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๑
๒

๓
๔

แพลตฟอรมการ
ดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร

๑. การพัฒนากําลงัคนและสถาบันความรู ๒. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทยทาทายของสังคม

๓. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแขงขัน ๔. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหลือ่มล้าํ

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ
P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสงูรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศ
P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต
P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทย

มีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร 
P.8 สังคมสูงวัย 
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ 

P11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) 
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ



เปาหมาย O1 พัฒนากําลังคนและสถาบันความรูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสูการเปนประเทศรายไดสูง

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน ๒๕ คน
ตอประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในป 
๒๕๖๔

KR1.2 คนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอม
เขาสูอาชีพและทันตอการ
เปล่ียนแปลง

KR1.3 มีกําลังคนและสถาบันความรู/
สถาบันเฉพาะทางชั้นนําของโลก

KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหมมี
ทักษะตรงหรือใกลเคียงกับที่ตลาดงาน
ตองการ จํานวน ๑ ลานคน 

KR1.5 สัดสวนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM 
degrees)

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนา

กําลังคนใหมีคุณภาพ

P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

และพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน

ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

P.5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการ

วิจัยท่ีสําคัญ

O1.1   พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการ

พัฒนาและใชกําลังคนคุณภาพตรงความ

ตองการของประเทศ

O1.2   มีกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC 

และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

และทักษะเพ่ืออนาคต

O1.4 พัฒนากําลังคนท่ีสามารถทํางาน

โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และ

สงเสริมการใชปญญาประดิษฐ

เพ่ือเปนฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 

O1.5a   พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยข้ัน
แนวหนาใหเกิดข้ึน

O1.6 โครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัยใน

สเกลใหญท่ีจําเปนตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความมั่นคง

ของประเทศ 

KR1.5a.1 กรอบการวิจัย กระบวนการใหทุน การติดตามและประเมิน
ผลการวิจัยพื้นฐานและการวิจยัข้ันแนวหนา

KR1.5a.2 โครงสรางพื้นฐานการวิจัยพืน้ฐานและการวิจยัข้ันแนวหนา 
เชน หองสมุดและแหลงคนควา หองปฏิบัติการกลาง การ
จัดทําวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ องคกรวิชาการ
เฉพาะทางและองคกรใหทุนท่ีเชี่ยวชาญในการใหทุนวิจยั
พื้นฐานและการวิจยัข้ันแนวหนา

KR1.1.1 ระบบเพ่ือสรางเสนทางอาชีพ
นักวิจัยและความตอเนื่องของ
การวิจัย เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักวิจัยและพัฒนาเปน ๒๕ คน
ตอประชากรหนึ่งหม่ืนคน
ภายในป ๒๕๖๔

KR1.1.2 ระบบพัฒนากําลังคนรวม
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหม
ที่มีทักษะตรงหรือใกลเคียงกับ
ที่ตลาดงานตองการ จํานวน ๑ 
ลานคน ภายใน ๔ ป (ป 
๒๕๖๖)

KR1.1.3  ระบบและกลไกดึงดูดและ
สนับสนุนการเคลื่อนยาย
บุคลากรวิจัยและผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในและตางประเทศ

KR1.2.1 ระบบขอมูลและแผนความ

ตองการบัณฑิตใน

ระดับประเทศ และพ้ืนที่ EEC 

KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรง

กับความตองการเพ่ือการ

พัฒนา EEC โดยพัฒนา

บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมใน

พ้ืนที่ EEC ใหได ๔๗๐,๐๐๐ 

คน ภายในป ๒๕๖๖

KR1.3.1 บุคลากรวัยทํางานมีทักษะ

ใหม สามารถปรับตัวจาก

ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ

รูปแบบธุรกิจอยางฉับพลัน 

(disruption)

KR1.3.2 ระบบการเรียนรูและ

เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิตที่เขาถึงได

สําหรับทุกคน

KR1.3.3 เยาวชนมีทักษะแหงอนาคต 

โดยเฉพาะทักษะดานวิจัย 

วิศวกรรม และนวัตกรรม 

โดยการสรางโรงประลองทาง

วิศวกรรม ๑๐,๐๐๐ แหง 

ภายใน ๔ ป (ป ๒๕๖๖)

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเขาใจ

และทักษะพ้ืนฐานดาน AI 

จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน

KR1.4.2 กําลังคนปอนตลาดแรงงานที่

สามารถทํางานโดยใช

เทคโนโลยี AI หรือสามารถ

พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีดาน 

AI จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน

KR1.4.3 ผูประกอบการ SMEs ที่

สามารถเพ่ิมกําลังการผลิต 

(Productivity) ดวยเทคโนโลยี 

AI จํานวน ๕,๐๐๐  ราย

KR1.6.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชากา
ระดับชาติและนานาชาติ (Top-
tier Journals) อยางนอย ๒๐ 
ฉบับ

KR1.6.2 จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พรอมใชที่ถูกนําไปใชสรางมูลคา
เชิงพาณิชย อยางนอย ๑๐ เรื่อง

KR1.6.3 มูลคาการลงทุนของบริษัทที่มาใช
ประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ิมเปน ๒ เทา ภายใน ๕ ป

KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีตนแบบ และขีด
ความสามารถในการประยุกตใช
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
ความสามารถในการบํารุงรักษา
ระบบ อยางนอย ๕ ตนแบบ

O1.5b  พัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่จําเปนในการสรางโอกาสใหคนไทยเปน
เจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความทาทายในอนาคต
ของประเทศ

KR1.5b.1 องคความรูและกระบวนทัศนใหมทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีสรางความเขาใจและทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อยางนอย ๓ เร่ือง

KR1.5b.2 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ อยางนอย ๕๐ ฉบับ

KR1.5b.3 ผลงานวิจยัท่ีเปนการคนพบสิง่ใหม การทําสําเร็จเปนคร้ัง
แรกในโลก หรือการสรางสิ่งท่ีดีท่ีสุดในโลก อยางนอย ๓ 
เร่ือง

KR1.5b.4 เครือขายนักวิจัยไทยมีสวนรวมใน global research value 
chain เกิดโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสําคัญของโลกหรือ
ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุนสําคัญของโลก อยางนอย 
๑๐ โครงการ

KR1.5b.5 การเกิดข้ึนของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Deep-tech) 
การพัฒนาเทคนิคทางดานวิศวกรรมหรือตนแบบ 
(Prototype) ท่ีเกิดจากงานวิจัยข้ันแนวหนา อยางนอย ๑๐ 
บริษัท

แพลตฟอรม ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 



เปาหมาย O2 มีองคความรูอันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายเรงดวนท่ีสําคัญของประเทศ คนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีคุณคา

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

KR2.1 มีองคความรูอันเกดิจากการวจิัยและนวตักรรม เพ่ือจัดการกบัปญหาทา

ทายเรงดวนสําคัญของประเทศ และบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ัดของ

ยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

KR2.2 คนในทุกชวงวยัมีคุณภาพชวีติทีด่ี สามารถดํารงชีวติดวยตนเองไดอยางมี

คุณคา และมีกลไกที่เอือ้ตอการอยูรวมกนัอยางมีความสุข พรอมรับ

สังคมสูงวัย

KR2.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความ

มั่นคงทางรายไดของเกษตรกร

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร P.8 สังคมสูงวัย P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

O2.7   ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปญหาทาทายเรงดวน

สําคัญของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

O2.8   พัฒนาคนในทุกชวงวยัใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตดวยตนเอง

ไดอยางมีคุณคา และสรางกลไกท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข พรอมรับ

สังคมสูงวัย

O2.9   สรางสังคมท่ีมีการอยูรวมกันอยางสมานฉันท มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

สังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม

KR2.7.1 อัตราการนาํขยะจากทกุกระบวนการกลับมาใชประโยชนเพ่ิมขึน้รอยละ 

๑๐ ตอป 

KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เขาสูกระบวนการกําจดั - ลดขยะครัวเรือนลงรอยละ 

๑๐ ตอป และลดขยะอุตสาหกรรมรอยละ ๑๐ ตอป เทียบกับปฐาน

KR2.7.3 ลดจํานวนวันที่มปีริมาณ PM2.5 เกินคามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร) ในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงสูง (เชน กทม. เชียงใหม ฯลฯ) 

ดวยความรู การวิจัยและนวตักรรม 

KR2.7.4 ผลิตภาพภาคเกษตรเพ่ิม ดวยการใชระบบเกษตรอจัฉรยิะ เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

KR2.7.5 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ - ๒๕ ในป ๒๐๓๐ เทียบ

กับกรณีปกติ โดยเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวยีนรอยละ ๓๐ ในป 

๒๕๗๙ และลดความเขมการใชพลังงานลง รอยละ ๓๐ ในป ๒๕๗๙ 

เทียบกับป ๒๕๕๓ 

KR2.8.1 รอยละ ๘๐ ของประชากรทีม่ีอายุเกิน ๖๐ ป มีสุขภาพดีและพ่ึงพา
ตัวเองได และลดอุบัติการณการเกดิโรคไมติดตอเรือ้รงั (NCDs) และโรค
ที่เกิดในผูสูงอายุ เชน อัลไซเมอร และพารกินสัน

KR2.8.2 มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการทีส่ะทอนคุณคาผูสูงวัยเพ่ือดึงศักยภาพและ
เสริมพลัง และการจัดการความรูเชิงระบบเพ่ือ พัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบการออม และระบบบริการสุขภาพ (การบริการสังคม การ
ประกันสังคม การหาเงินเล้ียงชีพในระยะสูงวัย การชวยเหลือทางสังคม 
และการสงเสริมหุนสวนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดบั
พ้ืนที่

KR2.8.3 เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ชวยเหลือการดาํรงชวีติ 
(Assisted living) สําหรับผูสูงวัยและคนพิการใหสามารถดํารงชีวติอยาง
มีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล จํานวนอยางนอย ๑๕ เรื่อง/ป 
ครอบคลุมผูสูงวัยและคนพิการที่เขาถงึและใชประโยชนไดไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

KR2.8.4 เกิดนวัตกรรมหรือโครงการทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนใหคนทุก
วัยใชชีวิตรวมกนัในสังคมอยางมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม 
(social cohesion) และผูสูงวัยสามารถใชชีวติในสังคมไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ

KR2.8.5 เกิดนวัตกรรมเมอืงทีใ่ชหลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให
เปนมิตรตอผูสูงอายุ คนพิการ และประชากรทกุชวงวัย

KR2.9.1 สรางองคความรูที่เทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

KR2.9.2 ความรูสังคมศาสตรมนุษยศาสตรถูกนาํไปใชในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งกลไกการแกปญหา

อยางเปนรูปธรรม

KR2.9.3 จํานวนงานวิจยัขามศาสตรที่สรางและปฏิบัติการรวมกับสังคม และ

เผยแพรสูสังคมในรูปแบบตาง ๆ

แพลตฟอรม ๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม



เปาหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแขงขนัดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูใน 

๓๐ อันดับแรก

KR3.2 ดัชนีความสามารถดานนวตักรรม (GII) ของไทยดี

ขึ้นอยางเนื่อง

KR3.3 สัดสวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตอการ

พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกจาก ๑๐:๙๐ เปน 

๓๐:๗๐

KR3.4 จํานวนวิสาหกิจเริม่ตน (Startups) และวิสาหกิจ

ฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 

Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตไดอยาง

กาวกระโดด ๕,๐๐๐ ราย

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแขงขันของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

KR3.10a.1 ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากสินคา
และบริการนวัตกรรมที่ตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนา รอยละ ๑๐ ตอป

KR3.10a.2 จํานวนผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบมเพาะ
หรือรวมลงทุนกับภาครัฐดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมข้ึน

KR3.10a.3 การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร (Technology Localization) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

แพลตฟอรม ๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

O3.11a  พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมตน (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

(Innovation-driven 

KR3.11a.1 จํานวน local startups ที่เกิดใหมและอยูรอด ๑,๐๐๐ ราย ใน ๓ ป

KR3.11a.2 จํานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน ๑,๐๐๐ ลาน

บาท/ป เพ่ิมข้ึน ๑,๐๐๐ ราย/ป

KR3.11a.3 จํานวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย

P11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) พัฒนา
ระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

O3.10b ตอยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
แนวคิด BCG

KR3.10b.1 สรางมูลคาเพ่ิมจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมายบน
ฐานเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยสุขภาพ การทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ 
ของ GDP 

KR3.10b.2 เกิดการจางงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG 
เพ่ิมข้ึน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน

KR3.10b.3 การลงทุนรวมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม BCG

KR3.10b.4 เพ่ิม eco-efficiency จากการลดการใชทรัพยากรและการเกิดของเสีย
KR3.10b.5 ระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสําคัญ

O3.11b พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/

อุทยานวิทยาศาสตร (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก 

(EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

KR3.11b.1 จํานวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/

อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร 

KR3.11b.2 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใชประโยชน

ในพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/เมือง

นวัตกรรมอาหาร

O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการ

บริการภาครัฐ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation 

business) ของผูประกอบการ

KR3.11b.1 ความสําเร็จในการผลักดันกฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการเพ่ือปลด

ล็อคขอจํากัด และสรางแรงจูงในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม

O3.12a  ประเทศไทยเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสราง

พื้นฐานทางคุณภาพของอาเซียน

KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะหสูงที่สุด ๑ ใน ๕ 

ของเอเชีย และมีอุตสาหกรรมบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพที่

ใหญที่สุดในอาเซียน

KR3.12a.2 บริการวิเคราะห ทดสอบและสอบเทียบมีคณุภาพระดับโลกและมี

คุณภาพสมํ่าเสมอ 

O3.12b  สินคาสําคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแขงขันไดในตลาดโลก

ดวยคุณภาพ

KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยไดรับการยอมรับในคุณคาและคุณภาพ

ทัดเทียมของเครื่องหมายคุณภาพสินคา EU และญ่ีปุน โดยเฉพาะ

กลุมสินคาเกษตรและสินคาวัฒนธรรม

O3.12c ตลาดการคาภายในประเทศเปนตลาดสินคาคุณภาพเชนเดยีวกับตลาด

ประเทศในพัฒนาแลว

KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมีกระบวนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

สงเสริมการแขงขันดวยคุณภาพ

O3.10c  สรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอรม

KR3.10c.1 จํานวนธุรกิจแพลตฟอรมที่เปนของผูประกอบการไทยเพ่ิมข้ึน
KR3.10c.2 จํานวนผูประกอบการไทยที่ใชประโยชนบนแพลตฟอรมของไทยและ

นานาชาติมีเพ่ิมข้ึน
KR3.10c.3 มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจแพลตฟอรมที่เปนของประเทศไทย



เปาหมาย O4 กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจสังคมทองถ่ิน ดวยความรูและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ 

KR4.1 ชุมชนที่มีขดีความสามารถในการจดัการ

ตนเอง (Smart community) มีศักยภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอม

ของชุมชน

KR4.2 รายไดของคนจนกลุมรายไดรอยละ ๔๐ 

ลางเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๕ อยางทั่วถึง

KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดย

มีเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สราง

โอกาสทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค

KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง (Inclusive 

Development Index: IDI) ของไทยดขีึน้

แพลตฟอรม ๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตน

และการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

O4.14 ประชากรกลุมยากจนหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน และ

สามารถเขาถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตไดอยางเทาเทียม

O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู

ชนบท

KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชมุชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพ่ือ

ยกระดับรายไดใหกับชุมชน ปละ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม

KR4.13.2 จํานวน Smart Community/ชุมชนนวตักรรม มี

ความสามารถในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง 

เพ่ิมขึ้น ๓,๐๐๐ ชุมชน ภายใน ๓ ป (ปละ ๑,๐๐๐  ชุมชน) 

KR4.13.3 มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทนุ ทรัพยากร วัฒนธรรม

ในพ้ืนที่เพ่ิมขึน้ปละรอยละ ๑๐ 

KR4.14.1 ระบบขอมูลเพ่ือตดิตามกลุมเปาหมายคนจน

KR4.14.2 คนจนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน ไดรับบริการและความ

ชวยเหลือใหมีรายไดและคุณภาพชวีติดขีึ้น

KR4.15.1 เมืองศูนยกลางที่นาอยูและเปน Smart City สําหรับคนทุก

กลุม ทุกวัย จํานวน ๓๐ เมือง (เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศ

เปนกรอบในการพัฒนาเมอืงนาอยู)

KR4.15.2 Smart City ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จํานวน ๔๐ เมือง

KR4.15.3 มูลคาการลงทุนในเมืองเปาหมายเพ่ิมขึน้รอยละ ๒๕ ใน ๓ ป

KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษและความรวมมือในภูมิภาค 

เพ่ือใหเปนหัวรถจักรของการเตบิโตในเมืองบริวารเติบโตขึน้

รอยละ ๑๐

KR4.15.5 พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเมืองนา

อยู ชนบทมั่นคง เกษตรย่ังยืน อุตสาหกรรมเชงินิเวศ ผัง

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและแหลงโบราณคดี จํานวน ๓ 

ภาค

KR4.15.6 ชองวางความเหล่ือมลํ้าระดับพ้ืนที่ลดลงจาก ๕.๕ เทา เหลือ 

๓ เทา 



การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

P.16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (Reinventing Universities & Research Institutes)

Ox.16    พัฒนาระบบ อววน. ใหเช่ือมโยงเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการพัฒนากําลังคนท่ีตอบโจทยความตองการของประเทศ และสรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และสรางความเปน

เลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสรางท่ีเนนการมีสวนรวม กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มีระบบจัดสรรงบประมาณท่ีเช่ือมโยงกับนโยบาย

ยุทธศาสตร มีระบบติดตามประเมินผลท่ีวัดไดท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาในการลงทุน

KR16.1 มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรือ Times Higher Education World University Rankings) จํานวน 2 สถาบัน 

KR16.2 ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเปนเลิศในทางของตนเอง (อางอิงไดจากอันดบัที่เพ่ิมขึน้ของ QS University Rankings by Subject หรือจาก University Rankings ที่มี Criteria ดาน Industry Income -

Innovation)

KR16.3 ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ ์ผานกองทุนในรูปแบบ Multi-year, Block grant ที่เกิดประสิทธิผลและมปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล (วัดจาก 1) ตนทุนหรือการใชทรพัยากรไดอยาง

เหมาะสม มีความคุมคา 2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โดยปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถปุระสงคที่ตั้งไว 3) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยปฏิบัติงานใหไดผลงานในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขา)

KR16.4 มหาวิทยาลัยมุงเนนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมขั้นสูงในพ้ืนที่เมอืงนวตักรรมในระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ECCi) เพ่ือตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 1) ARIPOLIS 2) 

BIOPOLIS 3) SPACE KRENOVAPOLIS 

KR16.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานอดุมศึกษา
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