Platform I
การพัฒนากําลังคนและสถาบัน
ความรู

Platform II
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยทาทายของสังคม

Platform III
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

Platform IV
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

เปาหมาย
และ
ผลสัมฤทธิ์ที่
สําคัญ
(Objectives
and Key
Results:
OKR)

O1 พัฒนากําลังคนและสถาบันความรูเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสู
การเปนประเทศรายไดสูง

O2 มีอ งคค วามรูอั น เกิด จากการวิจั ยและ
นวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหาทาทายเรงดวน
ที่สํา คัญของประเทศ คนทุกชวงวัยไดรับการ
พัฒนาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
และมีคุณคา

O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

O4 การกระจายความเจริญและสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและนวัตกรรม

KR1.1 นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม เป น 25 คนต อ
ประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในป พ.ศ.2564
KR1.2 คนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสู
อาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
KR1.3 มี กํ า ลั ง คนและสถาบั น ความรู / สถาบั น
เฉพาะทางชั้นนําของโลก
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่
มีทักษะตรงหรือใกลเคียงกับที่ตลาดงานตองการ
1ลานคน
KR1.5 สั ด ส ว น บั ณ ฑิ ต ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร
เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees)

KR2.1 มี อ งค ค วามรู อั น เกิ ด จากการวิ จั ย และ
นวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหาทาทายเรงดวนที่
สํ า คั ญ ของประเทศ และบรรลุ เ ป า หมายตาม
ตัว ชี้ วัด ของยุ ทธศาสตร ช าติแ ละเปา หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
KR2.2 คนในทุ ก ช ว งวั ย มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
สามารถดํ า รงชี วิ ต ด ว ยตนเองได อ ย า งมี คุ ณ ค า
และมี ก ลไกที่ เ อื้ อ ต อ การอยู ร ว มกั น อย า งมี
ความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย
KR2.3 การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ภาค
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความมั่นคงทาง
รายไดของเกษตรกร

KR3.1 อัน ดั บ ขี ดความสามารถในการแข งขั น
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู
ใน 30 อันดับแรก
KR3.2 ดัช นีความสามารถดานนวัตกรรม (GII)
ของไทยดีขึ้นอยางตอเนื่อง
KR3.3 สัดสวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
ตอการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90
เปน 30:70
KR3.4 จํานวนวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และ
วิ ส าหกิ จ ฐานนวั ต กรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตไดอยาง
กาวกระโดด 5,000 ราย

KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง
(Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชน
KR4.2 รายไดของคนจนกลุมรายได 40 % ลางเพิ่มขึ้น
15 % อยางทั่วถึง
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยมีเมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่ส รางโอกาสทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค
KR4.4 ดั ช นี ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ทั่ ว ถึ ง (Inclusive
Development Index: IDI) ของไทยดีขึ้น

โปรแกรม

P1 ระบบนิ เ วศเพื่ อ การพั ฒ นาและใช กํ า ลั ง คน
คุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)
P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
P3 การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และพั ฒ นาทั กษะเพื่ อ
อนาคต (Upskill/reskill)
P4 AI for All
P5 การวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research)
และการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
P6 โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรม (Big Science Infrastructure)

P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
การเกษตร
P8 สังคมสูงวัยและโครงสรางประชากร
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P10 การวิจั ยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแขงขัน
วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ (RDI for
New Economy and Defence Industry)
P11
การพั ฒ นาระบบนิ เ วศนวั ต กรรม
(Innovation Ecosystem)
P12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
(National Quality Infrastructure & Services:
NQIS)

P13 นวั ต กรรมสํ า หรั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากและชุ ม ชน
นวัตกรรม
P14 ขจั ด ความยากจนแบบเบ็ ด เสร็ จ และแม น ยํ า
(Personalized Poverty Eradication/ Accuracy
Disparity)
P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ
(Smart/Livable City)

Platform

P16 การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes)
ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
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Platform I
การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
P1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช
กําลังคน คุณภาพ (National Brain
Power Ecosystem)

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/reskill)

P4 AI for All

P5 การวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) และ
การวิจัยพื้นฐาน
(Basic Research)

P6 โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(Big Science Infrastructure)

O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช
กําลังคนคุณภาพตรงความตองการของประเทศ
KR1.1.1 : ระบบเพื่อสรางเสนทางอาชีพ
นักวิจัยและความตอเนื่องของการวิจัย
KR1.1.2 : ระบบพัฒนากํ าลั งคนร วม
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน
KR1.1.3 : ระบบและกลไกดึ งดู ดและ
สนั บ สนุ น การเคลื่ อ นย า ยบุ ค ลากรวิ จั ย และ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ

O1.2 มีกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
KR1.2.1 : ระบบขอมูลและแผนความ
ตองการบัณฑิตที่ประเทศตองการ
KR1.2.2 : แรงงานมีทักษะระดับสู ง
ตรงกับความตองการเพื่อการพัฒนา EEC

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทักษะเพื่ออนาคต
KR1.3.1 : บุคลากรวัยทํางานมีทักษะใหม
สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี แ ละรู ป แบบธุ รกิ จ อย า งฉั บ พลั น
(disruption)
KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู และเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่เขาถึงไดสําหรับทุก
คน
KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแหงอนาคต

O1.4 พัฒนากําลังคนที่สามารถทํางานโดยใช
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และสงเสริมการ
ใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
KR1.4.1 : เด็กและเยาวชนมีความเขาใจและ
ทักษะพื้นฐานดาน AI จํานวน 200,000 คน
KR1.4.2 : กําลังคนปอนตลาดแรงงานที่สามารถ
ทํางานโดยใชเทคโนโลยี AI หรือสามารถพัฒนาตอ
ยอดเทคโนโลยีดาน AI จํานวน 200,000 คน
KR1.4.3 : ผูประกอบการ SMEs ที่สามารถ
เพิ่มกําลังการผลิต (Productivity) ดวยเทคโนโลยี
AI จํานวน 5,000 ราย

O1.5 พัฒนาองค ความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร สัง คมศาสตร
มนุ ษ ยศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ที่
เหมาะสมกั บลักษณะเฉพาะของคนไทย สร างโอกาสใหคน
ไทยเป นเจ า ของเทคโนโลยี ที่ต อบสนองต อโจทย ท าทายใน
อนาคต และสนับสนุนตอความมั่นคงของประเทศ
KR1.5.1 : องค ความรู และกระบวนทั ศน ใหม ทาง
สังคมศาสตร มนุ ษยศาสตร ที่สร างความเขาใจและทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
KR1.5.2 : องคความรูจากงานวิจัยที่เปนการคนพบสิ่งใหม
(New Discovery) การทําสําเร็จเปนครั้งแรกในโลก (First in Class)
หรือการสรางสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class)
KR1.5.3 : การเกิดขึ้ นของธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเขมข น
(Deep-tech) การพั ฒนาเทคนิ คทางด านวิ ศวกรรมหรื อต นแบบ
(Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหนา
KR1.5.4 : เครื อขายนั กวิ จั ยไทยมี สวนร วมใน global
research value chain เกิดโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสําคัญของ
โลกหรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุนสําคัญของโลก
KR1.5.5 : จํ านวนบทความวิ จั ยที่ ได รั บการตี พิ มพ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals)

O1.6 โครงสร า งพื้ นฐานเพื่ อการวิจั ย ใน
ส เ ก ล ใ ห ญ ที่ จํ า เ ป น ต อ ก า ร พั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร แ ละความมั่ นคง
ของประเทศ
KR1.6.1 : เกิด Excellent Centers
สมรรถนะสูง
KR1.6.2 : จํานวนผลงานวิจั ยและ
เทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชสรางมูลคาเชิง
พาณิชย
KR1.6.3 : มูลคาการลงทุนของบริษัท
ที่มาใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน
KR1.6.4 : เกิดเทคโนโลยีตนแบบ และ
ขีดความสามารถในการประยุกต ใชโครงสราง
พื้ นฐานเพื่ อพั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรม
รวมทั้งความสามารถในการบํารุงรักษาระบบ

Subprograms/Sectors
1. AI สําหรับเยาวชน
2. AI สําหรับสาธารณชน (Public)
3. AI สําหรับธุรกิจอุตสากรรม
4. AI for All*
5. เทคโนโลยีดิจิตัล และ Big Data

Subprograms/Sectors
1. Health Frontier
2. Future threat & opportunity
3. Food for the Future
4. Future Energy
5. Frontier Research ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร :
6. Digital Democracy
7. การวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
8. การวิจัยพื้นฐานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
ศิลปกรรมศาสตร
9. การพัฒนาแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
10. Quantum Research*
11.Genomics Research*
12.Open Society* สังคมสันติประชาธรรม

Subprograms/Sectors
1. การพัฒนา Excellent Center

O1.xx ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเสมอภาค

Subprograms/Sectors
1. Researcher career path/ Postgrad
Postdoc
2. Global Talent
3. Brian Circulation / Reverse Brain drain

Subprograms/Sectors
1 บัณฑิตพันธุใหม EEC*

Subprograms/Sectors
1.ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษาแบบ
Work-integrated Learning (WiL)
2.ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การ
วิจัยและนวัตกรรมใหแกเยาวชน (Future skill)
3.การเรียนรูสําหรับผูสูงวัย (Pre-ageing
Learners,Ageing Learners)
4. แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวัยทํางานและ
พัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาที่เชือ่ มโยงกับ
อุตสาหกรรมสูอนาคต (Reskill/Upskill/Career
Migration/Disrupted WorksWiL) *
5.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education
Sandbox)* และการศึกษาเชิงพื้นที่
6. Transformative Learning การศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง
7. การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากร
การศึกษาดานครุศาสตรศึกษาศาสตร*
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Platform II
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร

P8 สังคมสูงวัยและโครงสรางประชากร

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

O2.1 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหาทาทายเรงดดวนสําคัญของ
ประเทศ และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
KR2.1.1 : อัตราการนําขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ตอปดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม
KR2.1.2 : ลดปริมาณขยะที่เขาสูกระบวนการกําจัด-ลดขยะครัวเรือนลงรอยละ 10 ตอ
ปและลดขยะอุตสาหกรรมรอยละ 10 ตอป ดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม
KR2.1.3 : ลดจํานวนวันที่ปริมาณ PM2.5 เกินคามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ใหเหลือไมเกิน xx วันตอปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เชน กทม. เชียงใหม
ฯลฯ) ดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม
KR2.1.4 : ผลิตภาพภาคเกษตรเพิ่มรอยละ xx ตอป ดวยการใชระบบเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและโอกาสทางการตลาด

O2.2 พัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได
อยางมีคุณค า และสรางกลไกที่เอื้ อตอการอยูรวมกันอย างมีความสุ ข พร อมรั บ
สังคมสูงวัย
KR2.2.1 : สุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย
KR2.2.2 : มีผลงานวิจัยเชิงระบบและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมและระบบบริการสุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การ
ชวยเหลือทางสังคม และการสงเสริมหุนสวนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศ
และระดับพื้นที่)
KR2.2.3 : เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยเหลือการดํารงชีวิต (Assisted
living) ที่ชวยผูสูงวัยใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล
ครอบคลุมผูสูงวัยไมนอยกวารอยละ xx

O2.3 สรางสังคมที่มีการอยูรวมกันอยางสมานฉันท มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
และมีการเสริมพลังทางสังคม
KR2.3.1 : สรางองคความรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
KR2.3.2 : ความรูสังคมศาสตรมนุษยศาสตรถูกนําไปใชในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกลไกการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม
KR2.3.3 : จํานวนงานวิจัยขามศาสตรที่สรางและปฏิบัติการรวมกับสังคม และเผยแพรสู
สังคมในรูปแบบตางๆ

Subprograms/Sectors
1. การจัดการทรัพยากรน้ํา
2. การลดมลพิษ
3. ขยะพลาสติกในทะเล
4. การลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. Zero-waste*
6. PM 2.5 และการจัดการมลพิษ*
7. Smart Farming* ระบบเกษตรอัจฉริยะ
8. ผลกระทบการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม

Subprograms/Sectors
1. ศักยภาพผูสูงวัยและการอยูรวมกันของประชากรหลายวัย
2. ระบบสวัสดิการสังคม
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชวยเหลือการดํารงชีวิต (Assisted living)
4. ระบบสาธารณสุขและบริการสําหรับประชากรทุกชวงวัย
5. Active Ageing Platform*
6. พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
7. เตรียมประชากรทุกชวงวัยใหเทาทันสังคมสูงวัย
8. นโยบาย/มาตรการ ทางการเงินการคลัง นโยบายครอบครัว เพื่อสังคมสูงวัย

Subprograms/Sectors
1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสรางความเสมอภาค
2. การสรางความสามารถ การรับรู และปรับใชเทคโนโลยีที่เกิดใหม (Emerging Tech) และ
เทคโนโลยีที่เปนจุดเปลี่ยน (Disruptive Tech) อยางเทาทัน
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเสริมสรางทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิด
และสรางสรรค ความเขาใจตนเองและผูอื่น
4. ภาวะขามแดน การจัดระเบียบโลกใหม
5. ความรวมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก
6. ความมั่นคงปลอดภัย
7. การปฏิรูปภาครัฐ
8. สังคมสมานฉันท สังคมเสมอภาค
9. สังคมสันติประชาธรรม*
10. ถนนปลอดภัย*
11. การเสริมพลังทางสังคม
12. สังคมไทยไรคอรัปชัน

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program
2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563
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Platform III
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
(RDI for New Economy)

P11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem)

P12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
(National Quality Infrastructure & Services: NQIS)

O3.1 พัฒนาและยกระดับความสามารถการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
ดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
KR3.1.1 : ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพิ่มขึน้ จากสินคาและบริการ
นวัตกรรมที่ตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนารอยละ 10 ตอป
KR3.1.2 : จํานวนผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบมเพาะหรือรวม
ลงทุนกับภาครัฐดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึน้
KR3.1.3 : การลงทุนรวมระหวางผูประกอบการไทยและตางประเทศเพื่อพัฒนาสินคาและบริการ
นวัตกรรม (technology localization) เพิ่มขึ้น
O3.2 ตอยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแนวคิด BCG
KR3.2.1 : สรางมูลคาเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมายบนฐานเศรษฐกิจ
BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยสุขภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค พลังงาน และวัสดุ
ชีวภาพ) ไมต่ํากวารอยละ 10 ของ GDP
KR3.2.2 : เกิดการจางงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG เพิ่มขึ้น
1,000,000 คน
KR3.2.3 : การลงทุนรวมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
BCG
KR3.2.4 : เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใชทรัพยากร (Green) และการเกิดของเสีย
(Circular)
KR3.2.5 : ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสําคัญ
O3.3 สรางมูลคาเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอรม
KR3.3.1 : จํานวนผูใหบริการธุรกิจแพลตฟอรมของไทย
KR3.3.2 : จํานวนผูประกอบการไทยบนฐานธุรกิจแพลตฟอรมของไทยและนานาชาติ

O3.4 พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs) ทีมีศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด
KR3.4.1 : จํานวน local startups ที่เกิดใหมและอยูรอด 1,000 ราย ใน 3 ป
KR3.4.2 : จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน 1,000 ลานบาท/ป เพิ่มขึ้น
1,000 ราย/ป
KR3.4.3 : จํานวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย
O3.5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน
วิทยาศาสตร (Science Parks) ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECI)/เมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis)
KR3.5.1 : จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม /อุทยาน
วิทยาศาสตร / EECi / เมืองนวัตกรรมอาหาร
KR3.5.2 : มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัททีม่ าใชประโยชนในพื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร / EECi / เมืองนวัตกรรมอาหาร
O3.6 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการ
ภาครัฐ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของ
ผูประกอบการ
KR3.6.1 : ความสําเร็จในการผลักดันกฎหมาย / กฎระเบียบ / มาตรการเพื่อปลดล็อคขอจํากัด
และสรางแรงจูงในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม

O3.7 ประเทศไทยเปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพที่สมบูรณที่สุดในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม
สินคาและบริการที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ
KR3.7.1 : ความสามารถทางการวัดและวิเคราะหของประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนและดีที่สุด 1 ใน 5
ของเอเชีย
KR3.7.2 : การรับรองระบบงาน (accreditation) เปนระบบ มีประสิทธิภาพ เพียงพอและไดรับการยอมรับตาม
ขอตกลงระหวางประเทศ
KR3.7.3 : บริการวิเคราะห ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมีคุณภาพสม่ําเสมอ
O3.8 สินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแขงขันไดดวยคุณภาพในตลาดโลก โดยเฉพาะใน
ตลาดความตองการเฉพาะ (niche market)
KR3.8.1 : มาตรฐานสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับประเทศและมาตรฐานดังกลาวไดรับ
การผลักดันสูการเปนมาตรฐานระหวางประเทศ
KR3.8.2 : เครื่องหมายคุณภาพสินคาเกษตรและสินคาเชิงวัฒนธรรมที่มอี ัตลักษณเฉพาะผูกพันกับทองถิ่น
ไดรับการยอมรับในคุณคาและคุณภาพระดับประเทศ ตอยอดสูระดับสากลทัดเทียมสัญลักษณ GI ของ EU
KR3.8.3 : กระบวนการรับรองคุณภาพสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพียงพอทัง้ ความสามารถ
จํานวนและการเขาถึง
O3.9 สินคาในตลาดในประเทศมีคุณภาพระดับเดียวกับสินคาสงออกไปตลาดประเทศพัฒนาแลว
KR3.9.1 : กระบวนการกํากับดูแลตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสงเสริมการแขงขันดวยคุณภาพ
KR3.9.2 : ผูผลิตและผูประกอบการทองถิ่นสามารถผลิตและปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งรูปลักษณและการ
ใชงาน (quality, design, and function) ของสินคาได
KR3.9.3 : ศูนยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑครบวงจรตนแบบ (quality & Innovation center)

Subprograms/Sectors
1. BCG Economy
2. AI & Data Economy
3. Creative Economy
4. Sharing Economy
5. RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves และอุตสาหกรรมความมั่นคง
6. BCG in Action*

Subprograms/Sectors
1.ผูประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE
2. ยานนวัตกรรม/ยานสรางสรรค
3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/ เมืองนวัตกรรมอาหาร
4. Ease of Doing Innovation Business
5. ระบบการถายทอดความรูหรือนวัตกรรม

Subprograms/Sectors
1. การยกระดับมาตรฐานทองเที่ยวคุณภาพนสากล

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program
2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563
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Platform IV
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา
P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
(Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity)

P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ (Smart/Livable City)

O4.1 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการตนเอง
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
KR4.1.1 : เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SME เพื่อยกระดับรายได
ใหกับชุมชน ปละ 1,000 นวัตกรรม
KR4.1.2 : จํานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการ
พึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพิ่มขึ้น 6,000 ชุมชน ภายใน 3 ป (ปละ 2,000 ชุมชน)
KR4.1.3 : มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นปละ 10%

O4.2 เพิ่มมูลคาเพิ่มของผลผลิตในพื้นที่จากฐานทรัพยากร วัฒนธรรม สังคม
ดวยนวัตกรรมตลอดหวงโซคุณคา
KR4.2.1 : ระบบขอมูลเพื่อติดตามกลุม เปาหมายคนจน
KR4.2.2 : คนจนไมนอยกวา 20000 คนไดรับบริการและความชวยเหลือให
มีรายไดและคุณภาพชีวิตดี

O4.3 พัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสูชนบท
KR4.3.1 : เมืองศูนยกลางที่นาอยูและเปน Smart City สําหรับคนทุกกลุม ทุกวัน
จํานวน 30 เมือง (เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศเปนกรอบในการพัฒนาเมืองนาอยู)
KR4.3.2 : มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมายเพิ่มขึ้น 25% ใน 3 ป
KR4.3.3 : การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความรวมมือในภูมิภาค การคา
และการทองเที่ยวขามพรมแดนมีมูลคาเพิ่มขึ้น 10 %
KR4.3.4 : การลดอุปสรรคและเพิ่มปจจัยเอื้อตอการบูรณาการความรวมมือในระดับ
พื้นที่
KR4.3.5 : ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลังและการ
บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่
KR4.3.6 : ชองวางความเหลื่อมล้ําระดับพื้นที่ลดลงจาก 5.5 เทา เหลือ 3 เทา

Subprograms/Sectors
1. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา*
2. Big data ระบบขอมูลขนาดใหญเพื่อบงชี้กลุมเปาหมาย บริหารจัดการความ
ชวยเหลือและติดตามประเมินผลการแกปญหาความยากจน
3. การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจก
กลุมเปาหมายเฉพาะ
4. การพัฒนาระบบหนุนเสริมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อการปรับเปลีย่ นอาชีพ
5. การจัดสวัสดิการเพื่อเขาถึงคนจนกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระบบเกษตรอัฉริยะเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและโอกาศทางการตลาด
7. การพัฒนาระบบเกษตรกรรายยอย / Smart Farmings/SMEs

Subprograms/Sectors
1.30 เมืองนาอยู ทันสมัย ใกลบาน มีงานทํา
2. โครงการกฎบัตรของเมือง*
3. การพัฒนาเขตพิเศษและความรวมมือในภูมิภาค
4. ความรวมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาเมืองนาอยูและเมืองอัจฉริยะ
5. การพัฒนาระบบงบประมาณพื้นที่และระบบบริหารราชการแผนดินเพื่อการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญ
6. การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่
3. การสํารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะหเชิงพื้นที่
และการวิเคราะหเชิงสินคาที่เปนเอกลักษณ*
4. การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อตอการกระจายรายไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนศักยภาพของฐาน
ทรัพยากรของแตละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแต
ละจังหวัด*
5. การเสริมศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่ ทั้งการเพิ่มความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพิ่มการจางงานโดยการใหความสําคัญสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ*
6. หาโครงสรางการกระจายรายไดที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพื้นที่ของเมือง
แตละแหงทั้งโครงสรางทางสังคม เชื้อชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน*

O4.xx สรางความเปนธรรมในการไดรับประโยชนตอบแทน
KR4.xx เพิ่มชองทางการตลาดและมูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน พื้นที่
KR…. เพิ่มผูประกอบการที่มีความตระหนักและมีระบบที่สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม
KR….. สรางมูลคาเพิ่มจากฐานทรัพยากร
Subprograms/Sectors
1. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ/การวิจัยเพื่อทองถิ่น
2. นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและการพัฒนาเมือง
3. ระบบขอมูลและแพลตฟอรมความรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
4. การพัฒนาเขตพิเศษ และความรวมมือในภูมิภาค
5. 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม – อาสาประชารัฐ*
6. การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
7. การจัดการหวงโซคุณคาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
8. สรางกลไกการเรียนรูเ พื่อเสริมพลังคน
9. พัฒนาเศรษฐกิจที่อิงฐานทรัพยากรทองถิ่น
10. สรางการเชื่อมโยงใหเกิดหวงโซคุณคาที่เปนธรรม
11. สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ (Circular economy, Close-loop economy)
12. สรางระบบแรงจูงใจเพื่อสงเสริมการเปลีย่ นผานมาสูวิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน
13. สรางระบบฐานขอมูลชุมชนที่ชุมชนเขาถึงได
14. สรางคลัสเตอรสินคาการเกษตร ระดับอําเภอและจังหวัด ดวยความรวมมือรัฐและเอกชน
เกิดกติกาการคาที่เปนธรรมระหวางผูผลิตและผูคา

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program
2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563
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Platform

เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
(Objectives and Key
Results: OKR)

Platform I
การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู

Platform II
การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย
ทาทายของสังคม

Platform III
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

Platform IV
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P16 การปฏิรูป อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes)
O5 พัฒนาระบบ อววน. ใหเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่เอื้อตอการพัฒนากําลังคนที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ และสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสรางที่เนนการมีสวนรวม กําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร มีระบบติดตามประเมินผล
ที่วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน
KR5.1 : มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จํานวน 2 สถาบัน
KR5.2 : ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเปนเลิศในทางของตนเอง
KR5.1 : ระบบจัดสรงบประมาณและกองทุนในรูป Multi-year, Block grant ที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

Subprograms/Sectors

1. ปรับระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management reform)
2. หลักสูตรรวมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector linkage: R&D, tech transfer, curriculum)
3. มหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (Entrepreneurial university)
4. การออกแบบโครงสรางระบบ อววน.
5. การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดาน อววน.
6. การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ
7. การออกแบบระบบติดตามประเมินผล
8. การออกแบบระบบเชื่อมโยงขอมูล
9. University ranking*
10. Global partnership programmer*

หมายเหตุ 1.แผนการ/หรือโครงการสําคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จะดําเนินทําการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค Platform และ Program
2. *คือ flagship program ของปงบประมาณ 2563
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