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<:8!F!>Z6!"#78,4##=)$#(-">G*= Fundamental Fund
1. >F#0)5=M:$C#98+$%#
2. I8%-2:6I&7:$!&',:(N=/+3M:$*'6F()*-/)*'/*8$/!"#67%# 88#. /+./01%2,*34%,5
3. >5=%*@%RU$I8%->*7:-M:$#F)85=F+ !&'I8%->*7:-M:$;I*?9:$-?:/:.D)*@3
4. KC7I8%-2<%IFZ)F(NI*$)%*,9:;#?9:$/A9-A2FZZ%"X)>F# (Q-9K49 !I9,7:$6<%;#5#)%*,9:;#?9:$)
5. C#98+$%#,7:$=F6/<%*'(()%*(*5C%*=F6)%*M7:-X&/A9Q67*F($(D*'-%@ >*7:-,9:)%*,*8=2:(
6. D*'25/05H%>!&'D*'25/05"&M:$)%*(*5C%*=F6)%*$(D*'-%@M:$C#98+$%# (,F84AG8F6)
7. I<%#U$RU$"&"&5,/"&&F>03/A9-A"&)*'/(
8. >5=%*@%=%))%*K4GD*'N+4#3;45$#N+(%+ 2%0%*@' 2F$I- 259$!86&7:- 
9. I8%-I.7-I9%M:$"&$%#85=F+

/A9-%: )%*D*'4.- )28. I*FG$/A9 1/2563 8F#/A9 15 -.I. 63 17



1&C?!"#!D"<;,!#*)=)$#(-">#"3<;@13="; 4D"<#8) Fundamental Fund
1. >5=%*@%I9%;B&A9+$(D*'-%@*%+C#98+$%# 3 - 5 DA+7:#C&F$ (Evidence-based)
2. >5=%*@%D*'25/05H%>!&'D*'25/05"&M:$)%*K4G=9%+;$5#$(D*'-%@!&'I8%-2<%;*W=M:$)%*6<%;#5#)%*

K#:6A,I9%;B&A9+ 3-5 DA (Performance-based)
• C%)I9%;B&A9+)%*K4G$(D*'-%@ 2X$)89%I9%;B&A9+*8-M:$D*';/1 >5=%*@%KC7$(D*'-%@:+9%$#7:+;/9%;65-
• C%)I9%;B&A9+)%*K4G$(D*'-%@ ,<9%)89%I9%;B&A9+*8-M:$D*';/1 >5=%*@%KC7$(D*'-%@,<9%)89%$(D*'-%@;65- 10%
• Top up K#D*';6W#/A92%-%*R,:(N=/+3/A92<%IFZM:$D*';/1

3. >5=%*@%=%);DG %C-%+/A9;DE#D*';6W#2<%IFZ/A9D*';/1,7:$)%* !&';DE#C#7%/A9M:$C#98+$%#
4. >5=%*@%=%))%*,:(2#:$,9:D*';6W#85=F+KC-9
5. )%*>5=%*@%;>59-;*?9:$M:$ Sectorial priority 
6. K#)*@A/A9C#98+$%#-ANI*$)%**5;*59-M#%6KCZ9 KC7#<%;2#:,9: 2)28. ;>?9:)<%C#6KC7;DE# Strategic 

/A9-%: )%*D*'4.- )28. I*FG$/A9 1/2563 8F#/A9 15 -.I. 63 18
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!"#$%&'() 1 *+'",-.+
*/+#,01.!#234+5,.16+)'7 8

!"#$%&'() 2 *+'69:,;!#2
3'8+0.6,$*'')<"=>&$&5?:@;(

@8+@+;A&03,01)
!"#$%&'() 3 *+'69:,;!#2
3'8+0.6,$*'')<"=>&<"9>)ABC
16+)3+)+'4*+'!A>0A,.

!"#$%&'() 4 *+'
69:,;!#23'8+0.6,$*'')
<"=>&*+'",-.+<D90"=E.@B>
!#2#C16+)<F#=>&)#/E+

?G'!*') 16 *+'GH9'7G'255
*+'&IC)JK*L+ 69@;+J+3$'( 

69:,;!#2.6,$*'')

?G'!*') 17 *+'!*8G,MF+
69*N$A&0G'2<@J

>5=%*@%,%-B%)/F1#3 (Scenario) N6+
)%*-. 9$ ;#7#2#F(2#.# Strategic Fund ;DE#
C&F);>?9:,:(+./01%2,*3!&'!"#67%# 88#. 
M:$D*' ;/1 !&'2#F(2#.# Fundamental 
Fund I?:$%#85=F+>?G#J%# ;>?9:,:(>F#0)5=
C&F)M:$C#98+$%#K#*'(( 88#. /A92:6I&7:$
)F()%*>FO#%D*';/1 K#)%*2*7%$I8%-
;M7-!MW$M:$C#98+$%# :%/5 )%*>FO#%
)<%&F$I#M:$2R%(F#)%*1U)T% !&'&6I8%-
;C&?9:-&<G%M:$C#98+$%#H%I*FJ ;>?9:2#F(2#.#
Strategic Fund !&'"&F)6F#KC7 ;)56)%*K4G
D*'N+4#3QD2X9D*'4%4#Q67

9;12"=!"#78,4##=)$#(-">5"- 4 Platform 17 Program $? =)$#(-"> E... 2565

:7%$:5$=%)2F6298#$(D*'-%@M:$ SF !&' FF K#DA$(D*'-%@ >.1. 2564 

;H3)"39:(3+2C."45#6 *11;. FEN@*!"#E8J;" E... 2563 - 2570

20



#())!"#78,4##9:()#&<"#=)$#(-">
9)))'#>"!"#2?@-+ @=A:48-B2C&6
$#(7D"$? =)$#(-"> E... 2565

21



#())!"#78,4##9:()#&<"#
=)$#(-">9)))'#>"!"#2?@

-+@=A:48-B2C&6
D*'=<%DA $(D*'-%@ >.1. 2565

9;12"=!"#78,4## 
Strategic Fund (SF) 60%
Fundamental Fund (FF) 40%

1 Block  
grant

& Multi-year 
budgeting

2

3

45

6

FRN@ *-H3=3+2C."45#6
#(,8)R"5& & -?!"#78,    

Priority setting

E&7"#>"
5"- Scenario

& A:!"#2D"=";
95@:( Platform 
G*=$? !@*;

!:Q!
G*=#())
)#&<"#=)$#(-">   

4@=F4#&-#())
!"#)#&<"#78,!"#
9:(5&,5"-

$#(F-&;A: OKRs
A@"; NRIIS

)*'=%+:<%#%=KC7 
PMU 

-. 9$;#7#/A9 
SF 

;>?9:!)7DFZC%
D*';/1

;>?9:KC7;)56"&&F>/3/A9-AI.@H%> 
Q67K#;8&%/A9;C-%'2-

Revised: /(/8#)%*=F62**K#DA/A9"9%#-%
Reallocate ;>59--&6$(D*'-%@K#!"#$%#/ND*!)*-

Replace ;D&A9+#!D&$-D*F(D*.$$(D*'-%@QD+F$!"#$%#KC-9

22



=)$#(-">FEN@*4;8)4;+; 11;. (!"#1&783)
2?@-?F$O "<-"35"-;H3)"39:(9A; 11;.#(,8)$#(F2.

(<;@13)#&<"#78,!"#2+;)

� Q-@;I*3!1@" 50 % (F,&- 10 – 20 %)
� F$O "<-"35"- 4 Platform 16+ Programs
� 5&,5"-9:(5#174*)F$O "<-"328O=T;,I";F;NO*<"A:!"#1&7839:( OKRs
� -?)'#>"!"#G*=!"#1&783G*=;8!1&783 28O=T;9:(5@"=4S")8;7"!

<:"!<:"34"G"K1"-FR?@ 31R"U
� ,D"F;&;!"#)#&<"#78,!"#H,3 7 PMU 
� -?)'#>"!"##(<1@"= PMU

=)$#(-">FEN@*4;8)4;+; 11;. (!"#1&783)
2?@-?F$O "<-"35"-;H3)"39:(9A;#(,8)<;@13="; 

(-<"1&23":83 / !#- / !#(2#1=)

� Q-@-"!!1@" 50 % (F,&- 80 – 90 %)
� 78,T<IF$V; Block Grant KN* -?!#*)1=F=&;F$V;!I*;T<I95@:(<;@13="; (*I"=*&=

1=F=&;7"!=)$#(-">2?@<;@13=";FK3Q,I#8) 3–5 $? 3I*;<:8=9:(A:!"#
,D"F;&;="; 9:(!D":8=,D"F;&;!"#E8J;"1&C?!"#KD";1>!#*)1=F=&;T<-@2?@,?G/O;

� T<I<;@13=";78,4##=)$#(-">5"-!#*) Block Grant H,3E&7"#>"5"-
;H3)"39:(9A;#(,8)<;@13=";F$V;<:8!FEN@*4#I"=A:=";/A:A:&5 95@H,3
K1"-F<W;R*)7"! !41.*(semi–Autonomy) FEN@*T<IF!&,2&.2"=G*=!"#
E8J;",I";;?OG*=<;@13=";2?@*"74"-"#S;D"Q$4'@F$O "<-"3T;#(,8)$#(F2.,I13 
*?!28O=FEN@*FE&@-.8!3L"E!"#)#&<"#/78,4##=)G*=95@:(<;@13="; H,3
<;@13=";5I*=;D"F4;*1@"7(4@=A:A:&5*(Q# $#(F-&;A: Accountability 5@*
A:A:&52?@97I=Q1I (1&C?!"#*3' @#(<1@"=!"#<"#N*)

� -8!,D"F;&;!"#H,3;8!1&783T;<;@13=";;8O; P H,3*"7Q-@7D"F$V;5I*=)'#>"!"#
#(<1@"=!8;

� A:A:&59)@=Q,IF$V;28O=1&R"!"# (A:=";5?E&-E6T;1"#4"#1&R"!"#) FR&=48=K- 
(9!IQG$8U<"R+-R;/48=K- K1"-F$V;*3' @) FR&=F.#0M!&7 (9!IQGE8J;"L"K!"#
A:&528O=#(,8)!:+@-F:W!/*+54"<!##-) FR&=;H3)"3

9;12"=!"#)#&<"#=)$#(-"> 11;.

23



!"#)#&<"#H$#9!#-,I";!"#E8J;"1&23"."45#6 
1&7839:(;185!##-

24



P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

P.17 การแกไขปญหา
วิกฤตของประเทศ

P17 การแกไขปญหาวิกฤต
ของประเทศ(บางแผนงาน)

H$#9!#-2?@ PMU #8)A&,R*)

25



Strategic research supply chain budget allocation: Agro & Food Industry

Breeding Production Harvest and 
Selection

Secondary 
Processing Storage ConsumptionPrimary 

Processing Transportation Sales

Smart Breeding Smart Agriculture

Technology and Innovation University

Area-based resource planning
Area-based and Community University

Knowledge-based Economy
Global and Frontier University 

Technology road map

Smart Distribution and Procession

Government SMEs Company Company Limited
26



G8O;5*;!"#3N@;KD"G*=)$#(-"> (G"G/O;) G*=!*=2+; 11;.

27

<;@13)#&<"#9:(78,!"#2+; (PMU)

Strategic Fund Fundamental Fund

HK#=!"#HK#=!"#

4S")8;*+,-./!0"/<;@13=";

9A;$%&)85&!"#

9A;=";3@*3

 

4S")8;*+,-./!0";8!1&783 ;8!1&783

(5"-;H3)"39:(9A; 11;.#(,8)$#(F2.) (5"-;H3)"39:(9A;#(,8)<;@13=";)

KD"G*=)$#(-">G*=
4S")8;*+,-./!0"/

<;@13=";

KD"G*=)$#(-">G*=
<;@13)#&<"#9:(
78,!"#2+; (PMU)

)&F9#)*:$I<%M:$(D*'-%@M:$C#98+$%#

KD"G*=)$#(-">G*=!*=2+; 11;.

1

1

2

32

$#(!".#8)GI*F4;*HK#=!"#5"-#(3(F1:"2?@ PMU !D"<;,



G8O;5*;!"#78,4##=)$#(-"> (G":=) G*=!*=2+; 11;.

28

<;@13)#&<"#9:(78,!"#2+; (PMU)

Strategic Fund Fundamental Fund

HK#=!"#HK#=!"#

4S")8;*+,-./!0"/<;@13=";

 

4S")8;*+,-./!0";8!1&783 ;8!1&783

(5"-;H3)"39:(9A; 11;.#(,8)$#(F2.) (5"-;H3)"39:(9A;#(,8)<;@13=";)

4!41. 78,2D"KD"#8)#*=Y !8)<;@13#8)=)$#(-">

$#(!".TROE#(#"R)8UU85&=)$#(-">#"37@"3$#(7D"$?  E... 2565

1

<;@13)#&<"#9:(78,!"#2+; (PMU) $#(!".#8)GI*F4;*
HK#=!"# 9:(2D"48UU"!8);8!1&783 4S")8;*+,-./!0"/<;@13="; 2D"48UU"!8);8!1&783

2

3 3



ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ธ.ค. 63 -15 ม.ค. 64
หนวยรับงบประมาณจัดทํา
รายละเอียดคําขอฯ

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

สกสว. 27 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทางการ
จัดทํา งปม. และปฎิทิน 
งปม. ป 2565

15 ม.ค. 64
กรอก e-budgeting

16 มี.ค. 64
ครม. ใหความเห็นชอบพรอม
แนวทางปรับปรุง

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม.

24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64
การรับฟงความคิดเห็น

20 เม.ย. – 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพราง พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ (Pre-ceiling)

10 พ.ค. 64
ครม. เห็นชอบราง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

26 – 27 พ.ค. 64
ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 1 11 – 13 ส.ค. 64

ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 2-3

23 – 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจารณาราง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯมิ.ย. – ส.ค. 64

คณะกรรมาธิการพิจารณา
ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 7 ก.ย. 64

สลค. นําราง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกลาฯ

ขั้นจัดทํางบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณ

10 – 24 ธ.ค. 63
สกสว. กล่ันกรองคําของบประมาณ ของหนวยงานในระบบ ววน. 

มี.ค. 64
หนวยงานนําเสนอกรอบยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน ตอคณะกรรมการกล่ันกรอง

มิ.ย. – ส.ค. 64
สกสว. เตรียมช้ีแจงกรรมาธิการ พิจารณาราง พ.ร.บ. งปม. 
รายจายประจําป 2565

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

อางอิงจากปฏิทิน สํานักงบประมาณ

1

3

7

8 ปฏิทิน กองทุน ววน.

20 เม.ย. 64
ครม. รับทราบผลการรับฟงความคิดเห็น 
ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

11 พ.ย. 63
ช้ีแจงหนวยงานในระบบ ววน. 5 ม.ค. 64

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาคําขอของกองทุน ววน. ประจําป 2565

6 ม.ค. 64

สงคําของบของกองทุน ววน. ประจําป 2565 ใหกระทรวง อว. 

6

25 ธ.ค. 63
ประชุม กสว. พิจารณาคําขอของกองทุน ววน. ประจําป 2565
รัฐมนตรีกระทรวง อว. ใหคําแนะนําตอ กสว.

15 ม.ค. 64
กรอก e-budgeting

4

9

5 พ.ย. 63
ประชุมสภานโยบายฯ พิจารณาแผน 
กรอบวงเงิน ระบบ งปม.ฯ และ
เสนอช่ือคกก. พิจารณางบประมาณ 

5

10
2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63
เปดรับคําของบประมาณดาน ววน. 

2

เม.ย.-พ.ค. 64
หนวยงานปรับกรอบวิจัย รายละเอียดคํา
ช้ีแจงในระบบ NRIIS และสงเอกสารให 
สกสว. ตามงบประมาณท่ีกองทุน ววน.แจง
หลังทราบ Pre-ceiling จาก สงป.

11
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*I"=*&=!"#78,2D"KD"#8)#*=!"#$%&)85&#"R!"# [/@ =F$V;FK#N@*=-N*!"#
)#&<"#78,!"# 2?@F$V;Q$5"-;83G*=

!"#78,2D"KD"#8)#*=!"#$%&)85&5"-F=N@*;QGG*=!"#*;+-85&=)$#(-"> ,I";1&23"."45#6 1&7839:(;185!##- $#(7D"$? =)$#(-"> E... 2564

• FEN@*T<I!"#,D"F;&;=";,I"; 11;. 9:(!"#TRO=)$#(-">G*=<;@13)#&<"#9:(78,!"#2+; 9:(<;@13
#8)=)$#(-"> F$V;Q$5"-185S+$#(4=K6G*=!*=2+;Y FEN@*T<I)##:+A:48-B2C&65"-9A;,I"; 11;. 
#@1-!8;

• 4!41. 4"-"#S5&,5"-9:($#(F-&;A:!"#,D"F;&;=";G*=<;@13#8)=)$#(-">Q,I

• !"#78,2D"!"#$%&)85&5"-F=N@*;QGG*=!"#*;+-85&=)$#(-">,I"; 11;. F$V;4&2C&9:(<;I"2?@G*=<;@13#8)=)$#(-">T;
!"#,D"F;&;!"#T<IF$V;Q$5"-9A;!"#,D"F;&;=";9:(9A;!"#TRO7@"3=)$#(-"> 5"-9A;$%&)85&!"#2?@1"=Q1I H,3Q-@F$V;
48UU"2"=$!K#*= 

• 4!41. *3' @#(<1@"=E&7"#>"#@"=#(F)?3)T<I<;@13)#&<"#9:(78,!"#2+; 4"-"#S78,2D"KD"#8)#*=!"#$%&)85&5"-F=N@*;QGG*=!"#
*;+-85&=)$#(-">,I"; 11;. #(<1@"= PMU 9:(<;@13#8)=)$#(-">L"K#8M L"KF*!R; 9:(#(,8);8!1&783 Q,I

� -"5#" 3/1 9<@= E.#.) #(F)?3)!"#)#&<"#
#"R!"#9A@;,&; (X)8)2?@ 5) E... 2545 9:(

� -"5#" 12 9<@= E .# .) .  !B0]?!"1@",I13
<:8!F!>Z69:(1&C?!"#)#&<"#!&7!"#)I";F-N*=2?@,? 
E... 2546

[/@ =-+@=F;I;T<I!"#)#&<"##"R!"#F;I;A:48-B2C&6 H,3
*".831&C?!"#78,2D"GI*5!:=F$V;:"3:8!0>6*8!0#FEN@*
94,=S/=L"#(#8)A&,R*)5@*A:="; (Accountability 
for Result)

<-"3F<5+: *3' @#(<1@"=!"#E&7"#>"G*= !41.



(#@"=)KD"#8)#*=!"#$%&)85&
5"-F=N@*;QGG*=!"#*;+-85&
=)$#(-"> ,I";1&23"."45#6
1&7839:(;185!##- $#(7D"$?
=)$#(-"> E... 2564

C-%+;C,.: :+X 9*'C89%$)%*>5=%*@%M:$ )28.



(#@"=)KD"#8)#*=!"#$%&)85&
5"-F=N@*;QGG*=!"#*;+-85&
=)$#(-"> ,I";1&23"."45#6
1&7839:(;185!##- $#(7D"$?
=)$#(-"> E... 2564

C-%+;C,.: :+X 9*'C89%$)%*>5=%*@%M:$ )28.
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F*!4"#2?@F!?@31GI*=



$#(F2. : #8M)":/4D";8!=)$#(-">/
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แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
ฉบับปรับปรุง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี โพชนุกูล
ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)



การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา: หลักการและเหตุผล

• การใชจายรวมดานการวิจัยและพัฒนา (GERD: Gross
Expenditures on R and D) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ (GERD/GDP) เปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• ในระยะยาว GERD/GDP ระหวาง 2.3-2.5 % จะทําให
Productivity Growth อยูในระดับสูงสุด

(Coccia, 2009)

• ผลตอบแทนจากการลงทุนดานการวิจยัและพัฒนา

Internal Rate of Return (IRR) ใน 5 ป เทากับ

6.8 % และ IRR ใน 10 ป เทากับ 20.8 %

• การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐสงเสริม

ใหเกิดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชน เนื่องจากสราง externalities และ

spillover effects

(Ho and Wong, 2016)



การลงทุนและผลผลิตของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

ป 2557 

(2014)
ป 2558 

(2015)

ป 2559 

(2016)

ป 2560 

(2017)
ป 2561 

(2018)
การลงทุน-ตัวชี้วัด-ผลผลิต

Input 1. การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

1.1 Total GERD (ลานบาท) 63,490 84,671 113,527 155,143 182,357

1.2 GERD / GDP (%) 0.48 0.62 0.78 1.00 1.11

1.3. บุคลากร ววน. FTE (คน)

(คนตอประชากร 10,000 คน)

84,216

12

89,617

13

112,386

16

138,644

20 24

2. อันดับความสามารถการแขงขันของไทย (IMD)

2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 46 47 47 48 42 38 39

2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี 41 44 42 36 36 38 34

2.2 ดานการศึกษา 54 48 52 54 56 56 55

Output1. ผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of 

Science (เรื่อง)

8,289 9,816 11,447 12,216 13,252 14,322

2. สิทธิบัตรคนไทยยื่นจดทะเบียน (เรื่อง) 1,405 1,395 1,601 1,611 1,685

3. PISA (คะแนนรวม) 1,245 1,238

ที่มา : ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2562 จัดทําโดย สอวช. ผลการประเมิน PISA 2018, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) องคกรทรัพยศินทางปญญาโลก

รวบรวมขอมูลโดย  ภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม (R1) 

ป 2562 

(2019)

ป 2563 

(2020)



GERD (Gross Expenditure on Research and Development) คาใชจายท้ังหมดในการดาํเนินกจิกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร  วิจัยและนวตักรรมภายในประเทศในระยะเวลา 1 ป  รวมเงินทุนท่ีไดรับจากตางประเทศ  ไม

รวมคาใชจายท่ีดาํเนินการในตางประเทศ

2560
(Baseline)

……. 2563 2564 2565 2566 ....... 2570

% GERD/GDP 1.0 ....... 1.25 1.375 1.5 1.6 ....... 2.0

% รัฐ/GERD 20.0 ....... 25.0 27.5 30.0 30.0 ....... 30.0

คาเปาหมายการลงทุนดาน ววน. ของประเทศไทย

ที่มา:    คาเปาหมายป 2565, 2570 จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนแมบทประเด็นที่ 23

4



ท่ีมา: การประชุมประป 2563 ของ สศช. 21 กันยายน 2563

สถานะดานเศรษฐกิจ: สถานการณเศรษฐกิจไทย
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การปรับปรุงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ประจําป พ.ศ. 2563-2565

ฉบับปรับปรุง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2565 



1. ความเปนมา

• แผนดาน ววน. 2563-2565  ไดจัดทําโดย สอวช และ 
สกสว. ผาน กสว. สภานโยบายฯ  ครม. และ ประกาศใช
เปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและดําเนินการดาน 
ววน. ในปงบประมาณ 2563 (12,555 ลานบาท)  และ 
2564 (19,917 ลานบาท) 

• ลักษณะของแผนดาน ววน. 2563-2565  

• เปนแผนระดับที่ 3 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบทฉบับที ่23  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12  และยุทธศาสตร อววน.  

• ประกอบดวย เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 4 ดาน 
(4 แพล็ตฟอรม)  และแนวทาง 16  ดาน  
(16 โปรแกรม) แตละดานกํากับโดยตัวช้ีวัดที่เปน 
เปาหมายและผลสมัฤทธสาํคญั (Objectives and 
Key Results: OKR)

• ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2563  เมื่อเกิด
วิกฤตการณโควิด19  กสว. อนุมัติใหเพิ่มโปรแกรมที่ 17  
การแกปญหาวิกฤตของประเทศ ในแผนดาน ววน.  และ
ใชในการปรับการจัดสรรงบประมาณ 1000 ลานบาท
ใหกับการแกปญหาโควิด 19

• ปงบประมาณ 2564  ไดใชแผนดาน  ววน 2563-2565 
(4 แพล็ตฟอรม 17 โปรแกรม) ตอเนื่อง  พรอมกับ สกสว. 
ดําเนินการปรับปรุง แผนดาน  ววน สําหรับ
ปงบประมาณ 2565  เน่ืองจากสถานการณเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศเปลีย่นแปลงอยางรุนแรงจาก
วิกฤติการณโควิด และปรับปรุง OKRs ใหชัดเจน วัดได
ตรง

7



โครงสรางของแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565

1. เปาหมายของแผนดาน ววน. (4 Platforms)

คาเปาหมายและตัวชี้วัด  (OKRs) ระดับยุทธศาสตร

2. แนวทางเชิงยุทธศาสตร ของแผนดาน ววน. (17 Programs)

คาเปาหมายและตัวชี้วัด  (OKRs) ระดับแผนงาน

3. แผนงานยอย (Subprograms)

แผนงานยอยจากนโยบายและการจัดลําดับความสําคญั

แผนงานยอยเสนอโดยหนวยบริหารและจัดการทนุ (PMU) และ กสว. เห็นชอบ

8



4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม  

แพลตฟอรม 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

P.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใชกําลังคน

คุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต (AI for All)

P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพ้ืนฐาน

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั 

แพลตฟอรม 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

แพลตฟอรม 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแขงขัน

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขัน

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

P10.1 BCG in Action

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ

เร่ิมตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและ

บริการ

แพลตฟอรม 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา (Personalized Poverty 

Eradication)

P.15 เมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

P.16 การปฏิรูประบบ อววน. 

แผนดาน ววน. 2563-2565 อางอิง  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2563-2570

ไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ครม. และประกาศใชต้ังแต พย.62  

สําหรับปงบ 63 และ 64  โดย กสว. เพิ่ม P17 เมื่อเมษายน 63

P17. การแกปญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) 
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2. หลักการของการปรับปรุงแผนดาน ววน. ปงบประมาณ 2565

1. ใชโครงสรางของแผนดาน ววน.ป 2563-2565 และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด

โดยมีโครงสรางเปน 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม

2. นํานโยบายการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลหลังโควิด-19

มาบูรณาการในแผนดาน ววน. 

3.  ปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจน มีจุดเนน รวมถึงปรับปรุง OKRs ใหสามารถวัดและประเมินผลได
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จุดมุงเนนเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนโดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

❑อุตสาหกรรมเกษตร (BCG) ไดแก สินคาและผลติภัณฑ

เกษตร (1) เพือ่การพึ่งพาตนเอง และ (2) เพื่อการสงออก 

❑อุตสาหกรรมอาหาร (BCG) ไดแก อาหาร (1) เพื่อการ

พึ่งพาตนเอง (2) เพื่อสุขภาพ และ (3) เพื่อการสงออก 

❑ อุตสาหกรรมการแพทย และ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการแพทย รวมทั้ง ประเด็นสุขภาพ (Wellness)

❑ เศรษฐกิจฐานราก สงเสริมการทองเทีย่วยั่งยืน การ

ทองเที่ยวเพือ่ชุมชน การทองเทีย่วคุณภาพสงู และการ

ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย 

❑ดานดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง AI และ 

หุนยนต เพื่อการใชประโยชนดานอุตสาหกรรมและบริการ

❑ดานยานยนตไฟฟา (EV) รถและเรือ

❑อุตสาหกรรมสาขาสนับสนุน ไดแก โลจิสติกสภูมิภาค, 

โลจิสติกสสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME, 

Community base), บรรจุภัณฑในการสรางสินคาและเพิ่ม

มูลคา รวมถึงประเด็นความมั่นคงของประเทศ

❑ การแกปญหามลพิษและสิง่แวดลอม รวมถึงการรับมือกับภัย

ธรรมชาติ

❑ การสรางความมั่นคงทางสังคม สังคมสมานฉันท ลดความ

รุนแรง ชองวางระหวางวัยและชองวางระหวางวัฒนธรรม 

การพัฒนามิติ Open Society หรือสังคมที่เปดกวางเพื่อลด

ความขัดแยง

❑ การเตรียมความพรอมของคนทุกชวงวัยใหสามารถรองรับ

สังคมสูงวัย

❑ การสงเสริมและสนับสนุนทนุทางอัตลักษณและวัฒนธรรม

ไทย 11



3. ขอบขายของแผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

• ไมรวมดานการอดุมศกึษา

• แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สําหรับ

ป พ.ศ. 2565 จะเนน “วิจัยและนวัตกรรม” 

ยังไมรวมแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• จะนํา “การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี” 

เขามาในป พ.ศ. 2566 

ววิทยาศาสตร

นนวัตกรรมว วิจัย
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แพลตฟอรมที่ 1
การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้ง
การวางพ้ืนฐานการพัฒนากําลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
นิเวศดานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และใหความสําคัญกับการวิจัยข้ันพ้ืนฐานและการวิจัยข้ัน
แนวหนาเปนสําคัญ
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 1
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบนัความรู แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และ

ระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู 

และระบบนิเวศ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี

คุณภาพ

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

1.1 สรางนวัตกรรมการพัฒนากาํลังคนใหมีคณุภาพ        

1.2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ

พ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ

พ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพ่ืออนาคต 

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกําลังคนในการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การสงเสริม

การเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) 

และ การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

3.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนา

ทักษะเพ่ืออนาคต 

3.2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือRe-skill / Up-skill กําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม

3.3 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครูและระบบการสรางครู

3.4 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางบัณฑิต เชน บัณฑิตพันธุใหม

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศใน

อนาคต (AI for All)

4.1 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัย

พ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ

5.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูยุคเทคโนโลยีควอนตัม

5.2 สรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูการวิจัยขัน้แนวหนาดานอวกาศ ดาราศาสตร

5.3 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษยในศตวรรษที่ 21 

ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั

โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

6a.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลขนาดใหญ โดยเฉพาะที่เปน Big Science 

ที่สามารถรองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทยความทาทายในระดับโลก*

โปรแกรมที่ 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

6b.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสถาบันความรูและสถาบันวิจัยสูมาตรฐานสากล
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แพลตฟอรมที่ 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายดานสังคมและสิ่งแวดลอม

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยนําเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย

สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรไดอยางเปน

รูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพ้ืนที่ในแตละประเด็นทีท่า

ทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 2
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 2                                                                            

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทาย

ของสังคม

แพลตฟอรมที่ 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ

สังคม

แพลตฟอรมที่ 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสงัคม

โปรแกรมที่ 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม และการเกษตร

โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

การเกษตร

7.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะ (Zero Waste) 

7.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการคณุภาพอากาศ (PM 2.5) 

7.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ 

7.4  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5 ความมั่นคงอาหาร

โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 8.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง

8.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดชองวางและความเหลื่อมล้ําระหวางวัยเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมสูงวัย

8.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานเขาสูการเปนผูสูงวัย

8.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมที่เปนมิตรสําหรับผูสูงวัย

โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมัน่คง โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

9a.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาระบบสุขภาพ

9a.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการภาครฐัและธรรมาภิบาล

9a.3 วิจัยเพ่ือสรางความมั่นคง สังคมสมานฉันท ลดความรุนแรง และสงเสริม Open society 

9a.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรม  9a.5 เช่ือมไทยเช่ือมโลก

โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยาง

รอบดาน

9b.1 วิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน

9b2. วิจัยดานสรางสรรคงานศิลป

9b.3 วิจัยดานสุวรรณภูมิศึกษา
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แพลตฟอรมที่ 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับ            

การพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาค

เศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของ

ประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศ

รายไดปานกลางและการเปนประเทศที่พัฒนาแลวบนฐานของการพ่ึงพาตนเองไดอยางมั่นคง

และยั่งยืน
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 3

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 3  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแขงขัน

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกจิ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนที่

ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (Non-BCG)

10a.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางเศรษฐกจิกระแสใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

อุตสาหกรรมความมัน่คงและอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รวมทัง้รถและเรือ

โปรแกรมที่ 10.1 BCG โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (BCG)

10b.1 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา BCG ดานเกษตรและอาหาร

10b.2 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา BCG ดานการแพทย

10b.3 ยกระดับประสิทธิภาพดานการเกษตร

10b.4 การวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย

โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

10c.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ 

(AI) และหุนยนต

10c.2 การสงเสริมการวิจัยดานดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกจิดิจิทลั เพ่ือใหสามารถ

ปรับตัวเขากับการแขงขันและทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน Digital Transformation

โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ

เริ่มตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่

เศรษฐกิจนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิที่ขบัเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ

11.1 ยกระดับศักยภาพวิสาหกจิที่ขบัเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมถึงวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups)

11.2 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

11.3 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกจินวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) 

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการทีส่ําคญัของประเทศ

12.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality 

Infrastructure: NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการทีส่ําคญัของ

ประเทศ 18



แพลตฟอรมที่ 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือสรางการเขาถึงโอกาสใน

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไดอยางเทาเทียม นําไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อม

ล้ํา มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เพ่ิมความเขมแข็งของศักยภาพในทองถ่ินเปนการ

วางรากฐานที่มั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพ่ือสรางศูนยกลางความเจริญในทองถ่ินดวย

นวัตกรรม 
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 4
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 4                                                                            

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

แพลตฟอรมที่ 4                                                                                    

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

และลดความเหลื่อมล้ํา

แพลตฟอรมที่ 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้าํ

โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกจิฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกจิฐาน

รากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

13.1 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก/เศรษฐกจิทองถิ่น 

13.2 วิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

13.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชน ทองถิ่นเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ํา

13.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานสรางสรรคจากฐานทุนวัฒนธรรมเพ่ือสรางเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในพ้ืนที่

13.4 วิจัย พัฒนาและสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบับริบทพ้ืนที่ (Appropriate 

Technology) เพ่ือการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และลดความเหลื่อมล้ํา

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยําโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

14.1 วิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและชวยเหลือคนจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

14.2 วิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

14.3 วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซคุณคา 

(Value Chain) โดยมุงเนนการขจัดความยากจน รวมทั้งใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

โปรแกรมที่ 15 เมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลาง

ความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

15.1 วิจัยและพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

15.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมอืงเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ํา

15.3 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือกระจายศูนยกลางความเจรญิ

15.4 วิจัยความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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โปรแกรมที่ 16
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (เฉพาะดาน ววน.)

มุงปฏิรปูระบบการบรหิารจดัการวิทยาศาสตร วจิัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยง

กับแผนอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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โปรแกรมที่ 17 
แกไขปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ

มุงใหความสําคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหา

วิกฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน  ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟน

ตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience)  มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานความรู กําลังคนและ

โครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลัง

ภาวะวิกฤติ
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การบริหารจัดการน้ํา

คุณภาพส่ิงแวดลอม

โจทยทาทายดานสังคม

หนวยงานในระบบ ววน. เพิ่มข้ึน

• ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการภาครัฐและลดคอรัปชั่น

• นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

• สุวรรณภูมิศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร

• การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

• Open Society

การพัฒนาคน, สถาบัน

ความรู, การวิจัยแนวหนา

, Digital + NQI 

BCG,เกษตร การแพทย 

SMEs Startup,

Genomics

ววน. เชิงพื้นที่ +

แกปญหาความยากจน

ความเหล่ือมลํ้า

แผนงานตอเน่ือง 63-64-65 แผนงานใหม  2565



ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

แรงงานและผูประกอบการในอนาคต

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย

คนรุนใหมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยมีสัดสวนแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มข้ึนจาก

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอปจํานวน 70,000 คน

คนไทยมีทักษะที่จําเปนตอตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และ

ปญญาประดิษฐ (AI) เพิ่มข้ึนตอปจํานวน 12,500 คน

นักวิทยาศาสตร นักวิจัยรุนใหมตอปอยางนอย 4,500 คน

นักวิจัยภาคอุตสาหกรรมและชุมชนตอปอยางนอย 1,500 คน

บัณฑิตจบใหมไดรับการฝกทักษะและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน

เครือขายวิจัยนานาชาติระหวางสถาบันความรูของไทย และหนวยงานวิจัยระดับนานาชาติไมนอยกวา 

50 เครือขาย

บัณฑิต
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ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

Smart Farmers

ผูประกอบการ

Startups

SMEs

เกษตรกรรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีที่มีรายไดมากกวา 2 แสนบาทตอปจํานวน 500 คน

SMEs ที่มีความสามารถในการดําเนินงานหรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีจํานวน 300 ราย

ผูประกอบการ Startup รายใหมไมนอยกวา 250 ราย

เกิดแพลตฟอรมการใชประโยชนสําหรับผูประกอบการในการลงทุนระยะยาว

จํานวนวิสาหกิจชุมชนสรางสรรค (Smart Community Enterprises) ที่มีรายไดเพิ่มข้ึนตอปไมนอยกวา 175 ราย

จํานวนภาคเอกชนรวมลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไมนอยกวา 70 ราย เปนมูลคาไมนอยกวา 100 ลาน

บาท
ภาคเอกชน

วิสาหกิจชุมชน
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ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

ขจัดความยากจนรายครัวเรือน โดยทําใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวา 18,000 บาท/ครัวเรือน/ป จํานวน 

1,000 ครัวเรือน

ชุมชนที่นําความรู และนวัตกรรมไปใชในการจัดการชุมชนของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึนไมนอย

กวา 350 แหง

ตนแบบเมืองนาอยูที่มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ตอป ไมนอยกวา 10 เมือง

ชุมชน

เมือง

ครัวเรือน
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ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

นวัตกรรมหรือกระบวนการเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งถูกนําไปใชอยางนอยใน 5 พื้นที่ และลดปริมาณขยะไดรวม

ประมาณ 250,000 ตันตอปไมนอยกวา 4 นวัตกรรม

เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งนําไปสูการสรางมาตรการหรือนโยบายในการปองกันหรือ

ลดปริมาณ PM2.5 ไมนอยกวา 4 วิธีการ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการ/เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา

ของประเทศ และแกปญหาน้ําในภาคการเกษตรไมนอยกวา 6 เรื่อง

องคความรูใหม แนวทางหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปกําหนดนโยบายหรือนําไปประยุกตใชกับสังคมสูงวัยระดับ

ชุมชนพื้นที่ และระดับอุตสาหกรรมไมนอยกวา 10 เรื่อง

การลดภาระโรค NCDs และอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นํารองรอยละ 5 ตอป

นโยบายและนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่เปนผลงานจาก ววน. และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 80 เรื่อง/

ชิ้น

การจัดการขยะ

คุณภาพอากาศ

การจัดการน้ํา

สังคมสูงวัย

สุขภาพ

การจัดการภัยพิบัติ
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แพลตฟอรมที่ 1

การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู 

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

P.1 สรางและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ี

นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

P.3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกําลังคนในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ 

การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI 

for All)

P.5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนาและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมี

ศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีสําคัญ 

• P.6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบ

นิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

• P.6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และการเกษตร

P.8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ

P.9 แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน

ดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ

• P.9a แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน

ดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ

• P.9b สงเสริมการวิจัยดาน

สังคมและมนุษยอยางรอบดาน

แพลตฟอรมที่ 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ     

• P.10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ี

ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Non-BCG)

• P.10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

• P.10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการ

หุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียง

เศรษฐกิจ

P.12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สําหรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการท่ีสําคัญของประเทศ

แพลตฟอรมที่ 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐาน

รากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยําโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

P.15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานเชิงกลยุทธดาน ววน. ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565 
อางอิง  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2563-2565 4  ยุทธศาสตร

(แพลตฟอรม) (โปรแกรม)
แผนงาน17

P.17 การแกปญหาวิกฤตเรงดวนของประเทศ

ประกาศ ณ 6 พฤศจิกายน 2563



(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O1a ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศมี

กําลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรม รองรับการพัฒนา

ประเทศ

O1b ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหสถาบันความรูสามารถผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความตองการของประเทศ O1c พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศ

ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

KR1b.1 จํานวนสถาบนั/ศูนยวจิัยติดอันดับ

สถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมลู 

Scimago Institutions Rankings 

(50 แหง)

KR1b.2 รอยละของผลงาน องคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสาร Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน 

Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น 

(เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2563)

KR1b.3 รอยละของกําลังคนที่เปนบัณฑิตและผู

ไดรับการฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับ

ที่ตลาดงานของประเทศตองการ ซ่ึงเกิดจากการ

รวมพัฒนาระหวางสถาบันอดุมศึกษากบัภาคเอกชน 

เพิ่มขึ้น

(เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับป 2563)

KR1b.4 จํานวนระบบการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อการเสริม

ทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได

สําหรับแตละชวงวัย ที่เกิดจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 ระบบ)

KR1c.1 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรมที่เกิดจาก

การใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวทิยาศาสตรวิจัยและ

นวัตกรรม

(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)

KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอ

ประชากรเพิ่มขึ้น 

(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน) 

(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

เจตนารมณ

มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมของประเทศ พรอมทั้งการวางพื้นฐานการพัฒนากาํลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนเิวศดานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ และใหความสําคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจยัขัน้แนวหนาเปนสําคัญ

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

O1.1 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม 

เพ่ือใหประเทศมีกําลังคนของระบบ

วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมรองรบั

การพัฒนาประเทศ

KR1.1.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัย

และพัฒนาตอประชากรเพ่ิมข้ึน 

(สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 27 คนตอประชากร 

10,000 คน) 

(เพ่ือใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 

10,000 คนในป 2570)

KR1.1.2 จํานวนระบบประมาณการและ

วางแผนความตองการกําลังคนของระบบ

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.1.3 จํานวนระบบในการสรางและ

สนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและความ

ตอเนื่องของการวิจัย เพ่ือเพ่ิมจํานวน

นักวิจัยและพัฒนาเปน 27 คนตอ

ประชากร 10,000 คน ของประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.1.4 จํานวนระบบและกลไกดึงดูดที่

สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยและ

ผูเช่ียวชาญทั้งในและตางประเทศ เพ่ือให

เกิดการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีของประเทศ

(5 ระบบ)

O1.2 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือใหมีกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

O1.3 สงเสริมการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสรางกาํลังคนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การ

สงเสริมการเรียนรตูลอดชวงชีวติ การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 

(Up-skill) และ การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

KR1.3.1 จํานวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุนให

บุคลากรมีทักษะทีจํ่าเปนสําหรับอนาคต สามารถปรับตัวจาก

ผลกระทบอยางฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ

ประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.3.2 จํานวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพ่ือ

การเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงไดสําหรับแตละชวง

วัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 ระบบ)

KR1.3.3 จํานวนพ้ืนที่หรือนิเวศการเรียนรูที่เขาถึงไดและถูก

นําไปใช สําหรับการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือ

เสริมการมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย วิศวกรรม 

และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สําคัญตาง ๆ

(10 พ้ืนที่หรือนิเวศการเรียนรู)

KR1.3.4 จํานวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ virtual ในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวง

วัย เพ่ือยกระดับศักยภาพกําลังคนในรูปแบบการเพ่ิมทักษะ (Re-

Skill), การพัฒนาทักษะ (Up-Skill), การเพ่ิมทักษะใหม (New-

Skill) และการสรางบัณฑิตของประเทศ

(10 ระบบ)

KR1.3.5 จํานวนระบบพัฒนากําลังคนรวมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและผูไดรับการ

ฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลกัษณะตรงกับทีต่ลาดงานของประเทศ

ตองการโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม 

(2 ระบบ)

O1.4 พัฒนากําลังคนที่สามารถสราง พัฒนา

เคร่ืองมือทางปญญาประดิษฐ และทํางาน

โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและสงเสริม

การใชปญญาประดิษฐเพ่ือเปนฐานในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ

O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือ

สรางองคความรูที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของคนไทย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอโจทยทา

ทายในอนาคต

R1.5.1 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู

จากการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier research) 

ที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2 

(รอยละ 60)

KR1.5.2 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู

จากการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) ที่ระบุวา

จะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2 

(รอยละ 60)

KR1.5.3 รอยละของผลงานวิจัย องคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุวาจะมีผลงาน

ตีพิมพในระดับชาติ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลที่

ไดรับการยอมรับ 

(รอยละ 100)

KR1.5.4 รอยละของโครงการที่ระบุวาจะมี

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรขององคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

(รอยละ 70)

KR1.5.6 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงการวิจัย

รวมกับกลุมวิจัยสําคัญของโลกหรือจํานวน

โครงการที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุน

สําคัญของโลก 

(รอยละ 10)

O1.6a พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย 

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสถาบันความรู/

สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรม

O1.6b ยกระดับศักยภาพสถาบัน/

ศูนยวิจัยใหทัดเทียมกับมาตรฐาน 

สากลดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

KR1.6b.1 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัยที่

มีโครงการวิจัยรวมและรวมลงทุนวิจัย

กับตางประเทศ 

(80 แหง)

KR1.6b.2 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัย

ติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูใน

ฐานขอมูล Scimago Institutions 

Rankings 

(50 แหง)

KR1.6b.3 รอยละขององคความรู/

เทคโนโลย/ีผลงานตีพิมพทางวิชาการ

ที่ไดรวมพัฒนาจากการเคลื่อนยาย

บุคลากรและถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีหรือความรวมมือระหวาง

องคกร 

(รอยละ 50 ของโครงการที่ระบุวาจะ

มีผลงานตีพิมพ)

KR1.2.1 จํานวนนวัตกรรมการสรางและ

พัฒนากําลังคนระดับสูง/ทักษะระดับสงู ที่

สามารถตอบความตองการของประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองตอความ

ตองการของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ

และพ้ืนที่นวัตกรรมตาง ๆ เชน เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

(20 ช้ิน/ระบบ)

KR1.4.1 จํานวนเด็กและเยาวชนมีความ

เขาใจและทักษะพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 

วิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ 

(AI) หรือเฉพาะปญญาประดิษฐ (AI) ที่

สามารถนําไปใชงานพ้ืนฐานได 

(80,000 คน) 

KR1.4.2 จํานวนบุคลากรที่มีทักษะพ้ืนฐาน

ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

ปญญาประดิษฐ (AI) หรือการพัฒนาตอ

ยอดเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI) ที่

สามารถนําไปใชงานได 

(80,000 คน)

KR1.4.3 จํานวนนักวิจัยดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรข้ันสูง วิทยาการหุนยนต และ

ปญญาประดิษฐ (AI) 

(50 คน)

KR1.6a.1 จํานวนระบบสงเสริมการใชโครงสราง

พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(1 ระบบ)  

KR1.6a.2 ระบบฐานขอมูลระดับประเทศ 

สําหรับเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมที่เกิด

จากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู

(1 ระบบ)

KR1.6a.3 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบหรือ

นวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)

KR1.6a.4 จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant) 

ที่ภาคเอกชนรวมลงทุน

(5 แหง นับจากป 2563)

KR1.6a.5 รอยละของโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

วิจัยและนวัตกรรม ที่เปนหองปฏิบัติการทดลอง 

และอุปกรณเคร่ืองมือ ที่ไดรับการสนับสนนุมีการ

รวมใชโดย 2 หนวยงานข้ึนไป

(รอยละ 20 ของโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับการ

สนับสนุนทีล่งทะเบยีนทั้งหมด)

KR1.6a.6 จํานวนโครงการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ หรือโครงสราง

พ้ืนฐานสเกลใหญทีจํ่าเปนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความม่ันคง 

(50 โครงการ)

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูง

รองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่

นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวตักรรมเพ่ือสราง

กําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือ

การสรางบัณฑิต การสงเสริมการเรียนรตูลอดชวงชีวิต 

การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ การเพ่ิม

ทักษะ (Re-skill)

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐ

เปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

(AI for All)

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้น

แนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ

โปรแกรมท่ี 6a พัฒนาและใชโครงสราง

พ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

โปรแกรมท่ี 6b ยกระดับสถาบัน/

ศูนยวิจัยดวยวทิยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม

6 พฤศจิกายน 2563



แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม
เจตนารมณ

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวตักรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและส่ิงแวดลอม โดยนําเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย 

สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ไดอยางเปนรูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพืน้ที่ในแตละประเด็นที่ทาทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยนืในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O2 แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

KR2.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดัเจน

ในการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืนเพือ่ตอบโจทยทา

ทายของสังคม

(300 ชิ้น)

KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชในทาง

ปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืน เพื่อตอบ

โจทยทาทายของสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมด

ใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใชขยายผลตอ

ยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมาย

อื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทาย

ของสังคม

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.4 จํานวนประชาชนผูไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาหรือยกระดับ

การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม โดยการนําองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในทางปฏิบติัและ/หรือขยายผล 

(1,000,000 คน)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการเกษตร

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความมัน่คงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืนดานสังคม

และความมั่นคงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน

O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม เพ่ือจัดการกบัปญหาทาทายของประเทศใน

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร และบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน

O2.8 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวติดวยตนเองไดอยางมีคุณคา และสราง

กลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย

O2.9a พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแกไขปญหาทาทายดานสังคม 

พรอมทั้งยกระดบัการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น ความขัดแยง 

ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการภาครัฐ การแพทย สุขภาพและสาธารณสุข 

และความมั่นคงทุกมติิ

O2.9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดานเพ่ือแกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน

KR2.7.1 จํานวนนวตักรรม องคความรู และเทคโนโลยี ใหม ที่ถูกสรางเพ่ือแกไข

ปญหาและ/หรือเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนเพ่ือตอบ

โจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร]

(100 ชิ้น)

KR2.7.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาํไปใช

ในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทย

ทาทายดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป 

คือ 2563-2565)

KR2.7.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานส่ิงแวดลอมที่

นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น 

หรือกลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือ

ตอบโจทยทาทายดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.1 จํานวนองคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกบัสังคมสูง

วัย รวมถึงโครงสรางประชากร ระบบบริการ ระบบกําลังคน ระบบขอมูล 

ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่

เกี่ยวของ เปนตน

(100 ชิ้น)

KR2.8.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูก

นําไปใชเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัการเขาสูสังคมสูงวัย หรือแกปญหา

สังคมสูงวัย และสนับสนุนใหคนทุกวัยใชชีวติรวมกนั รวมถึงลดชองวาง

ระหวางวัย ในพ้ืนที่ที่กํากับดูแลเปนการเฉพาะ (Sandbox) 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมด

ใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่นําไปใช

ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กอยางครอบคลุม

ทุกบริบทของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติของประชากรทุกชวงวยั

ไดจริง โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูสูงวัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการ

ตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.4 จํานวนระบบบริการหรอืระบบสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุ รวมถึง

ระบบการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

ที่พัฒนาเปนตนแบบหรือพ้ืนทีท่ดลอง โดยใชการวิจยัและนวตักรรม

(10 ระบบ)

KR2.8.5 จํานวนผลงานวิจัยเชงิบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นําไปสู

การพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซ่ึง

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผูสูงอายุ 

(50 ชิ้น)

KR2.8.6 จํานวนนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ชวยเหลือการดํารงชีวติ 

(Assisted living) หรือยกระดับคุณภาพชีวติสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

(50 ชิ้น)

KR2.9a.1 จํานวนองคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดัเจนในการ

แกไขปญหาหรือยกระดบัการพัฒนาอยางย่ังยืนดานสังคม 

(100 ชิ้น)

KR2.9a.2 รอยละขององคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนําไปใช

ในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนดานสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 

2563-2565)

KR2.9a.3 รอยละขององคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสังคมที่

นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น หรือ

กลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.9a.4 จํานวนนวตักรรมทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใชชีวติรวมกัน

ในสังคมอยางสมานฉันท และอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

(10 ชิ้น)

KR2.9b.1 รอยละขององคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่ถูก

นําไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบ

โจทยทาทายของสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 

2563-2565)

KR2.9b.2 รอยละขององคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่นําไปใช

ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น หรือ

กลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน หรือสามารถ

สรางคุณคา/มูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

6 พฤศจิกายน 2563



แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
เจตนารมณ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง

และการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน

KR3.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้น

เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานเกษตรและอาหาร 

สุขภาพและการแพทย

(100 ชิ้น)

KR3.2 จํานวนนวตักรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัล

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

ตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน

(50 ชิ้น/ระบบ)

KR3.3 จํานวนเทคโนโลยีที่พฒันาและได

นําไปใชทดแทนการนําเขาหรือตอยอดจาก

เทคโนโลยีที่นําเขาจากตางประเทศ

(10 ชิ้น/ระบบ)

KR3.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของวิสาหกิจที่ลงทุนดานวจิยั พัฒนา

และนวัตกรรม 

(รอยละ 10 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดที่ลงทุนดานวิจยั 

พัฒนาและนวัตกรรม)

KR3.5 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ

ระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร รวมทั้งขอมูล

ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ

และบริการระดับชาติ

(1 ระบบ)

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/

ระเบียงเศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ (NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่

สําคัญของประเทศ

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองใน

ระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนที่ไมใช เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-

BCG)

โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการ

แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดษิฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจดิจิทัล

O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดวยการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

O3.10b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรและอาหาร สุขภาพ

และการแพทย 

O3.10c ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ

พลิกโฉมฉับพลัน

O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด O3.12 ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

คุณภาพและบริการ (NQI) ตามแนวทางสากล สําหรับอุตสาหกรรม

เปาหมายและภาคบริการท่ีสําคัญของประเทศKR3.11a.1 จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนใน

การดําเนินการ/พัฒนาตอเน่ือง 3 ป

(250 ราย)

KR 3.11a.2 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการ

ผลิตสินคาหรือบริการ หรือสนับสนุนการสงออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)

(100 ช้ิน)

KR 3.11a.3 จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)/วิทยาการหุนยนต/ดิจิทัลเทคโนโลยี

(จํานวน 500 ราย)

KR3.10a.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูก

สรางข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-

BCG) รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนําไปใชเพื่อทดแทนการนําเขา

(10 ช้ิน)

KR3.10a.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนําไปใช

ประโยชนในดานพาณิชย และอุตสาหกรรม

(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชยและ

อุตสาหกรรม)

KR3.10a.3 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ

ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves)

(รอยละ 15)

KR3.10a.4 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผูประกอบการไทยขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves) ท่ีรวมลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. 

(รอยละ 10)

KR3.10b.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร 

สุขภาพและการแพทย รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนําไปใชเพื่อ

ทดแทนการนําเขา

(100 ช้ิน)

KR3.10b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนําไปใชประโยชนใน

ดานพาณิชย และอุตสาหกรรม

(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชย

และอุตสาหกรรม)

KR3.10b.3 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรมของผูประกอบการไทยในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

(รอยละ 15)

KR3.10b.4 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผูประกอบการไทย

ขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีรวม

ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. 

เพิ่มข้ึน

(รอยละ 10)

KR3.10c.1 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ

พลิกโฉมฉับพลัน

(50 ช้ิน)

KR3.10c.2 รอยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึน ถูกนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน

(รอยละ 20)

KR3.12.1 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ

ระดับชาติ (NQI) ท่ีมีแพลตฟอรมบริการท่ีครบวงจร รวมท้ังขอมูล

ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ

และบริการระดับชาติ

(1 ระบบ)

KR3.12.2 รอยละของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ

โครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ไดรับ

การยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง

ประเทศ 

(รอยละ 50 ของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ NQI 

ท้ังหมด)

O3.11b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นท่ี

เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร 

(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis)

KR3.11b.1 จํานวนผูประกอบการท่ีเขาไปใชบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. 

หรือเขาไปใชพื้นท่ีเพื่อจัดตั้งบริษัทเพื่อทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพื้นท่ีเศรษฐกิจ

นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมือง

นวัตกรรมอาหาร

(200 ราย)

O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึง

การพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing 

innovation business) ของผูประกอบการ

KR 3.11c.1 จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีนําเสนอตอ กสว. หรือ สภช. เพื่อ

ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนา

บริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation 

business) ของวิสาหกิจและผูประกอบการ 

(5 เรื่อง)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

6 พฤศจิกายน 2563



เจตนารมณ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวตักรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถงึโอกาสในการพัฒนาเชงิพื้นที่ไดอยางเทาเทียม นําไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหล่ือมลํ้า มีการกระจายรายไดอยางทั่วถงึ เพิ่มความเขมแขง็ของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานทีม่ั่นคง

ใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลางความเจริญในทองถิ่นดวยนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลือ่มล้ํา

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบด็เสร็จและแมนยําโดยใชวทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชมุชนทองถิ่น และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและ

สังคมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนนวตักรรม เพื่อลดความเหล่ือม

ลํ้า รวมทั้งการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

O4.14 ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับรายได สําหรับคนจน O4.15 พัฒนาและใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางในภมูิภาคและเชือ่มโยงความ

เจริญสูชนบท

KR4.13.1 จํานวนนวตักรชุมชน 

(1,000 คน)

KR4.13.2 จํานวนนวตักรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาสําคัญ

ใหกับชุมชนได 

(1,000 นวัตกรรม)

KR4.13.3 จํานวนวสิาหกจิชมุชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เปาหมาย 

ประสบความสําเร็จในการยกระดับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร 

วิจัยหรือนวัตกรรม

(1,000 ราย)

KR4.13.4 จํานวนชมุชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถใน

การพัฒนา พึ่งตนเองและจัดการตนเอง 

(500 ตําบล)

KR4.13.5 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่นาํองคความรู นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่

เหมาะสม (Appropriate Technology) ไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชน

นวัตกรรม

(500 แหง)

KR4.13.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เปาหมาย บน

ฐานทุนทรัพยากร/วฒันธรรมในพื้นที่

(รอยละ 10 ตอปจากฐานป 2563)

KR4.14.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวตักรรมหรือไดรับการถายทอดและ

สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับรายได 

(40,000 คน)

KR4.14.2 จํานวนระบบวเิคราะหขอมูลเพื่อติดตามกลุมเปาหมายคนจนที่มคีวามแมนยาํของประเทศ 

เพื่อใหการจัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีการทดลองใช

(1 ระบบ)

KR4.15.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ 

เมืองนาอยู และเมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาทีอ่ยางยนื (SDGs ที่ 11) 

(100 ชิ้น)

KR4.15.2 จํานวนนวตักรรมการออกแบบเมอืงที่ใชหลักการออกแบบอารยสถาปตย (Universal Design) ที่มีการ

ออกแบบใหเปนมิตรตอประชากรทุกชวงวัย รวมทั้งผูสูงอายุ และคนพิการ 

(10 ชิ้น) 

KR4.15.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวตักรรม

หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ

เหล่ือมลํ้า รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชวีิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

(200 แหง)

KR4.15.4 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมายของการกระจายความเจริญที่มีแผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใชผลงานวิจยั

และนวัตกรรม

(10 เมือง)

KR4.15.5 จํานวนเมอืงศูนยกลางที่นาอยูและเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสรางงานใน

เขต เมืองหลักและเมืองโดยรอบ 

(จํานวน 10 เมือง)

KR4.15.6 จํานวนจงัหวัดที่ประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพืน้ที่ และ/หรือ ลดความ

เหล่ือมลํ้าในพื้นที่ โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม

(15 จังหวัด)

KR4.15.7 จํานวนโครงการความรวมมือระหวางจังหวดัชายแดนกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยใชงานวิจยัและนวตักรรม

(5 โครงการ)

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O4a ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่และพัฒนา

ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

O4b ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแมนยํา

O4c พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญ

KR4a.1 จํานวนวิสาหกิจชุมชนและ

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใน

พื้นที่เปาหมาย ประสบความสําเร็จใน

การยกระดับรายไดเพิ่มขึน้รอยละ 15 

โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัย

หรือนวัตกรรม

(1,000 ราย)

KR4a.2 จํานวนชุมชน

อัจฉริยะ (Smart 

Community)/ชุมชน

นวัตกรรม มีความสามารถใน

การพัฒนา พึ่งตนเองและ

จัดการตนเอง 

(500 ตําบล)

KR4b.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความ

ชวยเหลือผานกระบวนการเชิง

นวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและ

สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับ

รายได 

(40,000 คน)

KR4c.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลาง

ความเจริญ เมืองอัจฉริยะ เมืองนาอยู และ

เมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของ

เปาหมายการพัฒนาทีอ่ยางยนื (SDGs ที่ 11) 

(100 ชิ้น)

KR4c.2 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชนบท 

(อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวตักรรม

หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและ

เกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ

เหล่ือมลํ้า รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชวีิต 

หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

(200 แหง)

KR4c.3 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมาย

ของการกระจายความเจริญที่มี

แผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใช

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 เมือง)

KR4c.4 จํานวนจังหวดัที่ประกาศใชนโยบาย

และมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ 

และ/หรือ ลดความเหล่ือมลํ้าในพื้นที่ โดยใช

ขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม

(15 จังหวัด)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
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(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)

O16 พัฒนาระบบ อววน. เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศที่เอ้ือตอความตองการของประเทศ ดวย ววน.

KR16.1 จํานวนมหาวิทยาลัยมุงเนนวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมืองนวตักรรมในระเบียงนวตักรรม

ภาคตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทยความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย

(10 มหาวิทยาลัย)

KR16.2 จํานวนระบบจดัสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน. แบบบูรณา

การที่มุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year, Block grant ที่

เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล ปฏิบัติงานให

บรรลุตามวัตถุประสงคมีตนทุนหรือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความ

คุมคา

(1 ระบบ)

KR16.3 จํานวนระบบติดตามประเมนิผลการลงทุนดาน ววน. ที่วัดไดทั้ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน

(1 ระบบ)

KR16.4 จํานวนระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีการบูรณาการขอมูลที่เกีย่วของ

กับ อววน. อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใช

(1 ระบบ)

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)

O17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) ตอการเกิดภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. เพ่ือสนับสนุนการจัดการภาวะ

วิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ

KR17a.1 จํานวนชุดความรูสาธารณะ

เกี่ยวกับปญหาและการจัดการเมือ่

ประสบภัยพิบติัและภาวะวกิฤติ

เรงดวนอยางเปนระบบ มีความรูใน

การจัดการตนเอง

(50 ชิ้น)

KR17a.2 จํานวนฐานขอมูลและศูนยขอมลูที่

จําเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและ

ระดับพื้นที่

(10 ชิ้น/ศูนยขอมูล)

KR17a.3 จํานวนนวตักรรมและ

ขอเสนอแนะเชงินโยบายที่เปนผลงาน

จาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพบิัติและ

ภาวะวิกฤติเรงดวน 

(50 ชิ้น/เร่ือง) 

KR17a.4 รอยละของนวัตกรรม

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่

เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการ

จัดการภัยพิบัติและภาวะวกิฤติ

เรงดวน ที่ถูกนําไปใชประโยชน

(รอยละ 80)

KR17b.1 จํานวนขอมูล/องคความรูระดับประเทศ 

เพื่อใหหนวยงานที่เกีย่วของ สามารถรวมกันจดัการ

ภาวะวิกฤติเรงดวนไดทันทวงที และเหมาะสมกับ

สถานการณ

(50 ชิ้น/ระบบ)

KR17b.2 จํานวนขอมูลเพื่อการลงทุนในการพัฒนากําลังคนและโครงสราง

พื้นฐานดาน ววน. ที่เกี่ยวของกับการรับมือภาวะวิกฤติเรงดวนเพื่อใหประเทศ

ปรับตัวได มีความมั่นคงในทุกมิติ

(10 ชิ้น/ระบบ)

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ

เจตนารมณ

มุงปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกบัแผนอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เจตนารมณ 

มุงใหความสําคัญกับการวจิัยและสรางนวตักรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการแกปญหาวกิฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน  ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience)  มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. 

เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
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แพลตฟอรมที่ 1

การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู 

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

P.1 สรางและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ี

นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

P.3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกําลังคนในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ 

การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI 

for All)

P.5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนาและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมี

ศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีสําคัญ 

• P.6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบ

นิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

• P.6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และการเกษตร

P.8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ

P.9 แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน

ดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ

• P.9a แกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน

ดานสังคมและความม่ันคงทุกมิติ

• P.9b สงเสริมการวิจัยดาน

สังคมและมนุษยอยางรอบดาน

แพลตฟอรมที่ 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ     

• P.10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ี

ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Non-BCG)

• P.10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

• P.10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการ

หุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียง

เศรษฐกิจ

P.12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) สําหรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการท่ีสําคัญของประเทศ

แพลตฟอรมที่ 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐาน

รากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยําโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

P.15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานเชิงกลยุทธดาน ววน. ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565 
อางอิง  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2563-2565 4  ยุทธศาสตร

(แพลตฟอรม) (โปรแกรม)
แผนงาน17

P.17 การแกปญหาวิกฤตเรงดวนของประเทศ

ประกาศ ณ 6 พฤศจิกายน 2563



(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O1a ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศมี

กําลังคนดานการวิจัยและนวัตกรรม รองรับการพัฒนา

ประเทศ

O1b ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหสถาบันความรูสามารถผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความตองการของประเทศ O1c พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศ

ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

KR1b.1 จํานวนสถาบนั/ศูนยวจิัยติดอันดับ

สถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมลู 

Scimago Institutions Rankings 

(50 แหง)

KR1b.2 รอยละของผลงาน องคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสาร Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน 

Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น 

(เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป 2563)

KR1b.3 รอยละของกําลังคนที่เปนบัณฑิตและผู

ไดรับการฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับ

ที่ตลาดงานของประเทศตองการ ซ่ึงเกิดจากการ

รวมพัฒนาระหวางสถาบันอดุมศึกษากบัภาคเอกชน 

เพิ่มขึ้น

(เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับป 2563)

KR1b.4 จํานวนระบบการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชวงชีวิต เพื่อการเสริม

ทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงได

สําหรับแตละชวงวัย ที่เกิดจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 ระบบ)

KR1c.1 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบและนวัตกรรมที่เกิดจาก

การใชโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ไดรับการสนับสนุนจากแผนดานวทิยาศาสตรวิจัยและ

นวัตกรรม

(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)

KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอ

ประชากรเพิ่มขึ้น 

(สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน) 

(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

เจตนารมณ

มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมของประเทศ พรอมทั้งการวางพื้นฐานการพัฒนากาํลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนเิวศดานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ และใหความสําคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจยัขัน้แนวหนาเปนสําคัญ

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

O1.1 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม 

เพ่ือใหประเทศมีกําลังคนของระบบ

วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมรองรบั

การพัฒนาประเทศ

KR1.1.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัย

และพัฒนาตอประชากรเพ่ิมข้ึน 

(สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 27 คนตอประชากร 

10,000 คน) 

(เพ่ือใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 

10,000 คนในป 2570)

KR1.1.2 จํานวนระบบประมาณการและ

วางแผนความตองการกําลังคนของระบบ

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.1.3 จํานวนระบบในการสรางและ

สนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและความ

ตอเนื่องของการวิจัย เพ่ือเพ่ิมจํานวน

นักวิจัยและพัฒนาเปน 27 คนตอ

ประชากร 10,000 คน ของประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.1.4 จํานวนระบบและกลไกดึงดูดที่

สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยและ

ผูเช่ียวชาญทั้งในและตางประเทศ เพ่ือให

เกิดการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีของประเทศ

(5 ระบบ)

O1.2 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือใหมีกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

O1.3 สงเสริมการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสรางกาํลังคนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การ

สงเสริมการเรียนรตูลอดชวงชีวติ การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 

(Up-skill) และ การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

KR1.3.1 จํานวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุนให

บุคลากรมีทักษะทีจํ่าเปนสําหรับอนาคต สามารถปรับตัวจาก

ผลกระทบอยางฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ

ประเทศ

(1 ระบบ)

KR1.3.2 จํานวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต เพ่ือ

การเสริมทักษะใหม และใชเทคโนโลยีที่เขาถึงไดสําหรับแตละชวง

วัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 ระบบ)

KR1.3.3 จํานวนพ้ืนที่หรือนิเวศการเรียนรูที่เขาถึงไดและถูก

นําไปใช สําหรับการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือ

เสริมการมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย วิศวกรรม 

และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สําคัญตาง ๆ

(10 พ้ืนที่หรือนิเวศการเรียนรู)

KR1.3.4 จํานวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมหรือ virtual ในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวง

วัย เพ่ือยกระดับศักยภาพกําลังคนในรูปแบบการเพ่ิมทักษะ (Re-

Skill), การพัฒนาทักษะ (Up-Skill), การเพ่ิมทักษะใหม (New-

Skill) และการสรางบัณฑิตของประเทศ

(10 ระบบ)

KR1.3.5 จํานวนระบบพัฒนากําลังคนรวมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและผูไดรับการ

ฝกอบรมที่มีทักษะและคุณลกัษณะตรงกับทีต่ลาดงานของประเทศ

ตองการโดยใชการวิจัยและนวัตกรรม 

(2 ระบบ)

O1.4 พัฒนากําลังคนที่สามารถสราง พัฒนา

เคร่ืองมือทางปญญาประดิษฐ และทํางาน

โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและสงเสริม

การใชปญญาประดิษฐเพ่ือเปนฐานในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ

O1.5 พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือ

สรางองคความรูที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของคนไทย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอโจทยทา

ทายในอนาคต

R1.5.1 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู

จากการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier research) 

ที่ระบุวาจะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2 

(รอยละ 60)

KR1.5.2 รอยละของผลงานวิจัย และองคความรู

จากการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) ที่ระบุวา

จะมีผลงานตีพิมพ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน

ฐานขอมูลนานาชาติ ในระดับควอไทลที่ 1-2 

(รอยละ 60)

KR1.5.3 รอยละของผลงานวิจัย องคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ระบุวาจะมีผลงาน

ตีพิมพในระดับชาติ ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลที่

ไดรับการยอมรับ 

(รอยละ 100)

KR1.5.4 รอยละของโครงการที่ระบุวาจะมี

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรขององคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

(รอยละ 70)

KR1.5.6 รอยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงการวิจัย

รวมกับกลุมวิจัยสําคัญของโลกหรือจํานวน

โครงการที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุน

สําคัญของโลก 

(รอยละ 10)

O1.6a พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย 

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสถาบันความรู/

สถาบันวิจัย และอุตสาหกรรม

O1.6b ยกระดับศักยภาพสถาบัน/

ศูนยวิจัยใหทัดเทียมกับมาตรฐาน 

สากลดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

KR1.6b.1 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัยที่

มีโครงการวิจัยรวมและรวมลงทุนวิจัย

กับตางประเทศ 

(80 แหง)

KR1.6b.2 จํานวนสถาบัน/ศูนยวิจัย

ติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูใน

ฐานขอมูล Scimago Institutions 

Rankings 

(50 แหง)

KR1.6b.3 รอยละขององคความรู/

เทคโนโลย/ีผลงานตีพิมพทางวิชาการ

ที่ไดรวมพัฒนาจากการเคลื่อนยาย

บุคลากรและถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีหรือความรวมมือระหวาง

องคกร 

(รอยละ 50 ของโครงการที่ระบุวาจะ

มีผลงานตีพิมพ)

KR1.2.1 จํานวนนวัตกรรมการสรางและ

พัฒนากําลังคนระดับสูง/ทักษะระดับสงู ที่

สามารถตอบความตองการของประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสอดคลองตอความ

ตองการของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ

และพ้ืนที่นวัตกรรมตาง ๆ เชน เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

(20 ช้ิน/ระบบ)

KR1.4.1 จํานวนเด็กและเยาวชนมีความ

เขาใจและทักษะพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 

วิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ 

(AI) หรือเฉพาะปญญาประดิษฐ (AI) ที่

สามารถนําไปใชงานพ้ืนฐานได 

(80,000 คน) 

KR1.4.2 จํานวนบุคลากรที่มีทักษะพ้ืนฐาน

ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

ปญญาประดิษฐ (AI) หรือการพัฒนาตอ

ยอดเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (AI) ที่

สามารถนําไปใชงานได 

(80,000 คน)

KR1.4.3 จํานวนนักวิจัยดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรข้ันสูง วิทยาการหุนยนต และ

ปญญาประดิษฐ (AI) 

(50 คน)

KR1.6a.1 จํานวนระบบสงเสริมการใชโครงสราง

พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(1 ระบบ)  

KR1.6a.2 ระบบฐานขอมูลระดับประเทศ 

สําหรับเทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรมที่เกิด

จากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดที่มีอยู

(1 ระบบ)

KR1.6a.3 จํานวนเทคโนโลยีตนแบบหรือ

นวัตกรรมที่เกิดจากการใชโครงสรางพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการ

สนับสนุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

(500 เทคโนโลยีตนแบบหรือนวัตกรรม)

KR1.6a.4 จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การทดสอบในระดับอุตสาหกรรม (Pilot Plant) 

ที่ภาคเอกชนรวมลงทุน

(5 แหง นับจากป 2563)

KR1.6a.5 รอยละของโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

วิจัยและนวัตกรรม ที่เปนหองปฏิบัติการทดลอง 

และอุปกรณเคร่ืองมือ ที่ไดรับการสนับสนนุมีการ

รวมใชโดย 2 หนวยงานข้ึนไป

(รอยละ 20 ของโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับการ

สนับสนุนทีล่งทะเบยีนทั้งหมด)

KR1.6a.6 จํานวนโครงการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ หรือโครงสราง

พ้ืนฐานสเกลใหญทีจํ่าเปนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความม่ันคง 

(50 โครงการ)

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูง

รองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่

นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวตักรรมเพ่ือสราง

กําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพ่ือ

การสรางบัณฑิต การสงเสริมการเรียนรตูลอดชวงชีวิต 

การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) และ การเพ่ิม

ทักษะ (Re-skill)

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐ

เปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

(AI for All)

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้น

แนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ

โปรแกรมท่ี 6a พัฒนาและใชโครงสราง

พ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบนิเวศดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

โปรแกรมท่ี 6b ยกระดับสถาบัน/

ศูนยวิจัยดวยวทิยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม

6 พฤศจิกายน 2563



แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม
เจตนารมณ

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวตักรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและส่ิงแวดลอม โดยนําเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย 

สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ไดอยางเปนรูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพืน้ที่ในแตละประเด็นที่ทาทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยนืในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O2 แกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

KR2.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดัเจน

ในการแกไขปญหาหรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืนเพือ่ตอบโจทยทา

ทายของสังคม

(300 ชิ้น)

KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชในทาง

ปฏิบัติ เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืน เพื่อตอบ

โจทยทาทายของสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมด

ใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใชขยายผลตอ

ยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อื่น หรือกลุมเปาหมาย

อื่น เพื่อการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยทาทาย

ของสังคม

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.4 จํานวนประชาชนผูไดรับประโยชนจากการแกไขปญหาหรือยกระดับ

การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม โดยการนําองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในทางปฏิบติัและ/หรือขยายผล 

(1,000,000 คน)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการเกษตร

โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสังคมและความมัน่คงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนาอยางยัง่ยืนดานสังคม

และความมั่นคงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน

O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม เพ่ือจัดการกบัปญหาทาทายของประเทศใน

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร และบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน

O2.8 ใชความรู การวิจัยและนวตักรรม เพ่ือพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวติดวยตนเองไดอยางมีคุณคา และสราง

กลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย

O2.9a พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแกไขปญหาทาทายดานสังคม 

พรอมทั้งยกระดบัการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น ความขัดแยง 

ความรุนแรง ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการภาครัฐ การแพทย สุขภาพและสาธารณสุข 

และความมั่นคงทุกมติิ

O2.9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดานเพ่ือแกไขปญหาทาทายและ

ยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน

KR2.7.1 จํานวนนวตักรรม องคความรู และเทคโนโลยี ใหม ที่ถูกสรางเพ่ือแกไข

ปญหาและ/หรือเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนเพ่ือตอบ

โจทยทาทายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร]

(100 ชิ้น)

KR2.7.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนาํไปใช

ในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทย

ทาทายดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป 

คือ 2563-2565)

KR2.7.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานส่ิงแวดลอมที่

นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น 

หรือกลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือ

ตอบโจทยทาทายดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.1 จํานวนองคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกบัสังคมสูง

วัย รวมถึงโครงสรางประชากร ระบบบริการ ระบบกําลังคน ระบบขอมูล 

ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่

เกี่ยวของ เปนตน

(100 ชิ้น)

KR2.8.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูก

นําไปใชเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัการเขาสูสังคมสูงวัย หรือแกปญหา

สังคมสูงวัย และสนับสนุนใหคนทุกวัยใชชีวติรวมกนั รวมถึงลดชองวาง

ระหวางวัย ในพ้ืนที่ที่กํากับดูแลเปนการเฉพาะ (Sandbox) 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมด

ใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.3 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่นําไปใช

ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กอยางครอบคลุม

ทุกบริบทของประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติของประชากรทุกชวงวยั

ไดจริง โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูสูงวัย ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการ

ตนแบบหรือโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.8.4 จํานวนระบบบริการหรอืระบบสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุ รวมถึง

ระบบการดูแล ระบบบริการสุขภาพ และระบบพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

ที่พัฒนาเปนตนแบบหรือพ้ืนทีท่ดลอง โดยใชการวิจยัและนวตักรรม

(10 ระบบ)

KR2.8.5 จํานวนผลงานวิจัยเชงิบูรณาการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นําไปสู

การพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย มาตรการและแผนงาน/โครงการ ซ่ึง

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผูสูงอายุ 

(50 ชิ้น)

KR2.8.6 จํานวนนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ชวยเหลือการดํารงชีวติ 

(Assisted living) หรือยกระดับคุณภาพชีวติสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

(50 ชิ้น)

KR2.9a.1 จํานวนองคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทยชดัเจนในการ

แกไขปญหาหรือยกระดบัการพัฒนาอยางย่ังยืนดานสังคม 

(100 ชิ้น)

KR2.9a.2 รอยละขององคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนําไปใช

ในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืนดานสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 

2563-2565)

KR2.9a.3 รอยละขององคความรเูชงิระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายดานสังคมที่

นําไปใชขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น หรือ

กลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

KR2.9a.4 จํานวนนวตักรรมทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยใชชีวติรวมกัน

ในสังคมอยางสมานฉันท และอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

(10 ชิ้น)

KR2.9b.1 รอยละขององคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่ถูก

นําไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบ

โจทยทาทายของสังคม 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถกูสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 

2563-2565)

KR2.9b.2 รอยละขององคความร ูเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคมและมนุษยที่นําไปใช

ขยายผลตอยอดจากโครงการตนแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพ้ืนที่อื่น หรือ

กลุมเปาหมายอื่น เพ่ือการแกไขปญหา หรือยกระดับการพัฒนาอยางย่ังยืน หรือสามารถ

สรางคุณคา/มูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ 

(รอยละ 60 เทียบกับองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการตนแบบหรือ

โครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

6 พฤศจิกายน 2563



แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
เจตนารมณ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง

และการเปนประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน

KR3.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางขึ้น

เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานเกษตรและอาหาร 

สุขภาพและการแพทย

(100 ชิ้น)

KR3.2 จํานวนนวตักรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัล

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

ตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน

(50 ชิ้น/ระบบ)

KR3.3 จํานวนเทคโนโลยีที่พฒันาและได

นําไปใชทดแทนการนําเขาหรือตอยอดจาก

เทคโนโลยีที่นําเขาจากตางประเทศ

(10 ชิ้น/ระบบ)

KR3.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของวิสาหกิจที่ลงทุนดานวจิยั พัฒนา

และนวัตกรรม 

(รอยละ 10 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดที่ลงทุนดานวิจยั 

พัฒนาและนวัตกรรม)

KR3.5 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ

ระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอรมบริการที่ครบวงจร รวมทั้งขอมูล

ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ

และบริการระดับชาติ

(1 ระบบ)

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/

ระเบียงเศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ (NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการที่

สําคัญของประเทศ

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองใน

ระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนที่ไมใช เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-

BCG)

โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการ

แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดษิฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจดิจิทัล

O3.10a ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดวยการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

O3.10b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรและอาหาร สุขภาพ

และการแพทย 

O3.10c ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ

พลิกโฉมฉับพลัน

O3.11a พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด O3.12 ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

คุณภาพและบริการ (NQI) ตามแนวทางสากล สําหรับอุตสาหกรรม

เปาหมายและภาคบริการท่ีสําคัญของประเทศKR3.11a.1 จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนใน

การดําเนินการ/พัฒนาตอเน่ือง 3 ป

(250 ราย)

KR 3.11a.2 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการ

ผลิตสินคาหรือบริการ หรือสนับสนุนการสงออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)

(100 ช้ิน)

KR 3.11a.3 จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ท่ีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ (AI)/วิทยาการหุนยนต/ดิจิทัลเทคโนโลยี

(จํานวน 500 ราย)

KR3.10a.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูก

สรางข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-

BCG) รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนําไปใชเพื่อทดแทนการนําเขา

(10 ช้ิน)

KR3.10a.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนท่ีไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) ถูกนําไปใช

ประโยชนในดานพาณิชย และอุตสาหกรรม

(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชยและ

อุตสาหกรรม)

KR3.10a.3 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของ

ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves)

(รอยละ 15)

KR3.10a.4 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผูประกอบการไทยขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curves) ท่ีรวมลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. 

(รอยละ 10)

KR3.10b.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเกษตรและอาหาร 

สุขภาพและการแพทย รวมถึงเทคโนโลยีท่ีนําไปใชเพื่อ

ทดแทนการนําเขา

(100 ช้ิน)

KR3.10b.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนําไปใชประโยชนใน

ดานพาณิชย และอุตสาหกรรม

(รอยละ 20 ของโครงการท่ีมุงใชประโยชนดานพาณิชย

และอุตสาหกรรม)

KR3.10b.3 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรมของผูประกอบการไทยในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

(รอยละ 15)

KR3.10b.4 รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของผูประกอบการไทย

ขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีรวม

ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับกองทุน ววน. 

เพิ่มข้ึน

(รอยละ 10)

KR3.10c.1 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ

พลิกโฉมฉับพลัน

(50 ช้ิน)

KR3.10c.2 รอยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต 

ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

ดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึน ถูกนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและตอบสนองตอการพลิกโฉมฉับพลัน

(รอยละ 20)

KR3.12.1 จํานวนระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการ

ระดับชาติ (NQI) ท่ีมีแพลตฟอรมบริการท่ีครบวงจร รวมท้ังขอมูล

ความตองการใชประโยชนบริการโครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพ

และบริการระดับชาติ

(1 ระบบ)

KR3.12.2 รอยละของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ

โครงสรางพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ไดรับ

การยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศหรือมาตรฐานระหวาง

ประเทศ 

(รอยละ 50 ของหองปฏิบัติการและระบบการใหบริการ NQI 

ท้ังหมด)

O3.11b ใชการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มการใชประโยชนพื้นท่ี

เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร 

(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis)

KR3.11b.1 จํานวนผูประกอบการท่ีเขาไปใชบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. 

หรือเขาไปใชพื้นท่ีเพื่อจัดตั้งบริษัทเพื่อทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพื้นท่ีเศรษฐกิจ

นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมือง

นวัตกรรมอาหาร

(200 ราย)

O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึง

การพัฒนาบริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing 

innovation business) ของผูประกอบการ

KR 3.11c.1 จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีนําเสนอตอ กสว. หรือ สภช. เพื่อ

ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนา

บริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation 

business) ของวิสาหกิจและผูประกอบการ 

(5 เรื่อง)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565

6 พฤศจิกายน 2563



เจตนารมณ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวตักรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถงึโอกาสในการพัฒนาเชงิพื้นที่ไดอยางเทาเทียม นําไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหล่ือมลํ้า มีการกระจายรายไดอยางทั่วถงึ เพิ่มความเขมแขง็ของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานทีม่ั่นคง

ใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลางความเจริญในทองถิ่นดวยนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลือ่มล้ํา

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบด็เสร็จและแมนยําโดยใชวทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชมุชนทองถิ่น และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและ

สังคมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนนวตักรรม เพื่อลดความเหล่ือม

ลํ้า รวมทั้งการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

O4.14 ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับรายได สําหรับคนจน O4.15 พัฒนาและใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางในภมูิภาคและเชือ่มโยงความ

เจริญสูชนบท

KR4.13.1 จํานวนนวตักรชุมชน 

(1,000 คน)

KR4.13.2 จํานวนนวตักรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาสําคัญ

ใหกับชุมชนได 

(1,000 นวัตกรรม)

KR4.13.3 จํานวนวสิาหกจิชมุชนและผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เปาหมาย 

ประสบความสําเร็จในการยกระดับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร 

วิจัยหรือนวัตกรรม

(1,000 ราย)

KR4.13.4 จํานวนชมุชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถใน

การพัฒนา พึ่งตนเองและจัดการตนเอง 

(500 ตําบล)

KR4.13.5 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่นาํองคความรู นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่

เหมาะสม (Appropriate Technology) ไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชน

นวัตกรรม

(500 แหง)

KR4.13.6 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เปาหมาย บน

ฐานทุนทรัพยากร/วฒันธรรมในพื้นที่

(รอยละ 10 ตอปจากฐานป 2563)

KR4.14.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวตักรรมหรือไดรับการถายทอดและ

สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับรายได 

(40,000 คน)

KR4.14.2 จํานวนระบบวเิคราะหขอมูลเพื่อติดตามกลุมเปาหมายคนจนที่มคีวามแมนยาํของประเทศ 

เพื่อใหการจัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีการทดลองใช

(1 ระบบ)

KR4.15.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลางความเจริญ เมืองอัจฉริยะ 

เมืองนาอยู และเมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาทีอ่ยางยนื (SDGs ที่ 11) 

(100 ชิ้น)

KR4.15.2 จํานวนนวตักรรมการออกแบบเมอืงที่ใชหลักการออกแบบอารยสถาปตย (Universal Design) ที่มีการ

ออกแบบใหเปนมิตรตอประชากรทุกชวงวัย รวมทั้งผูสูงอายุ และคนพิการ 

(10 ชิ้น) 

KR4.15.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวตักรรม

หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและเกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ

เหล่ือมลํ้า รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชวีิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

(200 แหง)

KR4.15.4 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมายของการกระจายความเจริญที่มีแผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใชผลงานวิจยั

และนวัตกรรม

(10 เมือง)

KR4.15.5 จํานวนเมอืงศูนยกลางที่นาอยูและเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสรางงานใน

เขต เมืองหลักและเมืองโดยรอบ 

(จํานวน 10 เมือง)

KR4.15.6 จํานวนจงัหวัดที่ประกาศใชนโยบายและมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพืน้ที่ และ/หรือ ลดความ

เหล่ือมลํ้าในพื้นที่ โดยใชขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม

(15 จังหวัด)

KR4.15.7 จํานวนโครงการความรวมมือระหวางจังหวดัชายแดนกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยใชงานวิจยัและนวตักรรม

(5 โครงการ)

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับแพลตฟอรมภายในป 2565)

O4a ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่และพัฒนา

ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

O4b ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแมนยํา

O4c พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญ

KR4a.1 จํานวนวิสาหกิจชุมชนและ

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใน

พื้นที่เปาหมาย ประสบความสําเร็จใน

การยกระดับรายไดเพิ่มขึน้รอยละ 15 

โดยการประยุกตใชวิทยาศาสตร วิจัย

หรือนวัตกรรม

(1,000 ราย)

KR4a.2 จํานวนชุมชน

อัจฉริยะ (Smart 

Community)/ชุมชน

นวัตกรรม มีความสามารถใน

การพัฒนา พึ่งตนเองและ

จัดการตนเอง 

(500 ตําบล)

KR4b.1 จํานวนคนจนที่ไดรับความ

ชวยเหลือผานกระบวนการเชิง

นวัตกรรมหรือไดรับการถายทอดและ

สามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการพัฒนาอาชพี/ยกระดับ

รายได 

(40,000 คน)

KR4c.1 จํานวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนา “ศูนยกลาง

ความเจริญ เมืองอัจฉริยะ เมืองนาอยู และ

เมืองที่ไดรับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของ

เปาหมายการพัฒนาทีอ่ยางยนื (SDGs ที่ 11) 

(100 ชิ้น)

KR4c.2 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชนบท 

(อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นําองคความรูและนวตักรรม

หรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ไดรับการถายทอดไปใชและ

เกิดผลที่เปนรูปธรรมในการพัฒนา และ/หรือ การลดความ

เหล่ือมลํ้า รวมถึงรายไดเพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชวีิต 

หรือยกระดับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

(200 แหง)

KR4c.3 จํานวนเมืองที่เปนเปาหมาย

ของการกระจายความเจริญที่มี

แผนพัฒนาเมืองซ่ึงออกแบบโดยใช

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(10 เมือง)

KR4c.4 จํานวนจังหวดัที่ประกาศใชนโยบาย

และมาตรการในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ 

และ/หรือ ลดความเหล่ือมลํ้าในพื้นที่ โดยใช

ขอมูลเชิงประจักษ องคความรูหรือนวัตกรรม

(15 จังหวัด)

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565
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(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)

O16 พัฒนาระบบ อววน. เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศที่เอ้ือตอความตองการของประเทศ ดวย ววน.

KR16.1 จํานวนมหาวิทยาลัยมุงเนนวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมืองนวตักรรมในระเบียงนวตักรรม

ภาคตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทยความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย

(10 มหาวิทยาลัย)

KR16.2 จํานวนระบบจดัสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน. แบบบูรณา

การที่มุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year, Block grant ที่

เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล ปฏิบัติงานให

บรรลุตามวัตถุประสงคมีตนทุนหรือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความ

คุมคา

(1 ระบบ)

KR16.3 จํานวนระบบติดตามประเมนิผลการลงทุนดาน ววน. ที่วัดไดทั้ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน

(1 ระบบ)

KR16.4 จํานวนระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีการบูรณาการขอมูลที่เกีย่วของ

กับ อววน. อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใช

(1 ระบบ)

(เปาหมายและผลสัมฤทธิ์สําคัญ (OKR) ระดับโปรแกรมภายในป 2565)

O17a ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) ตอการเกิดภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ O17b ประเทศไทยมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. เพ่ือสนับสนุนการจัดการภาวะ

วิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ

KR17a.1 จํานวนชุดความรูสาธารณะ

เกี่ยวกับปญหาและการจัดการเมือ่

ประสบภัยพิบติัและภาวะวกิฤติ

เรงดวนอยางเปนระบบ มีความรูใน

การจัดการตนเอง

(50 ชิ้น)

KR17a.2 จํานวนฐานขอมูลและศูนยขอมลูที่

จําเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและ

ระดับพื้นที่

(10 ชิ้น/ศูนยขอมูล)

KR17a.3 จํานวนนวตักรรมและ

ขอเสนอแนะเชงินโยบายที่เปนผลงาน

จาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพบิัติและ

ภาวะวิกฤติเรงดวน 

(50 ชิ้น/เร่ือง) 

KR17a.4 รอยละของนวัตกรรม

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่

เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการ

จัดการภัยพิบัติและภาวะวกิฤติ

เรงดวน ที่ถูกนําไปใชประโยชน

(รอยละ 80)

KR17b.1 จํานวนขอมูล/องคความรูระดับประเทศ 

เพื่อใหหนวยงานที่เกีย่วของ สามารถรวมกันจดัการ

ภาวะวิกฤติเรงดวนไดทันทวงที และเหมาะสมกับ

สถานการณ

(50 ชิ้น/ระบบ)

KR17b.2 จํานวนขอมูลเพื่อการลงทุนในการพัฒนากําลังคนและโครงสราง

พื้นฐานดาน ววน. ที่เกี่ยวของกับการรับมือภาวะวิกฤติเรงดวนเพื่อใหประเทศ

ปรับตัวได มีความมั่นคงในทุกมิติ

(10 ชิ้น/ระบบ)

โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 17 แกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ

เจตนารมณ

มุงปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงกบัแผนอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เจตนารมณ 

มุงใหความสําคัญกับการวจิัยและสรางนวตักรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการแกปญหาวกิฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน  ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience)  มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดานความรู กําลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. 

เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤติ
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1. '0.H'.7@0&79!.& 6$K:%"837#& ;*P"!,$"'
2. '0.H'.4/19! 1,'3#( J)KGR:#;*P"!,$"'
3. J0.H'.G*3%"  0'<!:* J)KGR:#;*P"!,$"'
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1. &'(&%) &!6:40# <."*!"+)',-.1%,6':;7<.",6;&$!!)2@AB(C!;#$%!4,;#4,3,:%$$0123,451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)
2. &'(&%) &!6:40# <."*!"+)',-.$%!(=%+,',1%,/014=%,;$1%,DE"$!!)$%!451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!) <.">,5671%,?,!"##

6':;7<.",6;&$!!)2@AB(C!;#$%!4,;#4,3,
3. !%71%,-.$%!*F'#;&'1%,G!C0)2;H1/C0+4,0<,"&50DE"$!!)$%!451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)+GIA0+4,0

4J%,K7#%7$%!03()8L$M% 6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)<>51N%&'&50B*
4. +4,0<,"&504J%,K7#%7$%!03()8L$M% 6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)<>51N%&' >!I0DE"$!!)$%!451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)

+GIA0G':%!E%4;A1?>C<$CB/>!I0N".0>!I073&'$%!(=%+,',$%!4,;#4,3,23,:%$$0123,451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!)/01>,567#!'>%!<."
:;($%!23, 2@A?>C<$5>,5671%,?,!"##6':;7<.",6;&$!!)?,$!E@2@AG#*OP>%$%!23:!'&?,$%!4,;#4,3,23,

5. *F'#;&'>,C%2@A0IA,2@A4J%,K7#%7 >!I0DE"$!!)$%!451+4!')6'27%8%4&!9 6':;7<.",6;&$!!))0#>)%7

45($''/$"'%3H%"/6*(-'(;/3!J*$"'1!9M1!,!:38#"0"1%'& $"':329#6*(!:9%$''/

?A"!"2=!K"8<L
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$'?M$"'%3H%"/6*(-'(;/3!$"'1!9M1!,!:38#"0"1%'&:329#6*(!:9%$''/

$"'-'(;/3!J*@"!:329#6*(!:9%$''/

-'(;/3! Outcome & Impact 2 HK"!

� Academic impact 

� Economic and societal impact 

K(7)@&;6075%1+D!IA01)I0 +N5, ROI / SROI

$"'-'(;/3!J*$"'HA";!3!@"!
P?@=!R:#@"!

� HK"!-'(138.3C"76*(-'(138.3J*
� *!"+)',$%!,=%-.1%, 66,. B*?NC*!"K7N,9

� HK"! Sustainability P?@$"'HA";!3!@"!
� *!"+)',$!"#6,$%!/01$%!#!'>%!:;($%! 
<-,1%,/ KD!1$%! (C%, 66,.

* ?NC Expert assessment 2@A:"&C01B)5)@ Conflict of 
Interest

;!K!=*9$$"' Double-loop Learning

JR"!$"'UGK'(MM1"'1!;80$*"@P?@-'(;80 / ':/VN@ 1$1:. 29HU=K/<'(MM=!,!;1'3/%R"@W U=K6$R=!R:#@"!U!'(MM ::!. 
6



UK Monitoring & Evaluation Review

• Researchfish Intelligent Platform
• Common Outcomes / Impact
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The Researchfish Platform
¾ Cloud-based technology that brings together information related to

outcomes, outputs and impact of academic research
¾15 outcomes types in addition to publications
¾ Connected to over 17,000 external data sources, including ORCID,

PubMed, Web of Science
¾ Data harvested where possible and supplemented by researchers to

ensure completeness and quality
¾ Results in the creation of a consistent, structured data set
¾ International community of funders (163 organizations in 9 countries) to

share best practice and benchmark

What is Researchfish?
is an online tool supported by Research Fish Ltd that is used 

to collect data on the outcomes and impact of publically funded research

Source: Researchfish
8



How does it work? 

Funder/charity/research organisation joins - award details are in the system 

Researchers receive invitations to join the platform (from RF) 

Researchers enter the information, automated as far as possible, connection 
with other databases, bulk publication upload, Altmetrics score 

Funder/charity/research organisation download data and create reports

Explore the data, gaining insights, discover, [predict, advise] 

Source: Researchfish
9



J**97.&6*($*,R/J*$'(8MP?@J*@"! ::!. (Outcome and Impact Pathway)

=/"#;=%, *!"+J2 outcome *!"73$&9)%:%$ Researchfish outcome type  

Impact area Outcome type

Generating new knowledge
Publications and citations

Research tools and methods
Research databases and models

Translating research ideas into new products 
and services

Intellectual property and licensing

Spin - off companies
New Products : Medical products / Software and AI products /
Agriculture and food products / technical products / Artistic and 
Creative products etc.

Influencing policy and other stakeholders
Influence on policy, practice, plan and regulations, White papers
Engagement activities

Stimulating new research via new funding or partnerships
Further funding

Collaborations and partnerships

Developing the human capacity to do research
Next destination
Awards and recognition
Use of facilities and resources

10



11

%9:?#R"@ outcome question set 8<LSHK??$6MM : Spin – off Companies

1. -'(;C8$"'29H%9I@M'3O98 drop downlist ?>C+.I0$
T #!'M;2:=%$;( T >C%1>3C,456,:=%$;( T >C%1>3C,456,4%);P:(2"+#@7, T 6'4%>$':N3)N, T 4>$!E9 T $':$%!+GIA04;1D) (social enterprises)

2. E-'H'(M,G>L?M'3O988<L'(M,S:KU!PK? 1 2@A1%,6':;7/01KD!1$%!)@456,2=%?>C+$'($%!:;(&;H1/LH, K*!(!"#3………………………….. 
3. E-'H'(M,;*P8<L8(;M<#!!3%3M,44*P?@M'3O98 8<L'(M,S:KU!PK? 1 K*!(!"#3…………………………………..…….. 
4. E-'H6!M=!9@1>?'9M'?@/M'345X&1!.3 P?@M'3O98 8<L'(M,S:KU!PK? 1   <,#BQ.9>.;$R%,  .................................................
5. E-'H'(M,-Y8<L$R?%9I@M'3O98 8<L'(M,S:KU!PK? 1   K*!(!"#3 .................................... 2=% calendar ?>C+.I0$
6. E-'H'(M,2A"!:!7!9$@"!-'(2A"8<L8A"@"!U!M'3O98  8<L'(M,S:KU!PK? 1

6.1 *S2@A$50&;H1 :=%,6,G,;$1%, (&;6+./) ...................... D, 
6.2 >.;1*S2@A:;(&;H1<.C6 K*!(!"#3*S G.8. .......... )@$%!:C%1G,;$1%,*!":=%+G'A)/LH, :=%,6, (&;6+./) ........ D, 

>)%7+>&3 4%)%!T click *3U) +GIA0 add $%!$!0$/C0)V.:=%,6,G,;$1%,2@A:C%1+G'A)/LH,>.;1*S2@A:;(&;H1 B(C+!IA07W ?,*ST;(B*
7. E-'HM''#"#VN@$"'UGK-'(E#G!&='>?J*$'(8M2"$@"!:329#P?@E4'@$"'8<L/<1R:!8A"U=K;$3H$"'29H%9I@M'3O988<L'(M,S:KU!PK? 1 SHK?#R"@S' (!"#34'A12@A4=%D;P  4;H,W 2;H1,@H>%$4%)%!T!"#3+*X,)V.D5%2%1+8!MR$': / 4;1D)
<."4'A1<6(.C0) 2@A-.1%,6':;7,@H)@456,2=%?>C+$'(-.$!"2#(;1$.5%6 /0?>C!"#3<."<4(16'Y@$%!D=%,6E) K*!(+.I0$>;6/C0(;1&50B*,@H drop downlist ?>C+.I0$

T +$'(-.'&J;EZ9?>)5 / #!'$%!?>)5 (New Products / Services)        T +$'(!V*<##Y3!$':?>)5 (New Business Model)      T 0IA,W K*!(!"#3 ……………. <."<,#BQ.9>!I0 link /C0)V.*!"$0# (>%$)@)
8. $"'29H%9I@M'3O98 8<L'(M,S:KU!PK? 1 P?@E4'@$"'!<ISHK!A"J*@"!P?@E4'@$"'?>L! /"UGKHK:#='>?S/R (VK"/<) E-'H'(M,
8.1 P?U=K8R"!$'?$;*P8<L19FF"P?@E4'@$"'8<L;$<L#:PK?@U!-,Z/4K!=" !"##:"(L1/C0)V.KD!1$%![ :%$!"##4%!4,+28$.%1 (NRIIS) K(70;&K,);&'  <."4%)%!T+G'A)/C0)V.KD!1$%!2@A+$@A76/C01B(CB)5:=%$;(
8.2 ="$S/R1"/"'VHN@PK?/)*2"$'(MM1"'1!;80$*"@ (NRIIS) SHK /0?>C+G'A)+&')/C0)V.(;1,@H

8.2.1 NIA0KD!1$%! (K*!(!"#3) .......................................................... 8.2.2 NIA0>;6>,C%KD!1$%! / 4;1$;(  (K*!(!"#3) .................................................................
8.2.3 1#*!")%EKD!1$%! (K*!(!"#3) ......................................... 8.2.4 <>.5123,2@A25%,B(C!;#$%!4,;#4,3,1#*!")%E  (K*!(!"#3) .........................................

9. E-'H'(M,6=*R@8<L/"P?@PK?/)*H9@%R?S-!<I;73L/;%3/ (="$/<) Check box ?>C+.I0$ + Text required
T URL (Universal Resource Locator) T Social Media K*!(!"#3 …………………………… T DOI (Digital Object Identifier)

=/"#;=%, 2;H1>;6/C0 8.1 <." 8.2 25%,4%)%!T$!0$B(C)%$$65% 1 KD!1$%! >%$)@KD!1$%!>.%7KD!1$%!2@A+$@A76/C01$;#$%!,=%-.1%,6':;7B*?NC*!"K7N,9

1 ?,&;6075%1 outcomes question set 2@AB(C-5%,$!"#6,$%!
:;(2=% focus group !56)$;#-VC2!1D3E63\' <."-VC+N@A76N%P(C%,

8%4&!9$%!*!"+)',-..;GY9<."-.$!"2# <.C6



'(MM$"'
$'?$PK?/)*
outcome

=9:=!K"E4'@$"'
,=%+/C%/C0)V.-..;GY9
>.;1+4!]:4'H,KD!1$%! 
K(7%K?@'"#@"!J*
8,$-Y +*X,!"7"+6.%

&50+,IA01 5 *S

Q"!PK?/)*2"$
6=*R@%R"@W 

DV5)I0$%!$!0$/C0)V.N3(D=%T%)-..;GY9
1%,6':;7 (,'7%) D6%)4=%D;P 6'Y@$%!$!0$ 
$%!+NIA0)K71/01<>.51/C0)V.) +*X,&C,

N3(D=%T%)-..;GY9
1%,6':;7 (Research 

Outcomes 
question set)Generating new 

knowledge

Translating 
research ideas 

into new products 
and services

Influencing policy 
and other 

stakeholders

Stimulating new 
research via new 

funding or 
partnerships

Developing the 
human capacity 
to do research

Publications

Research databases & models

Research tools & methods

Engagement Activities

Influence Policy,
Practice, Plan and Regulations

Further Funding

Collaborations & Partnerships

Next Destination

Awards & Recognition

Use of Facilities & Resources

IP & Licensing

New Products

Spin-off Companies

Artistic & Creative 
products 

Software/AI products

Medical products

Agricultural / food 
products

Technical products)@$%!,=%B*?NC
*!"K7N,9

7;1B)5)@$%!,=%B*?NC
*!"K7N,9

(C%,6'N%$%!

(C%,K7#%7

(C%,G%E'N79

(C%,N3)N,<."4;1D)

C"7':/$"'??$6MM$"';$[MPK?/)*J**97.&6*(J*$'(8MP?@@"!:329#6*(!:9%$''/

=/"#;=%, N3(D=%T%)-..;GY91%,6':;7 *!"73$&9)%:%$ 
Researchfish outcomes question set 
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6!:8"@$"'-'(;/3!J*$"'HA";!3!@"!P?@ PMU 6*(=!R:#@"!U!'(MM ::!.
- HK"!-'(138.3C"76*(-'(138.3J*
- HK"!4:"/#9L@#>!P?@$"'HA";!3!@"!

13



C"7':/$'?M6*(6!:8"@$"'%3H%"/6*(-'(;/3!J*@"! ::!.  

14

-'(;H[!$"'-'(;/3! '"#*(;?<#H J)KHA";!3!$"'

1.$"'%3H%"/$"'UGK
;@3!@M-'(/"5
((C%,*!"4'2Y'J%G<."
*!"4'2Y'-.)

1.1) -'(138.3C"7U!$"'U=K8,!HK"!:38#"0"1%'& :329#6*(!:9%$''/ 6*(4:"/1?H4*K?@$9M!E#M"#
(-'(;/3!;\7"(=!R:#M'3="'6*(29H$"'8,! PMU)

(1.1.1) 4;(456,1#*!")%E2@A PMU 4,;#4,3,23,6':;7 +2@7#$;#1#*!")%E2;H1>)(2@AB(C!;#:;(4!!:%$$0123,
451+4!') 66,. ($%!?NC61+1',1#*!")%E075%1)@*!"4'2Y'J%G)

(1.1.2) 4;(456,:=%,6,<-,1%,2@A PMU 4,;#4,3,23,6':;7 +2@7#$;#:=%,6,<-,1%,2;H1>)(2@A$=%>,(B6C?,
<-,*F'#;&'$%!/01 PMU ($%!?NC61+1',1#*!")%E40(D.C01$;#+*^%>)%7) 

1.2) $"'%3H%"/$"'UGK2R"#;@3!@M-'(/"5 (*!"+)',!%7B&!)%4) 

(1.2.1) *!"+)',+N'1 quantitative K(7G':%!E%:%$-.$%!?NC:5%7+1',1#*!")%E+2@7#$;#<-,$%!?NC:5%7+1',
2@A6%1B6C 2@A<&5.">,5671%,B(C!%71%,-.$%!?NC:5%7+1',2@AB(C!;#+1',03(>,3,:%$$0123,451+4!') 66,. -5%,!"##
4%!4,+28$.%1/01*!"+28 (NRIIS) >!I0!V*<##0IA, W 2@A 4$46. $=%>,(

PMU (=%+,',$%!
2;H1>;6/C0 

1.1 <." 1.2
(update 

?,!"## NRIIS)

>,5671%,?,!"## 
66,. (=%+,',$%!?,

/C0 1.2
(update 

?,!"## NRIIS)



C"7':/$'?M6*(6!:8"@$"'%3H%"/6*(-'(;/3!J*@"! ::!.  
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-'(;H[!$"'-'(;/3! '"#*(;?<#H J)KHA";!3!$"'

2. $"'%3H%"/J*J*3% 
(outputs) ;/>L?13I!1,H
E4'@$"' ((C%,*!"4'2Y'J%G
<."*!"4'2Y'-.)

*!"+)',-.-.'&2@A*F'#;&'B(C:!'1+2@7#$;#<-,1%,2@A>,5671%,?,!"## 66,. !"#3B6C?,<##
!;#!01D=%/0!;#1#*!")%E 2@A<&5.">,5671%,B(C!%71%,-.$%!(=%+,',1%,2@AB(C!;#+1',03(>,3,
:%$$0123,451+4!') 66,. -5%,!"##4%!4,+28$.%1/01*!"+28 (NRIIS) >!I0!V*<##0IA, W 
2@A 4$46. $=%>,( (*!"+)',23$ 1 *S) 

PMU / >,5671%,?,!"## 
66,. update 
?,!"## NRIIS

3. $"'%3H%"/$"'UGK
-'(E#G!& 6*(J**97.&
(outcomes)
P?@@"!:329#6*(!:9%$''/
((C%,*!"4'2Y'J%G<."
*!"4'2Y'-.)

3.1) $"'%3H%"/$"'UGK-'(E#G!&  G':%!E%:%$4;(456,:=%,6,KD!1$%!(C%, 66,. 2@ATV$
,=%B*?NC*!"K7N,9 &50:=%,6,KD!1$%!2@A4'H,43(?,*S1#*!")%E,;H,W 

3.2) J**97.&P?@@"!:329#6*(!:9%$''/ +$]#/C0)V.-..;GY92@A+$'(/LH,:%$1%,6':;7<."
,6;&$!!)2@AB(C!;#+1',1#*!")%E:%$$0123,451+4!') 66,. ?,!V*/01N3(D=%T%)-..;GY9
1%,6':;7 +GIA0*!"$0#$%!&'(&%)<."*!"+)',-.1%,6':;7<.",6;&$!!)/01*!"+28

(3.1) 
PMU / >,5671%,?,!"## 

66,. update ?,!"## NRIIS

(3.2)
>;6>,C%KD!1$%!6':;7!%71%,

-..;GY9 ?,!"## NRIIS 23$*S 
+*X,!"7"+6.%&50+,IA01 5 *S 
(PMU/>,5671%,?,!"## 

66,. &'(&%))



C"7':/$'?M6*(6!:8"@$"'%3H%"/6*(-'(;/3!J*@"! ::!.  
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-'(;H[!$"'-'(;/3! '"#*(;?<#H J)KHA";!3!$"'

4 $"'-'(;/3!J*
$'(8M (Impacts)

((C%,*!"4'2Y'J%G
<."*!"4'2Y'-.)

4.1 =!R:#@"!U!'(MM ::!. HA";!3!$"';?@ 
D;(+.I0$KD!1$%!2@A)@-.$!"2#4V1 2;H1?,(C%,+8!MR$': 4;1D) <."4'A1<6(.C0) +*X,&C, 
:=%,6,B)5,C07$65% 3-5 <-,1%, +GIA0*!"+)',-..;GY9<."-.$!"2#/011%,6':;7<."
,6;&$!!)2@AB(C!;#+1',03(>,3,:%$$0123,451+4!') 66,. _LA1&C01(=%+,',$%!&%)>.;$+$EZ92@A
DE"$!!)$%!&'(&%)<."*!"+)',-.$%!4,;#4,3,6'27%8%4&!9 $%!6':;7<.",6;&$!!) 
$=%>,( K(7:"(=%+,',$%!*!"+)',23$*S1#*!")%E 2;H1,@H >,5671%,&C014514!3*-.$%!
*!"+)',-.$!"2# )%7;1 4$46. 

PMU / >,5671%,?,!"## 66,. 
(=%+,',$%!+01
K(7 4$46. 

&!6:40#D6%)TV$&C01 (Validation 
and Verification) /01-.$%!
*!"+)',-.$!"2#/011%,6':;7<."

,6;&$!!)&%)>.;$6'N%$%! 

4.2 HA";!3!$"'EH# 1$1:. 
*!"+)',-.$!"2#/01<-,1%,6':;72@A)@/,%(?>P5 )V.D5% 100 .C%,#%2/LH,B* K(7:"
(=%+,',$%!*!"+)',23$*S1#*!")%E K(7 4$46. :",=%+4,0!%7NIA0<-,1%,6':;7 <."!%7NIA0
-VC+N@A76N%P?,$%!*!"+)', +4,0&50DE"$!!)$%!&'(&%)<."*!"+)',-.$%!4,;#4,3,
6'27%8%4&!9 $%!6':;7<.",6;&$!!) +GIA0?>CD6%)+>],N0#$50,$%!(=%+,',$%! 

4$46.
K(7 ,;$*!"+)', (-VC+N@A76N%P(C%,$%!
*!"+)',-..;GY9<."-.$!"2#/01

1%,6':;7) 



C"7':/$'?M6*(6!:8"@$"'%3H%"/6*(-'(;/3!J*@"! ::!.  
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-'(;H[!$"'-'(;/3! '"#*(;?<#H J)KHA";!3!$"'

(5) 4:"/$K":=!K"U!$"'P9M;4*>L?!
%"/ OKRs

*!"+)',-.&%)2@A PMU / >,5671%,?,!"## 66,. !"#3B6C?, 
MOA K(76;(-.?,!"(;#/01D6%)40(D.C01 (relevance)

4$46. (=%+,',$%!J%7?&CD6%)!56))I0 
$;# 406N. <." PMU 2@A+$@A76/C01

(6) $"'-'(;/3!$'(M:!$"'
8A"@"! (Process Evaluation) 
(C%,D6%)7;A17I,

*!"+)',<## developmental evaluation K(7*!"+)',
$!"#6,$%!2=%1%,/01>,567#!'>%!:;($%!23, (PMU) <."
>,5671%,?,!"## 66,. &;H1<&5&C,,H=% $.%1,H=% <."*.%7,H=% !6)2;H1
+!IA01Y!!)%J'#%.<."D6%)K*!51?4 +GIA0N567G;\,%$!"#6,$%!
2=%1%,/01 PMU <.">,5671%,?,!"## 66,. ?>C)@*!"4'2Y'J%G
<."+$'(*!"4'2Y'-.)%$7'A1/LH, 

4$46. 
K(7-VC2!1D3E63\'J%7,0$

2@A)@D6%)!VCD6%)+/C%?:$%!#!'>%!:;($%!
1%,6':;7 (Research Management)



'"#*(;?<#H$"'-'(;/3!J*$"'HA";!3!@"!P?@ PMU 6*(=!R:#@"!U!'(MM ::!.
HK"!$'(M:!$"'8A"@"! (Process Evaluation) EH# Expert panel

)@$!"#6,$%!G;\,%<."D;(+.I0$KD!1$%!2@A(@ +N5,
(1) -VC)@456,B(C456,+4@7 (stakeholder) )@456,!56)                

?,$!"#6,$%!G;\,%/C0+4,0KD!1$%!-5%,$%!2=%1%,
!56)$;# consortium ?,!V*<## Quadruple helix 

(2) $%!G;\,%<."D;(+.I0$KD!1$%!2@A)@8;$7J%G<."    
40(D.C01$;# OKRs ?,K*!<$!)2@A!;#-'(N0#

(3) R%,/C0)V.-VC2!1D3E63\'/-VC+N@A76N%P (peer review)
2@A>.%$>.%7 2;,4);7 <.">.;$+$EZ9$%!4!!>%
-VC2!1D3E63\'/-VC+N@A76N%P (peer review) +`G%"(C%,        
2@A+>)%"4)

(4) /C04!3*<-,*F'#;&'$%!<."61+1',1#*!")%E/01
K*!<$!)  2@A+>)%"4) <."40(D.C01$;# OKRs

$'(M:!$"'%K!!IA"
($"'79B!"6*(49H;*>?$E4'@$"')

$'(M:!$"'$*"@!IA"
($"'%3H%"/6*(=!,!;1'3/E4'@$"')

)@!"##$%!#!'>%!:;($%!2@A451-.?>C+$'(-.1%,2@A)@D3EJ%G +N5,  
(1) $%!:;(4!!23,)@D6%)7I(>735,!01!;#4T%,$%!E9 K*!51?4 

<."D.501&;6 +N5, !"+#@7#$%!+1', !"##$%!+#'$:5%7                 
!"+#@7#:;(_IH0:;(:C%1

(2) $!"#6,$%!>,3,+4!')<."*!"4%,1%,?>CKD!1$%!4%)%!T
(=%+,',$%!B(C#!!.3&%)<-,1%,

(3) $%!&'(&%)-.$%!(=%+,',1%,<."$%!?NC1#*!")%E             
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1. :;(?>C)@ Consortium /01-VC*!"+)',-.1%,6':;7<.",6;&$!!)/01*!"+28

2. :;(2=%<."+-7<G!5DV5)I08%4&!9?,$%!&'(&%)<."*!"+)',-.1%,6':;7 

3. :;(?>C)@$%!0#!)<."+-7<G!5D6%)!VC8%4&!9(C%,$%!&'(&%)<."*!"+)',-. 66,. 

4. :;($':$!!) Site visit +GIA0?>CD=%<,",=%2@A+$@A76/C01<$5>,5671%,?,!"## 66,.

5. ?>C#!'$%!K*!<$!) SROI PRO +GIA0N567D=%,6E-..;GY9<."-.$!"2#/01$%!(=%+,',1%,KD!1$%! 2;H1<##+)IA0

4'H,43(KD!1$%! (Ex post) <."<##$50,(=%+,',KD!1$%! (Ex ante)  (!56)$;# NIA)

+GIA0?>C+$'()%&!R%,?,$%!*!"+)',-.1%,6':;7<.",6;&$!!)/01*!"+28 ?>C+*X,B*?,2'82%1+(@76$;, 
4$46. :">,3,+4!')+D!IA01)I0 $%!:;(bc$0#!) / $%!:;($':$!!) ?>C<$5>,567&'(&%)<."*!"+)',-.
/01 PMU +GIA0+4!')4!C%1D6%)+/C)</]18%4&!9(C%,$%!*!"+)',-..;GY9<."-.$!"2#/01-.1%,6':;7
<.",6;&$!!) (;1,@H
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มหาวิทยาลยั 4.0

เป้าหมายท่ี ... ไขว่คว้า

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
ราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์

นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม



มหาวิทยาลยั 
3.0

D
R
I
V
E
R
S 
4
C
H
A
N
G
E
S

มหาวิทยาลยั 4.0

คณุภาพ > ปริมาณ

Chatroom > Classroom

24 x 7 > 8 x 5

Web > Book

สงัคม > บณัฑิต

ยืดหยดั > พ่ึงพา



E

N

A

B

L

E

S

คณุภาพ

มหาวิทยาลยั 4.0

�ความรู้ 

�ประสบการณ์

�ชุดทกัษะ

�สามตัถิยะ (competency)

�มาตรฐานวิชาชีพ

�มาตรฐานแรงงาน



E

N

A

B

L

E

S

Chatroom 

มหาวิทยาลยั 4.0

�Anywhere

�Learning in workplace

�Experiential  Learning

�Drill / Rehearsal

�24 x 7

�Web – based



E

N

A

B

L

E

S

เสริมสรา้ง
ทางสงัคม

(ท่ีพึ่ง)

มหาวิทยาลยั 4.0

�พนัธกิจ 108

�SDG

�Multifunction Personnel

�Service – Minded

�24 x 7

�Web – based

�Platform

X



E

N

A

B

L

E

S

ยืนหยดั

มหาวิทยาลยั 4.0

�แสวงหาความรู้ (วิจยั)

�จดัการความรู้

�พฒันานวตักรรม

�บริหารทนุมนุษย์

�บริหารองคก์ร

�พนัธมิตร



มหาวิทยาลยั 
4.0

Drivers for CHANGE

¾ TARGET

¾ ENABLES

¾ STRATEGIES

¾ POLICY & DEPLOYMENT



ยทุธศาสตรท่ี์ตอบรบัเป้าหมายใหม่ (อนาคตฐาน)

ยทุธศาสตรท่ี์สามารถสรา้งคณุค่าให้สงัคมทุกระดบั

ยทุธศาสตรท่ี์มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ

ยทุธศาสตรท่ี์รบัมือได้กบัทุกสถานการณ์

มหาวิทยาลยั 4.0

เป้าหมายท่ี ... หากจะ.. ไขว่คว้า



ศาสตราจารยก์ิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว) กองทุน ววน.  
อดีตเลขาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ราชบัณฑิต  ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

การขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ 



หน่วยงานด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน และ
กรอบงบประมาณ ววน.

หน่วยงานที่ท าวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม

หน่วยงานดา้นการให้ทุน

หน่วยงานด้านการจัดการ 
ความรู้จากงานวิจัยและ 

นวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง 
เป็นผู้ใช้ประโยชน์

หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
มาตรฐาน การทดสอบ และ 
บริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

สอวช.
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สภาพัฒน์ฯ

ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายการศึกษาฯ

ม.รัฐ 9 แห่ง

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

ม.ในก ากับ 25 แห่ง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 

ม.เอกชน 75 แห่ง

กษ. สธ.

พม. พณ.

คค.

เอกชน ชมุชน

ก.อ่ืนๆ

ปส.

วศ. 

สทน. 

สตร. 

สนช.

สวทช.

มว.

สช. 

ศลช.

สสนก.

สทอภ. วว.อพวช.

ส านักงาน 

การวิจัยแห่งชาต

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7

บพท. บพค.

บพข.

2

นอกกระทรวงฯ

สอวช.

สกสว.

1.ขับเคลื่อนโดยโครงสร้าง
ของระบบ ววน



Research and Innovation Ecosystem
Coordination from Policy, Budget Allocation, and Research Funding

กกอ. – กมอ.
สป.อว.

คณะกรรมการ 
กสว
สกสว.

สภานโยบาย อววน. 
สอวช.

Policy and Budget Allocation Program 
Management 
Units (PMU)

R&I 
Operation

หน่วยงานใน อว

มหาวิทยาลัยรัฐ /เอกชน

สถาบันวิจัย

ภาคประชาสังคม

ภาคเอกชน

3

กองทุน ววน.

วช

.

บพข.

สวรส

.

สนช.

บพท.

บพค

.

สวก.

กระทรวง / กรม



สรางและพัฒนนา

“คน”

ใหเปน Smart Citizen

5 พันธกิจหลักของ อววน.
ก ากับโดยบูรณาการระหว่าง กกอ กมอ กสว และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง อว

ถ่ายทอดสู่ สถาบัน/หน่วยงานอุดมศึกษา และหน่วยปฏิบัติการ

สรางและพัฒนนา

“องคความร”ู

ไปสู

ระบบเศรษฐกิจที่เนนคณุคา

สรางและพัฒนนา

“นวัตกรรม”

ไปสู ประเทศฐานนวัตกรรม

2.ขับเคลื่อนโดยกลไกบูรณาการ
ภายในและต่างหน่วยงาน

PPP NSTS/
NQI



ความเชื่อมโยงกระบวนงานตามภารกิจ

นักศึกษาระดับปริญญาตร,ี 

ปริญญาโท, ปริญญาเอก

นักวิจยัอาวุโส

q ทุนการศึกษาตามเปาหมายการ 

พัฒนนาบุคลากร ว&น ของประเทศ

หนาที่และอ านาจการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรฯ ตาม พ.ร.บ. กา

รสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาตรา 20

• ใหทุนการศึกษาและทุนอื่นเพ่ือสรางบุคลากร

• สรางแรงจูงใจทางงบประมาณและสิทธิประโยชน

• ประสานใหป รับปรุงกฎหมายและกฎขอบังคับเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพ

• ดึงดูดบุคคลซึ่งมีความสามารถสูงมาดําเนินงาน ว&น ในประเทศ

• สงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ

n

o

nทุนวิจัยในเชิงรุกตามประเด็นยุทธศาสตร Outcome- and impact- driven

oทุนวิจัยเฉพาะทางเพื่อความเปนเลิศเชิงวิชาการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

pทุนวิจัยเพื่อใชประโยชนเชิงพื้นที่ / อุตสาหกรรม/ ทองถิ่น
qบูรณาการแผนงาน/โครงการวิจัยกับการสงเสริมการวิจัยเพื่อฐานวิชาการและสรางเสนทางอาชีพ 
นักวิจัยและนวัตกรรม

o

แผนงานวิจัยตามเปาหมาย 

การพัฒนนาประเทศ
n

โครงการวิจัยขนาดใหญ/ 

โครงการวิจัยมุงเปา
o

โครงการวิจัยp

เช่ือมโยงกับกลไกการใหทนุ

นักวิจยัรนุใหม

นักวิจยัรนุกลาง

พีเ่ลี้ยง/ใหคําแนะนํา

/ทีป่รกึษา

พีเ่ลี้ยง/ใหคําแนะนาํ /ทีป่รกึษา

พ่ีเลี้ยง/ใหคําแนะนาํ /ทีป่รึกษา

เชื่อมโยงกับกลไกการสรางแรงจูงใจ
rใหรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชู
sเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจนและเชื่อมกับ ฐานขอมูล



Extension

ต่อยอด ขยายผล ถ่ายทอด สู่ประโยชน์

Complete

Evaluation Resolution

2

4

3

Select

Monitor

Target

Fund
1

3.ขับเคลื่อนโดยกระบวนการด าเนินการ
ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าทุกรูปแบบ

Communicate, Not only paper
Reduce red tape
Complete loop
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4.ขับเคลื่อนโดยกลไกงบประมาณ



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี 2564-2566
กองทนุส่งเสริม ววน.

1. Fundamental Fund 2.Strategic Fund

1.2 Basic Function Fund 1.1 Basic Research Fund

4 Platform

16 Program

20% 20% 60%
Competitive Funding

อ่ืนๆ

PMU

หน่วยงานวิจัย (ไม่รวม
มหาวิทยาลัย) ที่มีภารกิจ
เฉพาะตามภารกิจ ของ

หน่วยงานนั้น

มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย นักวจัิย

ข้อจ ำกัด
เฉพำะงบประมำณแผ่นดิน 
เฉพำะงบ วิจัยและนวัตกรรม



กลมุโครงการมุงเปา

โครงการยอย Investigator

-initiative 
(Bottom-

up)

Policy-

driven

(Top-

down)

แนวทางการบริหารจัดการทนุวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ

มีการก าหนดเปาหมายของการวิจัยทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up โดยสัดสวนที่เหมาะสม

ชุดโครงการทาทายไทย

(Thailand Grand Challenges) 

5.ขับเคลื่อนโดยแนวคิดแบบกลับทิศ



ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สังคมสูงวัย
คุณภาพชีวิตและ 

สังคม

ในมิตใิหม

เศรษฐกิจฐานราก

การรับมือเทคโนโลยีเกิดใหม และการพัฒนา ชุมชน

เกษตรและอาหาร
การแพทยและ 

สาธารณสุข

ความมั่นคง

เช่ือมโลก

ความ เหลื่อม

ล้ า และความ 

เสมอภาค

พลังงาน

เช่ือมไทย

การบริหารจัดการน้ํา

เมืองนาอยู/ 

Smart city
เศรษฐกิจและการ 

บริการยุคใหม

คนไทยใน 

ศตวรรษที่ 21



Researcher
Proposal 

Submission
Ongoing & 
Monitoring

Research 
evaluation

นักวิจัย

ระบบ 

ใชงานงาย
ยื่นขอทุน

ออนไลน 

100%

สถานะได ประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ

ความ
ซ้ําซอน

ดวยตนเองตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพ 

ด าเนินงาน 

วิจัย

ระบบ แจ

งเตือน 

และติดตาม

ติดตาม 

สถานะได

ทกุขั้นตอน

ผูประเมิน
สรุป 

โครงการ 

แบบยอ

ประเมิน

ออนไลน

PMU

ออนไลน

บริหารทนุ

100 %ติดตาม วเคราํะห

ทกุขั้นตอน นักวิจัย

ออก 

สญญารับ

ทุน จาก

ระบบเบิกจาย 

ออนไลน

ตรวจสอบ 

ความ ซ้ําซ

อน

ระบบข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
National Research and Innovation Information System

System Admin.

6.ขับเคลื่อนโดยระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน วิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ อุดมศึกษา
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7.ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบควบคู่ไป
กับการด าเนินการโดยฐานผลสัมฤทธิ์



Thai Higher Education’s 
Research Excellence Framework (THE-REF)

& Research Standard/Integrity

กรอบการด าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย
สถาบันอุดมศึกษาไทย / มหาวิทยาลัยไทย

และมาตรฐานการวิจัย



Vision วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการค้นคว้าวิจัย หาความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาสู่นวัตกรรมที่จะใช้

ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นส าคัญๆ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ



Purpose วัตถุประสงค์

กรอบแนวทางการด าเนินงานจะยกระดับการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการวิจัยทั้งระดับชาติและระดับสากล และบริหารจัดการการวิจัย

ภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น าไปสู่เป้าหมายคือ ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง แต่ละประเภท 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และของประเทศ



Target เป้าหมาย

1. สร้างความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้
2. บริหารจัดการให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท างานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดรับกับ

ระบบวิจัยของประเทศ
4. เป็นแหล่งความรู้ ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา 

เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ ส าหรับภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศ

5. วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสการพัฒนาของชุมชนและท้องถิ่นและร่วมมือกับภาคประชาสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

6. ผลผลิตด้านการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research



Targeted Research

• PA 1  Profiling / Reposition
มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย ให้มีเป้าหมายการ
วิจัยในลักษณะต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของอาจารย์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

A

• AA 1  
สกอ. และมหาวิทยาลัยร่วมกับ คอบช. ในการก าหนดเป้าหมาย
และสัดส่วนการวิจัยด้านต่างๆ

▪ การวิจัยเพ่ือสร้างความรู้

▪ การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม

▪ การวิจัยเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์

▪ การวิจัยเชิงนโยบาย

• AA 2  
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งวิเคราะห์ศักยภาพของตนและ
ก าหนดเป็นนโยบายวิจัยตามเป้าหมายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

Methodology



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน

D
มาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน

D
มาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง

E
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
สารเคม-ีของเสยีอันตราย



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน

D
มาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง

E
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
สารเคม-ีของเสยีอันตราย

F
มาตรฐาน

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน

D
มาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง

E
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
สารเคม-ีของเสยีอันตราย

F
มาตรฐาน

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้

G

มาตรฐาน
ผลผลติ/สินค้าจากนวัตกรรม



A

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

B
Research Standard in 

MethodologyC

มาตรฐาน
การวจิัยในคน

D
มาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง

E
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
สารเคม-ีของเสยีอันตราย

F
มาตรฐาน

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้

G

มาตรฐาน
ผลผลติ/สินค้าจากนวัตกรรม

H

มาตรฐาน
การเผยแพร่ผลงานวจิัย



H

I

A

B
C

D

E

F

G

INTEGRATED 
BUILDING 
BLOCKS

Targeted 
Research

Research Standard in 
Methodologyมาตรฐาน

การใช้สัตวท์ดลอง

มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
สารเคม-ีของเสยีอันตราย

มาตรฐาน
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้

มาตรฐาน
ผลผลติ/สินค้าจากนวัตกรรม

มาตรฐาน
การเผยแพร่ผลงานวจิัย

มาตรฐานกระบวนการ
สนับสนุนการวจิัย

มาตรฐาน
การวจิัยในคน







ผลการ
ดําเนินงา

น

ผลการ
ดําเนินงา

น

ผลการ
ดําเนินงา

น

• สร้างความตระหนักด้านธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเศษฐ
กิจ และสังคมมากกว่า 23,000 คน
• บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรมให้พร้อม
รับการสนับสนุนจากสนช. มากกว่า 2,200
กิจการ
• ผู้ได้รับการบ่มเพาะ มากกว่า 70% สามารถ
พัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมได้

• สนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 139 โครงการ 
• ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในโครงการนวัตกรรม 

349.18 ล้านบาท
• สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/บริหารนวัตกรรม
มากกว่า 120 ผลงาน

• Venture Capital ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่ 
สนช. สนับสนุนจํานวน 9 ราย มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 105 ล้านบาท
• มูลค่าบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน เป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท
• สามาารถเชื่อมโยงให้ได้รับสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ราย โดยได้รับสินเชื่อเป็น
วงเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 ล้านบาท
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P11.1 สร&างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต&น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

28
นวัตกรรมมุPงเปRา 

(thematic innovation)

15 ธุรกิจ
ท่ีได&รับการเช่ือมโยง

แหลPงทุนใหมP
(investment link)

200 กิจการ
ท่ีได&รับการบPม

เพาะธุรกิจ
นวัตกรรม

30,000 คน
ได&รับรู&ระบบนิเวศ
การพัฒนา IDEs

2 โครงการ
บPบเพาะและเรPงรัด

การเติบโต ฯ

Growth program

Bileteral program

Global growth 
program

Global accerelator 
& incubator



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ
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คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนได้ท่ี https://mis.nia.or.th/

click



P11.2 พัฒนาและเพ่ิมการใช6ประโยชน:พ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร: 
(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน

กิจกรรมในปjงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ้ืนท่ีดำเนินงาน/หนpวยงานท่ีเก่ียวข6อง

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ปj

• เกิดโครงการความรpวมมือด6านนวัตกรรม
ในยpานนวัตกรรมอยpางน6อย 2 โครงการ

• โครงการความรpวมมือในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
นวัตกรรม 1 โครงการ

• กิจกรรมเพ่ือสpงเสริม สร6างความตระหนัก
และสร6างความเข6มแข็งของเครือขpาย
ด6านทรัพย:สินทางปrญญา 8 กิจกรรม

• รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห:ข6อมูล
ด6านทรัพย:สินทางปrญญา 1 ฉบับ

• รายงานผลการประเมินมูลคpาทรัพย:สิน
ทางปrญญาหรือรายงานผลการให6
คำปรึกษาด6านทรัพย:สินทางปrญญา 4 
ฉบับ

1. พัฒนา สpงเสริมและสนับสนุนให6ผู6ประกอบการมาใช6ประโยชน:ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม
2. พัฒนาและสpงเสริมให6มีการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของผู6ประกอบการท่ีมาใช6
ประโยชน:ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม
3. พัฒนาผpานเครือขpายหนpวยงานในพ้ืนท่ี

แผนงานยpอยท่ี 2 การพัฒนาและสpงเสริมให6มีการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมให6กับผู6ประกอบการท่ีมาใช6ประโยชน:ในพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม หนpวยงานความรpวมมือ

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่ยpานนวัตกรรมทางการแพทย: ศูนย%ความเป,นเลิศด0านชีววิทยาศาสตร% (องค%การมหาชน) +
หน?วยงานภาคีท่ีอยู?ในพื้นท่ีย?านนวัตกรรมการแพทย%โยธี

2.โครงการการสร6างและพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่ยpานนวัตกรรมด6านการแพทย:สวน
ดอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม? + หน?วยงานภาคีเครือข?ายท่ีอยู?ในย?าน
นวัตกรรมการแพทย%สวนดอก

3.โครงการสpงเสริมการใช6พ้ืนที่ Food Incubation Kitchen Playground ศูนย%นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ% มหาวิทยาลัยเชียงใหม? 
+ หน?วยงานเครือข?ายใน Northern Food Valley

4.โครงการโครงสร6างพ้ืนฐานด6านทรัพย:สินทางปrญญา อุทยานวิทยาศาสตร%ภูมิภาค + EECi + 
Food Innopolis



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (Development of Policy Innovation) 
เป็นหน่ึงในแผนงานสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายตามแนวทางดังน้ี

• ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมในระดับประเทศ พ้ืนท่ี และประเด็นนวัตกรรม
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักนโยบายและแผนภาครัฐและนักวิจัยเชิงนโยบาย (STI Policy Network)

• ส่งเสริมการพัฒนาโครงการนำร่องด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย (STI Policy Lab)

NIA ในฐานะ PMU ท่ีกำกับดูแลโปรแกรมท่ี 11 (สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียง
เศรษฐกิจ) 

โดยหน่ึงในเป้าหมายสำคัญคือ O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of 
doing innovation business) ของผู้ประกอบการ



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

สภาพเง่ือนไขการพัฒนา (Framework Conditions) 
การสนับสนุนทางการเงิน / มาตรการสร้างแรงจูงใจ /

การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ / การส่งเสริมด้านกำลังคน

ส่วนอุปสงค์ (Demand)
• ผู้บริโภคท่ัวไป (final demand)
• ผู้บริโภคภาคธุรกิจ (intermediate demand)
• ผู้บริโภคภาครัฐ (public-sector demand)

ภาครัฐ 
(Political System) 

หน่วยประสาน 
(Intermediaries)

ภาคการศึกษาวิจัย 
(Education and Research System) 

ภาคอุตสาหกรรม 
(Industry System) 

บริษัทขนาดใหญ่
Large Corporates

บริษัท SME
(Mature SMEs)

วิสาหกิจเร่ิมต้น
New tech-based firms

สถาบันการศึกษา

สถาบันวิจัยภาครัฐ

สถาบันฝึกอบรมข้ันสูง

นโยบาย 
(Policies)

การกำกับดูแล (Governance)

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

ด้านการเงิน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านมาตรฐาน ด้านพ้ืนท่ีนวัตกรรม

ตัวอย่างโครงการปีงบประมาณ 2564
o การพัฒนามาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือยกระดับวิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีดีข้ึน

o การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย

o การศึกษาประเด็นข้อกฎหมายและศักยภาพ
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียวและบริการให้เอ้ือต่อธุรกิจ
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o การพัฒนาระบบนิเวศนนวัตกรรมเขิงนโยบายและการ
ส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบายในภาครัฐไทย

1. การออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรม



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

2. การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม ด้วยการมองอนาคต (Foresight) • การใช้เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight) ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) 

• เพ่ือออกแบบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ี
และประเด็นนวัตกรรมท่ีสามารถตอบโจทย์ความ
เปล่ียนแปลงในอนาคต

• ในปีงบประมาณ 2563 ได้นำร่องโครงการ Social 
Foresight ใน 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ พะเยา พัทลุง กาฬสินธ์ุ 
และสตูล



Platform 4. การวิจัยและสร-างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล้ำ
โปรแกรม P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Objective Program: O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ท-องถ่ินในการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
KR Program: KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได-ให-กับชุมชน 1,000 ผลงานนวัตกรรม

1. หมูAบCานนวัตกรรมเพื่อสังคม
มุRงเน-นให-เกิดการแก-ปSญหาสังคม โดยเฉพาะความยากจนและความเหลื่อมล้ำในกลุRมจังหวัดยากจนของประเทศด-วยนวัตกรรม
2. นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน
เพ่ือสนับสนุนให-เกิดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรWท่ีมีผลกระทบเชิงสังคมสูง อันนำไปสูRโมเดลการแก-ปSญหาสังคมได-
3. การศึกษาภาพอนาคตนวัตกรรมเชิงพื้นท่ี
เพ่ือศึกษาแนวโน-มสถานการณWท่ีสำคัญพร-อมระบุปSจจัยความเปลี่ยนแปลงและกำหนดภาพอนาคตท่ี เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ี
สร-างผลกระทบกับเศรษฐกิจ/สังคมในระดับพ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน





P15 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่

กองทุนสDงเสริมวิทยาศาสตรF วิจัยและนวัตกรรม ประจำปJงบประมาณ 2564

ชื่อแผนงานสำคัญ : โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี
ผูRรับผิดชอบแผนงานสำคัญ : งานนวัตกรรมภูมิภาคและงานนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี ฝUาย
โครงสรRางพ้ืนฐานนวัตกรรม
Platform 4 : การวิจัยและสรRางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือม
ล้ำ
โปรแกรม P15 : เมืองนDาอยูDและการกระจายศูนยFกลางความเจริญ
Objective Program : O4.15 พัฒนาเมืองศูนยFกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสูDชนบท
Key Result Program : KR4.15.2 ผลิตภัณฑFมวลรวมของเมืองศูนยFกลาง และเมือง
โดยรอบ เพ่ิมขึ้นรRอยละ 5 ตDอปJ



P15 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Flagship)

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน

กิจกรรมในปRงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ้ืนท่ีดำเนินงาน/หน[วยงานท่ีเก่ียวข]อง

ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ปR

การพัฒนานวัตกร/องค^กรนวัตกรรม
• จำนวน 320 ราย ใน 4 พ้ืนท่ี
การพัฒนาองค^ประกอบคลัสเตอร^เปbาหมายในพ้ืนท่ี
จำนวน 8 คลัสเตอร^
• รูปแบบธุรกิจนวัตกรรมท่ีได]รับการส[งเสริมในคลัส

เตอร^เปbาหมาย 38 ธุรกิจ
• โมเดลในการแก]ไขปgญหาหรือส[งเสริมอัตตลักษณ̂

ของเมือง 3 โมเดล
• ผลการศึกษาความเปjนไปได]/ผลกระทบการ

พัฒนาองค^ประกอบของย[านนวัตกรรม 1 ผล
การสร]าง Value Creation
• จำนวนตราสินค]าท่ีได]รับการยกระดับ 12 แบรนด^

ย[านนวัตกรรม
• เกิดโครงการความร[วมมือในย[านนวัตกรรม

ภูมิภาค 3 พ้ืนท่ี
• หลักสูตรผู]บริหารเมืองนวัตกรรม 1 หลักสูตร
• แพลตฟอร^มบริการข]อมูลเมืองนวัตกรรม 1 ระบบ

1. พัฒนาโครงการผ[านเครือข[ายหน[วยงานในพ้ืนท่ี (มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี และเครือข[าย
อุทยานวิทยาศาสตร̂ภูมิภาค)

แผนงานย[อยท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Flagship) หน[วยงานความร[วมมือ
1.โครงการสร]างความสามารถด]านนวัตกรรมและเพิ่มจำนวนนวัตกรและองค̂กรนวัตกรรมใน
พื้นท่ี

อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

2.โครงการสร]างและพัฒนาคลัสเตอร̂เปbาหมายที่สอดคล]องกับพ้ืนที่และการเข]าถึงโครงสร]างพ้ืนฐาน
ด]านนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

3.โครงการส[งเสริมการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให]เปjนท่ีรู]จักและเกิดการยอมรับ อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย
ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

4.โครงการการพัฒนาย[านนวัตกรรม (ย[านการแพทย̂โยธี, ย[านนวัตกรรมใน กทม., ย[าน
นวัตกรรมในภูมิภาค)

หน6วยงานเครือข6ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษาภายในย6านนวัตกรรมน้ันๆ

5.โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรผู]พัฒนาเมืองนวัตกรรม หน6วยงานเครือข6ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ในพื้นท่ีเปGาหมาย

6.โครงการพัฒนาแพลตฟอร^มเพื่อบริการข]อมูลย[านนวัตกรรม เครือข6ายภาคเอกชนภายในย6าน

7.โครงการพัฒนากลไกความร[วมมือด]านเมืองนวัตกรรม BOI, TCELS



เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมภาคเหนือ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมภาคกลางรวมกรุงเทพฯและปริมณฑล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- มหาวิทยาลัยบูรพา

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
ภาคใต้
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เป้าหมายท้ังประเทศ 125 วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

25
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

25 
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

30 
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

P17.6 โครงการกระตุ/นเศรษฐกิจในระยะส้ันของวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได/รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

115
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
ท่ีกระจายตัวทุกภูมิภาค

115 โครงการ/วิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

10 ธุรกิจ ที่ได้รับสินเช่ือจากโครงการ
นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

10
ธุรกิจ

ท่ีได/รับสินเช่ือจากโครงการ
นวัตกรรมดี...ไมZมีดอกเบ้ีย

4
เครือขZายพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค
ท่ีเข/มแข็ง

45
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม
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แสงแรกของนาฬิกาอะตอมเชิงแสง 398.91070 nm neutral Yb cooling transition: Cr. มว.

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 

และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(บพค., PMU B) และขอบเขตการสนับสนุนทุนในปี 2565



แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (2563-2564)

นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 30 คน/ประชากร 10,000 คน

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั้นน าของโลก จ านวน 10 แห่ง 

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 
(STEM degrees) เพิ่มเป็นร้อยละ 60

สัดส่วนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขั้นสูงที่จ าเป็น
ต่องานในปัจจุบันและอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทั้งหมด 

BRAIN POWER Human resources/MANPOWER

(ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญภายในปี 2570) 

(ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญภายในปี 2565)

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้าน ววน. (2565)

บุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 27 คน/ประชากร 10,000 คน

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยอยู่ในฐานข้อมูล Scimago Institutional 
Rankings 50 แห่ง 

ผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ใน Q1/Q2 journals ใน ISI/Scopus เพิ่มเป็น 60%
บัณฑิตและผู้ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะและคุณลักษณะตรงตามท่ี

ตลาดงานต้องการ พัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 100%

ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ส าหรับแต่ละช่วงวัย 

ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 10 ระบบ

จ านวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านววน. 500 ต้นแบบ/นวัตกรรม
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โปรแกรมปี 2565 ที่ PMU B ให้การสนับสนุน

โปรแกรม 16 : การปฏิรูประบบ อววน. –Global Partnership Fund 

Program 1: สร้างและผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Program 2: ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่นวัตกรรม เช่น EEC

Program 3: ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างก าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อสร้างบัณฑิต การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตและการเพิ่มทักษะ

โปรแกรม 4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

โปรแกรม 5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรม 17 : แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ –ชุดความรู้สาธารณะ นวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อมูล/องค์ความรู้
ระดับประเทศ เป็นต้น

โปรแกรม 6 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ส าคัญ



เป้าหมายของทุนที่ บพค. ให้การสนับสนุน

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาคน

สนับสนุนงานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research 

และงานวิจัยที่จะยกระดับความสามารถของการวิจัย

ของประเทศ

สนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้และความสามารถ

ตอบสนองต่อภาวะวิกฤต



5

โปรแกรมปี 2565

โปรแกรม 16 : การปฏิรูประบบ อววน. –Global Partnership Fund 

Program 1: สร้างและผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Program 2: ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่นวัตกรรม เช่น EEC

Program 3: ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างก าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อสร้างบัณฑิต การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตและการเพิ่มทักษะ

โปรแกรม 4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

โปรแกรม 5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรม 17 : แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ –ชุดความรู้สาธารณะ นวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อมูล/องค์ความรู้
ระดับประเทศ เป็นต้น

โปรแกรม 6 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ส าคัญ



ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพืน้ที่)

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมดว้ย
ควำมรู้และนวตักรรม

ดร. กิตติ  สัจจำวัฒนำ
หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพืน้ที่



เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งหน่วย บพท. 

การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่      
การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจสังคมในระดับพื้นที่

จาก หมวดที่ 1 ข้อ 5 ข้อบังคับคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ว่าด้วย
หน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562

เป้าหมาย กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม



• Potential analysis

• Focus on BCG

• Financial literacy

• entrepreneurship

• New value chain

• Unit : กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน/OTOP/Local SME/S.E. • Big data on target family

• Root cause analysis

• Demand-Supply matching

• Unit : household

• Learning community

• Learning & innovation platform

• Digital platform

• Concrete changes

• Unit : ต าบล Smart 
community

PovertyLocal 
enterprise

• Smart growth charter

• Data-driven planning

• กองทุนรักบ้านเกิด

• กลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี

• ขีดความสามารถใหม่ของท้องถิ่น

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมในพื้นท่ีพิเศษ และ

ชายแดนในภูมิภาค

• Unit : ท้องถิ่น เมือง จังหวัด กลุ่ม

จังหวัด ภูมิภาค

Area-Based Strategic Programs

Smart city

Smart 
government 

(local, provincial, 
regional)

พื้นที่พิเศษ และ
ชายแดนใน

ภูมิภาค

Micro level

เศรษฐกิจฐานราก

Macro level

กระจายศูนย์กลางความเจริญ

ที่มา: สีลาภรณ์ บัวสาย (2563)



การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

การพัฒนาคน ----> Change Agent  

ยุทธศาสตร์ อววน. แพลตฟอร์มที่ 4

กลไกรัฐส่วนกลาง

กลไกความรู้

-มหาวิทยาลัย

พัฒนาพื้นที่

-สถาบันอุดมศึกษา

-สถาบันวิจัย

กลไกบริหาร

ราชการแผ่นดิน

ฟังก์ช่ันในพื้นที่

กลไกภาคประชา

สังคม

กลไกเอกชน

-SME

-ประชารัฐ

-Local enterprises

-บริษัทพัฒนาเมือง

พื้นที่       ท้องถิ่น 

Program driven System based research

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 3 6 5 และ 2

แผนแม่บทที่ 15 16 17 6 20 และ 2

เป้าหมาย บพท. กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า

ตัวชี้วัดส าคัญ

-จ านวนคนจนทีไ่ดร้ับความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะอาชีพ

-จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการยกระดบัสภาพเศรษฐกจิและสังคม

-เศรษฐกิจชุมชน/ฐานรากดขีึน้

-ดัชนีความกา้วหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดเป้าหมายดีขึน้ในทกุมิติ

-กลไกใหมใ่นการพัฒนาพ้ืนที่

-ระบบข้อมลูเปิดเพ่ือการพัฒนาพื้นที่

-Platform การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัประเทศ

-Area Based Network ทั้งในระดับพื้นที ่ระดับ ววน. และระดับสากล

ทุนวิจัยและนวัตกรรม <---- การเชื่อมโยงหน่วยงานนโยบาย ววน. และหน่วยให้ทุนอื่น 

Interdisciplinary ----> Learning platform ----> Institutionalization 

Policy recommendation/Policy package

โครงสร้างการพัฒนาพื้นที่

ระบบสื่อสารสาธารณะ

4/26



ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรมปี 2564



แ ผ น ง า น  “ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรม เพื่ อแก้ ไขปัญหา

ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและ

แม่นย า”

แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา”

เป้าหมาย
กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และ

นวัตกรรม

Platform 4
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเลื่อมล้ า

Programs 14 : ขจัดความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย า

Programs 15 : เมืองน่า

อยู่และการกระจาย

ศูนย์กลางความเจริญ

Programs 13 : นวัตกรรม

ส าหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม
พันธกิจ บพท. การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มี

วัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจสังคมในระดับพื้นท่ี

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

แผนงาน “มหาวิทยาลัย

พัฒนาพ้ืนที”่

แผนงาน “การพัฒนาเมือง

เพื่อกระจายศูนย์กลาง

ความเจริญและลดความ

เหลื่อมล้ า”

Programs 17 : 

การแก้ปัญหาวิกฤติของ

ประเทศ

แผนงาน “การสร้างแผน

ธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้าน

เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา

ความยากจน”

แผนงาน “University as 

a Marketplace”

แผนงาน “มหาวิทยาลัย

พัฒนาพ้ืนที”่



KR 
1. 500 ต าบล/ปี 
• 1.1 มีกลไกที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้และนวัตกรรม 

• 1.2 มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้และ
นวัตกรรม 

• 1.3 มีการสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน

• 1.4 นักวิจัยชาวบ้าน 1,000 คน/ปี

2. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น  ร้อยละ 10

3. ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index) 
ของประเทศไทยอยู่ใน Top 10 ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Programs 13 : นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

พื้นที่ชุมชนระดับต าบลกลุ่มเป้าหมาย 500 ต าบลต่อปี จากทั้งหมด 7,255 ต าบลทั่วประเทศ

กรอบการวิจัย

กิตติ สัจจาวัฒนา,2562



แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย
แผนย่อยที่ 1 “การพัฒนาขีดความสามารถของ Local 
Enterprise (วิสาหกิจชุมชน/หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์/Local SME/SE ในระดับพื้นที)่บนฐาน
ทรัพยากรพื้นถิ่น เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

Programs 13 : นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

แผนย่อยที่ 2 “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน และส านึกท้องถิ่น”

8



9

เป้าหมาย:

1) 300 กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน/OTOP/Local SME/วิสาหกิจเพื่อสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ 

2) ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายมรีายได้เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 15 
3) สร้างผู้ประกอบการในชุมชน/รุ่นใหม่เพื่อ

ยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 50

ผู้ประกอบการ

แผนงานย่อย 
“การพัฒนาขีดความสามารถของ Local Enterprise (วิสาหกิจชุมชน/หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์/Local SME/SE ในระดับพื้นที่)

บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที”่

บัณฑิต อินณวงศ์ และ กิตติ สัจจาวัฒนา,2562



10

แผนงานย่อย 
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และส านึกท้องถิ่น”

ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที”่

เป้าหมาย:

❖20 พื้นที/่ย่าน/จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
❖อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ

มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 10

Cultural District Development

พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ

Capacity building

การขับเคล่ือนพื้นท่ีย่านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน

Academic
institution

community

Local government

Government agencies

others

Private
sector

สร้างเสริมพลัง (empowerment) สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ (Enabling environment)

การประเมิน

ศักยภาพย่าน

ออกแบบและจัด

กิจกรรมในย่าน
การถอด

บทเรียนการ

พัฒนาย่าน

ฐาน

ข้อมูล
ขับเคลื่อน

ขยายผล

วิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

Creative cultural enterprise

เศรษฐกิจชุมชน

Community economy

การมีส่วนร่วม

engagement

การสร้างสรรค์

Creative
ขยายผลให้เกิดมูลค่า

enhancement

Entrepreneur

ทุน

กลไกหลักในการขับเคลือ่น คือ 

“กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ย่าน”

และ 

“หน่วยงานองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น/ภาครัฐในพื้นที่”

พนิดา ฐปนางกูร,2559



แผนงาน “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า”

KR 
❖ต าบล/พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 20 จังหวัดยากจน (เรียงจากค่า HAI ด้านรายได้ 

น้อยไปมากท่ีสุด) ได้แก่  ปัตตานี อ านาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ ยโสธร 
ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม สระแก้ว 
หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ นราธิวาส อุบลราชธานี น่าน อ่างทอง

❖ได้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นย า  เพื่อให้การ
จัดสรร สวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

❖จ านวนคนจน ปี 63 135,064 คน และปี 64 169,890 คน 

รวม 300,867 คน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน

เป็น knowledge worker หรือ smart farmer รายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

กรอบการวิจัย
Programs 14 : ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า

กิตติ สัจจาวัฒนา,2562

ผลการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในด้านรายได้ เป็นดัชนีที่สะท้อนเรื่องสถานะ

ด้านการเงิน หรือฐานนะทางเศรษฐกิจของคน โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 2. สัดส่วนประชากรยากจน 3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน

เพ่ือการอุปโภคบริโภค 4. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini Coefficient)



แผนงาน “การพัฒนาเมืองเพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า”

KR 
➢กลไกการพัฒนาเมืองโดยการสร้างการเรียนรู้ระดับเมือง เกิด

ความร่วมมือ เครือข่ายทางสังคม ใช้กติการ่วมในการพัฒนา
เมืองเกิดแผนพัฒนาของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ใน 10 เมือง

➢เกิด Open Data ระดับเมืองทุกพ้ืนที่เพื่อพัฒนากลไก
ตรวจสอบเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเมือง ใน 10 เมือง

➢ระบบ Financial เพื่อท าให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่ใน
การพัฒนาระดับพื้นที่ ใน 10 เมือง

➢ชุดความรู้ด้านการพัฒนาเมืองเพื่อขยายผลเชิงพื้นที่ และ
น าเสนอนโยบายเชิงพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 2 เมือง

กรอบการวิจัย

Programs 15 : เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม,2563



แผนงาน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

KR 
•🏠 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 6 พื้นที่ 8 จังหวัด 

ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่ ระยอง 
ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

•👫 กลไกการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี จ านวน 20
กลไก

•📚 หลักสูตร/นวัตกรรมและนโยบายการจัดการศึกษาที่
ออกแบบจากพื้นที่ตรงตามความตอ้งการของพื้นท่ี จ านวน 
10 หลักสูตร

•🎣 อัตราการ drop out ของนักเรียนลดลง ร้อยละ 50
เมื่อเทียบกับ  ปีการศึกษาที่ผ่านมา

Programs 15 : เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

TDRI,2561
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กรอบการวิจัย



แผนงาน “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน”

KR 
• ตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) เพื่อใช้ในการ

ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ภาคการเกษตร

และภาคบริการของประเทศไทยใน 15 จังหวัดน า
ร่อง

• ยกระดับภาคการเกษตรและภาคบรกิารใน
จังหวัดน าร่องให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก

Programs 17 : การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ

กรอบการวิจัย

14

กิตติ สัจจาวัฒนา,2563



แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารและจัดการทุน : 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง
รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ



สรุปภาพรวมการบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุปภาพรวมการบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวมการบริหารจัดการ

รับถ่ายโอนโครงการ Ongoing ของ สกว. เดิม
ภาพรวมการบริหารจัดการ

โครงการที่ได้รับงบประมาณกองทุน ววน.

ฝ่ายวิชาการ, 33%คปก., 17%

พวอ., 25%

ฝ่ายนโยบายชาติฯ ฝ่ายเกษตร ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ฝ่ายชุมชนและสังคม

ฝ่ายอุตสาหกรรม ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ฝ่ายวิชาการ

คปก. พวอ. IRN หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

งานวิจัยเชิงพื้นที่ (A) ฝ่าย SRI DIG RU

จ านวนทั้งสิ้น 2,8xx โครงการ มูลค่าโครงการคงเหลือ 1,6xx ล้านบาท

(5,xxx)
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80%

100%

P5 P7 P8 P9 P17

FS 8XX ล้านบาท Non FS 1,6XX ล้านบาท



ระบบการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช.
โจทย์ท้าทายทางสังคม เส้นทางอาชีพนักวิจัย และประเด็นส าคัญเร่งดว่น

ระบบติดตาม

และประเมินผล

Monitoring 

& Evaluation

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง



กลไกสนับสนุนการบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. 

ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคล

หรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลผลงานวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เป็นส่ ง เสริมและกาสนับส นุนการสร้ า ง
องค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

โดยมีการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติมาอย่าง
ต่อเน่ือง จ านวน 4 ประเภท รางวัล ดังน้ี

การจัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนก ากับ

และติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และ

เชิงสังคม ดังน้ี

มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์

มาตรฐานการด าเนินการ

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานความปลอดภัย

ทางชีวภาพ

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และผลงานทางวิชาการ

จริยธรรมนักวิจัย

รางวัล 



ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ



ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ



แผนงานวิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     2565 



Timeline การจัดสรรวิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การขับเคลื่อนผลการวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

ติดตามและประเมินผล

ก าหนดประเด็น
การวิจัย พิจารณา/ พัฒนา Proposal/

Commissioning

ส.ค

.
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค.เม.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

Open call

พิจารณา 
Concept 64

จัด consortium 
ระดมความคิดเหน็

2563 2564



รูปแบบการรับและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    2564    2565

Open Call
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

Commissioning
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด าเนินงาน
ในแต่ละกลุ่มเรื่องเพื่อด าเนินงานวิจัย

Joint Project
ด าเนินงานวิจัยตามความร่วมมือ

Co-Funding
ด าเนินงานวิจัยโดยการร่วมทุนวิจัย
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ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ลดลง 

26%

กรอบงบประมาณทุนวิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    2564    2565



แผนงานวิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Functional-Based

• เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

• แผนงานถ่ายทอดและขยายผล

• แผนงานยกระดับการใช้ประโยชน์

• แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน

• ระบบฐานข้อมูลกลาง SRI

• รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

• โครงการริเริ่มส าคัญ

Strategic Fund
ทุนสนับสนนุงานเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาก าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แพลตฟอร์มท่ี 1

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 2

สร้างและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมP.1

P.7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
P.8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน

สังคมและความมั่นคงทุกมิติ
P.9

การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ (Covid-19, ภัยแล้ง, ฯลฯ)P.17



แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แพ

ลต
ฟ

อร์
มที่

 1

สร้างและผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

P.1

1.1 สร้างนวัตกรรมการ

พัฒนาก าลงัคนให้มี

คุณภาพ

1.2 วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อผลิตบัณฑิตสมรรถนะ

สูงที่ตรงตามความ

ต้องการของประเทศ



แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แพ

ลต
ฟ

อร์
มที่

 2

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

P.7

P.8
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

7.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่การจัดการขยะ (Zero Waste)

7.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่การจัดการคณุภาพอากาศ (PM 2.5)

7.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดา้นการบริหารจัดการเพือ่ความม่ันคงดา้นน้ าของประเทศ

7.4 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่แก้ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่แก้ปญัหาดา้นความม่ันคงทางอาหาร

8.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่พฒันาคนวัยเกษยีณให้เปน็พลงั

8.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าระหว่างวัยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสงัคมสงูวัย

8.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่เตรยีมความพรอ้มของวัยแรงงานเข้าสู่การเป็นผูสู้งวัย

8.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ส่งเสริมคณุภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปน็มิตรส าหรับผูสู้งวัย



แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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9a.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่แกป้ัญหาระบบสุขภาพ

9a.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบรหิารจัดการภาครฐัและธรรมาภบิาล

9a.3 การวิจัยเพื่อสร้างความม่ันคง สังคมสมานฉันท์ ลดความรุนแรง และส่งเสริมสังคมเปิด 

9a.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการยุตธิรรม

9b.1 การวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบดา้น

9b2. การวิจัยด้านสร้างสรรคง์านศลิป์

9b.3 การวิจัยด้านสุวรรณภูมิศกึษา

P.9

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

P.9a แก้ไขปัญหาทา้ทายและยกระดบัการพฒันาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความม่ันคงทุกมิติ

P.9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบดา้น



แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งดว่นของประเทศ

P.17
การบูรณาการการจัดการการระบาดและผลกระทบของโรคโควิด 19 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

➢ เวชภัณฑ์

➢ อุปกรณ์

➢ วัคซีน

➢ เทคโนโลยี

– จ้างงาน อว.

– ระบบบริหารสถานการณ์

– เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

➢ ลดผลกระทบทางสังคม



เข้าระบบ NRIIS

โดยการ scan QR Code

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตามหัวข้อในระบบ NRIIS
**รายละเอียดตามคูมื่อประกอบการยื่นขอ้เสนอโครงการฯ**

ส่งข้อเสนอการวิจัย

ผ่านระบบ NRIIS

www.nriis.go.th

ตรวจสอบความถูกต้อง

และยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย

หน่วยงานรับรอง

ข้อเสนอการวิจัย

(หน่วยงานรับรองผ่าน

ระบบ NRIIS หรือ 

นักวิจัยแนบหนังสือ

รับรองจาก

หน่วยงานต้นสังกดั

ผ่านระบบ NRIIS)

แนบเอกสารในระบบ NRIIS รูปแบบ PDF ดังนี้

• หนังสือจริยธรรมการวิจัยในคน / สัตว์ทดลอง (ถ้ามี)

• หนังสือรับรองการเปน็ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)

**แนบเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ต้องน าส่ง hard copy**

ไม่ต้อง น าส่ง hard copy

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ



@nrctofficial

www.nrct.go.th



แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

PMU : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

โดย นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น  ผู้อ ำนวยกำร สวรส. 

วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธำนี  
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กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก 

2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม 

P8 รองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

 
P9a แก้ไขปัญหำท้ำทำยและยกระดับกำรพัฒนำอย่ำง 

       ยั่งยืน ด้ำนสุขภำพ สังคมและควำมมั่นคงทุกมิติ  

O2.8 ใช้ควำมรู้ กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำ

คนในทุกช่วงวัยให้มี คุณภำพชีวิตที่ดี  สำมำรถ

ด ำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำง

กลไกที่เอื้อต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข พร้อม

รับสังคมสูงวัย 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับหรือ

เตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัย 

 

 

 

02.9a พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไข

ปัญหำท้ำทำยด้ำนสุขภำพ สังคม พร้อมทั้งยกระดับกำร พัฒนำ

สังคมอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็น ควำมขัดแย้ง 

ควำมรุนแรง ประสิทธิภำพของกำรบริหำร จัดกำรภำครัฐ 

กำรแพทย์ สุขภำพและสำธำรณสุข และควำมมั่นคงทุกมิต 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพ. 

1) ระบบยา เวชภัณฑ์   2) เทคโนโลยีทางการแพทย์  

3) ก าลังคนด้านสุขภาพ    4) ระบบบริการสุขภาพ  

5) ระบบข้อมูลข่าวสารฯ   6) การเงินการคลังสุขภาพ 

7) ระบบอภิบาลสุขภาพ    8) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

Platform 

Program 

 

OKR  

  

KR2.8.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง

ประชากร ระบบบริการ ระบบก าลังคน ระบบข้อมูล 

ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง เป็นต้น 

KR2.9a.1 จ านวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ท่ีตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ การพัฒนา

อย่างย่ังยืนด้านสุขภาพและสังคม 

แผนงำน 



แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
แผนงำนวิจัย/OKR โจทย์/ประเด็นวิจัย 

1. ระบบยำ เวชภัณฑ ์

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

1.1 ศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางยา และบัญชีรายจ่ายค่ายาของประเทศ 

1.2 ความเป็นไปได้ในการใช้นโยบายราคายาในประเทศไทย และประมาณการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

1.3 ศึกษาความคุ้มค่าของยาและการจัดการเชิงระบบของบัญชียาหลักแห่งชาติ 

1.4 ศึกษาสถานการณ์และวิจัยเชิงปฏิบัติการของการใช้ยาสมเหตุผลระดับประเทศ 

1.5 ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติและประเมินผลกระทบของ 

     นโยบายกัญชาทางการแพทย์  

2. เทคโนโลยีทำง

กำรแพทย์ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

2.1 การวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ท่ีเป็นความต้องการของประเทศ เช่น ข้อเข่าเทียม สาย

สวนหัวใจ ชุดตรวจวิเคราะห์โรคแบบ point of care เป็นต้น  

2.2 การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

2.3 การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ  

3. ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนในภาพรวมของระบบสุขภาพ/รองรับแผนปฏิรูปประเทศด้าน สธ. 

3.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาและก าหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 

3.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการต่างๆ ในภาครัฐ

และเอกชน จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรดิจิทัล 

3.4 การวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานด้านก าลังคนสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

4. ระบบบริกำรสุขภำพ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

4.1 การวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ชัดเจน 

4.2 การวิจัยเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ (model development)   

4.3  การวิจัยเพื่อจัดบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิรองรับ pandemic  

4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  

4.5 การประเมินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ 

4.6 การวิจัยและพัฒนานโยบายระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยในฉากทัศน์ต่างๆ 



แผนงำนวิจัย/OKR โจทย์/ประเด็นวิจัย 

5. ระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

การพัฒนาระบบข้อมูลทางสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง ติดตามป้องกันโรค และเพิ่มประสิทธิผลของ

ระบบบริการทางการแพทย ์

6. กำรเงินกำรคลังสุขภำพ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

6.1 การประเมินความคุ้มค่าบริการสุขภาพ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ 

6.2 การวิจัยเพื่อทดสอบโปรแกรมส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ โดยใช้กลไกการจ่ายเงินเพื่อสร้าง

แรงจูงใจต่อผู้ให้บริการและประชาชนท่ีมุ่งผลลัพธ์ 

7. ระบบอภิบำลสุขภำพ 

Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

7.1 การปฏิรูประบบการอภิบาลการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   

7.2 การปฏิรูประบบการอภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 

7.3 การปฏิรูประบบการอภิบาลระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/

ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชิงนวัตกรรม 

7.4 การปฏิรูประบบอภิบาลการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง   

7.5 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน

สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

8. กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  

ระเด็นที่ 8.1 Program 8 OKR 

O2.8  

ประเด็น 8.2-8.4 Program 9  

OKR:  O2.9a   

         KR 2.9a1-a4 

8.1 การวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือแก้ปัญหาสังคมสูงวัย  

8.2 วิจัยเพื่อการพัฒนามาตรการ ระบบ หรือนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 

กลุ่มเด็ก วัยรุ่น คนพิการ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต แรงงานข้ามชาติ 

8.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาและยุติวัณโรค 

8.4 แนวทางการควบคุม การส่งเสริม การป้องกันและการรักษาโรคท่ีเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังด้วยตนเอง 

แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 



กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก (ต่อ) 

3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม 

P10 ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจเพื่อกำรพึ่งพำ 

      ตนเองในระดับประเทศ  

O3.10b กำรใช้วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 

เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เกษตรและอำหำร สุขภำพและกำรแพทย์  

 การวิจัยจีโนมิกสป์ระเทศไทย: งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริการ หรือระบบบริการ: 

 1) โรคมะเร็ง   2) กลุ่มโรคหายาก (Rare disease) 3) โรคไม่ติดต่อ (NCDs) 

 4) โรคติดเช้ือ (Infectious disease)  5) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) 

แผนงำนวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย 

KR3.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา 

         เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

         ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 

Program  

  

OKR  

  

แผนงำน 

Platform 



กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก (ต่อ) 

กำรแก้ปัญหำวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ  

O17a ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำร

จัดกำรและฟื้นตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(Resilience) ต่อกำรเกิดภำวะวิกฤติเร่งด่วน

ของประเทศ  

KR17a.1 จ านวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหา

และการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ

เร่งด่วนอย่างเป็น ระบบ มีความรู ในการจัดการตนเอง 

KR17a.2 จ านวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลท่ีจ าเป็น

เพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 

KR17a.3 จ านวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายท่ีเป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย

พิบัติ และภาวะวิกฤติ เร่งด่วน   

KR17a.4 ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายท่ีเป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย

พิบัติและภาวะ วิกฤติเร่งด่วน ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

O17b ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรพึ่งตนเอง

ด้ำนควำมรู้ ก ำลังคนและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 

ววน. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรภำวะวิกฤติเร่งด่วน

และกำรฟ้ืนตัวหลังภำวะวิกฤต  

KR17b.1 จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ระดับประเทศ 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมกันจัดการ

ภาวะวิกฤติเร่งด่วน ได้ทันท่วงที และเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

KR17b.2 จ านวนข้อมูลเพื่อการลงทุนในการ

พัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ที่

เกี่ยวข้องกับการรับมือภาวะ วิกฤติเร่งด่วนเพื่อให้

ประ เทศปรับตั ว ได้  มี ค วามมั่ นคง ในทุ ก มิ ต

  

Program   

OKR  

  



 แผนงำนวิจัยเพ่ือกำรแก้ปัญหำวิกฤติของประเทศด้ำนระบบสุขภำพ 

แผนงำน/ โครงกำร โจทย์/ประเด็นวิจัย 

กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงควำม

เข้มแข็งของระบบสุขภำพ

ในกำรตอบสนองต่อโรค

ระบำดใหญ่ (Pandemic) 

1) การวิจัยเพื่อหาแนวทางลดการติดเชื้อ  ลดการป่วย ลดการตายจาก pandemic 

2) การวิจัยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมโรคระบาดใหญ่กับการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ

ของประชาชน การอยู่ดีของสังคม และการพัฒนาประเทศ    

3) การวิจัยเพื่อระบุข้อจ ากัดของระบบและกลไกต่างๆ ท่ีสามารถไม่ท างานในช่วงเริ่มต้นของการ

ระบาดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดใหญ่คร้ังต่อไป   

4) การวิจัยเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันโรคระบาดใหญ่ 

5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคระบาดใหญ่ที่ทันต่อ

สถานการณ์ 

6) การวิจัยเพื่อแสวงหาทางเลือกและยุทธศาสตร์การให้วัคซีนแก่กลุ่มเส่ียงหรือประชากรท่ัวไป 

7) การพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังขั้นสูงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็วใน

การป้องกันโรค เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล ชุดตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน ยารักษาโรค เวชภัณฑ์

ทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย    





วิสยัทศัน์



Government
and Universities Private Sector

FUNDING/INVESTMENT

MANUFACTURING-INNOVATION PROCESS
Basic
Manufacturing
Research

Proof of
Concept

Production 
In Laboratory

Capacity
to Produce
Prototype

Capability in
Production
Environment

Demonstration
of Production
Rates



บพข. /  PMU C

บพข เป็นหน่วยงานบรหิารจดัการทุนทีส่่งเสริมการท างานรว่มกนัระหวา่งภาครฐั

และเอกชนทัง้ในและนอกประเทศ 

➢ เพือ่น าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และศาสตรต์่างๆ เช่ือมโยง 

value chain ทีก่่อใหเ้กดิอตุสาหกรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการมูลค่าสงู

➢ สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ พฒันาสงัคมเศรษฐกจิและ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื



เป้าหมาย

เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการใชป้ระโยชน์และสรา้งมลูคา่เพิม่สงู จาก

ความหลากหลายทางชวีภาพ และวฒันธรรมในอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิาร โดยเน้น

อุตสาหกรรมดา้นเกษตร อาหาร การแพทย ์พลงังานและการท่องเท่ียว ซึง่เป็นหวัใจส าคญั

ของประเทศ พฒันาให ้SME ใช้ระดบัเทคโนโลยีท่ีสงูขึน้

ในการผลติผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีม่มีลูค่าสงู

โดยการประสานความร่วมมือระหวา่งภาครฐั เอกชน 

ทัง้ในและต่างประเทศ



Project Scoring

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

PROOF OF CONCEPT PROTOTYPE DEVELOPMENT CORPORATE /  EQUITY
INVESTMENT

BASIC
RESEARCH

RESEARCH
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SUBSYSTEM
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SYSTEM TEST, LAUNCH 
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TECHNOLOGY

DEMONSTRATION
SYSTEM TEST, 

LAUNCH
AND OPERATIONS

STAGE

1
STAGE

1
STAGE

2
STAGE

2

3 4 5 6 7 821 9
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5
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กลยทุธ์

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

• พฒันาโครงการทีน่ าไปสูก่ารเกิดธรุกิจ sector ใหม่ทีม่มีาตรฐานคุณภาพ และมมีลูค่าสงูกวา่ธุรกจิใน 
sector เดมิ

• สง่เสรมิการพฒันาระบบมาตรฐาน และ NQI เพือ่รบัรองคุณภาพ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ใน
สนิคา้ทีม่มีลูคา่สงู

• สง่เสรมิการวจิยัดา้นวศิวกรรมและการน างานดา้นวิศวกรรมตลอดจน IT มาผนวกกบังานวจิยัดา้น
วิทยาศาสตร์ เพือ่ใหเ้กดิการน าไปสูก่ารใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

• ใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และวฒันธรรมในอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิาร 
โดยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากของเหลอืทิง้และระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน



QUADRUPLE HELIX

Technology 
localizationEngineering

Global 
partnership

Biodiversity

Culture

Low value 
products 
and 
services

RDI

High value 
added 
products 
and 
services

Market

Laws and 
regulations

Standard 
NQI 
CRO

Business 
& market
research

Logistics 
cold  chain
traceability



BCG in Action

Tech Localization

Future Mobility

PPP IDE

Acceleration Platform
for Deep Science & 
Tech and Innovation

NQI / CRO

Global 
Partnership• เครือ่งจกัรกล, devices 

ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
• Functional foods & ingredients
• การแพทย์
• พลงังาน วสัดุ
• Digital, IT for BCG
• การทอ่งเทีย่ว



BCG in Action



Future Mobility, Robotics & Automation

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

TRL 5 ขึน้ไป

ยานยนตไ์ฟฟ้า

แบตเตอรี่

ระบบ logistics

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ



Global Partnership

เอกชน หน่วย
งานวจัิย

Private 
sector

Research 
Institute

International 
Committee



Accelerator Platform
for Deep Science & Technology  and Innovation

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

Platform การบรหิารจดัการงานวจิยัแบบใหม่

เพือ่ใหน้ าเทคโนโลยอีอกไปสูเ่ชงิพาณิชย์



PPP-IDE

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

เอกชนรายใหญ่

50 %

บพข 

50 %

หน่วยงานวจิยั + SME 



Technology localization

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

➢ น าเขา้ appropriate technology ทีไ่มส่ามารถท าไดใ้นประเทศ

➢ เป็นเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการใชส้ทิธอิยา่งถกูตอ้ง

➢ มคีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานวจิยัของรฐั

➢ ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถพฒันาต่อยอด technology ต่อเนื่องไดด้ว้ยตวัเอง



องคป์ระกอบของโครงการท่ีดี



Prescreening Criteria ก่อนส่งมา บพข.

Scale-up Facilities, Digital, IT, Circular Economy, Deep Tech Platform

• โครงการตรงกบักรอบทีป่ระกาศ วตัถุประสงคแ์ละแผนงานชดัเจน

• งานวจิยัทีพ่สิจูน์แลว้ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

• หวัหน้าโครงการ/ทมีงานมคีวามเชีย่วชาญตรงกบัเรือ่งทีข่อทุน

• ภาคเอกชน วสิาหกจิชุมชน รว่มใหทุ้นเพือ่น าไปใชง้านจรงิ

• TRL 3-4 ขึน้ไป

• งบประมาณเหมาะสม คุม้ค่า

• (ศกัยภาพในการท างานใหส้ าเรจ็)



THANK YOU


