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แพลตฟอรม์

การ
ด าเนินงานเชงิ
ยุทธศาสตร ์

1. การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้ 2. การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้
ทายของสงัคม 

3. การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถการแข่งขนั 

4. การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันา
เชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล า้ 

P.16 การปฏรูิประบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม 

P.1 สรา้งระบบผลติและพฒันาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ 

P.2 การพฒันาก าลงัคนระดบัสงูรองรบั EEC และระบบ

เศรษฐกจิสงัคมของประเทศ 

P.3 สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพฒันาทกัษะเพือ่อนาคต

P.4 สง่เสรมิปัญญาประดษิฐเ์ป็นฐานขบัเคลือ่นประเทศใน

อนาคต 
P.5 สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหนา้ และการวจิยัพืน้ฐานทีป่ระเทศ

ไทยมศีกัยภาพ 

P.6 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการวจิยัทีส่ าคญั 

P.7 โจทยท์า้ทายดา้นทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม และการเกษตร 

P.8 สงัคมสงูวยั  

P.9 สงัคมคณุภาพและความมั่นคง

P.10 ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัและวางรากฐานทาง

เศรษฐกจิ  

P11 สรา้งและยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิเร ิม่ตน้ (Startup) 

พฒันาระบบนิเวศนวตักรรม และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

นวตักรรม 

P.12 โครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพและบรกิาร 

P.13 นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกจิฐานรากและชมุชน

นวตักรรม  

P14 ขจดัความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็และแม่นย า 

P.15 เมอืงน่าอยู่และการกระจายศนูยก์ลางความเจรญิ
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เอกสารแนบ 1



เป้าหมาย O1 พฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรูเ้พือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายไดสู้ง 

ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั  

KR1.1 นักวจิยัและพฒันาเพิม่เป็น 25 คน
ตอ่ประชากรหน่ึงหมืน่คนภายในปี 
2564 

KR1.2  คนไทยทุกชว่งวยัมสีมรรถนะพรอ้ม
เขา้สูอ่าชพีและทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

KR1.3  มกี าลงัคนและสถาบนัความรู/้
สถาบนัเฉพาะทางช ัน้น าของโลก 

KR1.4  บณัฑติคณุภาพ/ผูส้ าเรจ็การศกึษาใหม่มี
ทกัษะตรงหรอืใกลเ้คยีงกบัทีต่ลาดงาน
ตอ้งการ จ านวน 1 ลา้นคน  

KR1.5  สดัสว่นบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและวศิวกรรม (STEM 
degrees) 

P.1 สรา้งระบบผลติและพฒันา

ก าลงัคนใหม้คีุณภาพ 

P.2 การพฒันาก าลงัคนระดบัสูง
รองรบั EEC และระบบเศรษฐกจิ
สงัคมของประเทศ 

P.3 สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

และพฒันาทกัษะเพือ่อนาคต 

P.4 สง่เสรมิปัญญาประดษิฐเ์ป็น

ฐานขบัเคลือ่นประเทศในอนาคต 

P.5 สง่เสรมิการวจิยัข ัน้แนวหน้า 
และการวจิยัพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยมี
ศกัยภาพ 

P.6 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ทางการวจิยัทีส่ าคญั 

O1.1   พฒันาระบบนิเวศเพือ่การ

พฒันาและใชก้ าลงัคนคุณภาพตรง

ความตอ้งการของประเทศ 

O1.2   มกี าลงัคนระดบัสูงรองรบั EEC 

และระบบเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ 

O1.3 พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอด

ชวีติและทกัษะเพือ่อนาคต 

O1.4 พฒันาก าลงัคนทีส่ามารถ

ท างานโดยใชเ้ทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐ ์และส่งเสรมิการใช้

ปัญญาประดษิฐ ์

เพือ่เป็นฐานในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  

O1.5 พฒันาองคค์วามรูด้า้น
วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์และเทคโนโลย ีเพือ่
สรา้งองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ลกัษณะเฉพาะของคนไทย สรา้ง
โอกาสใหค้นไทยเป็นเจา้ของเทคฯที่

ตอบสนองตอ่โจทยท์า้ทายในอนาคต 
และสนบัสนุนตอ่ความมัน่คงของ
ประเทศ  

O1.6 โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การวจิยั

ในสเกลใหญ่ทีจ่ าเป็นตอ่การพฒันา

อตุสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละความ

มัน่คงของประเทศ  

KR1.1.1 ระบบเพือ่สรา้งเสน้ทางอาชพี
นักวจิยัและความตอ่เน่ืองของ
การวจิยั เพือ่เพิม่จ านวนนักวจิยั
และพฒันาเป็น 25 คนตอ่
ประชากรหน่ึงหมืน่คนภายในปี 
2564 

KR1.1.2 ระบบพฒันาก าลงัคนรว่มระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษากบั
ภาคเอกชน เพือ่พฒันาบณัฑติ 

 คณุภาพ/ผูส้ าเรจ็การศกึษาใหม่
ทีม่ทีกัษะตรงหรอืใกลเ้คยีงกบัที่

ตลาดงานตอ้งการ จ านวน  1 
ลา้นคน ภายใน 4 ปี (ปี 2566) 

KR1.1.3  ระบบและกลไกดงึดดูและ
สนับสนุนการเคลือ่นยา้ย
บคุลากรวจิยัและผูเ้ช ีย่วชาญทัง้
ในและตา่งประเทศ 

KR1.2.1  ระบบขอ้มูลและแผนความ

ตอ้งการบณัฑติในระดบัประเทศ 

และพืน้ที ่EEC  

KR1.2.2 แรงงานมทีกัษะระดบัสูง ตรงกบั

ความตอ้งการเพือ่การพฒันา 

EEC โดยพฒันาบคุลากร

รองรบัอตุสาหกรรมในพืน้ที ่

EEC ใหไ้ด ้470,000 คน 

ภายในปี 2566 

KR1.3.1 บคุลากรวยัท างานมทีกัษะใหม่ 

สามารถปรบัตวัจากผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี

 และรปูแบบธรุกจิอย่างฉับพลนั 

(disruption) 

KR1.3.2 ระบบการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี

สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติที่

เขา้ถงึไดส้ าหรบัทกุคน 

KR1.3.3 เยาวชนมทีกัษะแห่งอนาคต 

โดยเฉพาะทกัษะดา้นวจิยั 

วศิวกรรม และนวตักรรม โดย

การสรา้งโรงประลองทาง

วศิวกรรม 10,000 แห่ง ภายใน 

4 ปี (ปี 2566 

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมคีวามเขา้ใจ

และทกัษะพืน้ฐานดา้น AI 

จ านวน 200,000 คน 

KR1.4.2 ก าลงัคนป้อนตลาดแรงงานที่

สามารถท างานโดยใช ้

เทคโนโลย ีAI หรอืสามารถ

พฒันาตอ่ยอดเทคโนโลยดีา้น 

AI จ านวน 200,000 คน 

KR1.4.3 ผูป้ระกอบการ SMEs ที่

สามารถเพิม่ก าลงัการผลติ 

(Productivity) ดว้ยเทคโนโลย ี

AI จ านวน 5,000  ราย 

KR1.5.1 องคค์วามรูแ้ละกระบวนทศันใ์หม่ทาง
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ทีส่รา้ง
ความเขา้ใจและสรา้งการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม อย่างนอ้ย 3 
เร ือ่ง 

KR1.5.2 องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัทีเ่ป็นการ
คน้พบสิง่ใหม่ การท าส าเรจ็เป็นคร ัง้
แรกในโลก หรอืการสรา้งสิง่ทีด่ทีีสุ่ด
ในโลก อย่างนอ้ย 3 เร ือ่ง 

KR1.5.3 การเกดิขึน้ของธรุกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
เขม้ขน้ (Deep-tech) การพฒันา
เทคนิคทางดา้นวศิวกรรมหรอื
ตน้แบบ ทีเ่กดิจากงานวจิยัขัน้แนว
หนา้ อย่างนอ้ย 10 บรษิทั 

KR1.5.4 เครอืขา่ยนักวจิยัไทยมสี่วนรว่มใน 
global research value chain 
เกดิโครงการวจิยัรว่มกบักลุ่มวจิยั
ส าคญัของโลกหรอืไดร้บัทนุวจิยัจาก
หน่วยงานใหท้นุส าคญัของโลก อย่าง
นอ้ย 10 โครงการ 

KR1.5.5  จ านวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาต ิอย่างนอ้ย 50 ฉบบั 

KR1.6.1 จ านวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพใ์นวารสารวชิากา
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(Top-
tier Journals) อย่างนอ้ย 20 
ฉบบั 

KR1.6.2 จ านวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยี
พรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชส้รา้งมูลคา่
เชงิพาณิชย ์อย่างนอ้ย 10 เร ือ่ง 

KR1.6.3 มูลคา่การลงทนุของบรษิทัทีม่า
ใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพิม่เป็น 2 เท่า ภายใน 5 
ปี 

KR1.6.4 เกดิเทคโนโลยตีน้แบบ และขดี
ความสามารถในการประยุกตใ์ช ้
โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา 

 เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทัง้
ความสามารถในการบ ารงุรกัษา
ระบบ อย่างนอ้ย 5 ตน้แบบ 

แพลตฟอรม์ 1 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้ 
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เป้าหมาย O2 มอีงคค์วามรูอ้นัเกดิจากการวจิยัและนวตักรรม เพือ่จดัการกบัปัญหาทา้ทายเรง่ดว่นทีส่ าคญัของประเทศ คนทุกชว่งวยัไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุขและมคีุณคา่ 

ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั  

KR2.1   มอีงคค์วามรูอ้นัเกดิจากการวจิยัและนวตักรรม เพือ่จดัการกบัปัญหา

ทา้ทายเรง่ดว่นส าคญัของประเทศ และบรรลเุป้าหมายตามตวัช ีว้ดั

ของยุทธศาสตรช์าต ิและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs)  

KR2.2   คนในทุกชว่งวยัมคีณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถด ารงชวีติดว้ยตนเองได ้

อย่างมคีณุคา่ และมกีลไกทีเ่อือ้ตอ่การอยูร่ว่มกนัอย่างมคีวามสขุ 

พรอ้มรบัสงัคมสงูวยั 

KR2.3 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภาคการเกษตรเพือ่เพิม่ผลติภาพและความ

มั่นคงทางรายไดข้องเกษตรกร 

 

P.7 โจทยท์า้ทายดา้นทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม และการเกษตร  P.8 สงัคมสูงวยั  P.9 สงัคมคุณภาพและความมัน่คง 

O2.7   ใชค้วามรู ้การวจิยัและนวตักรรม เพือ่จดัการกบัปัญหาทา้

ทายเรง่ดว่นส าคญัของประเทศในดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

O2.8   พฒันาคนในทุกชว่งวยัใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีสามารถ

ด ารงชวีติดว้ยตนเองไดอ้ย่างมคีุณคา่ และสรา้งกลไกทีเ่อือ้ตอ่การอยู่

รว่มกนัอย่างมคีวามสุข พรอ้มรบัสงัคมสูงวยั 

O2.9   สรา้งสงัคมทีม่กีารอยู่รว่มกนัอย่างสมานฉนัท ์มคีวามมัน่คง

ทางเศรษฐกจิสงัคม และมกีารเสรมิพลงัทางสงัคม 

KR2.7.1 อตัราการน าขยะจากทกุกระบวนการกลบัมาใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึน้

รอ้ยละ 10 ตอ่ปี  

KR2.7.2 ลดปรมิาณขยะทีเ่ขา้สูก่ระบวนการก าจดั - ลดขยะครวัเรอืนลง

รอ้ยละ 10 ตอ่ปี และลดขยะอตุสาหกรรมรอ้ยละ 10 ตอ่ปี เทยีบ

กบัปีฐาน 

KR2.7.3 ลดจ านวนวนัทีม่ปีรมิาณ PM2.5 เกนิคา่มาตรฐาน (50 

ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร) ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู (เชน่ 

กทม. เชยีงใหม่ ฯลฯ) ดว้ยความรู ้การวจิยัและนวตักรรม  

KR2.7.4 ผลติภาพภาคเกษตรเพิม่ ดว้ยการใชร้ะบบเกษตรอจัฉรยิะ เพือ่

สรา้งมูลคา่เพิม่และโอกาสทางการตลาด 

KR2.7.5 ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 20 - 25 ในปี 2030 

เทยีบกบักรณีปกต ิโดยเพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนรอ้ย

ละ 30 ในปี 2579 และลดความเขม้การใชพ้ลงังานลง รอ้ยละ 30 

ในปี 2579 เทยีบกบัปี 2553  

KR2.8.1  รอ้ยละ 80 ของประชากรทีม่อีายุเกนิ 60 ปี มสีขุภาพดแีละพึง่พา
ตวัเองได ้และลดอบุตักิารณก์ารเกดิโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั (NCDs) และ
โรคทีเ่กดิในผูส้งูอายุ เชน่ อลัไซเมอร ์และ พารก์นิสนั 

KR2.8.2  มผีลงานวจิยัเชงิบรูณาการทีส่ะทอ้นคณุคา่ผูส้งูวยัเพือ่ดงึศกัยภาพ
และเสรมิพลงั และการจดัการความรูเ้ชงิระบบเพือ่ พฒันาระบบ
สวสัดกิารสงัคม ระบบการออม และระบบบรกิารสขุภาพ (การบรกิาร
สงัคม การประกนัสงัคม การหาเงนิเลีย้งชพีในระยะสงูวยั การ
ชว่ยเหลอืทางสงัคม และการสง่เสรมิหุน้สว่นทางสงัคม) ในภาพรวม
ของประเทศและระดบัพืน้ที ่

KR2.8.3  เกดิงานวจิยั เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีช่ว่ยเหลอืการด ารงชวีติ 
(Assisted living) ส าหรบัผูส้งูวยัและคนพกิารใหส้ามารถด ารงชวีติ
อย่างมคีณุภาพไดต้ามมาตรฐานสากล จ านวนอย่างนอ้ย 15 เร ือ่ง/
ปี ครอบคลมุผูส้งูวยัและคนพกิารทีเ่ขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดไ้ม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 

KR2.8.4  เกดินวตักรรมหรอืโครงการทางสงัคมทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนใหค้น
ทุกวยัใชช้วีติรว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีณุภาพ มแีรงยดึเหน่ียวทาง
สงัคม (social cohesion) และผูส้งูวยัสามารถใชช้วีติในสงัคมได ้
อย่างเต็มภาคภมู ิ

KR2.8.5 เกดินวตักรรมเมอืงทีใ่ชห้ลกัการ Universal Design ทีม่กีาร
ออกแบบใหเ้ป็นมติรตอ่ผูส้งูอายุ คนพกิาร และประชากรทกุชว่งวยั 

KR2.9.1  สรา้งองคค์วามรูท้ีเ่ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคม

โลก 

KR2.9.2  ความรูส้งัคมศาสตรม์นุษยศาสตรถ์กูน าไปใชใ้นการพฒันา

นโยบายสาธารณะและพฒันานวตักรรมเพือ่สงัคม รวมทัง้กลไก

การแกปั้ญหาอยา่งเป็นรปูธรรม 

KR2.9.3  จ านวนงานวจิยัขา้มศาสตรท์ีส่รา้งและปฏบิตักิารรว่มกบัสงัคม 

และเผยแพรสู่ส่งัคมในรปูแบบตา่ง ๆ 

แพลตฟอรม์ 2 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทายของสงัคม 
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เป้าหมาย O3  ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดว้ยการวจิยัและพฒันานวตักรรม 

ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั  

KR3.1  อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัโดย IMD อยู่ใน 

30 อนัดบัแรก 

KR3.2  ดชันีความสามารถดา้นนวตักรรม (GII) ของไทย

ดขีึน้อย่างเน่ือง 

 

KR3.3  สดัสว่นการพฒันาเทคโนโลยขีองตนเองตอ่การ

พึง่พาเทคโนโลยจีากภายนอกจาก 10:90 เป็น 

30:70 

 

KR3.4  จ านวนวสิาหกจิเร ิม่ตน้ (Startups) และ

วสิาหกจิฐานนวตักรรม (Innovation-driven 

Enterprises: IDEs) ทีม่ศีกัยภาพเตบิโตไดอ้ย่าง

กา้วกระโดด 5,000 ราย 

O3.10a พฒันาและยกระดบัความสามารถการแข่งขนัของผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมยุทธศาสตรด์ว้ยการวจิยัและพฒันานวตักรรม 

KR3.10a.1 ผูป้ระกอบการไทยในอตุสาหกรรม S-Curves มยีอดขายเพิม่ขึน้จากสนิคา้และ
บรกิารนวตักรรมทีต่อ่ยอดจากงานวจิยัและพฒันา รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

KR3.10a.2 จ านวนผูป้ระกอบการไทยในอตุสาหกรรม New S-Curves จากการบ่มเพาะ
หรอืรว่มลงทนุกบัภาครฐัดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพิม่ขึน้ 

R3.10a.3 การพฒันาตอ่ยอดเทคโนโลยจีากตา่งประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมยุทธศาสตร ์
(Technology Localization) มจี านวนเพิม่ขึน้  

แพลตฟอรม์ 3 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั  

P.10 ยกระดบัความสามารถการแข่งขนัและ 

วางรากฐานทางเศรษฐกจิ  

O3.11a  พฒันาวสิาหกจิเร ิม่ตน้ (Startups) และวสิาหกจิฐานนวตักรรม 

(Innovation-driven  

KR3.11a.1 จ านวน local startups ทีเ่กดิใหม่และอยู่รอด 1,000 ราย ใน 3 ปี

  

KR3.11a.2   จ านวนวสิาหกจิฐานนวตักรรม (IDEs) ทีม่ยีอดขายเกนิ 1,000 ลา้น

บาท/ปี เพิม่ขึน้ 1,000 ราย/ปี 

KR3.11a.3 จ านวน deep-tech startups ทีป่ระกอบการในประเทศไทย 

P11 สรา้งและยกระดบัศกัยภาพวสิาหกจิเร ิม่ตน้ (Startup) 

พฒันาระบบนิเวศนวตักรรม และพืน้ทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม P.12 โครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพและบรกิาร 

O3.10b  ตอ่ยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละวางรากฐานการพฒันาเศรษฐกจิ
ภายใตแ้นวคดิ BCG 

KR3.10b.1 สรา้งมูลคา่เพิม่จากงานวจิยัและพฒันาในอุตสาหกรรมเป้าหมายบน
ฐานเศรษฐกจิ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยส์ุขภาพ การทอ่งเทีย่วและ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พลงังานและวสัดชุวีภาพ) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของ GDP  

KR3.10b.2            เกดิการจา้งงาน knowledge worker ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย BCG 
เพิม่ขึน้ 1,000,000 คน  

KR3.10b.3 การลงทนุรว่มรฐัและเอกชนในการพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารวจิยัและพฒันา
นวตักรรม BCG 

KR3.10b.4 เพิม่ eco-efficiency จากการลดการใชท้รพัยากรและการเกดิของเสยี 
KR3.10b.5 ระบบขอ้มูลเพือ่การตดัสนิใจในอุตสาหกรรมส าคญั 

O3.11b  พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม (Economic Zone of 

Innovation)/อทุยานวทิยาศาสตร ์(Science Parks)/ระเบยีงนวตักรรม

ภาคตะวนัออก (EECi)/เมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 

KR3.11b.1 จ านวนผูป้ระกอบการทีม่าใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม/

อทุยานวทิยาศาสตร/์EECi/เมอืงนวตักรรมอาหาร   

KR3.11b.2     มูลคา่การลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรมของบรษิทัทีม่าใช ้

ประโยชนใ์นพืน้ทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม/อทุยานวทิยาศาสตร/์EECi/

เมอืงนวตักรรมอาหาร  

O3.11c ปรบัปรุงกฎระเบยีบและกฎหมาย พฒันามาตรการและแรงจูงใจ 

รวมถงึการบรกิารภาครฐั ใหเ้อือ้ตอ่การด าเนินธุรกจินวตักรรม (Ease of 

doing innovation business) ของผูป้ระกอบการ 

KR3.11c.1      ความส าเรจ็ในการผลกัดนักฎหมาย/กฎระเบยีบ/มาตรการเพือ่ปลดล็อค

ขอ้จ ากดั และสรา้งแรงจงูในการด าเนินธรุกจินวตักรรม 

O3.12a  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการวจิยัและพฒันา และการบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐานทางคุณภาพของอาเซยีน 

KR3.12a.1 ประเทศไทยมคีวามสามารถทางการวดัและวเิคราะหส์ูงทีส่ดุ 1 ใน 5 ของ

เอเชยี และมอีตุสาหกรรมบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในอาเซยีน 

KR3.12a.2 บรกิารวเิคราะห ์ทดสอบและสอบเทยีบมคีณุภาพระดบัโลกและมคีณุภาพ

สม ่าเสมอ  

O3.12b  สนิคา้ส าคญัทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมสามารถแข่งขนัไดใ้น

ตลาดโลกดว้ยคุณภาพ 

KR3.12b.1 เคร ือ่งหมายคณุภาพของไทยไดร้บัการยอมรบัในคณุคา่และคณุภาพ

ทดัเทยีมของเคร ือ่งหมายคณุภาพสนิคา้ EU และญีปุ่่ น โดยเฉพาะกลุ่ม

สนิคา้เกษตรและสนิคา้วฒันธรรม 

O3.12c ตลาดการคา้ภายในประเทศเป็นตลาดสนิคา้คุณภาพเชน่เดยีวกบัตลาด

ประเทศในพฒันาแลว้ 

KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมกีระบวนการก ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิการ

แขง่ขนัดว้ยคณุภาพ 

O3.10c  สรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกจิจากธุรกจิแพลตฟอรม์ 

KR3.10c.1            จ านวนธรุกจิแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นของผูป้ระกอบการไทยเพิม่ขึน้ 

KR3.10c.2           จ านวนผูป้ระกอบการไทยทีใ่ชป้ระโยชนบ์นแพลตฟอรม์ของไทยและ

นานาชาตมิเีพิม่ขึน้ 

KR3.10c.3            มูลคา่ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากธรุกจิแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นของประเทศไทย 
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เป้าหมาย O4  กระจายความเจรญิและสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิสงัคมทอ้งถิน่ ดว้ยความรูแ้ละนวตักรรม 

ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั  

KR4.1  ชมุชนทีม่ขีดีความสามารถในการจดัการ

ตนเอง (Smart community) มศีกัยภาพใน

การพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มของ

ชมุชน 

KR4.2  รายไดข้องคนจนกลุม่รายไดร้อ้ยละ 40 ลา่ง

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 อย่างทัว่ถงึ 

 

KR4.3  เกดิการกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค โดยมี

เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่รา้งโอกาสทาง

เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค 

 

KR4.4 ดชันีการพฒันาอย่างทัว่ถงึ (Inclusive 

Development Index: IDI) ของไทยดขีึน้) 

 

แพลตฟอรม์ 4 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล า้ 

 

P.13 นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนนวตักรรม  P14 ขจดัความยากจนแบบเบ็ดเสรจ็และแม่นย า P.15 เมอืงน่าอยู่และการกระจายศูนยก์ลางความเจรญิ 

O4.13 เพิม่ขดีความสามารถของชมุชนทอ้งถิน่ในการพฒันา การ

พึง่ตนและการจดัการตนเองบนฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพน้จากความยากจนอย่างย ัง่ยนื 

และสามารถเขา้ถงึทรพัยากร การศกึษา สวสัดกิารตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็น

ตอ่การด ารงชวีติไดอ้ย่างเท่าเทยีม 

O4.15 ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในเมอืงและเชือ่มโยงความเจรญิ

สูช่นบท 

KR4.13.1 เกดินวตักรรมชมุชน วสิาหกจิชมุชน และ Smart SMEs เพือ่

ยกระดบัรายไดใ้หก้บัชมุชน ปีละ 1,000 นวตักรรม 

KR4.13.2 จ านวน Smart Community/ชมุชนนวตักรรม มคีวามสามารถ

ในการพฒันาการพึง่ตนเองและจดัการตนเอง เพิม่ขึน้ 3,000 

ชมุชน ภายใน 3 ปี (ปีละ 1,000  ชมุชน)  

KR4.13.3 มูลคา่เศรษฐกจิสรา้งสรรคบ์นฐานทุน ทรพัยากร วฒันธรรมใน

พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ปีละรอ้ยละ 10  

 

 

KR4.14.1 ระบบขอ้มูลเพือ่ตดิตามกลุม่เป้าหมายคนจน 

KR4.14.2 คนจนไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน ไดร้บับรกิารและความชว่ยเหลอื

ใหม้รีายไดแ้ละคณุภาพชวีติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

  

KR4.15.1 เมอืงศนูยก์ลางทีน่่าอยู่และเป็น Smart City ส าหรบัคนทุกกลุม่ 

ทุกวยั จ านวน 30 เมอืง (เมอืงสเีขยีว มผีงัภมูนิิเวศเป็นกรอบใน

การพฒันาเมอืงน่าอยู)่ 

KR4.15.2 Smart City ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ีจ านวน 40 เมอืง 

KR4.15.3 มูลคา่การลงทนุในเมอืงเป้าหมายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 ใน 3 ปี 

KR4.15.4 การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษและความรว่มมอืในภมูภิาค เพือ่ให ้

เป็นหวัรถจกัรของการเตบิโตในเมอืงบรวิารเตบิโตขึน้รอ้ยละ 10 

KR4.15.5  พืน้ทีม่แีผนผงัภมูนิิเวศเพือ่เป็นกรอบในการพฒันาเมอืงน่าอยู ่

ชนบทมั่นคง เกษตรยัง่ยนื อตุสาหกรรมเชงินิเวศ ผงัอนุรกัษ ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแหลง่โบราณคด ีจ านวน 3 ภาค 

KR4.15.6  ชอ่งวา่งความเหลือ่มล า้ระดบัพืน้ทีล่ดลงจาก 5.5 เท่า เหลอื 3 

เท่า  
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Program 16 การปฏรูิประบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม  
P.16 ปฏรูิประบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (Reinventing Universities & Research Institutes) 

Ox.16    พฒันาระบบ อววน. ใหเ้ชือ่มโยงเป็นเนือ้เดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิระบบนิเวศทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาก าลงัคนทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ และสรา้งงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคม และสรา้งความเป็นเลศิของระบบอดุมศกึษาไทยในระดบันานาชาต ิโดยการออกแบบโครงสรา้งทีเ่น้นการมสีว่นรว่ม ก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิต ัง้อยู่บนขอ้มูลและหลกัฐานเชงิประจกัษ ์

มรีะบบจดัสรรงบประมาณทีเ่ชือ่มโยงกบันโยบายยุทธศาสตร ์มรีะบบตดิตามประเมนิผลทีว่ดัไดท้ ัง้ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้คา่ในการลงทุน 

KR16.1 มหาวทิยาลยัไทยตดิ 100 อนัดบัแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรอื Times Higher Education World University Rankings) จ านวน 2 สถาบนั  

KR16.2  ทุกมหาวทิยาลยัมคีณุภาพและสามารถพฒันาความเป็นเลศิในทางของตนเอง (อา้งองิไดจ้ากอนัดบัทีเ่พิม่ขึน้ของ QS University Rankings by Subject หรอืจาก University Rankings ทีม่ ีCriteria ดา้น Industry Income 

- Innovation) 

KR16.3 ระบบจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบรูณาการทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์ผ่านกองทุนในรปูแบบ Multi-year, Block grant ทีเ่กดิประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล (วดัจาก 1) ตน้ทุนหรอืการใชท้รพัยากรไดอ้ย่าง

เหมาะสม มคีวามคุม้คา่ 2) ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) โดยปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ีต่ ัง้ไว ้3) ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) โดยปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลงานในระดบัทีส่งูกวา่ปัจจยัน าเขา้) 

KR16.4  มหาวทิยาลยัมุ่งเนน้วจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงูในพืน้ทีเ่มอืงนวตักรรมในระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ECCi) เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบดว้ย 1) ARIPOLIS 2) 

BIOPOLIS 3) SPACE KRENOVAPOLIS  

KR16.5 มหาวทิยาลยัมกีารจดัท าระบบตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา โดยค านึงถงึความเป็นเลศิทางวชิาการและมคีณุภาพตามมาตรฐานอดุมศกึษา 
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