 
การ่ทำาธุร่กร่ร่ม การ่พัฒนาต่อุยอุดเทคโนโลย่จัากต่างป็ร่ะเทศสำาห้ร่ับอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร์่ (Technology 
Localization) การ่บม่เพาะผู้ป็ร่ะกอุบการ่ การ่เพิ�มศักยภาพด้านการ่วิิจััย พฒันา และนวัิตกร่ร่มเพ่�อุสนับสนุน
การ่พฒันาอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มาย (RDI for S-Curve Industries) 

การ่ยกร่ะดับและสร่้างศักยภาพทางการ่แข่งขันขอุงผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทยด้วิยเทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่ม 
โดยการ่พัฒนาแพลตฟอุร์่มเพ่�อุสนับสนุนการ่ขับเคล่�อุนเศร่ษฐกิจัแบบต่าง ๆ  เช่น แพลตฟอุร์่มเศร่ษฐกิจัชว่ิภาพ
 เศร่ษฐกิจัห้มุนเว่ิยน และเศร่ษฐกิจัสเ่ขย่วิ (BCG Economy) ในกลุ่มอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร่ ์ได้แก่ อุุตสาห้กร่ร่ม
เกษตร่และอุาห้าร่ อุุตสาห้กร่ร่มสขุภาพและการ่แพทย ์อุุตสาห้กร่ร่มพลังงานและวัิสดชุว่ิภาพ และอุุตสาห้กร่ร่ม
การ่ท่อุงเท่�ยวิ แพลตฟอุร์่มเศร่ษฐกิจัสร่้างสร่ร่ค์ (Creative Economy) เพ่�อุให้้ผู้ป็ร่ะกอุบการ่สามาร่ถึนำา 
อุงค์ควิามรู่จ้ัากภูมิปั็ญญาและทร่พัยากร่ในพ่�นท่�ไป็ต่อุยอุดและใชป้็ร่ะโยชน์ในการ่ดำาเนินธุร่กิจั

 แพลตฟอุร่ม์ท่�สนับสนุนผู้ป็ร่ะกอุบการ่ใชป้็ร่ะโยชนจ์ัากขอุ้มูลและปั็ญญาป็ร่ะดิษฐเ์พ่�อุวิิเคร่าะห้แ์ละ
สร่้างควิามได้เป็ร่่ยบทางเศร่ษฐกิจั (AI & Data Economy) ร่วิมทั�งแพลตฟอุร์่มเศร่ษฐกิจัแบ่งปั็น (Sharing 
Economy) ท่�ให้้ผู้ป็ร่ะกอุบการ่สร้่างควิามร่่วิมม่อุทางธุร่กิจัเพ่�อุเกิดรู่ป็แบบสินค้าและบริ่การ่ให้ม่ท่�ตอุบรั่บ 
ควิามต้อุงการ่ขอุงผู้บร่โิภค
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR10โปรุแกรุม

O3.10a พััฒนาและยกิรีะดับความสามารีถึกิารีแข่้งขั้นข้องผ่ป้รีะกิอบกิารีในอุตสาห่กิรีรีมยุทธศาสตรี์
ด้วยกิารีวิจัยและพัฒันานวัตกิรีรีม

KR3.10a.1 การ่ลงทุนวิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทยในอุุตสาห้กร่ร่ม S-Curve เพิ�มขึ�น 
ร่อุ้ยละ 15 ต่อุปี็

KR3.10a.2 จัำานวินผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทยขนาดกลางและขนาดยอุ่มในอุุตสาห้กร่ร่ม S-Curve ท่�ลงทนุพฒันา
เทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

KR3.10a.3 การ่ขาดดลุการ่ชำาร่ะเงินทางเทคโนโลย ่(Technology balance of payment) ลดลง 100,000 
ล้านบาท 

O3.10b ต่อยอดอุตสาห่กิรีรีมยุทธศาสตรีแ์ละวางรีากิฐานกิารีพัฒันาเศรีษฐกิิจภายใต้แนวคิด
เศรีษฐกิิจชิวีภาพั เศรีษฐกิิจห่มุนเวยีน และเศรีษฐกิิจสเีข้ยีว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Economy)

KR3.10b.1 มูลค่าทางเศร่ษฐกิจัท่�เกิดจัากเศร่ษฐกิจั BCG (เกษตร่และอุาห้าร่ การ่แพทย์สขุภาพ  
การ่ท่อุงเท่�ยวิและเศร่ษฐกิจัสร่า้งสร่ร่ค์ พลังงานและวัิสดชุว่ิภาพ) ไมต่ำากว่ิาร่อุ้ยละ 25  
ขอุงผลิตภัณฑ์ิมวิลร่วิมในป็ร่ะเทศ

KR3.10b.2 การ่จ้ัางงานแร่งงานท่�ใชค้วิามรู่แ้ละทักษะ (Knowledge Worker) ในอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มาย 
BCG เพิ�มขึ�นไมน้่อุยกว่ิา 1,000,000 ตำาแห้น่ง 

KR3.10b.3 วิิสาห้กิจัฐานนวัิตกร่ร่มท่�เก่�ยวิขอุ้งกับเศร่ษฐกิจั BCG เพิ�มขึ�น 10,000 ร่าย

KR3.10b.4 ป็ร่มิาณขยะลดลง 16.5 ล้านตันต่อุปี็
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แผนงาน BCG in Action ขับเคล่�อุนเศร์ษฐ์กิจัช่ี้วิภาพ เศร์ษฐ์กิจัหมุนเว่ิยนและเศร์ษฐ์กิจัส่เข่ยวิ เพ่�อุการ์
พัฒนาท่�ยั�งย่น

• ยกร่ะดับภาคการ่เกษตร่และ
อุุตสาห้กร่ร่มต่อุเน่�อุงสำาห้ร่บัอุาห้าร่
สขุภาพ พฒันาอุุตสาห้กร่ร่มให้ม่ด้าน
อุาห้าร่สขุภาพและสว่ินผสมอุาห้าร่ท่�ม่
มูลค่าสงู ร่วิมทั�ง สร่า้ง Platform 
นวัิตกร่ร่มเกษตร่ตามศักยภาพใน 4 
ภูมิภาคทั�วิป็ร่ะเทศ

• เกิดอุุตสาห้กร่ร่ม Biorefinery ใน
ป็ร่ะเทศไทย

• เกิด Thai Cosmepolis และเป็็น
ศูนย์กลางการ่ผลิตเวิชสำาอุางขอุงเอุเชย่

• เกิดร่ะบบบร่ิห้าร่จััดการ่ท่อุงเท่�ยวิคร่บ
วิงจัร่ เช่�อุมโยงสูก่าร่ท่อุงเท่�ยวิเม่อุงร่อุง

• การ่จััดการ่ขยะอุยา่งเป็็นรู่ป็ธร่ร่ม  
เพ่�อุนำาไป็ใช้ป็ร่ะโยชน์ต่อุเน่�อุง ทำาให้้เกิด 
Zero Waste + Waste to Wealth

• ผลิตยา วัิคซึ่่น ชุดตร่วิจัวิินิจัฉัย และ
อุุป็กร่ณ์เคร่่�อุงม่อุแพทยท่์�ได้มาตร่ฐาน
สากล สมุนไพร่และ Biological Drugs 
เพ่�อุการ่สง่อุอุก

• คิดค้นวิิธก่าร่ร่ักษาจัำาเพาะและแม่นยำา
สว่ินบุคคลโดยใชเ้ทคโนโลย่ชว่ิภาพขั�นสงู 

• พัฒนาอุุตสาห้กร่ร่มบร่ิการ่ทดสอุบยา 
อุาห้าร่เสร่มิและเวิชภัณฑ์ิในมนุษย์ และ 
ม่ศูนยวิ์ิจััยด้านคลินิกร่ะดับชาติ 

• สง่เสร่ิมการ่พัฒนานวัิตกร่ร่ม สร่้างมูลค่า
อุุตสาห้กร่ร่มพลังงานชว่ิภาพและวัิสดุ
ชว่ิภาพ

• ม่การ่ขยายตัวิด้านอุุตสาห้กร่ร่มอุาห้าร่
เพ่�อุสขุภาพ เพ่�อุการ่สง่อุอุกอุยา่งน้อุย 
ร่อุ้ยละ 25

• ม่เกษตร่กร่ผู้ป็ร่ะกอุบการ่รุ่น่ให้ม่ท่�ใช้
เทคโนโลย ่ทดแทนเกษตร่กร่รุ่น่เก่า
อุยา่งน้อุย 2,000 ร่าย ม่ร่ายได้มากกว่ิา 
200,000 บาท/ปี็

• เกิดอุุตสาห้กร่ร่ม Biorefinery ท่�ม่ 
มูลค่าการ่ลงทนุร่วิม 25,000 ล้านบาท 
เพิ�มมูลค่าให้้กับผลิตภัณฑ์ิทางการ่เกษตร่ 
ไมน้่อุยกว่ิา 5 เท่าตัวิ

• มูลค่าการ่สง่อุอุกสาร่สกัดจัากสมุนไพร่
และกลุ่มเวิชสำาอุางไมน้่อุยกว่ิา 4,400 
ล้านบาท 

• เพิ�มร่ายได้การ่ท่อุงเท่�ยวิขอุงป็ร่ะเทศ
จัากร่อุ้ยละ 17.8 GDP เป็็นร่อุ้ยละ 20 
GDP ในปี็ 2564 และ ร้่อุยละ 30 GDP 
ในปี็ 2580

• ต้นแบบการ่จััดการ่ขยะชุมชนร่ะดับ 
ท้อุงถิึ�นร่อุงร่บัขยะมูลฝ่อุย  
82,500 ตัน/ปี็ สร้่างมูลค่าเพิ�มจัากขยะ 
17 ล้านบาทใน 5 ปี็

• ร่ายได้ร่วิมจัากการ่สง่อุอุกยา เวิชภัณฑ์ิ
สมุนไพร่และสาร่สกัด จัากการ่รั่กษา
ห้ร่อุ่ตร่วิจัวิินิจัฉัยโร่คด้วิยห้ลักการ่ 
Precision Medicine และการ่รั่บจ้ัาง
วิิจััยคลินิก ไมต่ำากว่ิาปี็ละ 15,000  
ล้านบาท โดยเฉล่�ย

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• กร่ะทร่วิงเกษตร่และสห้กร่ณ์

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงพาณิชย์

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• กร่ะทร่วิงการ่ท่อุงเท่�ยวิฯ

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลฯ

• การ่ไฟฟ้าฝ่่ายผลิต 
แห้ง่ป็ร่ะเทศไทย

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• โร่งเร่่ยนแพทย์

• สถึาบันการ่เงิน

• ภาคเอุกชน 



57

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงานการ์พัฒนาต่อุยอุดเทคโนโลย่จัากต่างปร์ะเทศสำาหรั์บอุุตสาหกร์ร์มยุทธศาสตร์์ (Technology 
Localization)

ยกร่ะดับการ่พฒันาข่ดควิามสามาร่ถึด้าน
การ่วิิจััยพัฒนาและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ 
ในอุุตสาห้กร่ร่ม อุาทิ

• อุุตสาห้กร่ร่ม Future Mobility เชน่ 
ยานยนต์สมัยให้ม่ และร่ะบบร่าง 

• อุุตสาห้กร่ร่มอุาห้าร่ (Food) 

• อุุตสาห้กร่ร่มพลังงาน (Energy) 

• อุุตสาห้กร่ร่มหุ่้นยนต์และร่ะบบ
อัุตโนมัติ (Robotics and Automation) 

• อุุตสาห้กร่ร่มการ่ผลิตสินค้าท่�ใช้ได้ 
สอุงทาง (Dual-Use Items: DUI)  
เพ่�อุสร่า้งควิามมั�งคั�งทางเศร่ษฐกิจั 

ยกร่ะดับขด่ควิามสามาร่ถึการ่แขง่ขนัขอุง 
กลุ่มผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทยให้้ม่ศักยภาพสูงขึ�น  
เพ่�อุตอุบสนอุงควิามต้อุงการ่และรู่ป็แบบ 
การ่ใชช้วิ่ิตขอุงผู้บร่โิภค โดยการ่สร้่างและ
พฒันาควิามสามาร่ถึในด้านการ่พฒันา
ผลิตภัณฑ์ิ การ่ลดต้นทนุ การ่สร่า้งมูลค่าเพิ�ม 
และเพิ�มมูลค่า การ่พฒันาเทคโนโลยใ่น
กร่ะบวินการ่ผลิต การ่บริ่การ่ การ่เขา้ตลาด 
การ่สร่า้งและพฒันานวัิตกร่ร่มในธุร่กิจัท่� 
เก่�ยวิเน่�อุง

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม 

• กร่ะทร่วิงท่�ม่ควิามเก่�ยวิข้อุง
ด้านการ่พฒันาอุุตสาห้กร่ร่ม
เป้็าห้มาย 

• เคร่่อุขา่ยควิามร่ว่ิมม่อุ 
สมาคม (Consortiums)  
ท่�เก่�ยวิขอุ้ง

แผนงาน Public-Private Partnership for RDI

• เกิดมูลค่าทางตลาดท่�เป็็นไป็ได้ใน
โคร่งการ่ท่�เอุกชนร่ายให้ญส่ามาร่ถึ 
ร่ว่ิมลงทนุกับเอุกชนร่ายกลางและ 
ร่ายเล็กท่�เก่�ยวิข้อุงมากกว่ิาทนุท่�ลงไป็ 

• SMEs ในกลุ่มสาขา (Sector)  
ม่ควิามสามาร่ถึด้าน วิวิน. มากขึ�น  
และสอุดคล้อุงกับแผน วิวิน.  
ขอุงป็ร่ะเทศ เพ่�อุชว่ิยขบัเคล่�อุนให้้ 
แผนบร่ร่ลเุป้็าห้มาย

• เกิดผลลัพธแ์ละเคร่่อุขา่ยควิามร่ว่ิมม่อุ
ในห้ลายสาขา (Sector) ท่�ม่เป้็าห้มาย
สอุดคล้อุงกันท่�เน้นวัิตถึปุ็ร่ะสงค์ 
เชงิสงัคม 

• ม่แนวิทางการ่ขยายผลกับ 
กลุ่มอุุตสาห้กร่ร่มอุ่�น และ/ห้ร่อุ่  
เอุกชนขนาดให้ญร่่ายอุ่�นขอุงป็ร่ะเทศ

• เอุกชนร่ายให้ญส่ามาร่ถึร่ว่ิมลงทุนกับ 
เอุกชนร่ายกลางและร่ายเล็กในการ่ทำาวิิจััย
และนวัิตกร่ร่ม

• เกิดกลไกควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางเอุกชน 
ร่ายให้ญ ่ร่ายกลาง ร่ายเล็ก และ/ห้ร่อุ่ 
สมาคม มห้าวิิทยาลัย และ/ห้ร่อุ่ 
ห้นว่ิยงานวิิจััยขอุงรั่ฐในการ่พัฒนาเพ่�อุ
ป็ร่ะโยชน์เชงิพาณชิย์

• เกิดกลไกควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางเอุกชน 
ร่ายให้ญ ่ร่ายกลาง ร่ายเล็ก และ/ห้ร่อุ่ 
สมาคม มห้าวิิทยาลัย และ/ห้ร่อุ่  
ห้นว่ิยงานวิิจััยขอุงรั่ฐในการ่ยกร่ะดับ 
ควิามสามาร่ถึด้าน วิวิน. ขอุงเอุกชน

• เกิดควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางภาคร่ัฐและเอุกชน
ในรู่ป็แบบเคร่อุ่ขา่ยท่�ใชง้านวิิจััยและพัฒนา
ตอุบโจัทย์ SDGs

• ม่แนวิทางข้อุเสนอุแนะเชิงนโยบาย และการ่
เผยแพร่แ่นวิทางการ่ขยายผลท่�สอุดคล้อุง
กับบร่บิทขอุงไทย 

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่ 
สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์ 
วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• สถึาบันอุุดมศึกษา 
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โปรุแกรุมท่� 11
สรุ�างและยกรุะดั้บศักยภาพวิิสาหกิจัเริุ�มต�นำ (Startup) 
พัฒนำารุะบบนิำเวิศนำวัิตกรุรุม และพื�นำท่�เศรุษฐกิจันำวัิตกรุรุม

สร่้างและยกร่ะดับศักยภาพวิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น (Startup) และวิิสาห้กิจัฐานนวัิตกร่ร่ม (Innovation- 
driven Enterprises: IDEs) ให้้เติบโตอุยา่งก้าวิกร่ะโดด โดยมุง่เน้นการ่พัฒนาร่ะบบนิเวิศนวัิตกร่ร่มให้้เข้มแขง็
เอุ่�อุต่อุการ่พฒันาศักยภาพขอุง Startup และ IDE โดยการ่ป็ร่บัป็รุ่งกฎร่ะเบย่บและกฎห้มาย พฒันามาตร่การ่
และแร่งจูังใจั ร่วิมถึึงการ่บร่ิการ่ภาคร่ัฐ ให้้เอุ่�อุต่อุการ่ดำาเนินธุร่กิจันวัิตกร่ร่ม (Ease of doing innovation  
business) ขอุงผู้ป็ร่ะกอุบการ่

ร่วิมถึึงการ่พฒันาพ่�นท่�เศร่ษฐกิจันวัิตกร่ร่ม (Economic Zone of Innovation) อุาทิ อุุทยานวิิทยาศาสตร่์
เขตนวัิตกร่ร่มร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิจัพิเศษภาคตะวัินอุอุก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)  
เม่อุงนวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ (Food Innopolis) ยา่นนวัิตกร่ร่ม (Innovation District) และยา่นสร่า้งสร่ร่ค์ (Creative 
District) ซึ่ึ�งจัะเป็็นพ่�นท่�ท่�ม่ควิามพร่้อุมร่อุงร่ับการ่วิิจััย พัฒนา และสร่้างนวัิตกร่ร่ม ผ่านกลไกต่าง ๆ ทั�งการ่ 
เช่�อุมโยงกับสถึาบนัวิิจััย สถึาบนัการ่ศึกษา การ่สนับสนุนท่�ป็รึ่กษาทางด้านเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม การ่สง่เสร่มิ
การ่เข้าถึึงแร่งจูังใจัและสิทธิป็ร่ะโยชน์ต่าง ๆ อุาทิ แห้ล่งเงินทุนสำาห้ร่ับผู้ป็ร่ะกอุบการ่ในการ่สร่้างนวัิตกร่ร่ม  
แร่งจูังใจัทางภาษ่ การ่บ่มเพาะผู้ป็ร่ะกอุบการ่ และการ่เร่่งการ่เจัริ่ญเติบโตขอุงผู้ป็ร่ะกอุบการ่ ซึึ่�งจัะส่งผลให้้ 
ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ม่ศักยภาพและควิามพร้่อุมในการ่ผลิตสินค้าและบริ่การ่มูลค่าเพิ�มสูง นำาไป็สู่การ่สร้่างร่ายได้  
การ่จ้ัางงาน กร่ะจัายร่ายได้สู่ภูมิภาค และก่อุให้้เกิดอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มายให้ม่ท่�เป็็นกลไกในการ่ขับเคล่�อุน
เศร่ษฐกิจัและสงัคมขอุงป็ร่ะเทศ
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR11โปรุแกรุม

O3.11a พััฒนาวิสาห่กิิจฐานนวัตกิรีรีมที�มศีกัิยภาพัเติบโตได้อยา่งก้ิาวกิรีะโดด

KR3.11a.1 วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้นท่�จััดตั�งให้ม่และอุยูร่่อุดเกิน 3 ปี็ จัำานวิน 1,000 ร่าย

KR3.11a.2 วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้นท่�ม่มูลค่าบร่ษัิทมากกว่ิา 1 พนัล้านเห้ร่ย่ญดอุลลาร่ส์ห้ร่ฐัฯ จัำานวิน 1 ร่าย

O3.11b พัฒันาและเพัิ�มกิารีใช้ิปรีะโยชิน์พัื�นที�เศรีษฐกิิจนวัตกิรีรีม (Economic Zone of Innovation) /
อุทยานวิทยาศาสตรี ์(Science Parks)/รีะเบยีงนวัตกิรีรีมภาคตะวันออกิ (EECi)/เมืองนวัตกิรีรีมอาห่ารี 
(Food Innopolis)

KR3.11b.1 ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ท่�มาใชป้็ร่ะโยชน์ในพ่�นท่�เศร่ษฐกิจันวัิตกร่ร่ม/อุุทยานวิิทยาศาสตร์่/EECi/เม่อุง
นวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ ม่จัำานวินเพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

KR3.11b.2 มูลค่าการ่ลงทุนวิิจััยและพัฒนานวัิตกร่ร่มขอุงบริ่ษัทท่�มาใชป้็ร่ะโยชน์ในพ่�นท่�เศร่ษฐกิจั
นวัิตกร่ร่ม/อุุทยานวิิทยาศาสตร่/์EECi/เม่อุงนวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

O3.11c ปรีบัปรุีงกิฎรีะเบยีบและกิฎห่มาย พัฒันามาตรีกิารีและแรีงจ่งใจ รีวมถึึงกิารีบรีกิิารีภาครีฐั 
ให่เ้อื�อต่อกิารีดำาเนินธุรีกิิจนวัตกิรีรีม (Ease of doing innovation business) ข้องผ่ป้รีะกิอบกิารี

KR3.11c.1 อัุนดับนโยบายขอุงภาคร่ฐัท่�ม่ต่อุวิิสาห้กิจัและผู้ป็ร่ะกอุบการ่ด้านการ่สนับสนุนและ 
ควิามสอุดคล้อุงขอุงนโยบาย อุยูใ่นอัุนดับท่� 15 

KR3.11c.2 สนิค้าห้ร่อุ่บริ่การ่ในบญัชน่วัิตกร่ร่มไทยได้ร่บัการ่จััดซึ่่�อุจััดจ้ัางโดยห้นว่ิยงานภาคร่ฐัเพิ�มขึ�น
ร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงานการ์พัฒนาสตาร์์ทอัุพและผ้้ปร์ะกอุบการ์นวัิตกร์ร์ม 

• วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น (Startup)  
และวิิสาห้กิจัฐานนวัิตกร่ร่ม
(Innovation-driven Enterprises: 
IDEs) ท่�ม่ศักยภาพเติบโตได้อุยา่ง
ก้าวิกร่ะโดด

• Local Startup 1,000 ร่าย  
ท่�เกิดให้มแ่ละอุยูร่่อุด ใน 3 ปี็

• วิิสาห้กิจัฐานนวัิตกร่ร่ม (IDEs) ม่
ยอุดขายเกิน 1,000 ล้านบาท/ปี็ 
เพิ�มขึ�น 1,000 ร่าย/ปี็

• สำานักงานสภานโยบาย 
การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ 
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ

• สำานักงานพัฒนาวิิทยาศาสตร่์
และเทคโนโลยแ่ห่้งชาติ

• สำานักงานนวัิตกร่ร่มแห้่งชาติ

• กร่มสง่เสร่ิมอุุตสาห้กร่ร่ม

• สำานักงานสง่เสร่ิมวิิสาห้กิจั
ขนาดกลางและขนาดยอุ่ม

• กร่มพัฒนาธุร่กิจัการ่ค้า
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โปรุแกรุมท่� 12
โค์รุงสรุ�างพื�นำฐานำทางคุ์ณภาพและบริุการุ

ป็ร่ะเทศไทยม่อุงค์ป็ร่ะกอุบเชิงอุงค์กร่ขอุงโคร่งสร้่างพ่�นฐานทางคุณภาพขอุงป็ร่ะเทศอุยู่คร่บ  
แต่กร่ะจััดกร่ะจัาย ม่ควิามพร่้อุมและควิามสามาร่ถึในการ่ดำาเนินการ่ต่างกัน ขาดทิศทางและเป็้าห้มายร่่วิม 
เน่�อุงจัากขาดกลไกและเวิท่ท่�จัะบูร่ณาการ่อุงค์ป็ร่ะกอุบท่�ม่ให้้ทำางานเป็็นร่ะบบเด่ยวิกัน 

ส่งผลให้้ป็ร่ะเทศม่บร่ิการ่โคร่งสร่้างพ่�นฐานทางคุณภาพท่�ไม่สมดุลกับควิามต้อุงการ่ใช้ป็ร่ะโยชน์ใน
ปั็จัจุับนัและควิามจัำาเป็็นในการ่สร่า้งควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัในอุนาคต 

โป็ร่แกร่มน่�ม่วัิตถึปุ็ร่ะสงค์ท่�จัะพฒันาร่ะบบนเิวิศขอุงโคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพให้้สมบูร่ณแ์ละม่
เอุกภาพ เพ่�อุให้้เกิดบร่กิาร่โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพท่�คร่บถ้ึวินและเพ่ยงพอุต่อุควิามต้อุงการ่ใชป้็ร่ะโยชน์
ในปั็จัจุับนัและสามาร่ถึเป็็นพ่�นฐานร่อุงรั่บควิามจัำาเป็็นในการ่สร้่างนวัิตกร่ร่มและอุุตสาห้กร่ร่มในอุนาคต ทั�งใน
เชงิป็ร่มิาณและคณุภาพ ทั�งในด้านการ่นำาสนิค้าและนวัิตกร่ร่มเขา้สูต่ลาด ร่วิมถึึงการ่วิิจััยและพฒันาเทคโนโลย่
นวัิตกร่ร่มและอุุตสาห้กร่ร่มท่�ป็ร่ะเทศไทยต้อุงการ่เป็็นเจ้ัาขอุง

ท่�ผา่นมา ได้ม่การ่กล่าวิถึึงควิามอุุดมสมบูร่ณข์อุงทรั่พยากร่และวัิฒนธร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศอุยา่งกว้ิางขวิาง 
แต่ยงัขาดการ่ใชป้็ร่ะโยชน์ควิามอุุดมสมบูร่ณดั์งกล่าวิอุยา่งสร่า้งสร่ร่ค์และสมดลุ

ป็ร่ะเทศไทยจึังเป็็นเพ่ยงผู้ส่งอุอุกวัิตถึุดิบและชิ�นส่วินท่�ไม่ผ่านการ่ร่ับร่อุงมาตร่ฐาน เพ่�อุพลิก
ป็ร่ะเทศไทยให้้เติบโตอุย่างม่คุณภาพ ม่ควิามจัำาเป็็นท่�จัะต้อุงป็ร่ับควิามสามาร่ถึขอุงป็ร่ะเทศให้้สามาร่ถึผลิต
และสง่อุอุกสินค้าและชิ�นสว่ินมูลค่าสงูท่�ได้ร่บัการ่รั่บร่อุงมาตร่ฐานแล้วิได้ ร่วิมทั�งพฒันาตลาดในป็ร่ะเทศให้้เป็็น
ตลาดสินค้าคุณภาพเพ่�อุเป็็นฐานให้้แก่การ่สร่้างแบร่นด์ ห้ร่่อุตร่าสินค้าท่�ม่ภาพลักษณ์เชิงคุณค่าและคุณภาพ
ต่อุไป็ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบร่ิการ่ท่� (1) ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทยสามาร่ถึเป็็นเจ้ัาขอุงตร่าสินค้าและม่
เทคโนโลย่ขอุงตนเอุง เช่น อุาห้าร่สุขภาพ สมุนไพร่ ผลิตภัณฑ์ิเฉพาะขอุงท้อุงถิึ�นห้ร่อุ่วัิฒนธร่ร่ม บริ่การ่สุขภาพ
และควิามงาม (2) ม่ควิามจัำาเป็็นในการ่ร่อุงร่บัสังคมในอุนาคต เช่น สงัคมสูงวัิย สงัคมดิจิัทัลและเศร่ษฐกิจัดิจิัทัล
และ (3) ม่ควิามจัำาเป็็นต่อุการ่พัฒนาบทบาททางการ่เม่อุงร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ เชน่ การ่บริ่ห้าร่จััดการ่ป่็า แม่นำา 
ท่�ไห้ลผ่านห้ลายป็ร่ะเทศ มลพิษ ขยะ และพลังงาน
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR12โปรุแกรุม

O3.12a ปรีะเทศไทยเปน็ศน่ยก์ิลางกิารีบรีกิิารีโครีงสรีา้งพัื�นฐานทางคุณภาพัข้องอาเซียีน

KR3.12a.1 ป็ร่ะเทศไทยม่ควิามสามาร่ถึทางการ่วัิดและวิิเคร่าะห์้สงูท่�สดุ 1 ใน 5 ขอุงเอุเชย่  
และม่อุุตสาห้กร่ร่มบร่กิาร่โคร่งสร้่างพ่�นฐานทางคุณภาพท่�ให้ญท่่�สดุในอุาเซึ่ย่น

KR3.12a.2 บร่กิาร่วิิเคร่าะห์้ ทดสอุบและสอุบเท่ยบม่คุณภาพร่ะดับโลก

O3.12b สนิค้าและบรีกิิารีสำาคัญทางเศรีษฐกิิจและวัฒนธรีรีมที�ผา่นกิารีรีบัรีองมาตรีฐานในปรีะเทศ
สามารีถึแข้ง่ขั้นและเปน็ที�ยอมรีบัในตลาดโลกิ

KR3.12b.1 เคร่่�อุงห้มายคุณภาพขอุงไทยได้ร่บัการ่ยอุมร่บัในคณุค่าและคณุภาพทัดเท่ยมเคร่่�อุงห้มาย
คณุภาพสนิค้าขอุง EU และญ่�ปุ่็น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร่และสินค้าวัิฒนธร่ร่ม

KR3.12b.2 การ่สง่อุอุกสนิค้าเกษตร่และสินค้าวัิฒนธร่ร่มท่�ได้ร่บัตร่าเคร่่�อุงห้มายคณุภาพขอุงไทย 
เพิ�มมากขึ�น
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงาน NQI เพ่�อุอุาหาร์สุขภาพและสมุนไพร์ไทย

• เกิดตร่าสินค้าขอุงไทยท่�ใช้วัิตถึุดิบ
และเทคโนโลยใ่นป็ร่ะเทศ

• ลดเวิลาและค่าใช้จ่ัายในการ่นำา
สนิค้าเขา้สูต่ลาด

• ลดค่าใช้จ่ัายในการ่สง่ทดสอุบ 
ต่างป็ร่ะเทศ

• มาตร่ฐานอุาห้าร่สุขภาพและ 
สมุนไพร่ไทยท่�เท่ยบเท่า ห้ร่อุ่เห้น่อุกว่ิา
มาตร่ฐานสากล

• กร่ะบวินการ่ขึ�นทะเบ่ยน และการ่ร่ับร่อุง
กร่ะบวินการ่ผลิตและคุณภาพ 
ม่ป็ร่ะสทิธภิาพและได้ร่บัการ่ยอุมร่บั

• บร่ิการ่โคร่งสร่้างพ่�นฐานทางคุณภาพ
สำาห้ร่บัการ่วิิจััยและการ่ผลิตคร่บถ้ึวิน
และเพ่ยงพอุ

• ฐานข้อุมูลสาร่อุอุกฤทธิ�และกร่ะบวินการ่
ร่กัษาคณุภาพสาร่อุอุกฤทธิ�

• กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• กร่ะทร่วิงเกษตร่และสห้กร่ณ์

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงพาณิชย์

• กร่ะทร่วิงการ่ท่อุงเท่�ยวิ 
และก่ฬา

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม

แผนงาน NQI สำาหรั์บยาช่ี้วิวัิตถุ

• ยาช่วิวัิตถึุตัวิให้ม่ท่�วิิจััยและผลิต 
ในป็ร่ะเทศ และสามาร่ถึสง่อุอุกได้

• ลดค่าใช้จ่ัายในการ่สง่ยาช่วิวัิตถึ ุ
ไป็ทดสอุบต่างป็ร่ะเทศ

• เคร่่อุขา่ยห้้อุงป็ฏิิบัติการ่ทดสอุบทาง 
คลินิก (National Clinical Trial Lab 
Network) ท่�ได้ร่บัการ่ร่บัร่อุงตาม
มาตร่ฐานร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ

• กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม

แผนงาน NQI สำาหรั์บอุุตสาหกร์ร์มเทคโนโลย่อัุจัฉริ์ยะ

• สง่อุอุกเซึ่นเซึ่อุร่์อัุจัฉร่ิยะท่�วิิจััย 
และผลิตในป็ร่ะเทศไทย

• สง่อุอุกร่ะบบและชิ�นสว่ินขอุง 
เคร่่�อุงม่อุแพทยแ์ละหุ้น่ยนต์ท่�
ร่บัร่อุงมาตร่ฐานแล้วิ

• ลดค่าใช้จ่ัายในการ่สง่ทดสอุบ 
ต่างป็ร่ะเทศ

• บร่ิการ่โคร่งสร่้างพ่�นฐานทางคุณภาพ
สำาห้ร่บัการ่วิิจััยและการ่ผลิตเซึ่นเซึ่อุร่์
อัุจัฉร่ยิะ ร่ะบบและชิ�นสว่ินขอุง 
เคร่่�อุงม่อุแพทยแ์ละหุ้น่ยนต์ 
คร่บถ้ึวินและเพ่ยงพอุ

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุเศร่ษฐกิจั
และสังคม

• กร่ะทร่วิงพาณิชย์

• กร่ะทร่วิงศึกษาธกิาร่

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม
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เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

แผนงาน NQI สำาหรั์บยานยนต์อุนาคตและการ์เคล่�อุนย้ายในอุนาคต (Future vehicle & Seamless 
mobility)

• แบตเตอุร่่ท่�วิิจััยและผลิตโดยใช้
วัิตถึดิุบและเทคโนโลย่ในป็ร่ะเทศ

• ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำาห้ร่ับ 
ใชใ้นเขตเม่อุง ห้ร่อุ่ในพ่�นท่�เฉพาะ 
เพ่�อุลดการ่สร่า้งมลพิษ ท่�วิิจััยและ
ผลิตโดยใชวั้ิตถึดิุบและเทคโนโลย่
ในป็ร่ะเทศ

• ลดเวิลาและค่าใช้จ่ัายในการ่นำา
สนิค้าเข้าสูต่ลาด

• ลดค่าใช้จ่ัายในการ่สง่ทดสอุบ 
ต่างป็ร่ะเทศ

• บร่ิการ่โคร่งสร่้างพ่�นฐานทาง
คณุภาพสำาห้ร่บัการ่วิิจััย  
ผลิต ติดตั�งและใชง้าน 
แบตเตอุร่ย่านยนต์อุนาคต 
และการ่เคล่�อุนยา้ยในอุนาคต  
คร่บถ้ึวินและเพย่งพอุ

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงคมนาคม

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• กร่ะทร่วิงพลังงาน

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุเศร่ษฐกิจั 
และสังคม

• กร่ะทร่วิงพาณิชย์

• กร่ะทร่วิงศึกษาธกิาร่

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่กิจัการ่
กร่ะจัายเสย่ง กิจัการ่โทร่ทัศน์ 
และกิจัการ่โทร่คมนาคมแห่้งชาติ

แผนงาน Precise Timing & Positioning Platform for Innovative Services

• Innovative Services ท่�ใชป้็ร่ะโยชน์
จัากสญัญาณและขอุ้มูลเวิลาและ
พกัิดควิามแมน่ยำาสงู

• ร่ายได้จัากการ่ขายข้อุมูลเวิลาและ
พกัิดควิามแมน่ยำาสงู

• บร่ิการ่โทร่คมนาคมบนเคร่่อุขา่ย 
5G บร่กิาร่ร่ะบุเวิลา (Time)  
พกัิด (Position) และการ่นำาทาง 
(Navigation) ม่เสถ่ึยร่ภาพและ
ควิามต่อุเน่�อุง

• บริ่การ่โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพ
สำาห้รั่บการ่วิิจััยและบริ่การ่ 
สญัญาณและขอุ้มูลเวิลา  
และพกัิดควิามแม่นยำาสูง 
คร่บถ้ึวินและเพ่ยงพอุ

• โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพ 
ขอุงป็ร่ะเทศสามาร่ถึร่อุงร่บัและ
สนับสนุนบริ่การ่โทร่คมนาคม 
ในอุนาคตให้้ม่เสถ่ึยร่ภาพ

• กร่ะทร่วิงกลาโห้ม

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• กร่ะทร่วิงคมนาคม

• กร่ะทร่วิงดิจิัทัลเพ่�อุเศร่ษฐกิจั 
และสังคม

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงพลังงาน 

• กร่ะทร่วิงทร่ัพยากร่ธร่ร่มชาติ 
และสิ�งแวิดล้อุม

• กร่ะทร่วิงพาณิชย์

• กร่ะทร่วิงการ่ท่อุงเท่�ยวิและก่ฬา

• กร่ะทร่วิงสาธาร่ณสุข

• กร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
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เป้าหมาย 03
ยกร์ะดับข่ดควิามสามาร์ถในการ์แข่งขันขอุงปร์ะเทศด้วิยการ์วิิจััยและพัฒนานวัิตกร์ร์ม

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR3.1 อันดับข่ดควิามสามารถ
ในการแข�งขันด�านวิิทยุาศาสตร์
แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่ จัดโดยุ IMD  
อยูุ�ใน 30 อันดับแรก

KR3.2 ดัชั้น่ควิามสามารถ 
ด�านนวัิตกรรม (GI) ของไทยุ 
ด่ขึ�นอยุ�างต�อเน่�อง

KR3.3 สัดส�วินการ 
พัฒนาเทคโนโลุ่ยุ่ของตนเอง
ต�อการพึ�งพาเทคโนโลุ่ยุ่จาก
ภายุนอกจาก 10:90 เป็ัน 
30:70

KR3.4 จำานวินวิิสาหกิจเริ�มต�น 
(Startup) แลุ่ะวิิสาหกิจฐานนวัิตกรรม 
(Innovation-driven Enterprises: 
IDEs) ท่�ม่ศักยุภาพเติบโตได�อยุ�าง
ก�าวิกระโดด 5,000 รายุ

KR3.5 จำานวินวิิสาหกิจท่�ลุ่งท่นด�านวิิจัยุ พัฒนาแลุ่ะ
นวัิตกรรม อยุ�างน�อยุ 100 ลุ่�านบาทต�อปีั เพิ�มขึ�นเป็ัน 
ร�อยุลุ่ะ 10 ของจำานวินวิิสาหกิจทั�งหมดท่�ลุ่งท่นด�านวิิจัยุ 
พัฒนาแลุ่ะนวัิตกรรม

แพลตฟอุร์์ม 3 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร์ถการ์แข่งขัน

P.10 ยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข่งขัน 
และวิางร์ากฐ์านทางเศร์ษฐ์กิจั

O3.10a พัฒนาและยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข่งขันขอุงผ้้
ปร์ะกอุบการ์ในอุุตสาหกร์ร์มยุทธศาสตร์์ด้วิยการ์วิิจััยและ
พัฒนานวัิตกร์ร์ม

KR3.10a.1 การลุ่งท่นวิิจัยุแลุ่ะนวัิตกรรมของผู�ปัระกอบการไทยุใน
อ่ตสาหกรรม S-Curve เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 15 ต�อปีั

KR3.10a.2 จำานวินผู�ปัระกอบการไทยุขนาดกลุ่างแลุ่ะขนาดยุ�อมใน
อ่ตสาหกรรม S-Curve ท่�ลุ่งท่นพัฒนาเทคโนโลุ่ยุ่แลุ่ะ
นวัิตกรรม เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั 

KR3.10a.3 การขาดด่ลุ่การชั้ำาระเงินทางเทคโนโลุ่ยุ่ (Technology 
balance of payment) ลุ่ดลุ่ง 100,000 ลุ่�านบาท 

O3.10b ต่อุยอุดอุุตสาหกร์ร์มยุทธศาสตร์์และวิางร์ากฐ์านการ์
พัฒนาเศร์ษฐ์กิจัภายใต้แนวิคิดเศร์ษฐ์กิจัช่ี้วิภาพ เศร์ษฐ์กิจั
หมุนเว่ิยน และเศร์ษฐ์กิจัส่เข่ยวิ (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Economy)

KR3.10b.1 มูลุ่ค�าทางเศรษัฐกิจท่�เกิดจากเศรษัฐกิจ BCG (เกษัตร
แลุ่ะอาหาร การแพทย์ุส่ขภาพ การท�องเท่�ยุวิแลุ่ะ
เศรษัฐกิจสร�างสรรค์ พลัุ่งงานแลุ่ะวัิสด่ช่ั้วิภาพ) ไม�ตำ�า
กวิ�าร�อยุลุ่ะ 25 ของผลิุ่ตภัณฑ์ิมวิลุ่รวิมในปัระเทศ 

KR3.10b.2 การจ�างงานแรงงานท่�ใชั้�ควิามรู�แลุ่ะทักษัะ (Knowledge 
Worker) ในอ่ตสาหกรรมเป้ัาหมายุ BCG เพิ�มขึ�นไม�น�อยุ
กวิ�า 1,000,000 ตำาแหน�ง 

KR3.10b.3 วิิสาหกิจฐานนวัิตกรรมท่�เก่�ยุวิข�องกับเศรษัฐกิจ BCG 
เพิ�มขึ�น 10,000 รายุ

KR3.10b.4 ปัริมาณขยุะลุ่ดลุ่ง 16.5 ลุ่�านตันต�อปีั

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• BCG in Action
• การพัฒนาต�อยุอดเทคโนโลุ่ยุ่จากต�างปัระเทศสำาหรับอ่ตสาหกรรม

ยุ่ทธศาสตร์ (Technology Localization) 
• Public-Private Partnership for RDI

P.11 สร้์างและยกร์ะดับศักยภาพวิิสาหกิจัเริ์�มต้น (Startup) 
พัฒนาร์ะบบนิเวิศนวัิตกร์ร์ม และพ่�นท่�เศร์ษฐ์กิจันวัิตกร์ร์ม

O3.11a พัฒนาวิิสาหกิจัฐ์านนวัิตกร์ร์มท่�ม่ศักยภาพเติบโตได้อุย่าง
ก้าวิกร์ะโดด

KR3.11a.1 วิิสาหกิจเริ�มต�นท่�จัดตั�งใหม�แลุ่ะอยูุ�รอดเกิน 3 ปีั จำานวิน  
1,000 รายุ

KR3.11a.2 วิิสาหกิจเริ�มต�นท่�ม่มูลุ่ค�าบริษััทมากกวิ�า 1 พันลุ่�านเหร่ยุญ
ดอลุ่ลุ่าร์สหรัฐฯ จำานวิน 1 รายุ

O3.11b พัฒนาและเพิ�มการ์ใช้ี้ปร์ะโยชี้น์พ่�นท่�เศร์ษฐ์กิจันวัิตกร์ร์ม 
(Economic Zone of Innovation)/อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ 
 (Science Parks)/ร์ะเบ่ยงนวัิตกร์ร์มภาคตะวัินอุอุก (EECi)/ 
เม่อุงนวัิตกร์ร์มอุาหาร์ (Food Innopolis)

KR3.11b.1 ผู�ปัระกอบการท่�มาใชั้�ปัระโยุชั้น์ในพ่�นท่�เศรษัฐกิจนวัิตกรรม/
อ่ทยุานวิิทยุาศาสตร์/EECi/เม่องนวัิตกรรมอาหาร ม่จำานวิน
เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั

KR3.11b.2 มูลุ่ค�าการลุ่งท่นวิิจัยุแลุ่ะพัฒนานวัิตกรรมของบริษััทท่�มาใชั้�
ปัระโยุชั้น์ในพ่�นท่�เศรษัฐกิจนวัิตกรรม/อ่ทยุานวิิทยุาศาสตร์/
EECi/เม่องนวัิตกรรมอาหาร เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั

O3.11c ปรั์บปรุ์งกฎร์ะเบ่ยบและกฎหมาย พัฒนามาตร์การ์และแร์งจ้ังใจั 
ร์วิมถึงการ์บริ์การ์ภาครั์ฐ์ ให้เอุ่�อุต่อุการ์ดำาเนินธุร์กิจันวัิตกร์ร์ม  
(Ease of doing innovation business) ขอุงผ้้ปร์ะกอุบการ์

KR3.11c.1 อันดับนโยุบายุของภาครัฐท่�ม่ต�อวิิสาหกิจแลุ่ะผู�ปัระกอบการ
ด�านการสนับสน่นแลุ่ะควิามสอดคลุ่�องของนโยุบายุ อยูุ�ใน
อันดับท่� 15 

KR3.11c.2 สินค�าหร่อบริการในบัญช่ั้นวัิตกรรมไทยุได�รับการจัดซ่�อจัดจ�าง
โดยุหน�วิยุงานภาครัฐเพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• การพัฒนาสตาร์ทอัพแลุ่ะผู�ปัระกอบการนวิัตกรรม
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เป้าหมาย 03
ยกร์ะดับข่ดควิามสามาร์ถในการ์แข่งขันขอุงปร์ะเทศด้วิยการ์วิิจััยและพัฒนานวัิตกร์ร์ม

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR3.1 อันดับข่ดควิามสามารถ
ในการแข�งขันด�านวิิทยุาศาสตร์
แลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่ จัดโดยุ IMD  
อยูุ�ใน 30 อันดับแรก

KR3.2 ดัชั้น่ควิามสามารถ 
ด�านนวัิตกรรม (GI) ของไทยุ 
ด่ขึ�นอยุ�างต�อเน่�อง

KR3.3 สัดส�วินการ 
พัฒนาเทคโนโลุ่ยุ่ของตนเอง
ต�อการพึ�งพาเทคโนโลุ่ยุ่จาก
ภายุนอกจาก 10:90 เป็ัน 
30:70

KR3.4 จำานวินวิิสาหกิจเริ�มต�น 
(Startup) แลุ่ะวิิสาหกิจฐานนวัิตกรรม 
(Innovation-driven Enterprises: 
IDEs) ท่�ม่ศักยุภาพเติบโตได�อยุ�าง
ก�าวิกระโดด 5,000 รายุ

KR3.5 จำานวินวิิสาหกิจท่�ลุ่งท่นด�านวิิจัยุ พัฒนาแลุ่ะ
นวัิตกรรม อยุ�างน�อยุ 100 ลุ่�านบาทต�อปีั เพิ�มขึ�นเป็ัน 
ร�อยุลุ่ะ 10 ของจำานวินวิิสาหกิจทั�งหมดท่�ลุ่งท่นด�านวิิจัยุ 
พัฒนาแลุ่ะนวัิตกรรม

P.12 โคร์งสร้์างพ่�นฐ์านทางคุณภาพและบริ์การ์

O3.12a ปร์ะเทศไทยเป็นศ้นย์กลางการ์บริ์การ์โคร์งสร้์างพ่�นฐ์าน
ทางคุณภาพขอุงอุาเซ่ียน

KR3.12a.1 ปัระเทศไทยุม่ควิามสามารถทางการวัิดแลุ่ะวิิเคราะห์ 
สูงท่�ส่ด 1 ใน 5 ของเอเช่ั้ยุ แลุ่ะม่อ่ตสาหกรรมบริการ
โครงสร�างพ่�นฐานทางค่ณภาพท่�ใหญ�ท่�ส่ดในอาเซ่ยุน

KR3.12a.2 บริการวิิเคราะห์ ทดสอบแลุ่ะสอบเท่ยุบม่ค่ณภาพระดับโลุ่ก

O3.12b สินค้าและบริ์การ์สำาคัญทางเศร์ษฐ์กิจัและวัิฒนธร์ร์ม 
ท่�ผ่านการ์รั์บร์อุงมาตร์ฐ์านในปร์ะเทศสามาร์ถแข่งขัน และ 
เป็นท่�ยอุมรั์บในตลาดโลก

KR3.12b.1 เคร่�องหมายุค่ณภาพของไทยุได�รับการยุอมรับในค่ณค�า
แลุ่ะค่ณภาพทัดเท่ยุมเคร่�องหมายุค่ณภาพสินค�าของ EU 
แลุ่ะญ่�ป่ั�น โดยุเฉพาะกลุ่่�มสินค�าเกษัตรแลุ่ะสินค�า
วัิฒนธรรม

KR3.12b.2 การส�งออกสินค�าเกษัตรแลุ่ะสินค�าวัิฒนธรรมท่�ได�รับ 
ตราเคร่�องหมายุค่ณภาพของไทยุเพิ�มมากขึ�น

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• NQI เพ่�ออาหารส่ขภาพแลุ่ะสม่นไพรไทยุ/NQI สำาหรับยุาชั้่วิวิัตถ่/NQI 

สำาหรับอ่ตสาหกรรมเทคโนโลุ่ยุ่อัจฉริยุะ/NQI สำาหรับยุานยุนต์อนาคต
แลุ่ะการเคลุ่่�อนยุ�ายุในอนาคต (Future Vehicle & Seamless 
Mobility) 

• Precise Timing & Positioning Platform for Innovative Services
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การุวิิจััยและ 
สรุ�างนำวัิตกรุรุม 
เพื�อุการุพัฒนำา 
เชิิงพื�นำท่�และ 
ลด้ค์วิามเหลื�อุมลำ�า

การ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัฐานร่าก เป็็นการ่ดำาเนินการ่ท่�สำาคัญในการ่พฒันา
และยกร่ะดับป็ร่ะเทศให้้เป็็นป็ร่ะเทศร่ายได้สงู ท่�ม่การ่กร่ะจัายร่ายได้อุยา่งทั�วิถึึง
 เป็็นการ่วิางร่ากฐานท่�มั�นคงให้้กับเศร่ษฐกิจัไทยในอุนาคต การ่สง่เสริ่มเศร่ษฐกิจั
ร่ะดับชุมชนท้อุงถิึ�นให้้ม่ควิามเขม้แขง็ ม่ศักยภาพในการ่แขง่ขนั พึ�งพาตนเอุงได้
จัะก่อุให้้เกิดการ่ยกร่ะดับมาตร่ฐานการ่คร่อุงชพ่และควิามเป็็นอุยูข่อุงป็ร่ะชาชน
ให้้ด่ขึ�น และนำาไป็สู่การ่แก้ไขปั็ญห้าควิามยากจัน ควิามเห้ล่�อุมลำา และควิาม 
ไมเ่สมอุภาคตามเป้็าห้มายการ่พัฒนายุทธศาสตร์่ชาติ โดยเฉพาะด้านการ่สร่า้ง
โอุกาสและควิามเสมอุภาคทางสงัคม เพ่�อุให้้ป็ร่ะชาชนได้ร่บัผลป็ร่ะโยชนจ์ัากการ่
พัฒนาอุย่างทั�วิถึึงและเป็็นธร่ร่ม ผ่านการ่เสร่ิมสร่้างควิามเข้มแข็งให้้กับชุมชน
ให้้กลายเป็็นชุมชนนวัิตกร่ร่มและม่นวัิตกร่ในชุมชน 

การ่ใชน้วัิตกร่ร่มสงัคมเขา้ไป็ชว่ิยแก้ปั็ญห้าในชุมชน สง่เสร่มิการ่สร่า้ง
มูลค่าเพิ�มจัากทนุทางสงัคม ทร่พัยากร่ธร่ร่มชาติ และวัิฒนธร่ร่ม เพ่�อุสร่า้งร่ายได้
ให้้เกษตร่กร่ วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น และวิิสาห้กิจัชุมชน การ่แก้ไขปั็ญห้าควิามยากจัน
อุย่างแม่นยำาในทุกมิติ ด้วิยการ่วิิเคร่าะห้์สถึานการ่ณ์จัากฐานข้อุมูลขนาดให้ญ ่
ร่วิมไป็ถึึงการ่กร่ะจัายควิามเจัริ่ญสูเ่ม่อุงต่าง ๆ  ทกุภูมิภาค ให้้เป็็นแห้ล่งสร้่างงาน
สร่้างร่ายได้ ป็ร่ะชาชนม่คุณภาพช่วิิตท่�ด่ และเป็็นกำาลังสำาคัญในการ่พัฒนา
เศร่ษฐกิจัขอุงป็ร่ะเทศบนควิามสามาร่ถึขอุงคนในพ่�นท่�
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR

เปา้หมาย O4

กร่ะจัายควิามเจัริ่ญและสร่า้งควิามเขม้แขง็ขอุงเศร่ษฐกิจัสังคมท้อุงถิึ�น ด้วิยควิามรู้่และนวัิตกร่ร่ม

ผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
KR4.1 ตำาบลร่อุ้ยละ 50 ขอุงป็ร่ะเทศเขา้สูก่ร่ะบวินการ่นำาเอุาควิามรู่แ้ละนวัิตกร่ร่มไป็ใช้

เพ่�อุยกร่ะดับคณุภาพชวิ่ิต

KR4.2 คนจันกลุ่มร่ายได้ร่อุ้ยละ 40 ล่างม่ร่ายได้เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 15 ต่อุปี็

KR4.3 จัำานวินเม่อุงศูนยก์ลางทางเศร่ษฐกิจัท่�ม่การ่พัฒนาศูนยเ์ศร่ษฐกิจั แห้ล่งท่�อุยูอุ่าศัย 
และคณุภาพสิ�งแวิดล้อุมในเม่อุงอุยูใ่นเกณฑ์ิมาตร่ฐาน 

KR4.4 ดัชน่การ่พฒันาอุยา่งทั�วิถึึง (Inclusive Development Index: IDI จััดทำาโดย World 
Economic Forum (WEF)) ขอุงไทย ถึกูจััดอัุนดับอุยูใ่น 10 อัุนดับแร่ก ในกลุ่ม
ป็ร่ะเทศกำาลังพฒันา

KR4.5 ชอุ่งว่ิางควิามเห้ล่�อุมลำาร่ะห้ว่ิางพ่�นท่�ลดลง โดยควิามแตกต่างร่ะห้ว่ิางสดัสว่ินกลุม่
ป็ร่ะชากร่ท่�ม่ร่ายได้ต่อุหั้วิมากท่�สดุ 20% บนกับ 20% ล่างขอุงจัังห้วัิด ไมเ่กิน 3 เท่า 

แพลตฟอุร์ุมท่� 4 การุวิิจััยและสรุ�างนำวัิตกรุรุมเพื�อุการุพัฒนำาเชิิงพื�นำท่�และ
ลด้ค์วิามเหลื�อุมลำ�า ปรุะกอุบด้�วิย 3 โปรุแกรุม คื์อุ

13โปรุแกรุม นวัิตกร่ร่มสำาห้ร่บัเศร่ษฐกิจัฐานร่ากและชุมชนนวัิตกร่ร่ม

14โปรุแกรุม ขจััดควิามยากจันแบบเบ็ดเสร่จ็ัและแมน่ยำา

15โปรุแกรุม  เม่อุงนา่อุยูแ่ละการ่กร่ะจัายศูนย์กลางควิามเจัร่ญิ
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โปรุแกรุมท่� 13
นำวัิตกรุรุมสำาหรัุบเศรุษฐกิจัฐานำรุากและชุิมชินำนำวัิตกรุรุม 

จัากทิศทางการ่ป็ฏิิรู่ป็ป็ร่ะเทศท่�มุ่งสูเ่ป้็าห้มายการ่พัฒนาท่�ยั�งยน่ ทำาให้้ม่การ่กำาห้นดทิศทางยุทธศาสตร่์
ชาติ 20 ปี็ และแผนพัฒนาเศร่ษฐกิจัและสงัคม ฉบับท่� 12 ให้้ป็ร่ะเทศไทยห้ลุดพน้จัากกับดักร่ายได้ป็านกลาง
ควิบคู่ไป็กับการ่ลดปั็ญห้าควิามเห้ล่�อุมลำา โดยอุาศัยอุงค์ควิามรู่แ้ละนวัิตกร่ร่ม ตามห้ลักคิดป็ร่ะเทศไทย 4.0

ท่ามกลางสถึานการ่ณ์ท่�สังคมชุมชนท้อุงถิึ�นในปั็จัจุับันม่พลวัิตและควิามซัึ่บซ้ึ่อุนสูง และม่ลักษณะ
เช่�อุมโยงต่อุเน่�อุงเป็็นควิามท้าทายท่�สำาคัญ ภาคสว่ินต่าง ๆ ในสงัคมจึังจัำาเป็็นต้อุงม่ควิามสามาร่ถึในการ่ “ตั�งรั่บ” 
และ “ป็ร่บัตัวิ” ซึ่ึ�งการ่ตัดสินใจัท่�ด่ต้อุงการ่ขอุ้มูล ควิามรู่ ้การ่ถึอุดป็ร่ะสบการ่ณ์ท่�ได้มาจัาก “งานวิิจััย” 

การ่ท่�ชาวิบ้านในชุมชนจัะสามาร่ถึป็ร่ับตัวิสอุดรั่บกับโลกในศตวิร่ร่ษท่� 21 อุ่กทั�งยังเป็็นพลังร่่วิม 
ขบัเคล่�อุนป็ร่ะเทศสู ่“ป็ร่ะเทศไทย 4.0” ตามเป้็าห้มายขอุงนโยบายได้นั�น การ่พฒันาให้้คนไทยเป็็น “คนไทย 
4.0” จึังเป็็นหั้วิใจัสำาคัญ ซึึ่�งจัะต้อุงม่คุณลักษณะสำาคัญค่อุ การ่เป็็น “นวัิตกร่” ท่�สามาร่ถึสร้่างนวัิตกร่ร่ม 
ยกร่ะดับคณุภาพชวิ่ิตและพัฒนาเม่อุง ตลอุดจันสร่า้งมูลค่าเพิ�ม ผลผลิตให้ม ่ห้ร่อุ่เศร่ษฐกิจัสร่า้งสร่ร่ค์ขึ�นมาได้
จัากการ่จััดการ่ทุนทางวัิฒนธร่ร่ม ทุนทางสงัคม ทุนทางสิ�งแวิดล้อุม

จัากควิามท้าทายและเป็้าห้มายในการ่ขับเคล่�อุนสูป่็ร่ะเทศไทย 4.0 ต้อุงใช้คนแก้ปั็ญห้า และวิิธก่าร่ 
แก้ปั็ญห้าต้อุงเป็็น 4.0 กล่าวิค่อุ การ่สร้่างและใช้นวัิตกร่ร่มในการ่แก้ปั็ญห้า แต่แนวิคิดห้ลักท่�ผ่านมา มุ่งเน้น
นวัิตกร่ร่มท่�เป็็นเทคโนโลย ่และสร่า้งนวัิตกร่ร่มจัากบุคคลภายนอุก เชน่ นักวิิชาการ่ นักเทคโนโลย่ ซึ่ึ�งม่ข้อุจัำากัด
เร่่�อุงการ่ไม่สอุดคล้อุงกับควิามต้อุงการ่ขอุงชุมชน และปั็ญห้าการ่ถ่ึายทอุดเทคโนโลยสู่ชุ่มชน จึังเกิดแนวิคิดให้ม่
ค่อุ การ่ให้้ชุมชน ชาวิบา้นท่�ต้อุงการ่นวัิตกร่ร่มเป็็นผู้สร่า้งนวัิตกร่ร่มเป็็นห้ลัก โดยม่ห้นว่ิยงาน ภาค่ต่าง ๆ  เข้ามา
ม่ส่วินร่่วิมในกร่ะบวินการ่เพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึขอุงชุมชนและท้อุงถิึ�นในการ่บริ่ห้าร่จััดการ่ตนเอุง ม่ควิาม
สามาร่ถึในการ่บร่ิห้าร่ห้่วิงโซึ่่คุณค่าเพ่�อุเศร่ษฐกิจัท้อุงถิึ�น ตลอุดจันม่การ่สร่้างร่ะบบข้อุมูลและแพลตฟอุร์่ม 
ควิามรู่เ้พ่�อุการ่พฒันาเศร่ษฐกิจัฐานร่าก 

โดยม่เป้็าห้มายป็ลายทาง (Ultimate Goal) ค่อุ การ่สร้่างโอุกาสให้้ชาวิบ้าน ได้ลุกขึ�นมาแก้ปั็ญห้า 
ขอุงชุมชนเอุง สร่า้งควิามเขม้แขง็เพ่�อุสร่า้งร่ายได้ ลดควิามเห้ล่�อุมลำา ซึ่ึ�งจัะนำาไป็สูก่าร่พฒันาท่�ยั�งยน่ในร่ะยะยาวิ 
สามาร่ถึตั�งร่บัป็รั่บตัวิกับกร่ะแสต่าง ๆ ท่�เกิดขึ�นอุยา่งร่วิดเร่ว็ิได้ บนฐานคิดท่�เช่�อุว่ิา “การ่สร้่างป็ร่ะเทศ จัะต้อุง
สร่า้งจัากฐานร่ากท่�ม่พลังและเช่�อุมร่อุ้ยงานให้้เกิดขึ�นกร่ะจัายในทกุพ่�นท่�...”
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR13โปรุแกรุม

O4.13 เพิั�มข้ดีความสามารีถึข้องชุิมชินท้องถิึ�นในกิารีพัฒันา กิารีพัึ�งตนเองและกิารีจัดกิารีตนเองบนฐาน
ปรีชัิญาเศรีษฐกิิจพัอเพัยีง

KR4.13.1 เกิดนวัิตกร่ร่มชุมชน เพ่�อุยกร่ะดับร่ายได้ให้้กับชุมชน ปี็ละ 1,000 นวัิตกร่ร่ม 

KR4.13.2 จัำานวิน Smart Community/ชุมชนนวัิตกร่ร่ม ม่ควิามสามาร่ถึในการ่พฒันาการ่พึ�งตนเอุงและ 
จััดการ่ตนเอุง เพิ�มขึ�น 3,000 ชุมชน 

KR4.13.3 มูลค่าเศร่ษฐกิจัสร่า้งสร่ร่ค์บนฐานทนุ ทร่พัยากร่ วัิฒนธร่ร่มในพ่�นท่�เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 10 ต่อุปี็

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์ชุี้มชี้นนวัิตกร์ร์ม

• ชุมชนพึ�งตนเอุงและบร่ิห้าร่จััดการ่
ตนเอุงได้อุยา่งยั�งย่น

• สร่้างมูลค่าเพิ�มขอุงผลผลิตในพ่�นท่�
จัากทนุทางสงัคมด้วิยนวัิตกร่ร่ม
ตลอุดห่้วิงโซึ่ค่ณุค่า

• ชุมชนนวัิตกร่ร่ม 1,000 ชุมชน/ปี็

• นักขับเคล่�อุน/นวัิตกร่ชุมชน  
อุยา่งน้อุย 3,000 คน/ปี็ 

• เกิดนวัิตกร่ร่มชุมชน  
1,000 นวัิตกร่ร่ม/ปี็ 

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่ิม
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• สถึาบันวิิจััยวิิทยาศาสตร่์และ
เทคโนโลยแ่ห่้งป็ร่ะเทศไทย

• กร่มวิิทยาศาสตร่์บร่ิการ่

• สถึาบันอุุดมศึกษา

โคร์งการ์นวัิตกร์ร์มสังคม

• สร่้างร่ะบบนิเวิศนวัิตกร่ร่มเพ่�อุ
สงัคมในร่ะดับภูมิภาค มุง่เน้น
วิิสาห้กิจัเพ่�อุสงัคม วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น 
อุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�น ชุมชน 
และมห้าวิิทยาลัย

• นวัิตกร่ร่มเพ่�อุสงัคมท่�พร่อุ้มขยายผล
สูชุ่มชนเป้็าห้มาย 100 ผลงาน/ปี็

• สำานักงานนวัิตกร่ร่มแห้่งชาติ

• วิิสาห้กิจัเพ่�อุสังคม 

• วิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น

• อุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�น

• สถึาบันอุุดมศึกษา
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์มหาวิิทยาลัยเพ่�อุการ์พัฒนาพ่�นท่� (University for Inclusive Growth Program: UNIG)

• เพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึขอุงชุมชน
ท้อุงถิึ�นในการ่พัฒนา การ่พึ�งตน และ
การ่จััดการ่ตนเอุงบนฐานป็ร่ชัญาขอุง
เศร่ษฐกิจัพอุเพย่ง 

• เพ่�อุสง่เสร่ิมและสนับสนุนให้้สถึาบัน
อุุดมศึกษา/ห้นว่ิยวิิจััย/สถึาบันวิิจััย/
เคร่อุ่ขา่ยวิิจััยในพ่�นท่� ป็ฏิิบติังานร่ว่ิม
กับผู้ใชป้็ร่ะโยชน์จัากงานวิิจััยและ
นวัิตกร่ร่มในภาคการ่ผลิต บริ่การ่ 
สงัคมและชุมชน

• เกิดนวัิตกร่ร่มชุมชน วิิสาห้กิจัชุมชน
และ Smart SMEs เพ่�อุยกร่ะดับ 
ร่ายได้ให้้กับชุมชน ปี็ละ 1,000 
นวัิตกร่ร่ม ภายในปี็ พ.ศ. 2567

• จัำานวิน Smart Community/ 
ชุมชนนวัิตกร่ร่ม ม่ควิามสามาร่ถึ 
ในการ่พฒันาการ่พึ�งตนเอุงและ
จััดการ่ตนเอุง เพิ�มขึ�น 1,000 ชุมชน 
ภายในปี็ พ.ศ. 2567

• สำานักงานการ่วิิจััยแห้่งชาติ 

• มห้าวิิทยาลัยร่าชภัฏิ 38 แห้่ง 

• ห้น่วิยวิิจััย/สถึาบันวิิจััย/ 
เคร่อุ่ขา่ยวิิจััยในพ่�นท่�
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โปรุแกรุมท่� 14
ข้จััด้ค์วิามยากจันำแบบเบ็ด้เสร็ุจัและแม่นำยำา

ปั็ญห้าควิามยากจันยังคงเป็็นป็ัญห้าสำาคัญขอุงป็ร่ะเทศไทย ซึ่ึ�งม่ป็ร่ะชากร่ท่�นิยามว่ิายากจันห้ร่่อุม่
ร่ายได้ตำากว่ิาเสน้ควิามยากจันอุยู ่5.6 ล้านร่าย 

อุย่างไร่ก็ตาม ควิามยากจันเป็็นปั็ญห้าท่�ไม่ได้จัำากัดเฉพาะด้านร่ายได้เท่านั�น แต่ยังห้มายร่วิมถึึง 
ควิามสามาร่ถึในการ่เข้าถึึงทร่ัพยากร่ เช่น ท่�ดินทำากิน การ่ศึกษาห้ร่่อุข่าวิสาร่ควิามรู่้ในการ่ป็ร่ะกอุบอุาช่พ  
ตลอุดจันควิามสามาร่ถึในการ่เขา้ถึึงบร่กิาร่ต่าง ๆ ขอุงภาคร่ฐั ซึ่ึ�งเป็็นปั็จัจััยท่�จัะทำาให้้สามาร่ถึดำาร่งชวิ่ิตอุยูไ่ด้
อุยา่งเสมอุภาคในสังคม ทั�งน่� ยุทธศาสตร่ช์าติ 20 ปี็ ได้กำาห้นดเป้็าห้มายให้้ดัชน่การ่พัฒนาอุยา่งทั�วิถึึงขอุงไทย
เพิ�มขึ�นจัาก 4.24 เป็็น 4.3 คะแนน ภายใน 5 ปี็ ซึึ่�งห้มายถึึงป็ร่ะชากร่กลุ่มท่�ม่ร่ายได้น้อุยจัะต้อุงม่ร่ายได้เพิ�มขึ�น
อุยา่งทั�วิถึึงและต่อุเน่�อุง และเป้็าห้มายการ่พัฒนาอุยา่งยั�งยน่ขอุงสห้ป็ร่ะชาชาติ

ท่�ผา่นมาภาคร่ฐัได้ใช้งบป็ร่ะมาณไป็กับการ่แก้ปั็ญห้าควิามยากจันร่วิมห้ร่่อุกลุ่มผู้ด้อุยโอุกาสในสงัคม
อุยูม่ากมาย ผา่นมาตร่การ่โคร่งการ่ต่าง ๆ เชน่ บตัร่สวัิสดิการ่แห้ง่ร่ฐั กอุงทุนห้มูบ่า้น โคร่งการ่ชดเชยดอุกเบ่�ย
สนิเช่�อุ การ่สง่เสร่มิวิินัยทางการ่เงิน ด้านการ่พฒันาท่�อุยูอุ่าศัย การ่ฟื� นฟูผู้ป็ร่ะสบอุุทกภัยและภัยพบิติั ตลอุดจัน
มาตร่การ่ส่งเสร่ิมด้านการ่ผลิต การ่ตลาด อุย่างไร่ก็ตาม การ่แก้ปั็ญห้าควิามยากจันร่ะยะต่อุจัากน่�จัะต้อุงให้้
ควิามสำาคัญกับควิามต่อุเน่�อุงขอุงงบป็ร่ะมาณและการ่บูร่ณาการ่ควิามชว่ิยเห้ล่อุในมิติต่าง ๆ เพ่�อุแก้ปั็ญห้าให้้
ตร่งจุัดมากยิ�งขึ�น ซึ่ึ�ง Big Data ห้ร่อุ่ร่ะบบขอุ้มูลขนาดให้ญจ่ัะเขา้มาม่บทบาทสำาคัญในการ่บง่ช่�กลุ่มเป้็าห้มาย 
บร่ิห้าร่จััดการ่ควิามช่วิยเห้ล่อุ ติดตามป็ร่ะเมินผลการ่แก้ปั็ญห้าควิามยากจัน ตลอุดจันใช้เป็็นข้อุมูลในการ่
อุอุกแบบมาตร่การ่และสวัิสดิการ่ต่าง ๆ ให้้ตร่งตามควิามต้อุงการ่และทันท่วิงท่ เช่น การ่จััดสวัิสดิการ่เพ่�อุ 
เข้าถึึงคนจันกลุ่มเป้็าห้มายเฉพาะ การ่พัฒนาอุาช่พและทักษะการ่ป็ร่ะกอุบการ่ขอุงเกษตร่กร่และคนจันกลุ่ม
เป้็าห้มายเฉพาะ การ่พัฒนาร่ะบบห้นุนเสร่มิและโคร่งสร้่างพ่�นฐานเพ่�อุการ่ป็รั่บเป็ล่�ยนอุาชพ่ เป็็นต้น

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR14โปรุแกรุม

O4.14 ปรีะชิากิรีกิลุ่มยากิจนห่ลดุพัน้จากิความยากิจนอยา่งยั�งยนื และสามารีถึเข้า้ถึึงทรีพััยากิรี 
กิารีศกึิษา สวัสดิกิารีต่าง ๆ ที�จำาเปน็ต่อกิารีดำารีงชิวิีตได้อยา่งเท่าเทยีม

KR4.14.1 ร่ะบบวิิเคร่าะห์้ขอุ้มูลเพ่�อุติดตามกลุ่มเป้็าห้มายคนจันท่�ม่ควิามแมน่ยำา เพ่�อุให้้การ่จััดสร่ร่
สวัิสดิการ่ร่ฐัม่ป็ร่ะสทิธภิาพและป็ร่ะสิทธผิลมากขึ�น 

KR4.14.2 คนจันไมน้่อุยกว่ิา 20,000 คน ได้ร่บัการ่พฒันาควิามรู่แ้ละทักษะเพ่�อุป็รั่บเป็ล่�ยนเป็็น 
Knowledge Worker ห้ร่อุ่ Smart Farmer ม่ร่ายได้และคุณภาพชวิ่ิตด่ขึ�น
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์ร์ะบบบริ์หาร์จััดการ์ข้อุม้ลการ์พัฒนาคนแบบช่ี้�เป้า (TP-MAP)

• มาตร่การ่ บร่ิการ่ สวัิสดิการ่ท่� 
แก้ปั็ญห้าควิามยากจันได้อุยา่ง
เบด็เสร่จ็ัและแมน่ยำา

• ร่ะบบข้อุมูลเพ่�อุติดตาม 
กลุ่มเป้็าห้มายคนจัน

• ศูนย์เทคโนโลย่อิุเล็กทร่อุนิกส์และ
คอุมพวิิเตอุร่แ์ห้ง่ชาติ

• สภาพัฒนาการ่เศร่ษฐกิจัและ
สงัคมแห้ง่ชาติ
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โปรุแกรุมท่� 15
เมือุงน่ำาอุย่้และการุกรุะจัายศ้นำย์กลางค์วิามเจัริุญ

การ่พัฒนาป็ร่ะเทศจัำาเป็็นต้อุงให้้ควิามสำาคัญกับการ่กร่ะจัายศูนย์กลางควิามเจัริ่ญทางเศร่ษฐกิจัและ
สังคม ในฐานะเป็็นยุทธศาสตร่์สำาคัญขอุงการ่สร่้างโอุกาสและลดควิามเห้ล่�อุมลำาซึ่ึ�งเป็็นปั็ญห้าสำาคัญขอุง
ป็ร่ะเทศ

การ่ท่�เศร่ษฐกิจัและแห้ล่งจ้ัางงานม่การ่กร่ะจุักตัวิในเม่อุงให้ญ่เพ่ยงไม่ก่�แห้่ง ทำาให้้เกิดการ่อุพยพ
แร่งงาน แร่งงานต้อุงทิ�งคร่อุบคร่วัิไป็ห้างานทำาในเม่อุง เกิดการ่เป็ล่�ยนแป็ลงโคร่งสร้่างขอุงคร่อุบครั่วิและปั็ญห้า
เยาวิชนและสงัคมตามมา

ดังนั�น จึังจัำาเป็็นต้อุงสง่เสริ่มให้้เกิดเม่อุงห้ลักให้้มากขึ�นและม่การ่กร่ะจัายตัวิในทกุภูมิภาค เชน่ การ่พัฒนา
เขตพเิศษและควิามร่ว่ิมม่อุในภูมิภาค เพ่�อุเป็็นกลจัักร่สำาคัญขอุงการ่สร้่างเศร่ษฐกิจับนฐานทรั่พยากร่ แร่งงาน
 ควิามรู่แ้ละควิามริ่เร่ิ�มสร่า้งสร่ร่ค์ขอุงคนในพ่�นท่� 

จัากการ่คาดการ่ณ์ในอุนาคตเก่�ยวิกับการ่ขยายตัวิขอุงเม่อุง ทำาให้้คาดได้ว่ิา ป็ร่ะชากร่ขอุงป็ร่ะเทศไทย
เกินกว่ิาคร่ึ�งห้นึ�งขอุงป็ร่ะชากร่ทั�งป็ร่ะเทศจัะอุาศัยอุยู่ในเม่อุง และเส้นแบ่งร่ะห้ว่ิางเม่อุงกับชนบทจัะน้อุยลง
เป็็นลำาดับ ด้วิยพฒันาการ่ขอุงเทคโนโลยส่าร่สนเทศท่�ทั�วิถึึง 

ห้ากมิได้เตร่ย่มการ่ร่อุงรั่บกับสถึานการ่ณดั์งกล่าวิ อุาจัเกิดควิามไมส่มดลุในด้านสิ�งแวิดล้อุมและเกิด
ผลกร่ะทบต่อุคณุภาพชวิ่ิตขอุงป็ร่ะชาชนในเม่อุง 

ดังนั�น จึังจัำาเป็็นต้อุงม่การ่จััดทำาแนวิทางการ่พัฒนาเม่อุงอุย่างยั�งยน่ เม่อุงน่าอุยู ่(Smart/Livable City) 
และเม่อุงอัุจัฉร่ยิะ ซึ่ึ�งไมเ่พย่งพฒันาทางกายภาพเท่านั�น แต่จัะร่วิมไป็ถึึงการ่บร่หิ้าร่จััดการ่ด้วิย เชน่ การ่พฒันา
ร่ะบบงบป็ร่ะมาณพ่�นท่�และร่ะบบบริ่ห้าร่ร่าชการ่แผ่นดินเพ่�อุการ่กร่ะจัายศูนย์กลางควิามเจัริ่ญ การ่เพิ�ม 
ข่ดควิามสามาร่ถึขอุงอุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�นในการ่บร่หิ้าร่จััดการ่พ่�นท่� ซึ่ึ�งม่วัิตถึปุ็ร่ะสงค์ห้ลักให้้ป็ร่ะชาชน
ผู้อุยู่อุาศัย “อุยู่ด่ม่สุข” ทั�งในมิติสิ�งแวิดล้อุม มิติเศร่ษฐกิจั และมิติสังคม (อุ้างอิุงจัาก: กร่อุบวิิจััยแผนงาน 
บูร่ณาการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม งบป็ร่ะมาณปี็ 2563)
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เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR15โปรุแกรุม

O4.15 พัฒันาเมืองศน่ย์กิลางในภม่ิภาคในกิารีสนับสนุนกิารีพัฒันาคุณภาพัชิวิีตข้องคนในเมือง
และเชิื�อมโยงความเจรีญิส่ช่ินบท

KR4.15.1 เม่อุงศูนย์กลางท่�นา่อุยูแ่ละเป็็น Smart City ในภูมิภาค 30 เม่อุง โดยม่แผนการ่สร้่างงานใน
เขตเม่อุงห้ลักและเม่อุงโดยร่อุบ และม่กลุ่ม 10 เม่อุงเด่น 

KR4.15.2 ผลิตภัณฑ์ิมวิลร่วิมขอุงเม่อุงศูนยก์ลาง และเม่อุงโดยร่อุบ เพิ�มขึ�นร่อุ้ยละ 5 ต่อุปี็

KR4.15.3 กลไกพัฒนาพ่�นท่�และอุงค์กร่ป็กคร่อุงสว่ินท้อุงถิึ�นม่ขด่ควิามสามาร่ถึและป็ร่ะสิทธภิาพเพิ�มขึ�น
ในการ่บร่หิ้าร่จััดการ่เพ่�อุพฒันาคณุภาพชวิ่ิตขอุงป็ร่ะชาชนในพ่�นท่�

KR4.15.4 รู่ป็ธร่ร่มควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางจัังห้วัิดชายแดนท่�เช่�อุมต่อุกับป็ร่ะเทศเพ่�อุนบา้นในด้าน
เศร่ษฐกิจัและวัิฒนธร่ร่ม

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์เม่อุงน่าอุย่้ ทันสมัย ใกล้บ้าน ม่งานทำา

• พัฒนาให้้เกิดเม่อุงศูนย์กลาง
ท่�นา่อุยูแ่ละเป็็น Smart City 
สำาห้ร่บัคนทกุกลุ่ม ทุกวัิย

• เกิดการ่พัฒนาอุุตสาห้กร่ร่ม  
S-curve ท่�ตั�งอุยูบ่นฐานทรั่พยากร่
ขอุงท้อุงถิึ�น

• กลไกให้มเ่พ่�อุเสร่มิสร้่างควิามร่ว่ิมม่อุ
ในการ่สร่า้งโคร่งการ่พัฒนาเม่อุง

• กร่ะทร่วิงอุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

• กร่ะทร่วิงอุุตสาห้กร่ร่ม

• กร่ะทร่วิงมห้าดไทย
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เป้าหมาย 04
กร์ะจัายควิามเจัริ์ญและสร้์างควิามเข้มแข็งขอุงเศร์ษฐ์กิจัสังคมท้อุงถิ�น ด้วิยควิามร้้์และนวัิตกร์ร์ม

ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ

KR4.1 ช่ั้มชั้นท่�ม่ 
ข่ดควิามสามารถในการ
จัดการตนเอง (Smart 
Community) ม่ศักยุภาพ 
ในการพัฒนาค่ณภาพช่ั้วิิต 
แลุ่ะสิ�งแวิดลุ่�อมของช่ั้มชั้น

KR4.2 รายุได�ของ 
คนจนกลุ่่�มรายุได� 
ร�อยุลุ่ะ 40 ลุ่�าง 
เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 35  
อยุ�างทั�วิถึง

KR4.3 เกิดการกระจายุ 
ควิามเจริญสู�ภูมิภาค  
ม่เม่องศูนย์ุกลุ่างทาง 
เศรษัฐกิจท่�สร�างโอกาส 
ทางเศรษัฐกิจในระดับ 
ภูมิภาค

KR4.4 ดัชั้น่การพัฒนา
อยุ�างทั�วิถึง (Inclusive 
Development Index:  
IDI) ของไทยุด่ขึ�น

KR4.5 ชั้�องวิ�างควิามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า
ระหวิ�างพ่�นท่�ลุ่ดลุ่ง โดยุควิามแตกต�าง
ระหวิ�างสัดส�วินกลุ่่�มปัระชั้ากรท่�ม่ 
รายุได�ต�อหัวิมากท่�ส่ด 20% บน 
กับ 20% ลุ่�างของจังหวัิด  
ไม�เกิน 3 เท�า

P.13 นวัิตกร์ร์มสำาหรั์บเศร์ษฐ์กิจั
ฐ์านร์ากและชุี้มชี้นนวัิตกร์ร์ม

P.14 ขจััดควิามยากจันแบบเบ็ดเสร็์จั
และแม่นยำา

P.15 เม่อุงน่าอุย่้และการ์กร์ะจัาย 
ศ้นย์กลางควิามเจัริ์ญ

04.13 เพิ�มข่ดควิามสามารถของช่ั้มชั้น
ท�องถิ�นในการพัฒนา การพึ�งตนเองแลุ่ะ
การจัดการตนเองบนฐานปัรัชั้ญาของ
เศรษัฐกิจพอเพ่ยุง

04.14 ปัระชั้ากรกลุ่่�มยุากจนหลุ่่ดพ�น
จากควิามยุากจนอยุ�างยัุ�งยุ่น แลุ่ะ
สามารถเข�าถึงทรัพยุากร การศึกษัา 
สวัิสดิการต�าง ๆ ท่�จำาเป็ันต�อการ 
ดำารงช่ั้วิิตได�อยุ�างเท�าเท่ยุม

04.15 พัฒนาเม่องศูนย์ุกลุ่างในภูมิภาคในการสนับสน่น
การพัฒนาค่ณภาพช่ั้วิิตของคนในเม่องแลุ่ะเช่ั้�อมโยุง
ควิามเจริญสู�ชั้นบท

KR4.13.1 เกิดนวัิตกรรมช่ั้มชั้นเพ่�อ 
ยุกระดับรายุได�ให�กับช่ั้มชั้น 
ปีัลุ่ะ 1,000 นวัิตกรรม 

KR4.13.2 จำานวิน Smart Community/
ช่ั้มชั้นนวัิตกรรม 
ม่ควิามสามารถในการพัฒนา 
การพึ�งตนเองแลุ่ะจัดการ
ตนเอง เพิ�มขึ�น 3,000 ช่ั้มชั้น 

KR4.13.3 มูลุ่ค�าเศรษัฐกิจสร�างสรรค์ 
บนฐานท่น ทรัพยุากร 
วัิฒนธรรมในพ่�นท่�  
เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 10 ต�อปีั

KR4.14.1 ระบบวิิเคราะห์ข�อมูลุ่เพ่�อ
ติดตามกลุ่่�มเป้ัาหมายุคนจน 
ท่�ม่ควิามแม�นยุำา เพ่�อให� 
การจัดสรรสวัิสดิการรัฐ 
ม่ปัระสิทธิภาพแลุ่ะปัระสิทธิผลุ่
มากขึ�น 

KR4.14.2 คนจนไม�น�อยุกวิ�า 20,000 คน 
ได�รับการพัฒนาควิามรู�แลุ่ะ
ทักษัะเพ่�อปัรับเปัลุ่่�ยุนเป็ัน 
Knowledge Worker หร่อ 
Smart Farmer ม่รายุได�แลุ่ะ
ค่ณภาพช่ั้วิิตด่ขึ�น 

KR4.15.1 เม่องศูนย์ุกลุ่างท่�น�าอยูุ�แลุ่ะเป็ัน Smart City  
ในภูมิภาค 30 เม่อง โดยุม่แผนการสร�างงานใน
เขตเม่องหลัุ่กแลุ่ะเม่องโดยุรอบ แลุ่ะม่กลุ่่�ม 10 
เม่องเด�น 

KR4.15.2 ผลิุ่ตภัณฑ์ิมวิลุ่รวิมของเม่องศูนย์ุกลุ่าง 
แลุ่ะเม่องโดยุรอบ เพิ�มขึ�นร�อยุลุ่ะ 5 ต�อปีั

KR4.15.3 กลุ่ไกพัฒนาพ่�นท่�แลุ่ะองค์กรปักครองส�วิน 
ท�องถิ�นม่ข่ดควิามสามารถแลุ่ะปัระสิทธิภาพ 
เพิ�มขึ�นในการบริหารจัดการเพ่�อพัฒนาค่ณภาพ
ช่ั้วิิตของปัระชั้าชั้นในพ่�นท่�

KR4.15.4 รูปัธรรมควิามร�วิมม่อระหวิ�างจังหวัิดชั้ายุแดนท่�
เช่ั้�อมต�อกับปัระเทศเพ่�อนบ�านในด�านเศรษัฐกิจ
แลุ่ะวัิฒนธรรม

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• ชั้่มชั้นนวิัตกรรม 
• นวิัตกรรมสังคม 
• อาสาปัระชั้ารัฐ 
• มหาวิิทยุาลุ่ัยุเพ่�อการพัฒนาพ่�นท่� 

(University for Inclusive Growth 
Program: UNIG)

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• ระบบบริหารจัดการข�อมูลุ่การพัฒนา

คนแบบช่ั้�เป้ัา (TP-MAP)

แผนงาน/โคร์งการ์สำาคัญ
• เม่องน�าอยุู� ทันสมัยุ ใกลุ่�บ�าน ม่งานทำา

แพลตฟอุร์์ม 4 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุการ์พัฒนาเชิี้งพ่�นท่�และลดควิามเหล่�อุมลำ�า
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การ่ป็ฏิิรู่ป็ป็ร่ะเทศด้านการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิวิน.) เป็็นการ่ป็ฏิิรู่ป็เชิง
โคร่งสร่้างท่�สำาคัญสำาห้ร่ับป็ร่ะเทศไทย ม่เป้็าห้มายเพ่�อุตอุบสนอุงการ่พัฒนาป็ร่ะเทศโดยมุ่งเน้นการ่เตร่่ยม 
คนไทยเข้าสูศ่ตวิร่ร่ษท่� 21 และการ่นำาอุงค์ควิามรู่แ้ละนวัิตกร่ร่มไป็พัฒนาป็ร่ะเทศ เพ่�อุขบัเคล่�อุนป็ร่ะเทศไทย
ไป็สูป่็ร่ะเทศท่�พฒันาแล้วิอุยา่งเต็มรู่ป็แบบและยั�งย่น ซึ่ึ�งนำาไป็สูก่าร่ป็ฏิิรู่ป็ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. กิารีปฏิิร่ีปกิารีบรีหิ่ารีภาครีฐั (Administrative Reform) เพ่�อุจััดให้้ม่อุงค์กร่ในรู่ป็แบบท่�เห้มาะสม
กับการ่ขบัเคล่�อุนงานด้าน อุวิวิน. ม่การ่บร่หิ้าร่งานท่�คล่อุงตัวิ ทันต่อุการ่เป็ล่�ยนแป็ลง ร่วิมทั�งม่การ่บูร่ณาการ่
การ่ทำางานในด้านวิิจััยร่ว่ิมกัน เพ่�อุให้้เกิดป็ร่ะสิทธผิลสูงสดุ โดยม่ป็ร่ะเด็นการ่ป็ฏิิรู่ป็สำาคัญ เชน่ การ่จััดป็ร่ะเภท
ห้น่วิยงานในร่ะบบวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม การ่พัฒนาร่ะบบการ่ติดตามและป็ร่ะเมินผล และร่ะบบการ่เช่�อุมโยง
ขอุ้มูลด้าน อุวิวิน. เป็็นต้น 

2. กิารีปฏิิร่ีปรีะบบงบปรีะมาณ (Budgeting Reform) เพ่�อุให้้การ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณ สอุดคล้อุงกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์่ และแผนด้าน อุวิวิน. ขอุงป็ร่ะเทศ และเพ่�อุส่งเสริ่มการ่พัฒนางานวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 
ให้้ดำาเนินการ่ได้อุย่างม่ป็ร่ะสิทธิภาพมากขึ�น ผ่านกอุงทุนท่�ม่การ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณในลักษณะเป็็นก้อุนให้ญ ่
(Block Grant) และต่อุเน่�อุง (Multi-year) โดยม่ป็ร่ะเด็นการ่ป็ฏิิรู่ป็สำาคัญ ได้แก่ การ่อุอุกแบบร่ะบบการ่จััดสร่ร่
และบร่หิ้าร่งบป็ร่ะมาณ การ่บร่หิ้าร่จััดการ่กอุงทนุด้านวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม และการ่จััดตั�งโคร่งการ่
สำานักงานบริ่ห้าร่และจััดการ่ทุนวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เป็็นต้น

3. กิารีปฏิิร่ีปกิฎห่มาย รีะเบยีบ (Regulatory Reform) เพ่�อุอุำานวิยควิามสะดวิก ลดปั็ญห้าและ
อุุป็สร่ร่ค และสามาร่ถึขบัเคล่�อุนงานวิิจััยเพ่�อุการ่นำาไป็ใช้ป็ร่ะโยชน์ทั�งด้านเศร่ษฐกิจั สงัคม และชุมชนได้อุยา่ง
คล่อุงตัวิ และส่งผลต่อุการ่พัฒนาป็ร่ะเทศในภาพร่วิม โดยม่ป็ร่ะเด็นการ่ป็ฏิิรู่ป็สำาคัญ ได้แก่ การ่เร่่งผลักดัน
กฎห้มายส่งเสริ่มการ่ใช้ป็ร่ะโยชน์ผลงานวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม กฎห้มายเก่�ยวิกับการ่ส่งเสริ่มนวัิตกร่ร่มด้านการ่
อุุดมศึกษาและการ่ผลิตกำาลังคนร่ะดับสูง (Sandbox) และมาตร่การ่การ่สนับสนุนงบป็ร่ะมาณขอุงรั่ฐเพ่�อุ
ถ่ึายทอุดเทคโนโลย่ในโคร่งการ่ลงทนุขนาดให้ญ ่และการ่ร่ว่ิมลงทนุร่ะห้ว่ิางร่ฐัและเอุกชน เป็็นต้น

การุปฏิิรุ้ปรุะบบการุอุุด้มศึกษา วิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม 
ปรุะกอุบด้�วิย 1 โปรุแกรุม คื์อุ

16โปรุแกรุม ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

การุปฏิิรุ้ปรุะบบการุอุุด้มศึกษา 
วิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม
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โปรุแกรุมท่� 16
ปฏิิรุ้ปรุะบบการุอุุด้มศึกษา วิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม 
(Reinventing Universities & Research Institutes)

มุ่งเน้นการ่ป็ฏิิรู่ป็ร่ะบบการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (อุวิวิน.) เชิงร่ะบบ เพ่�อุ 
ตอุบสนอุงการ่พัฒนาป็ร่ะเทศโดยมุ่งเน้นการ่เตร่่ยมคนไทยเข้าสู่ศตวิร่ร่ษท่� 21 และการ่นำาอุงค์ควิามรู่้และ
นวัิตกร่ร่มไป็พัฒนาป็ร่ะเทศ เพ่�อุขับเคล่�อุนป็ร่ะเทศไทยไป็สู่ป็ร่ะเทศท่�พัฒนาแล้วิอุย่างเต็มรู่ป็แบบและยั�งย่น 
โดยการ่ป็รั่บร่ะบบบริ่ห้าร่จััดการ่มห้าวิิทยาลัย (Management Reform) การ่จััดทำาห้ลักสูตร่ร่่วิมวิิจััยและ
นวัิตกร่ร่มกับภาคเอุกชน การ่พัฒนามห้าวิิทยาลัยแห่้งการ่ป็ร่ะกอุบการ่ การ่อุอุกแบบโคร่งสร้่างร่ะบบ อุวิวิน. 
การ่อุอุกแบบร่ะบบบร่ิห้าร่นโยบาย ยุทธศาสตร่์ และแผนด้าน อุวิวิน. การ่อุอุกแบบร่ะบบการ่จััดสร่ร่ทุนและ
บร่หิ้าร่งบป็ร่ะมาณ การ่อุอุกแบบร่ะบบติดตามป็ร่ะเมินผล และการ่อุอุกแบบร่ะบบเช่�อุมโยงขอุ้มูล

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR16โปรุแกรุม

Ox.16 พััฒนารีะบบ อววน. ให้่เชิื�อมโยงเปน็เนื�อเดยีวกัิน เพัื�อให่เ้กิิดรีะบบนิเวศที�เอื�อต่อกิารี 
ตอบโจทยค์วามต้องกิารีข้องปรีะเทศ สรีา้งงานวิจัยและนวัตกิรีรีมเพัื�อกิารีพัฒันาเศรีษฐกิิจและสังคม

KR16.1 เพิ�มควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนั และบทบาทเชงิรุ่กขอุงไทยในเวิท่โลก ผ่านการ่ยกร่ะดับ 
ควิามร่ว่ิมม่อุด้าน อุวิวิน. กับต่างป็ร่ะเทศ ทั�งในร่ะดับป็ร่ะเทศและร่ะดับห้นว่ิยงาน

KR16.2 สร่า้งควิามเป็็นเลิศขอุงร่ะบบอุุดมศึกษาไทยในร่ะดับนานาชาติผา่นการ่ยกร่ะดับควิามร่ว่ิมม่อุ
ด้าน อุวิวิน. กับต่างป็ร่ะเทศ ทั�งในร่ะดับป็ร่ะเทศและในร่ะดับห้นว่ิยงาน

KR16.3 มห้าวิิทยาลัยมุง่เน้นวิิจััยและพัฒนาเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่มขั�นสงูในพ่�นท่�เม่อุงนวัิตกร่ร่มใน
ร่ะเบย่งเศร่ษฐกิจัภาคตะวัินอุอุก (ECCi) เพ่�อุตอุบโจัทย์ควิามต้อุงการ่ขอุงภาคอุุตสาห้กร่ร่ม
เป้็าห้มาย ป็ร่ะกอุบด้วิย 1) ARIPOLIS 2) BIOPOLIS 3) SPACE KRENOVAPOLIS

KR16.4 ร่ะบบจััดสร่ร่และบร่หิ้าร่งบป็ร่ะมาณด้าน วิวิน. แบบบูร่ณาการ่ท่�มุง่ผลสมัฤทธิ� ผา่นกอุงทนุ 
สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มในรู่ป็แบบ Multi-year, Block grant ท่�เกิดป็ร่ะสิทธผิล
และม่ป็ร่ะสทิธภิาพตามห้ลักธร่ร่มาภิบาล ป็ฏิิบติังานให้้บร่ร่ลุตามวัิตถึปุ็ร่ะสงค์ ม่ต้นทนุห้ร่อุ่
การ่ใชท้ร่พัยากร่อุยา่งเห้มาะสม ม่ควิามคุ้มค่า

KR16.5 ม่ร่ะบบติดตามป็ร่ะเมินผลการ่ลงทุนด้าน วิวิน. ท่�วัิดได้ทั�งป็ร่ะสทิธภิาพ ป็ร่ะสทิธผิล  
และควิามคุ้มค่าในการ่ลงทนุ
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

Global Partnership Program

• การ่ได้มาซึ่ึ�งวิิทยาการ่ เทคโนโลย่
และนวัิตกร่ร่มท่�ทันสมัย  
ม่ป็ร่ะสทิธภิาพและเห้มาะสม  
ผา่นการ่สง่เสร่มิควิามร่ว่ิมม่อุ
ร่ะห้ว่ิางเคร่อุ่ขา่ยห้นว่ิยงาน 
ในร่ะบบ วิวิน. ขอุงไทยและ 
ต่างป็ร่ะเทศ

• การ่พัฒนาบุคลากร่ วิวิน. และสร่้าง
ควิามเข้มแขง็ให้้กับเคร่อุ่ขา่ย 
ควิามร่ว่ิมม่อุ วิวิน. ผา่นการ่ทำางาน
ร่ว่ิมกับห้น่วิยงานต่างป็ร่ะเทศ  
ซึ่ึ�งสอุดคล้อุงกับแผนการ่นำา วิวิน.  
ไป็พฒันาเศร่ษฐกิจัและสังคมขอุง
ป็ร่ะเทศ

• ผลงานวิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�เกิดจัาก
การ่ร่ว่ิมม่อุกันขอุงเคร่อุ่ขา่ย 
ควิามร่ว่ิมม่อุร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ 

• ได้เคร่่อุขา่ยควิามร่ว่ิมม่อุขอุง 
ห้น่วิยงาน วิวิน. ขอุงไทยและ 
ต่างป็ร่ะเทศท่�เช่�อุมโยงกับ 
ผู้ใชป้็ร่ะโยชน์ วิวิน. ขอุงป็ร่ะเทศ

• สถึาบันอุุดมศึกษา 

• ห้น่วิยงานวิิจััยขอุงร่ัฐ 

• ภาคเอุกชน

• สำานักงานคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่ิม
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

โคร์งการ์ห้อุงปฏิิบัติการ์อุนาคตด้านนโยบายการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม  
(Future Lab)

• จััดทำานโยบายและแผนด้าน อุวิวิน. 
ท่�สามาร่ถึนำาไป็ป็ฏิิบติัได้ตาม 
เป้็าห้มายขอุงป็ร่ะเทศ ด้วิยการ่
กำาห้นดป็ร่ะเด็นสำาคัญ (Priority 
Agenda) ผ่านวิิธก่าร่คาดการ่ณ์
อุนาคต (Foresight) การ่จััดทำา
ร่ะบบการ่สำาร่วิจัให้้ได้ขอุ้มูลเชงิลึก 
และการ่ศึกษาวิิจััยและทดลอุง
นโยบาย มาตร่การ่และแผนด้าน 
อุวิวิน. (Future Lab)

• ป็ร่ะเทศไทยม่นโยบาย ยุทธศาสตร่์ 
แผนด้าน อุวิวิน. ท่�ด่และสามาร่ถึ 
นำาไป็ป็ฏิิบติัได้ตามเป้็าห้มายขอุง
ป็ร่ะเทศ 

• กร่ะบวินการ่พัฒนานโยบาย 
ม่ป็ร่ะสทิธภิาพ ร่วิมถึึงเกิด 
ควิามก้าวิห้น้าทางด้าน อุวิวิน.  
ขอุงป็ร่ะเทศ

• สำานักงานสภานโยบาย 
การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่  
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ

• ห้น่วิยงานด้านวิิจััยและเทคโนโลย่
ภายในกร่ะทร่วิงการ่อุุดมศึกษา 
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม

• สถึาบันอุุดมศึกษาและสถึาบัน
การ่ศึกษา
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ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ/โค์รุงการุสำาคั์ญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ หน่วิยงานขับเคล่�อุน

โคร์งการ์แพลตฟอุร์์มบ่มเพาะด้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย่เชิี้งลึกเพ่�อุการ์ต่อุยอุดส่้ 
ภาคอุุตสาหกร์ร์ม (Deep-Science Technological Acceleration Platform)

• เพ่�อุสง่เสร่ิมและเร่ง่การ่เติบโต 
ทางธุร่กิจัขอุงนวัิตกร่ร่มท่�ใช้
วิิทยาศาสตร่แ์ละเทคโนโลย่เชงิลึก 
ผา่นการ่จััดตั�งศูนยวิ์ิจััยและพัฒนา
เทคโนโลยเ่ชิงลึก และศูนย์วิิจััย 
บม่เพาะด้านวิิทยาศาสตร์่และ
เทคโนโลยเ่ชิงลึกเพ่�อุการ่ต่อุยอุดสู่
ภาคอุุตสาห้กร่ร่ม

• เกิดศูนย์วิิจััยและพัฒนาเทคโนโลย่
เชงิลึกอุยา่งน้อุย 2 สาขาต้นแบบ 
ศูนยวิ์ิจััยบม่เพาะฯ อุยา่งน้อุย  
2 สาขาต้นแบบ 

• เกิดการ่จัดสิทธบิัตร่ การ่ถ่ึายทอุด
เทคโนโลย ่และเกิดวิิสาห้กิจัเร่ิ�มต้น 
ชว่ิยสร่า้งผลกร่ะทบทางเศร่ษฐกิจั
จัากมูลค่าขอุงผลิตภัณฑ์ิห้ร่อุ่บริ่การ่
ท่�เกิดจัากศูนย์วิิจััยบม่เพาะฯ

• สำานักงานสภานโยบายการ่
อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์ 
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห่้งชาติ

• สถึาบันอุุดมศึกษา

• สถึาบันวิิจััย

โคร์งการ์ฐ์านข้อุม้ลวิิจััย (บุคลากร์วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม ทุนวิิจััย ผลงานวิิจััย ฯลฯ)

• จััดทำาฐานข้อุมูลและบูร่ณาการ่
เช่�อุมโยงฐานขอุ้มูลด้านการ่วิิจััย
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
ขอุงป็ร่ะเทศ

• ป็ร่ะเทศไทยม่ข้อุมูลซึ่ึ�งใช้ในการ่
บร่หิ้าร่จััดการ่ และวิิเคร่าะห์้ 
สงัเคร่าะห์้ขอุ้มูลวิิทยาศาสตร์่  
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มในภาพร่วิม  
และเช่�อุมโยงกับฐานขอุ้มูลท่�สำาคัญ
ขอุงป็ร่ะเทศ เชน่ ฐานขอุ้มูลขอุง
สำานักงานสภาพฒันาการ่เศร่ษฐกิจั
และสังคมแห้ง่ชาติ (สศช.)  
ฐานขอุ้มูลทะเบย่นร่าษฎร่ 
กร่ะทร่วิงมห้าดไทย

• สำานักงานการ่วิิจััยแห้่งชาติ 

• ห้น่วิยงานจััดเก็บข้อุมูล
วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 
และห้น่วิยงานร่บัผิดชอุบ 
ฐานขอุ้มูลวิิทยาศาสตร์่  
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�สำาคัญ
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โปรุแกรุมท่� 17
การุแก�ปญัหาวิิกฤติข้อุงปรุะเทศ  
(National Crisis Management)

คณะกร่ร่มการ่ส่งเสริ่มวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ม่มติเม่�อุวัินท่� 10 เมษายน 2563 อุนุมัติ 
ให้้ม่การ่ป็ร่ับงบป็ร่ะมาณป็ร่ะจัำาปี็ 2563 ท่�กอุงทุนส่งเสร่ิมวิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มจััดสร่ร่ให้้แก่ 
ห้น่วิยบริ่ห้าร่จััดการ่ทุนร่้อุยละ 10-15 เพ่�อุสนับสนุนการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�จัะแก้ปั็ญห้าท่�ส่บเน่�อุงจัาก 
วิิกฤติโควิิดและภัยแล้ง และให้้เพิ�มโป็ร่แกร่มการ่แก้ปั็ญห้าวิิกฤติขอุงป็ร่ะเทศ เป็็นโป็ร่แกร่มท่� 17 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์่ด้านการ่พัฒนาวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (แผนด้าน วิวิน.) เพ่�อุแก้ปั็ญห้าวิิกฤติขนาดให้ญ่ 
ท่�อุาจัจัะเกิดขึ�นในอุนาคตด้วิย

เปา้หมายและผู้ลสัมฤทธิ�ท่�สำาคั์ญ
Objectives and Key Results: OKR17โปรุแกรุม

O.17.1 ปรีะเทศไทยมคีวามสามารีถึในกิารีจัดกิารีและฟื้้� นตัวอยา่งมปีรีะสิทธิภาพั (Resilience) 
ต่อกิารีเกิิดภาวะวิกิฤติข้องปรีะเทศ

KR17.1.1 ม่ชุดควิามรู่เ้ก่�ยวิกับปั็ญห้าและการ่จััดการ่เม่�อุป็ร่ะสบภัยพบิติัและภาวิะวิิกฤติอุยา่งเป็็นร่ะบบ 
และคนไทยม่ควิามรู่ใ้นการ่จััดการ่ตนเอุง

KR17.1.2  ม่ฐานข้อุมูลและศูนยข้์อุมูลท่�จัำาเป็็นเพ่�อุการ่จััดการ่ในร่ะดับป็ร่ะเทศและร่ะดับพ่�นท่�

KR17.1.3 เกิดนโยบายและนวัิตกร่ร่มเพ่�อุการ่จััดการ่ภัยพบิติัและภาวิะวิิกฤติท่�เป็็นผลงานจัาก วิวิน. 
อุยา่งน้อุย 50 ชิ�น/เร่่�อุง ในปี็ 2563-64-65 และถูึกนำาไป็ใช้ป็ร่ะโยชน์

KR17.1.4 ลดควิามสญูเสย่ทางเศร่ษฐกิจัสงัคมได้ไมต่ำากว่ิาร่อุ้ยละ 10 ขอุงควิามสญูเสย่ท่�คาดการ่ณ ์จัาก
การ่ใชค้วิามรู่แ้ละนวัิตกร่ร่มในการ่แก้ปั็ญห้าและฟื� นฟเูศร่ษฐกิจัสงัคมในร่ะดับอุุตสาห้กร่ร่ม
และร่ะดับพ่�นท่�

O.17.2 ปรีะเทศไทยมศีกัิยภาพัในกิารีพัึ�งตนเองด้านความร่ี ้กิำาลังคนและโครีงสรีา้งพัื�นฐานด้าน ววน. 
เพัื�อสนับสนุนกิารีจัดกิารีภาวะวิกิฤติและกิารีฟื้้� นตัวห่ลังภาวะวิกิฤติ

KR17.2.1 ป็ร่ะเทศไทยม่ขอุ้มูลและควิามรู่เ้พ่�อุควิามร่ว่ิมม่อุขอุงห้นว่ิยงานท่�เก่�ยวิขอุ้ง สามาร่ถึร่ว่ิมกัน
จััดการ่ภาวิะวิิกฤติได้ทันท่วิงท่ และเห้มาะสมกับสถึานการ่ณ์

KR17.2.2 ม่ร่ะบบ วิวิน. ท่�คล่อุงตัวิ ยด่ห้ยุน่ ม่เอุกภาพ สามาร่ถึเต่อุนภัยและตอุบสนอุงเม่�อุเกิดภาวิะวิิกฤติ 
ได้อุยา่งทันท่วิงท่

KR17.2.3 ม่ขอุ้มูลเพ่�อุการ่ลงทุนในการ่พฒันากำาลังคนและโคร่งสร้่างพ่�นฐานด้าน วิวิน. ท่�เก่�ยวิขอุ้งกับ
การ่ร่บัม่อุภาวิะวิิกฤติ (ในภาควิิชาการ่ ภาคอุุตสาห้กร่ร่ม และภาคร่าชการ่) เพ่�อุให้้ป็ร่ะเทศ
ป็รั่บตัวิได้ ม่ควิามมั�นคงในด้านอุาห้าร่ สุขภาพ และสังคม
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3 กลไกการุขั้บเค์ลื�อุนำ การุติด้ตามและปรุะเมินำผู้ล

กลไกการ่ขับเคล่�อุนนโยบายและยุทธศาสตร่์การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 
2563 - 2570 สู่การ่ป็ฏิิบัติให้้ป็ร่ะสบควิามสำาเร็่จั และเกิดผลได้อุย่างเป็็นรู่ป็ธร่ร่ม จัำาเป็็นต้อุงม่ส่วินร่่วิมจัาก
ห้น่วิยงานทุกภาคส่วินและทุกร่ะดับในร่ะบบการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มในการ่เช่�อุมโยง
จัากร่ะดับนโยบายและยุทธศาสตร์่ ไป็จันถึึงแผนป็ฏิิบติัการ่อุยา่งเป็็นร่ะบบ จึังกำาห้นดกลไกการ่ขบัเคล่�อุน ดังน่�

1. นโยบายและยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570  
เป็็นทิศทางการ่ดำาเนินงานและกร่อุบในการ่พจิัาร่ณาจััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณ 

2.  ป็รั่บร่ะบบบริ่ห้าร่และจััดการ่งบป็ร่ะมาณด้านการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 
ให้้บูร่ณาการ่และมุง่ผลสมัฤทธิ� 

2.1 การ่พิจัาร่ณางบป็ร่ะมาณด้านการ่อุุดมศึกษา ดำาเนินการ่โดยคณะกร่ร่มการ่พิจัาร่ณา 
งบป็ร่ะมาณด้านการ่อุุดมศึกษา โดยจัะพิจัาร่ณาคำาขอุงบป็ร่ะมาณร่ายจ่ัายป็ร่ะเภท 
งบลงทนุ และงบเงินอุุดห้นุนในการ่พฒันาควิามเป็็นเลิศขอุงสถึาบนัอุุดมศึกษาและการ่ผลิต
กำาลังคนร่ะดับสูงเฉพาะทางตามควิามต้อุงการ่ขอุงป็ร่ะเทศ 

2.2  การ่พิจัาร่ณางบป็ร่ะมาณด้านวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ดำาเนินการ่โดยคณะกร่ร่มการ่
พิจัาร่ณางบป็ร่ะมาณด้านวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม โดยจัะพิจัาร่ณาคำาขอุ 
งบป็ร่ะมาณขอุงกอุงทนุสง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 

3. กอุงทนุสง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม จัะเป็็นกลไกสำาคัญในการ่ขบัเคล่�อุนการ่พฒันา
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ซึึ่�งอุาจัดำาเนินการ่ได้ทั�งท่�เป็็นการ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณไป็ยังห้น่วิยงาน 
ร่ะดับป็ฏิิบติั (ห้น่วิยงานร่ฐัท่�เป็็นเจ้ัาภาพท่�ม่ควิามสามาร่ถึในการ่บร่หิ้าร่แผนงาน (Program) ท่�ม่ห้น่วิยงานร่ว่ิม
ดำาเนินการ่มากกว่ิาห้นึ�งห้น่วิยงาน) งบป็ร่ะมาณท่�จัะจััดสร่ร่ให้้ห้น่วิยงานเจ้ัาภาพดังกล่าวิ จัะเป็็นงบป็ร่ะมาณ
สำาห้รั่บโคร่งการ่ขนาดให้ญ่ด้านโคร่งสร้่างพ่�นฐาน ห้ร่่อุโคร่งการ่ร่ิเริ่�มสำาคัญเร่่งด่วินขนาดให้ญ่ ห้ร่่อุโคร่งการ่
พิเศษขอุงป็ร่ะเทศ ท่�จัำาเป็็นต่อุการ่พัฒนาและยกร่ะดับวิิทยาศาสตร์่ การ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มท่�บูร่ณาการ่ 
การ่ทำางานร่ว่ิมกันร่ะห้ว่ิางห้นว่ิยงานในร่ะบบวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ห้ร่อุ่งบป็ร่ะมาณสำาห้ร่บัการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
ขนาดให้ญ ่(ซึึ่�งคร่อุบคลุมกิจักร่ร่ม เชน่ ถ่ึายทอุดเทคโนโลย ่ จััดทำามาตร่ฐาน) ห้ร่อุ่โคร่งการ่ป็ร่ะเภทอุ่�นตามท่�
คณะกร่ร่มการ่ส่งเสร่ิมวิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (กสวิ.) กำาห้นด และท่�เป็็นการ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณให้้
ห้น่วิยงานด้านการ่ให้้ทุน ห้ร่่อุห้น่วิยบร่ิห้าร่และจััดการ่ทุน เพ่�อุนำาไป็สนับสนุนทุน (Granting) แก่ห้น่วิยงาน
ร่ะดับป็ฏิิบติั ได้แก่ ห้น่วิยงานท่�ทำาวิิจััยและสร้่างนวัิตกร่ร่ม ห้นว่ิยงานด้านมาตร่วิิทยา มาตร่ฐาน การ่ทดสอุบ
และบร่กิาร่คณุภาพวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ห้น่วิยงานด้านการ่จััดการ่ควิามรู่จ้ัากงานวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
และห้นว่ิยงานซึ่ึ�งเป็็นผู้ใชป้็ร่ะโยชน์จัากงานดังกล่าวิ 
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โดยกำาห้นดให้้ม่การ่บร่ิห้าร่จััดการ่ในลักษณะ Platform Management ตามรู่ป็ท่� 2 ซึึ่�งอุาจัจััดให้้ม่ 
คณะกร่ร่มการ่ท่�ป็ร่ะกอุบด้วิยผู้ทร่งคุณวุิฒิ และตัวิแทนขอุงผู้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย เพ่�อุให้้เกิดการ่บูร่ณาการ่ 
การ่ทำางานและเกิดผลสัมฤทธิ�ตามเป้็าห้มายท่�กำาห้นดไว้ิในแต่ละแพลตฟอุร์่มและโป็ร่แกร่ม โดยจัะม่การ่ 
มอุบห้มายให้้ม่ห้นว่ิยงานบร่หิ้าร่จััดการ่โป็ร่แกร่ม (Program Management Unit: PMU) ซึึ่�งอุาจัเป็็นห้น่วิยบร่หิ้าร่
และจััดการ่ทุน ห้ร่่อุห้น่วิยงานด้านการ่ให้้ทุน ห้ร่่อุห้น่วิยงานท่�ทำาวิิจััยและสร้่างนวัิตกร่ร่ม ห้ร่่อุห้น่วิยงานท่� 
พฒันากำาลังคน ห้ร่อุ่ห้น่วิยงานท่� กสวิ. เห็้นสมควิร่ ทำาห้น้าท่�บร่หิ้าร่จััดการ่และป็ร่ะสานงานร่ว่ิมกับภาคเอุกชน
กร่ะทร่วิง มห้าวิิทยาลัย สถึาบันวิิจััย 

ร้์ปท่� 2 การบริหารจััดำการในัลักษณะ Platform Management

กระทรวง...
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การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

การพัฒนากําลังคน
และสถาบัน

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความ

เหล่ือมล้ํา

Platform Management
• ประธาน
• ผู้ทรงคุณวุฒิ
• Stakeholders

 ... ... ... ... ... ......... BCGPM 2.5 เศรษฐกิจ
ฐานราก

การศึกษา
และการ
เรียนรู้

กระทรวง...

กระทรวง...

หน่วยจัดการทุน
Area-based

หน่วยจัดการทุนวิจัย
อุตสาหกรรม

หน่วยจัดการทุนพัฒนา
กําลังคนและสถาบัน

สนช.

ศลช.

สถาบันวิจัย/เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
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การุติด้ตามและปรุะเมินำผู้ลนำโยบายและยุทธศาสตร์ุการุอุุด้มศึกษา 
วิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม

ในการ่ติดตามและป็ร่ะเมินผล ควิร่มุ่งเน้นให้้เกิดผลสัมฤทธิ�และเอุ่�อุให้้เกิดควิามร่ับผิดชอุบต่อุงาน 
(Result-based Accountability) เพ่�อุใชเ้ป็็นกลไกการ่สร่า้งควิามไว้ิเน่�อุเช่�อุใจั (Trust) และสร่า้งธร่ร่มาภิบาล
ขอุงการ่บร่หิ้าร่จััดการ่ 

โดยสามาร่ถึวัิดป็ร่ะสทิธผิลและป็ร่ะสทิธภิาพท่�เกิดขึ�นได้ เพ่�อุให้้เกิดการ่เร่ย่นรู่แ้ละสนบัสนุนการ่ตัดสนิ
ใจัอุยา่งม่ป็ร่ะสทิธผิลในลักษณะ Double Loop Learning ซึึ่�งไมใ่ชเ่พย่งแต่เป็็นการ่ติดตามและป็ร่ะเมินผลว่ิา
สำาเร่็จัตามเป็้าห้มายท่�กำาห้นดไว้ิห้ร่่อุไม่ แต่ต้อุงติดตามและป็ร่ะเมินผลให้้สามาร่ถึวิิเคร่าะห้์ย้อุนกลับไป็ถึึง
นโยบาย ยุทธศาสตร่ ์และแผนท่�กำาห้นดไว้ิ เพ่�อุจัะได้นำามาป็รั่บป็รุ่งนโยบาย ยุทธศาสตร์่ และแผนด้วิย 

ทั�งน่� จัำาเป็็นต้อุงอุาศัยร่ะบบการ่เช่�อุมโยงข้อุมูลท่�ด่ ม่ควิามคร่บถ้ึวิน และสามาร่ถึเข้าถึึงได้ (Open 
Data Access) เพ่�อุให้้สามาร่ถึวิิเคร่าะห์้ผลได้ทันเวิลา เพ่�อุป็รั่บป็รุ่งการ่ดำาเนินงานอุยา่งเป็็นร่ะบบ

นโยบายและยุทธศาสตร่ก์าร่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้จััดทำาขึ�น
ให้้ม่ควิามสอุดคล้อุงกับยุทธศาสตร์่ชาติ มุง่เน้นการ่พัฒนานโยบายสำาห้ร่บัทกุกลุ่มทั�งเชงิพ่�นท่�และร่ะดับป็ร่ะเทศ
และอุยู่บนพ่�นฐานขอุงข้อุเท็จัจัร่ิงท่�ม่ข้อุมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยกำาห้นดเป้็าห้มายห้ลัก 
และทิศทางเชงิยุทธศาสตร่ ์(Strategic Objectives) ร่วิมถึึงป็ร่ะเด็นสำาคัญ (Key Issues) ในการ่พฒันา อุวิวิน. 
ท่�ยึดห้ลักเน้นควิามต้อุงการ่ขอุงผู้ใช้ป็ร่ะโยชน์เป็็นสำาคัญ (Demand-driven) ป็ร่ะกอุบด้วิย 4 แพลตฟอุร์่ม  
16 โป็ร่แกร่ม โดยม่การ่กำาห้นดเป็้าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)  
เพ่�อุเป็็นกร่อุบทิศทางการ่พัฒนาการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ และแป็ลงลงสู ่
ร่ะดับต่าง ๆ 

OKRs เป็็นเคร่่�อุงม่อุในการ่กำาห้นดเป้็าห้มายและขบัเคล่�อุนวิิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์่ไป็สูก่าร่ป็ฏิิบติั และ
ใชเ้ป็็นแนวิทางในการ่กำากับทิศทางขอุงการ่ดำาเนินงานท่�ม่เป้็าห้มายร่ว่ิมกันในทุกภาคส่วินและทุกร่ะดับในร่ะบบ
การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม โดยม่การ่ตั�งเป้็าห้มาย (Objective) และกำาห้นดตัวิวัิดผลห้ร่อุ่
ผลสมัฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Key Results) เพ่�อุให้้บร่ร่ลผุลตามเป้็าห้มายและสัมฤทธผิลได้ในทกุร่ะดับ ดังน่�

1. ร่ะดับแพลตฟอุร่ม์ (Platform) : OKRs ม่เป้็าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญขอุงแพลตฟอุร์่มเพ่�อุ
เป็็นแนวิทางในการ่กำาห้นดการ่วัิดผลสูร่่ะดับโป็ร่แกร่ม (Program) 

2. ร่ะดับโป็ร่แกร่ม (Program) : OKRs ม่เป้็าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญขอุงโป็ร่แกร่มเพ่�อุเป็็น
แนวิทางในการ่กำาห้นดการ่วัิดผลสูร่่ะดับโป็ร่แกร่มยอุ่ย (Sub-program) 

3. ร่ะดับโป็ร่แกร่มยอุ่ย (Sub-program) : OKRs ม่เป้็าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญขอุงแผนงาน/
โคร่งการ่สำาคัญเพ่�อุเป็็นแนวิทางในการ่กำาห้นดการ่วัิดผลสูร่่ะดับการ่ป็ฏิิบติังาน
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การ่ใช้ OKRs ให้้เกิดป็ร่ะสิทธิภาพมากท่�สุด ควิร่ม่การ่วัิดผลและติดตามควิามค่บห้น้าเป็็นร่ะยะ  
โดยแป็ลงแผนร่ะยะยาวิอุอุกเป็็นชว่ิงเวิลาท่�เห้มาะสม เชน่ แผนร่าย 3 ปี็ แผนร่ายปี็ ร่าย 6 เด่อุน และร่ายไตร่มาส
เป็็นต้น เพ่�อุให้้ผู้ท่�ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยและบุคลากร่ท่�เก่�ยวิข้อุงสามาร่ถึวัิดผลลัพธ์ท่�เกิดขึ�นได้ตามกร่อุบเวิลา 
ท่�ชัดเจันและทันต่อุควิามเป็ล่�ยนแป็ลงทั�งภายในและภายนอุก ม่ควิามย่ดห้ยุ่นและสามาร่ถึป็รั่บเป็ล่�ยนได้ 
ทันเวิลาด้วิยข้อุมูลท่�สามาร่ถึวิิเคร่าะห์้ได้อุย่างชัดเจัน เพ่�อุให้้บร่ร่ลุเป้็าห้มายท่�ท้าทายได้ สำาห้รั่บการ่ติดตาม 
และป็ร่ะเมินผลจัากร่ะดับแพลตฟอุร่์มลงไป็สู่ร่ะดับโป็ร่แกร่มและโป็ร่แกร่มย่อุยนั�น จัะดำาเนินการ่ผ่านกลไก
คณะกร่ร่มการ่ (Platform’s Steering Committee) โดย PMU จัะเป็็นผู้บร่หิ้าร่และจััดการ่งบป็ร่ะมาณ โดยม่ 
OKRs ท่�กำาห้นดไว้ิในแต่ละโป็ร่แกร่ม
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แผู้นำด้�านำวิิทยาศาสตร์ุ  
วิิจััยและนำวัิตกรุรุม  
พ.ศ. 2563 - 2565

บทท่� 3
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แผนด้านวิิทยาศาสตร์่ วิิจััย และนวัิตกร่ร่ม (แผนด้าน วิวิน.) เป็็นแผนร่ะยะป็านกลาง จััดทำาขึ�นเพ่�อุเป็็น 
กร่อุบและแนวิทางในทางการ่พัฒนาวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ และการ่จััดสร่ร่งบป็ร่ะมาณ
ให้้แก่ห้นว่ิยงานในร่ะบบวิิจััยและนวัิตกร่ร่มในลักษณะต่อุเน่�อุงห้ลายปี็ (Multi-year)

เพ่�อุให้้การ่จััดทำาแผนด้าน วิวิน. พ.ศ. 2563 - 2565 สอุดคล้อุงกับนโยบายและยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา
วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 และทันกับกร่ะบวินการ่ป็ร่ับงบป็ร่ะมาณ สำานักงาน 
คณะกร่ร่มการ่ส่งเสริ่มวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม และสำานักงานสภานโยบายการ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มแห้ง่ชาติ จึังได้ร่ว่ิมกันจััดทำาแผนด้าน วิวิน. โดยกำาห้นดเป้็าห้มาย ตัวิช่�วัิด ควิามสำาเร่จ็ั และ
โป็ร่แกร่มยอุ่ยท่�สอุดคล้อุงกันกับ 4 แพลตฟอุร์่ม และ 16 โป็ร่แกร่ม

ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร่ก์าร่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570  
โดยสามาร่ถึป็รั่บป็รุ่งเป็ล่�ยนแป็ลงได้ในอุนาคตเพ่�อุให้้สอุดคล้อุงกับสถึานการ่ณ์ท่�เป็ล่�ยนไป็และนโยบายขอุง
ป็ร่ะเทศให้้เกิดป็ร่ะสิทธิผลสูงสุด ทั�งน่� ได้เปิ็ดโอุกาสให้้ผู้แทนห้น่วิยงานภาครั่ฐ ภาคเอุกชน ภาคป็ร่ะชาชน  
ทั�งในสว่ินกลางและส่วินภูมิภาคม่ส่วินร่ว่ิมในการ่จััดทำาแผนด้าน วิวิน. ร่วิมทั�งได้ร่บัข้อุคิดเห็้นจัากผู้ทร่งคุณวุิฒ ิ
17 สาขา เม่�อุวัินท่� 18 กร่กฎาคม 2562

1 เปา้หมาย ตัวิช่ิ�วัิด้ค์วิามสำาเร็ุจั และโปรุแกรุมย่อุย

1. สร้่างและจััดการ่อุงค์ควิามรู่้และนวัิตกร่ร่มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร่ถึการ่แข่งขันขอุงป็ร่ะเทศใน
แต่ละแขนงและพ่�นท่�

2. สร่า้งและจััดการ่อุงค์ควิามรู่แ้ละนวัิตกร่ร่มเพ่�อุยกร่ะดับคณุภาพชวิ่ิต ขอุงป็ร่ะชาชนในแต่ละพ่�นท่�
ในแต่ละมิติ อุาทิ เศร่ษฐกิจั สงัคม สุขภาพ และสิ�งแวิดล้อุม 

3. พฒันากำาลังคนและอุงค์ควิามรู่ข้อุงร่ะบบวิิทยาศาสตร์่ การ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม (วิวิน.) 

แผนด้าน วิวิน. จััดทำาขึ�นให้้ม่ควิามสอุดคล้อุงกับนโยบายและยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่์
วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 ซึึ่�งจัะขบัเคล่�อุนการ่ดำาเนินงานในลักษณะแพลตฟอุร์่มการ่ดำาเนินงาน
เชงิยุทธศาสตร์่ทั�งสิ�น 4 แพลตฟอุร์่ม ซึึ่�งป็ร่ะกอุบด้วิยโป็ร่แกร่มภายใต้ 16 โป็ร่แกร่ม แต่ละโป็ร่แกร่มป็ร่ะกอุบด้วิย
โป็ร่แกร่มยอุ่ยซึึ่�งจัะร่ะบุแนวิทางการ่ดำาเนินงานท่�จัะสง่ผลให้้เป้็าห้มายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญซึึ่�งร่ะบุในนโยบาย
และยุทธศาสตร์่การ่อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม พ.ศ. 2563 - 2570 ป็ร่ะสบผลสำาเร่จ็ั 
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ตาร์างท่� 3 ตัวิช้ิ�วัิดำค์วิามสำาเร็จัของนัโยบายและยุทิธศาสตร์ อวิวินั. ท้ิ�สำาคั์ญ

ควิามสำาเร็์จัด้าน ตัวิช่ี้�วัิดสำาคัญ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565

การ์ยกร์ะดับ
ควิามสามาร์ถ
การ์แข่งขัน

การจัดอันดับโดยุสภาเศรษัฐกิจโลุ่กแลุ่ะ 
สถาบันการจัดการนานาชั้าติ

36 
(2560)

1 ใน 30

สัดส�วินค�าใชั้�จ�ายุการลุ่งท่นวิิจัยุแลุ่ะพัฒนา
นวัิตกรรมต�อ GDP

1% 
(2560)

1.5% 
(2565)

สัดส�วินการลุ่งท่น R&D ของภาคเอกชั้น: ภาครัฐ 70:30

สัดส�วินผลุ่งานวิิจัยุแลุ่ะเทคโนโลุ่ยุ่พร�อมใชั้�ท่�ถูก 
นำาไปัใชั้�ในการสร�างมูลุ่ค�าเชิั้งพาณิชั้ย์ุให�กับ 
ภาคการผลิุ่ตแลุ่ะบริการ เท่ยุบกับผลุ่งานทั�งหมด

ไม�น�อยุกวิ�า 
30%

การ์ลดควิามเหล่�อุมลำ�า
ในสังคม

รายุได�เกษัตรกรท่�ร�วิมโครงการ (บาท/ครวัิเร่อน/ปั)ี  
(จากปััจจ่บัน 74,483 บาท/ครัวิเร่อน/ปีั)

100,000 150,000

ช่ั้มชั้นนวัิตกรรม 2,000 10,000

นวัิตกรรมทางสังคมแลุ่ะนวัิตกรรมท่�ผลิุ่ตได�เอง
ภายุในปัระเทศเพิ�มขึ�น

ไม�น�อยุกวิ�า 
1 เท�าตัวิ

การ์พัฒนากำาลังคน
และอุงค์ควิามร้้์ 

สัดส�วินบ่คลุ่ากรด�าน R&D ต�อปัระชั้ากร 25:10,000

สัดส�วินการลุ่งท่น R&D ในอ่ตสาหกรรมยุ่ทธศาสตร์
แลุ่ะเป้ัาหมายุของปัระเทศ: งานวิิจัยุพ่�นฐานเพ่�อ
สร�าง/สะสมองค์ควิามรู�: ระบบโครงสร�างพ่�นฐาน 
บ่คลุ่ากร แลุ่ะระบบมาตรฐาน

55:25:20
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สำาห้ร่บัปี็งบป็ร่ะมาณ 2563 ม่ตัวิอุยา่งขอุงโป็ร่แกร่มยอุ่ยภายใต้แต่ละโป็ร่แกร่ม ดังน่� 

โปรุแกรุมท่� 1 
สรุ�างรุะบบผู้ลิตและพัฒนำากำาลังค์นำให�ม่คุ์ณภาพ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีข้ยายผลห่ลักิส่ตรีอุดมศึกิษาและอาชิีวศึกิษาที�เชิื�อมโยงสถึาบันกิารีศึกิษาและภาค
อุตสาห่กิรีรีมแบบบ่รีณากิารีกิารีเรียีนร่ี้กัิบกิารีทำางาน (Work-integrated Learning: WiL) ผ่อุนคลาย 
ข้อุจัำากัดด้านมาตร่ฐานห้ลักสูตร่การ่ศึกษาเพ่�อุให้้สามาร่ถึร่ะดมทร่ัพยากร่บุคคลและโคร่งสร้่างพ่�นฐานจัาก 
สถึานป็ร่ะกอุบการ่มาช่วิยจััดการ่ศึกษาได้ด่ยิ�งขึ�น สนับสนุนงบป็ร่ะมาณเพิ�มเติมให้้ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้อุงเพ่�อุ 
ขยายผล

ห้ลักสูตร่แบบ WiL จััดตั�งห้น่วิยงานท่�ทำาห้น้าท่�ร่ับผิดชอุบการ่จััดการ่เร่่ยนรู่้แบบ WiL ในวิงกว้ิาง 
สนับสนุนให้้สถึาบันอุุดมศึกษาร่่วิมพัฒนาทักษะให้้กับครู่อุาช่วิศึกษา สร่้างเคร่่อุข่ายร่ะห้ว่ิางโร่งเร่่ยนร่ะดับ 
การ่ศึกษาขั�นพ่�นฐานท่�เป็็นตัวิป้็อุนนักเร่ย่นให้้กับสถึาบันอุุดมศึกษาห้ร่อุ่วิิทยาลัยอุาชว่ิศึกษา เป็็นต้น 

 กิารีใช้ิปรีะโยชิน์ผ่้มศีกัิยภาพัส่ง (Talent Utilization) เช่น ผลักดันโป็ร่แกร่มท่�ใช้ป็ร่ะโยชน์
บุคลากร่ท่�ม่ศักยภาพจัากสถึาบันการ่ศึกษาห้ร่อุ่สถึาบันวิิจััยไป็ใช้เพิ�มขด่ควิามสามาร่ถึให้้กับภาคเศร่ษฐกิจั สงัคม
และชุมชน สนับสนุนทุนวิิจััยร่ะดับห้ลังป็ริ่ญญาเอุกห้ร่่อุป็ริ่ญญาโทเพ่�อุทำางานวิิจััยร่่วิมกับภาคอุุตสาห้กร่ร่ม 
เพ่�อุสร่า้งงานด้านการ่วิิจััยให้้แก่บณัฑิิตร่ะดับป็ร่ญิญาเอุกห้ร่อุ่โทท่�ม่ศักยภาพสูง 

 กิารีดึงดด่ผ่ม้ศีกัิยภาพัสง่จากิต่างปรีะเทศ (Brain Circulation) สง่เสร่มิการ่นำาบุคลากร่ชาวิไทย
ท่�ม่ศักยภาพสูงจัากต่างป็ร่ะเทศเข้ามาทำางานในป็ร่ะเทศไทย (Reverse Brain Drain) ในสาขาท่�ขาดแคลน 
ป็ร่บัป็รุ่งมาตร่การ่ต่าง ๆ  ท่�เก่�ยวิขอุ้งเพ่�อุดึงดดูคนต่างชาติเขา้มาเป็็นบุคลากร่ทักษะในป็ร่ะเทศไทย เชน่ ป็ร่บัป็รุ่ง
เง่�อุนไขว่ิซึ่า่นักศึกษาต่างชาติให้้สามาร่ถึทำางานร่ะห้ว่ิางเร่ย่น และห้างานทำาห้ลังสำาเร่จ็ัการ่ศึกษาได้ เป็็นต้น

ร่วิมถึึงชักจูังมห้าวิิทยาลัยร่ะดับโลกเข้ามาตั�งในป็ร่ะเทศไทย และสร้่างเส้นทางอุาช่พขอุงนักวิิจััยให้้
จูังใจัคนรุ่น่ให้มโ่ดยการ่ป็ร่บัเกณฑ์ิร่ายได้ห้ร่อุ่สวัิสดิการ่ในสถึาบนัวิิจััย 

 กิารีสง่เสรีมิกิารีเคลื�อนย้ายบุคลากิรีรีะห่ว่างภาคสว่นต่าง ๆ  ภายในปรีะเทศ (Talent Mobility)  
ป็ร่บัร่ะเบย่บเคล่�อุนยา้ยบุคลากร่สถึาบนัอุุดมศกึษาไป็ป็ฏิิบติังานในสถึาบนัวิิจััยห้ร่่อุภาคเอุกชน ป็ร่บัป็รุ่งกลไก
และแร่งจูังใจัท่�เก่�ยวิข้อุง เช่น ร่ะบบภาร่ะงาน จััดทำาขั�นตอุนท่�ชัดเจันในการ่ขอุตำาแห้น่งทางวิิชาการ่โดยใช้ 
ผลงานจัากภาคอุุตสาห้กร่ร่ม ผลักดันร่ะบบศาสตร่าจัาร่ย์ร่่วิมร่ะห้ว่ิางสถึาบัน (Co-affiliation) จััดตั�ง 
ห้้อุงป็ฏิิบติัการ่ร่ว่ิม (Joint College) ห้ร่อุ่วิิทยาลัยร่ว่ิม (Joint Lab)
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โปรุแกรุมท่� 2
การุพัฒนำากำาลังค์นำรุะดั้บส้งรุอุงรัุบ EEC และรุะบบเศรุษฐกิจัสังค์ม
ข้อุงปรุะเทศ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีพััฒนารีะบบข้้อม่ลและแผนความต้องกิารีบัณฑิิตข้องพัื�นที� EEC โดยเป็็นร่ะบบข้อุมูลท่�
สามาร่ถึร่ายงานขอุ้มูลควิามต้อุงการ่กำาลังขอุงพ่�นท่�ได้อุยา่งทันสถึานการ่ณ ์สามาร่ถึจัำาแนกขอุ้มูลควิามต้อุงการ่
กำาลังคนในมิติต่าง ๆ ได้ เชน่ กลุ่มอุุตสาห้กร่ร่ม อุาชพ่ สาขาควิามเช่�ยวิชาญ และทักษะ เป็็นต้น เพ่�อุให้้จัำานวิน
และคณุภาพกำาลังคนท่�ผลิตได้สอุดคล้อุงกับควิามต้อุงการ่ขอุงอุุตสาห้กร่ร่มในพ่�นท่� 

 กิารีพััฒนาความสามารีถึด้านเทคโนโลยใีห้่แก่ิสถึานปรีะกิอบกิารีโดยใช้ิโจทย์รีว่ม (Training 
Consortium ห้ร่อุ่ R&D Consortium) โดยให้้สถึานป็ร่ะกอุบการ่ร่ว่ิมกันกำาห้นดโจัทย์ควิามต้อุงการ่พัฒนาทักษะ
และควิามรู่แ้ก่บุคลากร่ เพ่�อุให้้การ่พฒันาบุคลากร่ในภาคอุุตสาห้กร่ร่มใช้ทร่พัยากร่อุยา่งม่ป็ร่ะสทิธภิาพ และ
สร่้างควิามร่่วิมม่อุอัุนเข้มแข็งให้้กับสถึานป็ร่ะกอุบการ่ท่�อุยู่ในกลุ่มอุุตสาห้กร่ร่มเด่ยวิกันห้ร่่อุม่ลักษณะกิจัการ่
คล้ายคลึงกัน จััดทำามาตร่การ่ทางการ่เงินห้ร่่อุสิทธิป็ร่ะโยชน์ทางภาษ่ห้ร่่อุท่�ไม่ใช่ภาษ่ เพ่�อุสนับสนุน 
สถึานป็ร่ะกอุบการ่ท่�พฒันาบุคลากร่ห้ร่อุ่ทำาวิิจััยแบบ Consortium กำาห้นดให้้ม่ห้น่วิยงานร่บัผิดชอุบป็ร่ะสาน
กลุ่มอุุตสาห้กร่ร่มให้้เกิดการ่พัฒนาบุคลากร่และการ่วิิจััยแบบ Consortium

 กิารีส่งเสรีมิกิารีพััฒนากิำาลังคนห่รีอืกิารีวิจัยรีว่มรีะห่ว่างสถึานศกึิษากัิบสถึานปรีะกิอบกิารี 
ในพืั�นที� EEC โดยใช้กลไกต่าง ๆ เชน่ ห้ลักสูตร่แบบ WiL กลไก Talent Mobility และการ่ทำาวิิจััยร่ะดับห้ลัง 
ป็ร่ญิญาเอุกห้ร่อุ่ป็ร่ญิญาโทท่�ม่โจัทยวิ์ิจััยมาจัากสถึานป็ร่ะกอุบการ่ในพ่�นท่� EEC 

 กิารีใช้ินวัตกิรีรีมทางกิารีศกึิษาแบบ Sandbox เพ่�อุพฒันาห้ลักสูตร่ในสถึาบันการ่ศึกษารู่ป็แบบ
ให้ม่ท่�ทันสมัยและสอุดคล้อุงกับควิามต้อุงการ่ขอุงอุุตสาห้กร่ร่มในพ่�นท่� EEC โดยขอุยกเว้ินมาตร่ฐานการ่ศึกษา
บางป็ร่ะการ่
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โปรุแกรุมท่� 3
ส่งเสริุมการุเรุ่ยนำรุ้�ตลอุด้ช่ิวิิตและพัฒนำาทักษะเพื�อุอุนำาค์ต 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารียกิรีะดับรีะบบฝึกึิอบรีมเพืั�อพััฒนาทักิษะสำาห่รีบับุคลากิรีวัยทำางาน (Re-skill/Up-skill) 
เช่น ผลักดันร่ะบบธนาคาร่ห้น่วิยกิตในการ่ศึกษาทุกร่ะดับ พัฒนาห้ลักสูตร่ฝึ่กอุบร่มร่ะยะสั�นแบบ Micro- 
credential ห้ร่่อุ Nano-degree ให้้การ่สนับสนุนทางการ่เงินสำาห้ร่ับบุคคลเพ่�อุเพิ�มพูนทักษะ (Life-long  
Learning Credit) พฒันาและขยายผลร่ะบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) จััดทำาร่ะบบสาร่สนเทศ
เพ่�อุบร่หิ้าร่จััดการ่การ่พฒันาทักษะร่ายบุคคลและฐานขอุ้มูลกลางท่�ม่ขอุ้มูลด้านห้ลักสูตร่ฝึ่กอุบร่ม (Life-long 
Learning Account) 

 กิารีข้ยายผลกิลไกิพััฒนาทักิษะด้านกิารีวิจัยและนวัตกิรีรีมและทักิษะเพัื�ออนาคต (Future 
Skills) ให่แ้ก่ิเยาวชิน เชน่ ขยายผลห้้อุงป็ฏิิบติัการ่วิิศวิกร่ร่มศาสตร์่ (STEAM Lab) ในโร่งเร่ย่นและวิิทยาลัย
อุาชว่ิศึกษา สร่า้งเวิท่ให้้เด็กรุ่น่ให้ม่แสดงอุอุกด้านควิามคิดสร้่างสร่ร่ค์และนวัิตกร่ร่ม เช่น Youth TedTalk ห้ร่อุ่ 
Youth-initiated Policy Pitching ขยายผลกลไกการ่จััดการ่เร่ย่นรู่โ้ดยใชง้านวิิจััยเป็็นฐาน (Research-based 
Learning) ท่�ใชโ้จัทยวิ์ิจััยจัากท้อุงถิึ�น

โปรุแกรุมท่� 4
ส่งเสริุมปัญญาปรุะดิ้ษฐ์เปน็ำฐานำขั้บเค์ลื�อุนำปรุะเทศในำอุนำาค์ต 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 ปัญญาปรีะดิษฐ์สำาห่รีับสาธารีณชิน การ่ฝึ่กอุบร่มร่ะยะสั�นห้ร่่อุจััดกิจักร่ร่มเพ่�อุสร่้างให้้เกิด 
กร่ะแสด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์สำาห้รั่บสาธาร่ณะและการ่สร่้างการ่ร่ับรู่้ในสังคม การ่สร่้างให้้เกิดควิามเข้าใจัการ่
ศึกษาพ่�นฐานด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์ให้้กับเด็กและเยาวิชน การ่พฒันาแร่งงานด้านปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์สร่า้งให้้เกิด
กำาลังคนป้็อุนตลาดแร่งงานท่�สามาร่ถึทำางานโดยใช้เทคโนโลย่ป็ัญญาป็ร่ะดิษฐ์และการ่เร่่ยนรู่้ขอุงเคร่่�อุง (AI/
Machine Learning) ได้ การ่สนับสนุนให้้ม่การ่เป็ล่�ยนผา่นธุร่กิจัสูยุ่คปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ ์การ่จััดตั�งศูนยก์าร่ศึกษา
และสง่เสร่มิปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ์
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โปรุแกรุมท่� 5 
ส่งเสริุมการุวิิจััยขั้�นำแนำวิหนำ�า และการุวิิจััยพื�นำฐานำ 
ท่�ปรุะเทศไทยม่ศักยภาพ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีแพัทยแ์ละสาธารีณสขุ้ข้ั�นแนวห่น้า (Health Frontier) และกิารีวิจัยพัื�นฐาน การ่วิิจััยเพ่�อุ
กำาห้นดทิศทางการ่วิิจััยให้้สอุดคล้อุงกับสถึานการ่ณ์ และควิามเช่�ยวิชาญขอุงป็ร่ะเทศ การ่วิิจััย Stem Cells, 
Biologics, Non-communicable Diseases (เชน่ Cardiovascular Diseases, Metabolic Syndrome, Bone 
and Joint Disease), Infectious Diseases (เช่น Dengue, HIV), Genetic Diseases (เช่น Thalassemia), 
Immunological Diseases การ่วิิจััยขั�นสงู อุาทิ Genomics, Regenerative Medicine, Precision Medicine, 
Artificial Intelligence, Medical Robotics และ Deep-tech Medical Device และการ่วิิจััยเพ่�อุอุนาคต (Future/
Frontier Research) เชน่ การ่วิิจััยด้าน Genomics, Regenerative Medicine, Precision Medicine, Artificial 
Intelligence, Medical Robotics และ Deep-tech Medical Device การ่วิิจััยท่�เป็็น Strategic Research Issue 
ท่�สร่้างป็ร่ะเทศท่�ม่ควิามเข้มแข็งด้าน Biomedical Search โดยเฉพาะการ่สร่้างกลุม่วิิจััยและ Infrastructure 
เชน่ งานวิิจััยด้าน Non-communicable Disease (เชน่ Cardiovascular Disease ในแถึบอุาเซึ่ย่น โร่คมะเร่ง็ 
ฯลฯ) โร่คติดเช่�อุ โดยเฉพาะโร่คเขตร้่อุน, วัิสดศุาสตร่ท์างการ่แพทย์, ผลิตภัณฑ์ิเสร่มิอุาห้าร่, Biologics (เชน่ 
วัิคซึ่น่, Recombinant Protein, Monoclonal Antibody, Transbody) ตลอุดจันสมุนไพร่และสาร่จัากธร่ร่มชาติ
ซึ่ึ�งร่วิมถึึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ิจัากกัญชา โดยสนับสนุนทั�ง Basic Science และ Applied Science ท่�เก่�ยวิขอุ้ง

 อาห่ารีเพัื�ออนาคต (Food for the Future) การ่วิิจััยเพ่�อุห้าแห้ล่งโป็ร่ต่นทางเล่อุกจัากพช่ สตัว์ิ
การ่ป็ร่ะเมินคุณภาพทางเคม่ป็ร่ะสาทสัมผัส (Chemical Senses) ในร่ะดับโมเลกุล (Molecular Sensory)  
ด้านกลิ�นร่ส และป็ร่ะสาทสัมผัสร่วิม และควิามสัมพันธ์ร่ะห้ว่ิางสมอุงและทางเดินอุาห้าร่ (Gut-brain Axis)  
การ่อุอุกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ิอุาห้าร่โดยใช้นวัิตกร่ร่มในร่ะดับช่วิวิิทยาโมเลกุลและการ่ใช้โคร่งสร้่าง 
พ่�นฐานด้าน OMICs การ่พัฒนาศูนยวิ์ิจััยพ่�นฐานและเทคโนโลยข่ั�นสงูขอุงอุุตสาห้กร่ร่มอุาห้าร่ เชน่ Molecular 
Sensory, OMICs in Food, Novel Food Processing and Smart Technology, Neuroscience-related Food 
Sensory Analysis, Chemical Migration of Food Contact Materials เป็็นต้น

 พัลังงานแห่ง่อนาคต (Future Energy) การ่วิิจััยเพ่�อุสร่า้งควิามมั�นคงด้านพลังงาน การ่พฒันา
วัิตถึุห้มุนเว่ิยนภายในป็ร่ะเทศเพ่�อุการ่ผลิตพลังงานอุยา่งยั�งย่น การ่เพิ�มจัำานวินและศักยภาพขอุงผู้ผลิตไฟฟ้า
ร่ายยอุ่ย การ่พัฒนาโคร่งการ่พ่�นฐานเพ่�อุร่อุงรั่บผู้ผลิตไฟฟ้าร่ายยอุ่ย การ่พฒันาแบตเตอุร่่ให้้สามาร่ถึใชง้านได้
ภายในอุาคาร่ห้ร่่อุโร่งไฟฟ้าขนาดเล็ก การ่พัฒนาแบตเตอุร่่ร่อุงร่ับการ่ใช้งานร่ถึยนต์ไฟฟ้า (EV) การ่พัฒนา
เทคโนโลยพ่ลังงานสะอุาด การ่บริ่ห้าร่จััดการ่และกักเก็บพลังงาน 

การ่พัฒนาอุุป็กร่ณ์และเคร่่�อุงตร่วิจัวัิดให้้พร่อุ้มกับภาคการ่ผลิต และการ่ใชพ้ลังงานท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็
เช่น Smart Meter และ Smart Device การ่พัฒนากฎร่ะเบ่ยบและข้อุบังคับ เพ่�อุร่อุงร่ับการ่เป็ล่�ยนแป็ลง
เทคโนโลย่ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลย่เป็ล่�ยนโลก (Disruptive Technology) การ่พัฒนาเทคโนโลย่เพ่�อุการ่ 
กักเก็บพลังงานท่�เห้มาะสมกับบริ่บทขอุงป็ร่ะเทศ การ่วิิจััยเชิงนโยบายด้าน Prosumer Blockchain P2P  
ด้านพลังงานไฟฟา้ และการ่สร่า้งควิามเป็็นธร่ร่มด้านพลังงาน
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 กิารีวิจัยพัื�นฐานด้านสังคมศาสตรี์ มนุษยศาสตรี์ และศิลปกิรีรีมศาสตรี์ การ่ร่่วิมกันสร่้าง 
อุงค์ควิามรู้่จัากทุนในชุมชนและท้อุงถิึ�นเพ่�อุสร้่างอุงค์ควิามรู่้ให้ม่ท่�ม่ควิามห้ลากห้ลายข้ามพ่�นท่�/วัิฒนธร่ร่ม/
ภาษาถิึ�น เกิดเป็็นนวัิตกร่ร่มท่�ม่ควิามห้ลากห้ลายอุย่างสอุดร่ับกับสังคมป็ัจัจุับัน การ่ศึกษาทุนทางสังคมและ
วัิฒนธร่ร่มท้อุงถิึ�นเพ่�อุใชเ้ป็็นกลไกในการ่พัฒนา โดยศึกษาในรู่ป็แบบ Basic Research ท่�ต้อุงเขา้ใจัแก่นแท้ขอุง
ชุมชน ซึึ่�งม่กร่ะบวินการ่วิิจััยอุยา่งม่สว่ินร่ว่ิมและได้ร่บัการ่ยอุมร่บัจัากชุมชน งานสร้่างสร่ร่ค์ผา่นภาษาถิึ�นและ
การ่ใช้ภาษาถิึ�นเพ่�อุทำาควิามเข้าใจัทุนทางวัิฒนธร่ร่ม การ่เข้าถึึง การ่ร่ักษา การ่ขยายควิามทุนทางวัิฒนธร่ร่ม
และมร่ดกทางวัิฒนธร่ร่ม งานวิิจััยพ่�นฐานเพ่�อุทำาควิามเขา้ใจัแก่นแท้ขอุงการ่แสดงขอุงชุมชนและท้อุงถิึ�นและ
พฒันาคณุภาพชวิ่ิต การ่สร่า้งควิามห้มายให้ม่แก่มร่ดกทางวัิฒนธร่ร่มขอุงชุมชนและท้อุงถิึ�น โดยกร่ะบวินการ่
ม่ส่วินร่่วิมและยอุมร่ับขอุงเจ้ัาขอุงวัิฒนธร่ร่ม การ่ใช้ทุนทางวัิฒนธร่ร่มและมร่ดกทางวัิฒนธร่ร่มเป็็นเคร่่�อุงม่อุ
ในการ่สร้่างกร่ะบวินการ่พัฒนาชุมชน การ่นำาควิามรู่้จัากสห้สาขาวิิชา เช่น วิิทยาศาสตร์่ วิิศวิกร่ร่มศาสตร์่ 
เศร่ษฐศาสตร่์ มาป็ร่ะยุกต์กับงานวิิจััยเชิงสังคม เพ่�อุให้้เกิดการ่เป็ล่�ยนแป็ลงทางสังคมอุย่างร่อุบด้าน อุาทิ  
การ่ทำาวิิจััยเชิงเศร่ษฐกิจัฐานร่าก เชน่ นวัิตกร่ร่มทางสงัคมร่ะดับชุมชน ห้ร่อุ่การ่ทำาวิิจััยด้านการ่พฒันาโดยให้้
ป็ร่ะชาชนทั�วิไป็เข้ามาม่สว่ินร่ว่ิม เป็็นต้น

 Open Society สงัคมสนัติปรีะชิาธรีรีม ศึกษาชอุ่งว่ิางขอุงทักษะผู้ป็ร่ะกอุบการ่ (Entrepreneurial 
Skills) ในป็ร่ะเทศไทย และสร้่างอุงค์ควิามรู่แ้บบอุงค์ร่วิม ด้านเศร่ษฐกิจั สงัคม การ่เม่อุง ศิลป็ะและวัิฒนธร่ร่ม
สร่า้งดัชน่สนัติป็ร่ะชาธร่ร่ม เพ่�อุการ่ติดตามผล

โปรุแกรุมท่� 6
พัฒนำาโค์รุงสรุ�างพื�นำฐานำทางการุวิิจััยท่�สำาคั์ญ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีจัดทำาแผนพัฒันาโครีงสรีา้งพัื�นฐานกิารีวิจัยข้นาดให่ญ่รีะดับชิาติ เน่�อุงจัากโคร่งสร้่างพ่�นฐาน
การ่วิิจััยขนาดให้ญ ่ใชง้บป็ร่ะมาณในการ่สร่า้ง ดำาเนินการ่และบำารุ่งร่กัษาสูง จัำาเป็็นต้อุงพึ�งพางบป็ร่ะมาณขอุง
ร่ัฐจัำานวินมาก และเป็็นร่ะยะท่�ต่อุเน่�อุงตลอุดอุายุการ่ใช้งาน ในบางกร่ณ่ต้อุงคำานึงถึึงการ่ร่่�อุถึอุนด้วิย ดังนั�น 
การ่ตัดสินใจัพัฒนาโคร่งสร่้างพ่�นฐานการ่วิิจััยขนาดให้ญ่จึังต้อุงคำานึงถึึงควิามจัำาเป็็น ลำาดับควิามสำาคัญ 
การ่ใช้ป็ร่ะโยชน์ ควิามสามาร่ถึในการ่เข้าถึึงและการ่บร่ิห้าร่จััดการ่ให้้คร่บทุกมิติ และการ่ลงทุนควิร่สัมพันธ ์
กับแผนพฒันาป็ร่ะเทศ

 โครีงสรีา้งพัื�นฐานกิารีวิจัยข้นาดให่ญ่ด้านวัฒนธรีรีม เพ่�อุเก็บร่วิบร่วิมควิามห้ลากห้ลายทาง
วัิฒนธร่ร่มและชาติพนัธุไ์ว้ิเป็็นสมบติัขอุงชาติและมนษุยชาติ เพ่�อุเป็็นแห้ล่งค้นคว้ิาและต่อุยอุดขอุงนกัวิิชาการ่
ไทยและนักวิิชาการ่ต่างชาติ เป็็นทุนสำาห้ร่บัการ่พัฒนานวัิตกร่ร่ม
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 กิารีเก็ิบรีวบรีวมตัวอย่างทางชิวีวิทยา เพ่�อุเก็บร่วิบร่วิมตัวิอุย่างทางช่วิวิิทยา พยาธิวิิทยาและ
ควิามห้ลากห้ลายทางช่วิภาพไว้ิเป็็นสมบัติขอุงชาติและมนุษยชาติ เพ่�อุเป็็นแห้ล่งค้นคว้ิาและต่อุยอุดขอุง 
นักวิิชาการ่ไทยและนักวิิชาการ่ต่างชาติ เป็็นฐานข้อุมูลเพ่�อุป็รั่บป็รุ่งพนัธุกร่ร่มและการ่รั่บม่อุการ่เป็ล่�ยนแป็ลง
สภาพภูมิอุากาศ ร่วิมทั�งเป็็นทุนในการ่พฒันานวัิตกร่ร่ม

 โครีงสรีา้งพัื�นฐานกิารีวิจัยข้นาดให่ญด้่านวิทยาศาสตรีก์ิายภาพั ควิามรู่ใ้ห้มห่้ร่อุ่เทคโนโลยใ่ห้ม่
เกิดจัากข้อุสรุ่ป็ขอุงการ่สำาร่วิจัธร่ร่มชาติในยา่นท่�ไมเ่คยทำาได้มาก่อุน ซึึ่�งต้อุงการ่เคร่่�อุงม่อุวิิทยาศาสตร์่ชุดให้ม่
ท่�ม่พลังอุำานาจัเพิ�มขึ�น การ่กำาห้นดวัิตถุึป็ร่ะสงค์และขอุบข่ายควิามสามาร่ถึขอุงโคร่งสร้่างพ่�นฐานการ่วิิจััย 
ขนาดให้ญ่ท่�ต้อุงการ่พัฒนาเป็็นสิ�งจัำาเป็็น เพ่�อุให้้สามาร่ถึป็ร่ะเมินควิามจัำาเป็็น ควิามเป็็นไป็ได้ และในการ่ 
ติดตามควิามก้าวิห้น้า

โปรุแกรุมท่� 7
โจัทย์ท�าทายด้�านำทรัุพยากรุ สิ�งแวิด้ล�อุม และการุเกษตรุ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีจัดกิารีทรีัพัยากิรีนำาและทะเล การ่วิิจััยเพ่�อุลดผลกร่ะทบทางเศร่ษฐกิจัจัากนำาท่วิมและ 
นำาแล้งลง ร่อุ้ยละ 50 ขยายร่ะบบการ่ให้้บริ่การ่ร่นำาป็ร่ะป็าท่�ม่ป็ร่ะสิทธภิาพให้้ทั�วิถึึงทกุคร่วัิเร่อุ่น และบร่หิ้าร่
จััดการ่ให้้สอุดคล้อุงกับควิามต้อุงการ่ขอุงการ่ใช้นำาทั�งภาคคร่ัวิเร่่อุน บร่ิการ่ และอุุตสาห้กร่ร่ม การ่ป็ร่ับป็รุ่ง 
และเช่�อุมโยงร่ะบบการ่บริ่ห้าร่จััดการ่นำาอุย่างม่เอุกภาพและม่ร่ะบบข้อุมูลสนับสนุนการ่ตัดสินใจัเชิงนโยบาย 
ท่�ม่ป็ร่ะสิทธิภาพ ร่วิดเร็่วิและแม่นยำา จััดให้้ม่ Marine Spatial Planning ขอุงป็ร่ะเทศไทย และจััดทำาบัญช่
เศร่ษฐกิจัสน่ำาเงินและฐานขอุ้มูลด้านเศร่ษฐกิจั สงัคม ผนวิกกับทรั่พยากร่ในทะเลลึกขอุงไทย

 กิารีลดมลพิัษทางอากิาศ การ่พัฒนาและป็ร่ับเป็ล่�ยน Business Model เกษตร่กร่ร่มเพ่�อุให้้ 
เกิดการ่เป็ล่�ยนการ่ป็ลูกพ่ชให้้ม่ควิามยั�งย่นยิ�งขึ�น การ่ศึกษาและวิิจััยเชิงลึกเก่�ยวิกับสาเห้ตุ แห้ล่งต้นกำาเนิด  
การ่เคล่�อุนท่�ขอุงมลพษิในพ่�นท่� และการ่ศึกษาป็ร่ะเมินผลกร่ะทบต่อุสาธาร่ณะ (Public Assessment) ทั�งด้าน
สุขภาพและเศร่ษฐกิจั การ่ขับเคล่�อุนยุทธศาสตร่์และบูร่ณาการ่การ่นำานโยบายสาธาร่ณะไป็ป็ฏิิบัติอุย่างเป็็น 
รู่ป็ธร่ร่ม

 ข้ยะพัลาสติกิในทะเล การ่บริ่ห้าร่จััดการ่ขยะและขอุงเส่ยโดยชุมชน ส่งเสริ่มการ่ใช้เทคโนโลย่
และนวัิตกร่ร่มธร่ร่มชาติเพ่�อุลดขยะและขอุงเส่ย (นโยบายและการ่วิิจััย) Waste to Energy (นโยบายและ 
การ่วิิจััย) การ่ลดก๊าซึ่เร่อุ่นกร่ะจักและการ่ป็รั่บตัวิต่อุการ่เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภูมิอุากาศ การ่จััดการ่ท่�ดิน การ่ใช้
ป็ร่ะโยชน์ท่�ดินและป่็าไม้ 
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โปรุแกรุมท่� 8
สังค์มส้งวัิย  

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีจัดรีะบบบรีกิิารีทางสังคม Social Service Development (การ่ป็ร่ะกันสงัคม การ่ชว่ิยเห้ล่อุ
ทางสังคม และการ่เป็็นหุ้้นสว่ินทางสังคม) สง่เสริ่มร่ะบบการ่ดูแลผู้สูงอุายุ พฒันา Care-relation ร่ะบบสุขภาพ
ร่อุงร่บัสงัคมสงูวัิย และบร่กิาร่ร่ะบบสขุภาวิะ บนฐานขอุงคร่อุบคร่วัิ และชุมชน ตลอุดจันการ่ป็ร่บัสภาพแวิดล้อุม
ให้้เป็็นมิตร่กับผู้สูงอุายุ บูร่ณาการ่ร่ะบบสนับสนุนทกุภาคสว่ินท่�เก่�ยวิขอุ้ง

 เตรียีมปรีะชิากิรีทุกิชิ่วงวัยให้่เท่าทันสังคมส่งวัย การ่พัฒนาศักยภาพป็ร่ะชากร่ทุกช่วิงวัิยให้้ 
เท่าทันสังคมสูงวัิย เน้นด้านควิามเท่าทันสุขภาวิะ (สุขภาพกาย จิัตใจัและสังคม) Health Literacy: HL  
เท่าทันเศร่ษฐกิจั Financial Literacy: FL และเท่าทันส่�อุ สาร่สนเทศ และดิจิัทัล Media Information and 
Digital Literacy: MIDL ป็ลูกฝั่งคุณธร่ร่มจัร่ิยธร่ร่ม ค่านิยมไทย การ่พัฒนาร่ะบบและกลไก และแนวิทาง 
ส่งเสร่ิมการ่พัฒนาคุ้มคร่อุงและพิทักษ์ป็ร่ะชากร่ทุกช่วิงวัิย ในกลุ่มวัิยเด็กและเยาวิชนเน้นให้้ม่ทักษะการ่คิด
วิิเคร่าะห์้ ให้้เกิดการ่บูร่ณาการ่ภาค่ทุกภาคส่วิน ร่ัฐ เอุกชน NGOs และป็ร่ะชาสังคม พัฒนากร่ะบวินการ่ครู่  
และกร่ะบวินการ่บุคลากร่ เพ่�อุเตร่ย่มป็ร่ะชากร่ทกุชว่ิงวัิยให้้เท่าทันสงัคมสงูวัิย

โปรุแกรุมท่� 9 
สังค์มคุ์ณภาพและค์วิามมั�นำค์ง 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีปรีับดุลอำานาจในสังคมให้่ปรีะชิาชินมีสิทธิ�ในกิารีตัดสินใจทิศทางกิารีพััฒนามากิข้ึ�น  
การ่จััดพ่�นท่�ในการ่พูดคุย เพ่�อุศึกษาถึึงสถึานการ่ณ์และทำาควิามเข้าใจัในควิามแตกต่างขอุงคนในสังคมเพ่�อุ 
ห้าทางแก้ไขปั็ญห้าร่่วิมกันและเร่่ยนรู่้ป็ร่ะสบการ่ณ์ร่่วิมกัน การ่ป็รั่บสมดุลอุำานาจัเพ่�อุให้้นโยบายส่วินกลาง
สามาร่ถึถูึกป็รั่บให้้เห้มาะสมกับบร่บิทในแต่ละพ่�นท่�โดยให้้ป็ร่ะชาชนม่สว่ินร่ว่ิมในการ่อุอุกควิามเห็้น และพฒันา 
การ่สง่เสร่มิให้้ป็ร่ะชาชนม่ควิามสามาร่ถึในการ่แก้ไขปั็ญห้าด้วิยการ่ทำาวิิจััย ห้ร่อุ่ม่สว่ินร่ว่ิมในการ่อุอุกแบบการ่
วิิจััยเพ่�อุการ่พัฒนาพ่�นท่�ขอุงตนเอุง เชน่ งานวิิจััยรู่ป็แบบ ABC (Area-base Development Research) และ 
CBR (Community-based Research)

 กิารีพััฒนาทักิษะและข้ีดความสามารีถึข้องทรีัพัยากิรีมนุษย์ การ่สร่้างอุงค์ควิามรู่้ท่�สอุดร่ับ 
และสามาร่ถึชว่ิยแก้ไขปั็ญห้าในสถึานการ่ณปั์็จัจุับนั โดยต้อุงป็ร่บัเป็ล่�ยนวัิฒนธร่ร่ม/เป็ล่�ยนควิามคิดขอุงคนท่�
อุาศัยควิามรู้่ทางมนุษยศาสตร่์และสังคมศาสตร่์ เพ่�อุเป็ล่�ยนจัากโลกขอุงฉันมาสู่การ่เป็็นโลกขอุงเร่า เพ่�อุให้้
สงัคมม่ควิามยั�งยน่และยอุมร่บัควิามแตกต่างห้ลากห้ลาย การ่สร่า้งสำานึกรั่บผิดชอุบขอุงมนุษย์ท่�ม่ต่อุธร่ร่มชาติ
และสิ�งแวิดล้อุม เพร่าะผู้ร่ับผลกร่ะทบค่อุคนในสังคมท่�จัะต้อุงร่ับม่อุกับโลกยุคโลกาภิวัิตน์ ภาวิะข้ามแดน  
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การ่จััดร่ะเบ่ยบโลกให้ม่ การ่พัฒนารู่ป็แบบการ่ศึกษาเพ่�อุพัฒนาทักษะการ่คิดขอุงคน เช่น การ่สอุนท่�ทำาให้้ 
คนทบทวินควิามเช่�อุขอุงตัวิเอุงไม่ให้้เป็็นเห้ย่�อุขอุงการ่คิดตาม ๆ กันไป็ (Victim of group thinking) การ่ศึกษา
แบบ Transformative Learning ท่�ทำาให้้เด็กต้อุงคิดได้มากกว่ิาครู่ กล้าคิดต่าง การ่ศึกษาท่�สร้่างควิามคิด 
เชงิวิิพากษ์ (Critical Thinking)  การ่ศึกษาท่�สร่า้งคนให้้ยอุมร่บัควิามแตกต่างห้ลากห้ลาย ทั�งชาติพนัธุ ์ศาสนา
และควิามเช่�อุควิามคิดทางการ่เม่อุง 

โปรุแกรุมท่� 10 
ยกรุะดั้บค์วิามสามารุถึการุแข่้งขั้นำและวิางรุากฐานำทางเศรุษฐกิจั 

 
ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 BCG in Action วิิจััยและพฒันานวัิตกร่ร่มเพ่�อุต่อุยอุดอุุตสาห้กร่ร่มเป็า้ห้มายเพ่�อุสร่า้งมลูค่าเพิ�ม
ภายใต้แนวิคิดเศร่ษฐกิจัชว่ิภาพ เศร่ษฐกิจัห้มุนเว่ิยน และเศร่ษฐกิจัสเ่ขย่วิ 

 AI & Data Economy วิิจััยด้านตลาดและแนวิโน้มเชงิลึกเพ่�อุร่ะบุควิามเป็็นไป็ได้ขอุงเทคโนโลยไ่ทย
ในตลาดโลกและภูมิภาค วิิจััยและพัฒนากฎห้มายท่�เก่�ยวิข้อุงในการ่ป็ลดล็อุกเทคโนโลย่ เชน่ สร่้าง Sandbox  
ท่�ชดัเจันและม่ Investment ในการ่ผลิต ผลิตภัณฑ์ิต้นแบบ + ทดลอุงตลาด + ป็ร่บัร่ะเบ่ยบให้้คร่บวิงจัร่การ่ผลิต  
ใช้กลไก เช่น Grand Challenge เพ่�อุเปิ็ดให้้กลุ่มเอุกชน/กลุ่มนักวิิจััยในการ่ทำาวิาร่ะแห้่งชาติขอุงการ่สร่้าง
ผลิตภัณฑ์ิ/นวัิตกร่ร่มพ่�นฐานห้ลักแทนรั่ฐเด่�ยวิ สนับสนุนการ่เปิ็ดข้อุมูลห้น่วิยงานภาครั่ฐมาจััดทำา Government 
Big Data การ่สร้่างควิามร่ว่ิมม่อุด้านการ่วิิจััยเชิงลึกกับต่างป็ร่ะเทศ เพ่�อุ Co-design Product, Co-production 
และ Co-manufacturing เพ่�อุให้้เกิด Tech Localization and Transfer

 เทคโนโลยแีละนวัตกิรีรีมเพัื�อกิารีพัฒันาอุตสาห่กิรีรีมยุทธศาสตรี ์(S-Curve) เชน่ อุุตสาห้กร่ร่ม
โลจิัสติกส ์พลังงาน อุาห้าร่ การ่ท่อุงเท่�ยวิ เป็็นต้น
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โปรุแกรุมท่� 11
สรุ�างและยกรุะดั้บศักยภาพวิิสาหกิจัเริุ�มต�นำ (Startup) พัฒนำารุะบบ
นิำเวิศนำวัิตกรุรุม และพื�นำท่�เศรุษฐกิจันำวัิตกรุรุม 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารียกิรีะดับความสามารีถึทางเทคโนโลยแีละนวัตกิรีรีมข้องผ่้ปรีะกิอบกิารีข้นาดกิลางและ 
ข้นาดย่อม และวิสาห่กิิจเรีิ�มต้น (Startup) โดยสร่้างกลไกสนับสนุนทั�งผู้ป็ร่ะกอุบการ่ร่ายเดิมและร่ายให้ม ่
ให้้สร่้างสินค้าห้ร่่อุบริ่การ่มูลค่าเพิ�มสูง สามาร่ถึเติบโตอุย่างก้าวิกร่ะโดด ร่วิมถึึงการ่พัฒนาและเพิ�มผลิตภาพ
ขอุงธุร่กิจัด้วิยวิิทยาศาสตร่ ์เทคโนโลย่และนวัิตกร่ร่มเพ่�อุการ่เจัร่ญิเติบโตอุยา่งยั�งยน่ โดยการ่สร่า้งร่ะบบนิเวิศ
นวัิตกร่ร่มท่�เห้มาะสม และม่กลไกท่�สำาคัญในการ่สนับสนุน เช่น กลไกการ่เช่�อุมโยงกับสถึาบันวิิจััย สถึาบัน 
การ่ศึกษา การ่สนับสนุนท่�ป็ร่กึษาทางด้านเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม การ่สง่เสร่มิการ่เขา้ถึึงแห้ล่งเงินทนุสำาห้ร่บั
ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ในการ่สร่า้งนวัิตกร่ร่ม แร่งจูังใจัทางภาษ่ การ่บม่เพาะผู้ป็ร่ะกอุบการ่ การ่เร่ง่การ่เจัร่ญิเติบโตขอุง
ผู้ป็ร่ะกอุบการ่ และการ่เช่�อุมโยงกับตลาดโลก

 ส่งเสรีมิและสนับสนุนกิารีพััฒนาเข้ตเศรีษฐกิิจพัิเศษที�รีฐับาลกิำาห่นดให่้เป็นพัื�นที�เศรีษฐกิิจ
ให่ม่ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกิรีรีม ได้แก่ การ่ยกร่ะดับร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิจัภาคตะวัินอุอุกให้้เป็็นเขตนวัิตกร่ร่ม
ร่ะเบ่ยงเศร่ษฐกิจัภาคตะวัินอุอุก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ให้้เกิดการ่วิิจััยและ 
พฒันาเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่มขั�นสงู โดยการ่พัฒนา EECi ให้้เป็็นพ่�นท่�ท่�เอุ่�อุต่อุการ่ทำาวิิจััย พฒันาและสร้่าง
นวัิตกร่ร่มร่่วิมกันร่ะห้ว่ิางภาคร่ัฐ เอุกชน มห้าวิิทยาลัย และการ่ใช้ทร่ัพยากร่ร่่วิมกันเพ่�อุก่อุให้้เกิดป็ร่ะโยชน์
สูงสุด เช่น การ่ร่วิมศูนย์ห้้อุงป็ฏิิบัติการ่และสนามทดสอุบนวัิตกร่ร่ม (Fabrication Laboratory & Test-bed 
Sandbox) ศูนย์ร่ับร่อุงมาตร่ฐานนวัิตกร่ร่มทางด้านร่ะบบและอุุป็กร่ณ์อัุจัฉร่ิยะ เป็็นต้น การ่จััดตั�ง EECi เป็็น 
เขตทดสอุบนวัิตกร่ร่มอัุจัฉร่ิยะขอุงป็ร่ะเทศท่�ผ่อุนป็ร่นกฎร่ะเบ่ยบท่�อุาจัเป็็นอุุป็สร่ร่คต่อุการ่คิดค้นนวัิตกร่ร่ม 
ร่วิมทั�งการ่พฒันาให้้เป็็นชุมชนการ่จ้ัางงานผู้เช่�ยวิชาญเทคโนโลยร่่ะดับสงูขอุงทั�งห้นว่ิยงานภาคร่ฐัและเอุกชน
ควิบคู่กับการ่ยกร่ะดับคณุภาพชวิ่ิตขอุงป็ร่ะชาชนในพ่�นท่�ด้วิยเทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม เพ่�อุนำาไป็สูก่าร่พัฒนา 
ท่�ยั�งยน่

 สง่เสรีมิและสนับสนุนกิารีพััฒนาศ่นย์กิลางวิจัยและนวัตกิรีรีม (Research and innovation 
hub) ร่อุงรั่บอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มายท่�ร่ฐับาลกำาห้นด ได้แก่ การ่พัฒนาเม่อุงนวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ (Food Innopolis) 
เพ่�อุดึงดูดบร่ิษัทอุาห้าร่ชั�นนำาขอุงโลกมาลงทุนนวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ในป็ร่ะเทศไทย และเช่�อุมโยงให้้เกิดการ่วิิจััย
และพัฒนา การ่ถ่ึายทอุดเทคโนโลย่ และถ่ึายทอุดอุงค์ควิามรู่้สู่บริ่ษัทเอุกชนไทยและสถึาบันการ่ศึกษาห้ร่่อุ
สถึาบันวิิจััยขอุงไทย ร่วิมถึึงการ่จััดตั�งและขยายการ่ดำาเนินงานเม่อุงนวัิตกร่ร่มอุาห้าร่ไป็ในพ่�นท่�ท่�ม่ควิามพร้่อุม
ด้านโคร่งสร่า้งพ่�นฐานและบุคลากร่ทั�งในพ่�นท่�สว่ินกลางและสว่ินภมิูภาคเพ่�อุนำาไป็สูก่าร่เป็็นศนูยก์ลางวิิจััยและ
นวัิตกร่ร่มด้านอุาห้าร่ท่�สำาคัญขอุงโลก ร่วิมถึึงการ่จััดตั�งและพฒันาศนูย์กลางวิิจััยและนวัิตกร่ร่มในอุุตสาห้กร่ร่ม
เป้็าห้มายอุ่�น ๆ อุาทิ เม่อุงนวัิตกร่ร่มสขุภาพ (Medicopolis) เป็็นต้น 
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 ยกิรีะดับศกัิยภาพัอุทยานวิทยาศาสตรีท์ี�มอีย่เ่ดิมให่เ้ข้ม้แข็้ง ทั�งอุุทยานวิิทยาศาสตร่ป์็ร่ะเทศไทย
และอุุทยานวิิทยาศาสตร่ภู์มิภาค ให้้สามาร่ถึร่อุงร่บัการ่สร่า้งนวัิตกร่ร่มขอุงภาคเอุกชน และสนับสนุนภาคเอุกชน
ให้้ลงทุนทำาวิิจััยและพัฒนาได้แบบก้าวิกร่ะโดด ร่วิมทั�งส่งเสร่ิมให้้ม่อุุทยานวิิทยาศาสตร่์ภูมิภาคเพิ�มขึ�น โดย 
ผลักดันมห้าวิิทยาลัยท่�ม่ศักยภาพและควิามพร่อุ้มในภมิูภาคร่ว่ิมดำาเนินการ่ให้้ยกร่ะดับเป็็นอุุทยานวิิทยาศาสตร่์
อุย่างเต็มรู่ป็แบบ ห้ร่่อุเป็็นอุุทยานวิิทยาศาสตร์่เฉพาะทาง เพ่�อุเป็็นการ่เพิ�มและขยายจุัดการ่ให้้บริ่การ่และ
โคร่งสร่า้งพ่�นฐานด้านวิิทยาศาสตร์่ เทคโนโลยแ่ละนวัิตกร่ร่ม ให้้กร่ะจัายคร่อุบคลุมอุยา่งทั�วิถึึงทั�งป็ร่ะเทศ

 สง่เสรีมิและสนับสนุนกิารีพัฒันาย่านนวัตกิรีรีม/ย่านสรีา้งสรีรีค์ มุง่เนน้การ่วิางแผนและอุอุกแบบ
พ่�นท่�และสงัคมเม่อุงบนห้ลักการ่ขอุงการ่พัฒนาเม่อุงให้้ดึงดดูกลุ่มผู้ป็ร่ะกอุบการ่ธุร่กิจันวัิตกร่ร่มให้้ร่วิมกันเป็็น
คลัสเตอุร์่ และม่นวัิตกร่ร่่วิมสร้่างสร่ร่ค์นวัิตกร่ร่มให้้ตร่งตามควิามต้อุงการ่ขอุงผู้คนในพ่�นท่� โดยการ่พัฒนา
โคร่งสร่า้งพ่�นฐาน เคร่่�อุงม่อุและกลไกท่�เอุ่�อุต่อุการ่ป็ร่ะกอุบธุร่กิจัและสง่เสร่มิคณุภาพชวิ่ิตขอุงผู้พักอุาศัยและ
ผู้ดำาเนินกิจักร่ร่มในยา่น ซึึ่�งนำาไป็สูก่าร่เช่�อุมต่อุ (Connecting) ขอุงกลุม่คนและแนวิควิามคิด (Idea) ภายในย่าน
ร่วิมถึึงการ่ม่กลไกท่�สง่เสริ่มการ่สร่า้งสร่ร่ค์นวัิตกร่ร่ม (Co-creation) และแบง่ปั็นควิามรู่ร้่ะห้ว่ิางกัน (Knowledge 
Sharing) นำาไป็สูก่าร่สร่า้งสนิค้าและบริ่การ่นวัิตกร่ร่ม และการ่พัฒนาเชงิพ่�นท่�อุยา่งม่คณุภาพ

 ส่งเสรีิมและผลักิดันให้่เกิิดบรีรียากิาศด้านกิารีวิจัยและกิารีสรี้างนวัตกิรีรีมที�ดีเอื�อต่อกิารี
ดำาเนินธุรีกิิจนวัตกิรีรีม (Ease of doing innovation business) ข้องผ่ป้รีะกิอบกิารี ร่วิมถึึงขจััดอุุป็สร่ร่คห้ร่อุ่
ขอุ้จัำากัดท่�ม่อุยูใ่นการ่ดำาเนินกิจักร่ร่มวิิจััย พฒันาและนวัิตกร่ร่ม ให้้สอุดคล้อุงกับทิศทางและนโยบายด้านการ่
วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตร่การ่ทางการ่เงินท่�ทันสมัยเพ่�อุสนับสนุนการ่สร้่าง
นวัิตกร่ร่ม ป็ร่ับป็รุ่งมาตร่การ่ทางภาษ่ให้้ม่ป็ร่ะสิทธิภาพเพ่�อุจูังใจัเอุกชนให้้ลงทุนทำาวิิจััยขับเคล่�อุนมาตร่การ่ 
จััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคร่ฐัเพ่�อุเป็็นกลไกสง่เสร่มิการ่สร่า้งนวัิตกร่ร่มโดยผู้ป็ร่ะกอุบการ่ไทย ป็ลดล็อุกกฎร่ะเบ่ยบต่าง ๆ 
ท่�เป็็นอุุป็สร่ร่คต่อุการ่สร่า้งงานวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม 
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โปรุแกรุมท่� 12 
โค์รุงสรุ�างพื�นำฐานำทางคุ์ณภาพและบริุการุ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีพัฒันารีะบบนิเวศโครีงสรีา้งพืั�นฐานทางคุณภาพัข้องปรีะเทศ นำาขอุ้ถึกเถ่ึยงและป็ร่ะเด็น
เสนอุแนะในสมุดป็กขาวิโคร่งสร่้างพ่�นฐานทางคุณภาพขอุงป็ร่ะเทศเก่�ยวิกับการ่พัฒนาร่ะบบนิเวิศโคร่งสร่้าง
พ่�นฐานทางคุณภาพขอุงป็ร่ะเทศมาพิจัาร่ณาต่อุยอุดดำาเนินการ่ เชน่ การ่พัฒนาห้น่วิยงานท่�ทำาห้น้าท่�กำาห้นด
นโยบายคุณภาพร่ะดับชาติและกำากับติดตามการ่นำานโยบายดังกล่าวิไป็ป็ฏิิบัติ การ่พัฒนากร่ะบวินการ่และ 
กลไกในการ่พฒันาทำางานร่ว่ิมกันขอุงอุงค์กร่ห้ลักขอุงร่ะบบโคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพ ร่วิมทั�งการ่สง่เสร่มิ
สนับสนุนให้้อุงค์กร่ห้ลักดังกล่าวิสามาร่ถึพัฒนาควิามสามาร่ถึทางวิิชาการ่และการ่ยอุมร่ับร่ะห้ว่ิางป็ร่ะเทศ  
ร่วิมถึึงการ่สนบัสนุนการ่พฒันาห้นว่ิยตร่วิจัสอุบและร่บัร่อุง และควิามตร่ะห้นกัและการ่ร่บัรู่ข้อุงภาคร่ฐั เอุกชน
และป็ร่ะชาชนในการ่นำาบร่กิาร่โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคณุภาพมาใชส้นับสนุนการ่ดำาเนินการ่และดำาเนินชวิ่ิต

 กิารีวิจัยโครีงสรี้างพัื�นฐานทางคุณภาพัเพัื�อปรีะเทศไทยในอนาคต โคร่งสร่้างพ่�นฐานทาง
คุณภาพขอุงป็ร่ะเทศไทยได้ร่ับการ่พัฒนาในช่วิงร่ะยะเวิลาย่�สิบกว่ิาปี็ท่�ผ่านมาโดยการ่สนับสนุนขอุงอุงค์กร่
ควิามร่ว่ิมม่อุขอุงร่ฐับาลต่างป็ร่ะเทศ 

ดังนั�นป็ร่ะเทศไทยจึังม่ป็ร่ะสบการ่ณ์ในการ่พัฒนาควิามสามาร่ถึเฉพาะด้านและการ่ใช้ป็ร่ะโยชน์  
แต่ขาดอุงค์ควิามรู้่และควิามเข้าใจัในอุ่กห้ลายด้าน จึังจัำาเป็็นต้อุงม่การ่ศึกษาวิิจััยควิามสัมพันธร์่ะห้ว่ิางแต่ละ
อุงค์ป็ร่ะกอุบ ร่วิมไป็ถึึงผลกร่ะทบขอุงโคร่งสร่้างพ่�นฐานทางคุณภาพต่อุควิามสามาร่ถึในการ่สร่้างนวัิตกร่ร่ม
และควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขันขอุงป็ร่ะเทศ ร่วิมถึึงโมเดลทางเล่อุกในการ่พฒันาโคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคุณภาพ
สำาห้ร่บัโมเดลการ่พฒันาเศร่ษฐกิจัรู่ป็แบบต่าง ๆ

 โครีงสรีา้งพืั�นฐานทางคุณภาพัข้องปรีะเทศเพัื�อกิารีใช้ิปรีะโยชิน์เชิิงเศรีษฐกิิจ กลุ่มช่วิภาพ 
พฒันาบริ่การ่โคร่งสร่า้งพ่�นฐานทางคุณภาพท่�สอุดคล้อุงกับแผนพัฒนาอุุตสาห้กร่ร่มชว่ิภาพ ห้ร่อุ่ BCG Economy 
โดยมุ่งเน้นการ่พัฒนาให้้เกิดควิามคร่บถ้ึวินและเพ่ยงพอุท่�จัะร่อุงร่ับและผลักดันอุุตสาห้กร่ร่มเป้็าห้มาย เช่น 
อุุตสาห้กร่ร่มอุาห้าร่สุขภาพ ให้้สามาร่ถึผลิตสินค้าคุณภาพสูง โดยท่�อุงค์ป็ร่ะกอุบอุาห้าร่ได้ร่ับการ่ร่ะบุและ 
วิิเคร่าะห์้อุย่างเห้มาะสม และกลุ่มกายภาพ พัฒนาบริ่การ่โคร่งสร้่างพ่�นฐานทางคุณภาพท่�สอุดคล้อุงกับแผน
พฒันาอุุตสาห้กร่ร่มท่�ป็ร่ะเทศไทยม่โอุกาสเป็็นเจ้ัาขอุงเทคโนโลย ่เชน่ ยานยนต์ไฟฟา้ขนาดเล็ก ห้ร่อุ่สิ�งท่�เป็็น
หั้วิใจัห้ลักในการ่พฒันานวัิตกร่ร่มและเทคโนโลย่อุนาคต เชน่ เซึ่นเซึ่อุร่อั์ุจัฉร่ยิะ 

 กิารีพััฒนาบุคลากิรีและวิชิาชิีพัโครีงสรี้างพัื�นฐานทางคุณภาพั การ่สร่้างและนำาโคร่งสร่้าง 
พ่�นฐานทางคุณภาพไป็ใช้งานจัำาเป็็นต้อุงใช้ควิามรู่้และทักษะเฉพาะ ควิร่ม่การ่พัฒนาห้ลักสูตร่วิิชาการ่ ห้ร่่อุ
ห้ลักสูตร่อุบร่มเฉพาะเพ่�อุใช้ในการ่สร่้างบุคลากร่กลุ่มน่�ในป็ร่ะเทศไทย ร่วิมทั�งม่การ่จััดทำาร่ายการ่ควิามรู่้และ
ทักษะท่�บุคลากร่ด้านน่�พงึต้อุงม่ เพ่�อุนำาไป็สูก่าร่ร่บัร่อุงคณุวุิฒวิิิชาชพ่และพัฒนามาตร่ฐานวิิชาชพ่ต่อุไป็
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 โครีงสรีา้งพัื�นฐานทางคณุภาพัรีะดับชุิมชิน พฒันาการ่นำาห้ลักการ่และกลไกโคร่งสร้่างพ่�นฐาน
ทางคุณภาพไป็สูชุ่มชนเพ่�อุสร่า้งโอุกาสและควิามเช่�อุมั�นในการ่พัฒนาผลผลิตชุมชนให้้ม่คณุภาพสมำาเสมอุและ
ม่ควิามนา่เช่�อุถ่ึอุยิ�งขึ�น ในขณะเด่ยวิกันก็สง่เสร่มิให้้ป็ร่ะชาชนและชุมชนเกิดควิามตร่ะห้นกัในห้นา้ท่�ขอุงผู้บร่โิภค
และผู้ผลิตท่�ด่ ท่�ต่างม่ห้น้าท่�และควิามร่บัผิดชอุบร่ว่ิมกันในการ่ทำาให้้ตลาดม่แต่สนิค้าคุณภาพและควิามป็ลอุดภัย
วิางขาย

โปรุแกรุมท่� 13 
นำวัิตกรุรุมสำาหรัุบเศรุษฐกิจัฐานำรุากและชุิมชินำนำวัิตกรุรุม 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 กิารีเพัิ�มข้ดีความสามารีถึข้องชุิมชินและท้องถิึ�นในกิารีบรีหิ่ารีจัดกิารี/กิารีวิจัยเพัื�อท้องถิึ�น
เพัื�อสรีา้งนวัตกิรีรีมชุิมชิน ยกร่ะดับคนฐานร่ากให้้เป็็นตัวิห้ลักในการ่พัฒนาตนเอุง เศร่ษฐกิจัฐานร่าก สร่้าง
กลไกการ่สร่้างการ่เร่่ยนรู่้เพ่�อุเสร่ิมพลังคนในชุมชนในการ่ยกร่ะดับเศร่ษฐกิจัฐานร่าก การ่สร่้างสังคมแห้่งการ่
เร่ย่นรู่ ้สร้่าง Learning Ecosystem สำาห้ร่บัชุมชนท้อุงถิึ�น

 นวัตกิรีรีมยกิรีะดับคุณภาพัชิวิีตข้องชุิมชิน/กิารีจัดกิารีและพัึ�งตนเอง และกิารีพััฒนาเมือง 
การ่จััดทำาแผนแม่บทชุมชนร่ะดับตำาบล อุงค์กร่ป็กคร่อุงส่วินท้อุงถิึ�น ในการ่เสริ่มสร่้างเศร่ษฐกิจัฐานร่าก  
การ่พฒันาศักยภาพผู้นำาชุมชนและคนในชุมชนเพ่�อุจััดการ่และพึ�งตนเอุงสอุดร่บักับกร่ะแสการ่พัฒนา 

 รีะบบข้้อม่ลและแพัลตฟื้อรีม์ความร่ีเ้พัื�อกิารีพััฒนาเศรีษฐกิิจฐานรีากิ สร่้างตัวิกลางในการ่
เช่�อุมโยงฐานข้อุมูล/ใช้ร่ะบบฐานข้อุมูลเพ่�อุอุอุกแบบการ่ทำางานร่่วิมกัน สร่้างร่ะบบข้อุมูลและแพลตฟอุร่์ม 
ควิามรู่เ้พ่�อุการ่พฒันาเศร่ษฐกิจัฐานร่ากให้้ห้นว่ิยงานต่าง ๆ สามาร่ถึเขา้ถึึงได้

 ชุิมชินนวัตกิรีรีม นวัตกิรีรีมทางสังคม สร่้างนักขับเคล่�อุนชุมชนเพ่�อุการ่พัฒนาชุมชนพ่�นท่�  
สร่้างชุมชนนวัิตกร่ร่ม/นวัิตกร่ร่มสังคมบนฐานการ่เร่่ยนรู่้และคนฐานร่ากเป็็นตัวิห้ลักในการ่พัฒนาตนเอุง
เศร่ษฐกิจัฐานร่าก สร่้างกร่ะบวินการ่เร่่ยนรู่้ในการ่จััดการ่และพัฒนาแผนชุมชนนวัิตกร่ร่มแบบม่ส่วินร่่วิมขอุง
ภาคป็ร่ะชาสงัคมในการ่จััดทำาแผนท้อุงถิึ�น
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โปรุแกรุมท่� 14
ข้จััด้ค์วิามยากจันำแบบเบ็ด้เสร็ุจัและแม่นำยำา 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 Big data รีะบบข้้อม่ลข้นาดให่ญ่เพัื�อบ่งชิี�กิลุ่มเป้าห่มาย บรีหิ่ารีจัดกิารีความชิ่วยเห่ลือและ
ติดตามปรีะเมินผลกิารีแก้ิปญัห่าความยากิจน จััดทำาร่ะบบฐานขอุ้มลูขนาดให้ญเ่พ่�อุบง่ช่�กลุ่มเป็า้ห้มาย บร่หิ้าร่
จััดการ่ควิามช่วิยเห้ล่อุและติดตามป็ร่ะเมินผลการ่แก้ปั็ญห้าควิามยากจัน บูร่ณาการ่ร่ะบบฐานข้อุมูลขอุง 
ทกุภาคสว่ินท่�เก่�ยวิขอุ้ง

 กิารีพััฒนาอาชิพีัและทักิษะกิารีปรีะกิอบกิารีข้องเกิษตรีกิรีและคนจนกิลุ่มเป้าห่มายเฉพัาะ 
การ่พัฒนาควิามรู่้และภูมิปั็ญญาท้อุงถิึ�นและเทคโนโลย่ และศูนย์แห้ล่งเร่่ยนรู่้ทักษะในการ่ป็ร่ะกอุบอุาช่พ  
การ่บร่หิ้าร่จััดการ่เงินทุนและการ่จััดการ่ตลาดให้้กลุ่มเป้็าห้มายเฉพาะ 

โปรุแกรุมท่� 15 
เมือุงน่ำาอุย่้และการุกรุะจัายศ้นำย์กลางค์วิามเจัริุญ 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 เมอืงน่าอย่ ่ทันสมัย ใกิล้บา้น มงีานทำา การ่พฒันา S-curve ท่�ตั�งอุยูบ่นฐานทร่พัยากร่ขอุงท้อุงถิึ�น
เพ่�อุการ่พัฒนาเศร่ษฐกิจัร่ะดับพ่�นท่� เป็็นแนวิทางห้นึ�งในการ่กร่ะจัายควิามเจัริ่ญเพ่�อุให้้เกิดการ่เติบโตขอุง
เศร่ษฐกิจัร่ะดับจัังห้วัิด เกิดการ่กร่ะจัายร่ายได้ ลดควิามเห้ล่�อุมลำาขอุงการ่จััดสร่ร่และการ่กร่ะจัายผลผลิต และ
ควิามมั�งคั�งทั�งด้านเกษตร่กร่ร่ม อุุตสาห้กร่ร่ม บร่กิาร่ โดยป็ร่ะชาชนในพ่�นท่�ต้อุงม่สว่ินร่ว่ิมในการ่แก้ไขปั็ญห้า
พ่�นฐานทางเศร่ษฐกิจัขอุงชุมชน เพ่�อุลดปั็ญห้าการ่อุพยพยา้ยถิึ�นไป็สูเ่ม่อุงให้ญ ่การ่พฒันาควิามรู่แ้ละพฒันา
คณุภาพทรั่พยากร่บุคคลเพ่�อุพฒันาท้อุงถิึ�น โดยควิามรู่ต้้อุงมากกว่ิาร่ะดับการ่วิิจััย ซึ่ึ�งควิามรู่ดั้งกล่าวิจัะถึกูใช้
เป็็นข้อุมูลเชิงป็ร่ะจัักษ์ (Evidence Base) ในการ่กำาห้นดทิศทางการ่พัฒนา และสร่้างแนวิทางกลไกให้ม่เพ่�อุ 
เสร่มิสร่า้งควิามร่ว่ิมม่อุในการ่สร้่างโคร่งการ่พัฒนาเม่อุง

โปรุแกรุมท่� 16 
ปฏิิรุ้ปรุะบบวิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม 

ตัวิอุย่างแผู้นำงานำ 

 Global Partnership Program การ่สร้่างเคร่อุ่ขา่ย การ่แลกเป็ล่�ยนบุคลากร่ วิวิน. การ่ทำางาน
วิิจััยร่ว่ิมกันร่ะห้ว่ิางนักวิิจััยไทยกับนักวิิจััยในภาคเอุกชน และนักวิิจััยต่างป็ร่ะเทศในสาขาท่�สำาคัญขอุงป็ร่ะเทศ
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แพลตฟอุร์ุม 1                     
การพััฒนากำาลัังคนแลัะสถาบัันความร้�
โปร์แกร์ม 1 สร้์างร์ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้้มีคุณภาพ 

แผนงาน 1 โคร่งการ่สนับสนุนการ่ทำาวิิจััยและนวัิตกร่ร่มร่ะดับห้ลังป็ริ่ญญาเอุก ห้ลังป็ริ่ญญาโท และบัณฑิิตศึกษา 
ร่อุงร่บัอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร์่

โปร์แกร์ม 4 ส่งเสริ์มปัญญาปร์ะดิษฐ์์เป็นฐ์านขัับเคล่�อุนปร์ะเทศในอุนาคต 

แผนงาน 1   ปั็ญญาป็ร่ะดิษฐส์ำาห้ร่บัทุกคนและปั็ญญาป็ร่ะดิษฐ/์วิิทยาการ่หุ้น่ยนต์สำาห้ร่บัทกุคน

โปร์แกร์ม 5 ส่งเสริ์มการ์วิิจััยขัั�นแนวิห้น้าและการ์วิิจััยพ่�นฐ์านที�ปร์ะเทศไทยมีศักยภาพ 

แผนงาน 1 แผนงานสร่า้งโอุกาสและควิามสามาร่ถึในการ่เขา้สูยุ่คเทคโนโลยค่วิอุนตัม

แผนงาน 2 แผนงานสร่า้งโอุกาสและควิามสามาร่ถึในการ่เขา้สูก่าร่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าด้านอุวิกาศและดาร่าศาสตร่์

แผนงาน 3 ขอุ้ร่เิร่ิ�มการ่วิิจััยขั�นแนวิห้น้าป็ร่ะเทศไทย 

แผนงาน 4 แผนงานยกร่ะดับคณุภาพและสมร่ร่ถึภาพขอุงทนุมนษุยใ์นศตวิร่ร่ษท่� 21 ด้วิยมนษุยศาสตร่ ์สงัคมศาสตร่์
และศิลป็กร่ร่มศาสตร่์

แพลตฟอุร์ุม 2       
การวิจััยแลัะสร�างนวัตกรรมเพ่ั�อตอบัโจัทย์ท�าทายสังคม
โปร์แกร์ม 7 โจัทย์ท้าทายด้านทรั์พยากร์ สิ�งแวิดล้อุม และการ์เกษตร์ (ร์วิมภัยแล้ง) 

แผนงาน 1 Zero Waste Everywhere

แผนงาน 2 Thailand Citizen RDI X-Prize

โปร์แกร์ม 8 สังคมสูงวัิย 

แผนงาน 1 60 is the new 40

โปร์แกร์มที� 9 สังคมคุณภาพและควิามมั�นคง

แผนงาน 1 คร่อุบคร่วัิไทยไร่ปั้็ญห้าควิามรุ่นแร่ง

แผนงาน 2 สามแยกนำาใจั ถึนนมาร่ยาทด่/ ควิามป็ลอุดภัยทางถึนน

แผนงาน 3 เช่�อุมไทยเช่�อุมโลก

แผนงาน 4 แผนงานวิิจััยมุง่เป้็าด้านการ่แพทย์และสาธาร่ณสุข

รุายชืิ�อุโค์รุงการุริุเริุ�มสำาคั์ญ (Flagship) 
แผู้นำงานำและแผู้นำงานำย่อุย พ.ศ. 2563 [FS63] รุายโปรุแกรุม ดั้งน่ำ�
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แพลตฟอุร์ุม 3                     
การวิจััยแลัะนวัตกรรมเพ่ั�อเพิั�มขีีดความสามารถในการแข่ีงขัีน
โปร์แกร์ม 10 ยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข่ังขัันและวิางร์ากฐ์านทางเศร์ษฐ์กิจั 

แผนงาน 1 การ่ขบัเคล่�อุนเศร่ษฐกิจัชว่ิภาพ-เศร่ษฐกิจัห้มุนเว่ิยน-เศร่ษฐกิจัสเ่ขย่วิ (BCG in Action)

แผนงาน 2 การ่พฒันาต่อุยอุดเทคโนโลย่จัากต่างป็ร่ะเทศสำาห้ร่บัอุุตสาห้กร่ร่มยุทธศาสตร์่ (Technology Localization)

แผนงาน 3 ควิามร่่วิมม่อุร่ัฐและเอุกชนเพ่�อุพัฒนาผู้ป็ร่ะกอุบการ่นวัิตกร่ร่ม (Public Private Partnership for Innovation 
Driven Enterprises: PPP-IDEs)

แผนงาน 4 อุุทยานวิิทยาศาสตร์่ภูมิภาค

แผนงาน 5 แฟลตฟอุร่์มบ่มเพาะด้านวิิทยาศาสตร่์และเทคโนโลย่เชิงลึกเพ่�อุการ่ต่อุยอุดสู่ภาคอุุตสาห้กร่ร่ม (Deep Science 
and Technology Accelerator)

แผนงาน 6 เกษตร่สมัยให้ม่ (Smart Farming)

แผนงาน 7 แผนงานวิิจััยจ่ัโนมิกสป์็ร่ะเทศไทย

โปร์แกร์ม 12 โคร์งสร้์างพ่�นฐ์านทางคุณภาพและบริ์การ์

แผนงาน 1 เสร่มิสร่า้งสมร่ร่ถึนะและขยายขอุบเขตบร่กิาร่โคร่งสร้่างพ่�นฐานทางคุณภาพขอุงป็ร่ะเทศ (NQI)

แพลตฟอุร์ุม 4                     
การวิจััยแลัะนวัตกรรมเพ่ั�อเพิั�มการพััฒนาเชิิงพ่ั�นที�แลัะลัดความเหล่ั�อมลัำ�า
โปร์แกร์ม 13 นวัิตกร์ร์มสำาห้รั์บเศร์ษฐ์กิจัฐ์านร์ากและชุุมชุนนวัิตกร์ร์ม 

แผนงาน 1 ชุมชนนวัิตกร่ร่มเพ่�อุการ่พฒันาอุยา่งยั�งยน่

แผนงาน 2 มห้าวิิทยาลัยเพ่�อุการ่พฒันาพ่�นท่�

แผนงาน 3 โคร่งการ่พัฒนาธุร่กิจันวัิตกร่ร่มเพ่�อุสงัคมและชุมชน (Social Innovation)

โปร์แกร์ม 15 เม่อุงน่าอุยู่และการ์กร์ะจัายศูนย์กลางควิามเจัริ์ญ 

แผนงาน 1 พ่�นท่�นวัิตกร่ร่มการ่ศึกษา

โปร์แกร์ม 16 การ์ปฏิิรู์ปร์ะบบการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวัิตกร์ร์ม 

แผนงาน 1 การ่วิิจััยเชิงร่ะบบและการ่ศึกษาอุนาคตเพ่�อุกร่ะบวินทัศน์ให้ม่ในการ่พัฒนาป็ร่ะเทศ (New Development  
Paradigm)

แผนงาน 2 โคร่งการ่นำาร่อุ่งการ่พลิกโฉมร่ะบบการ่อุุดมศึกษาขอุงป็ร่ะเทศไทย (Reinventing University)

แผนงาน 3 โคร่งการ่พัฒนาเคร่อุ่ขา่ยควิามร่ว่ิมม่อุนานาชาติเพ่�อุการ่ยกร่ะดับควิามเป็็นเลิศขอุงมห้าวิิทยาลัยไทย

แผนงาน 4 โคร่งการ่พัฒนาเคร่อุ่ขา่ยควิามร่ว่ิมม่อุนานาชาติเพ่�อุการ่เพิ�มขด่ควิามสามาร่ถึในการ่แขง่ขนัขอุงป็ร่ะเทศ
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2 กลไกการุขั้บเค์ลื�อุนำแผู้นำด้�านำ วิวินำ.  
 และการุติด้ตามปรุะเมินำผู้ล

การ่ขบัเคล่�อุนแผนด้าน วิวิน. จัะดำาเนนิการ่โดยคณะกร่ร่มการ่สง่เสร่มิวิิทยาศาสตร่ ์วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
(กสวิ.) และใช้ป็ร่ะโยชน์จัากกอุงทุนส่งเสริ่มวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม เพ่�อุส่งเสริ่ม สนับสนุน และ 
ขับเคล่�อุนร่ะบบการ่วิิจััยและนวัิตกร่ร่มขอุงป็ร่ะเทศด้านวิิทยาศาสตร์่ เทคโนโลย่ สังคมศาสตร์่ มนุษยศาสตร์่ 
และสห้วิิทยาการ่ เพ่�อุสร้่างอุงค์ควิามรู่พั้ฒนานโยบายสาธาร่ณะ และสนับสนุนการ่นำาผลงานวิิจััยและนวัิตกร่ร่ม
ไป็ใชใ้นเชงิเศร่ษฐกิจัและสงัคมเพ่�อุให้้เกิดการ่พัฒนาป็ร่ะเทศอุยา่งสมดลุและยั�งยน่

การ่ติดตามป็ร่ะเมินผลแผนด้านวิิทยาศาสตร์่ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม แบง่อุอุกเป็็น 2 ด้าน ดังน่� 

1. ด้�านำการุติด้ตามและปรุะเมินำผู้ลสัมฤทธิ�หน่ำวิยงานำในำรุะบบวิิทยาศาสตร์ุ  
วิิจััยและนำวัิตกรุรุม 

ม่การ่กำาห้นดตัวิช่�วัิดผลสัมฤทธิ�สำาห้ร่ับห้น่วิยงานแต่ละร่ะดับ (Tier) ให้้ม่ควิามแตกต่างกันตาม 
พนัธกิจัขอุงห้นว่ิยงานนั�น ๆ โดยเป็็นการ่ทำางานในลักษณะม่สว่ินร่ว่ิม และมุง่เน้นผลสมัฤทธิ�ตามภาร่กิจัห้น้าท่�
ขอุงห้นว่ิยงานนั�น ๆ ซึ่ึ�งการ่ทำางานจัะแบง่เป็็นสอุงร่ะยะ โดยเริ่�มจัากการ่กำาห้นดตัวิช่�วัิดผลสมัฤทธิ�ขอุงห้นว่ิยงาน 
และป็ร่ะกาศกำาห้นดโดยคณะกร่ร่มการ่ส่งเสร่ิมวิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม ห้ลังจัากนั�นจัะต้อุงม่การ่ 
ติดตามป็ร่ะเมินผลสัมฤทธิ�ขอุงห้น่วิยงานตามห้ลักการ่และวิิธ่การ่ซึึ่�งกำาห้นดโดยคณะกร่ร่มการ่ติดตามและ
ป็ร่ะเมินผล

2. ด้�านำการุติด้ตามและปรุะเมินำผู้ลลัพธ์และผู้ลกรุะทบข้อุงโค์รุงการุวิิจััยท่�ได้�รัุบ 
งบปรุะมาณจัากกอุงทุนำส่งเสริุมวิิทยาศาสตร์ุ วิิจััยและนำวัิตกรุรุม 

เป็็นการ่ดำาเนินการ่เพ่�อุสนับสนุนทางวิิชาการ่ให้้กับคณะกร่ร่มการ่ติดตามและป็ร่ะเมนิผลการ่สง่เสร่มิ
วิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและนวัิตกร่ร่ม โดยมุ่งเน้นการ่ให้้ข้อุมูลผลการ่ป็ร่ะเมินการ่ส่งเสร่ิมวิิทยาศาสตร่์ วิิจััยและ
นวัิตกร่ร่ม ในภาพร่วิมขอุงป็ร่ะเทศว่ิา ได้สร้่างผลกร่ะทบให้้กับเศร่ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อุมได้มากน้อุย 
เพย่งใด





เตรุ่ยมค์นำไทยแห่งศตวิรุรุษท่� 21 
พัฒนำาเศรุษฐกิจัท่�กรุะจัายโอุกาสอุย่างทั�วิถึึง 

สังค์มท่�มั�นำค์ง และสิ�งแวิด้ล�อุมท่�ยั�งยืนำ 
โด้ยสรุ�างค์วิามเข้�มแข็้งทางนำวัิตกรุรุมรุะดั้บแนำวิหนำ�าในำสากล 

นำำาพาปรุะเทศไปส่้ปรุะเทศท่�พัฒนำาแล�วิ


