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ยุทธศาสตร�
ชาติ

แผนแม�บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ร�างแผนพัฒนาฯ ฉบับ 13
และนโยบายที่เกี่ยวข�อง

วิสัยทัศน์ 
สานพลังการอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว �จัย

และนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให�ประเทศมีการพัฒนา
อย�างรวดเร็วและย่ังยืน ยกระดับความสามารถในการ

แข�งขันด�วยเศรษฐกิจสร�างคุณค�า และพร�อมก�าวสู�อนาคต

แผนด�าน ววน. “ผลิตกําลังคนด�าน ววน. ท่ีตอบยุทธศาสตร�ประเทศ” 
และแผนด�านการอ�ดมฯ “การพัฒนากําลังคนของประเทศ”

แผนด้าน ววน. ผลิตองค์ความรู้ใหม่
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

สนบัสนนุและขับเคลือ่น 3 ยทุธศาสตร์หลกั
และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลิตและพัฒนา

กําลังคนด้าน ววน.

แผนด้านการอุดมศึกษา
วางยุทธศาสตร์ด้วยภารกิจ

ด้านผลติและพฒันากาํลงัคน 
สนบัสนนุยทุธศาสตร์ท่ี 1-4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ผลิต และพัฒนา

กาํลังคนด้าน ววน.

สิ่งที่เชื่อมโยงกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
อววน. สู่แผนด้าน อ. และแผนด้าน ววน. ได้แก่
• หลักการเชิงนโยบาย (Guiding Principles)
• วิสัยทัศน์
• จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-priority Policy) 
• 4 ยทุธศาสตร์ พร้อมท้ังผลกระทบ
 และผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพฒันาเศรษฐกจิไทย

ด�วยเศรษฐกิจสร�างคณุค�า        
และเศรษฐกิจสร�างสรรค� 

ให�มีความสามารถในการ
แข�งขัน และพ�่งพาตนเองได�

อย�างยั่งยืน พร�อมสู�อนาคต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การยกระดับสังคมและ

สิ�งแวดล�อมให�มีการพัฒนา  
อย�างยั่งยืน สามารถแก� ไข

ป�ญหาท�าทาย และปรับตัวได� 
ทันต�อพลวัตการเปล่ียนแปลง

ของโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพฒันาว�ทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี การว�จัยและ   
นวัตกรรมระดับแนวหน�า
ท่ีก�าวหน�าลํ้ายุค เพ�่อสร�าง
โอกาสใหม�และความพร�อม
ของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากําลังคน สถาบันอ�ดมศึกษา และสถาบันว�จัยให�เป�นฐาน
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก�าวกระโดดและอย�างย่ังยืน

ความสอดคล้องระหว่างกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566–2570 
และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570

2 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



การขับเคลื่อนแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 
สู่แผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

Pain Point ของแผนด้าน ววน. 
พ.ศ. 2563-2565

• การกําหนด 4 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรม 
เป็นลักษณะ Top down 

• การจัดลําดับความสําคัญในประเด็นสําคัญ
เพื่อสามารถเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประเทศ
ยังมีจํากัดและแยกเป็นส่วนๆ

• ระดับและความชัดเจนของ KR ระดับ
แพลตฟอร์มและโปรแกรม เช่น KR กว้าง

 เกินไปไม่เป็นรูปธรรม วัดยาก และเกิน
ขอบเขตของความรับผิดชอบของระบบ ววน.

• ขาดหลักการเชิงนโยบาย  (Guiding 
Principles) ในการบรูณาการการขับเคล่ือน
ร่วมกับอุดมศึกษาที่ชัดเจน

หลักการสําคัญของแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570 

• มีหลักการเชิงนโยบาย (Guiding 
 Principles) ที่ชัดเจนในการทําแผน
• เชื่อมโยงและบูรณาการภายใต้กรอบนโยบาย

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

• มีจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-priority 
Policy) นําจุดมุ่งเน้นของนโยบาย เสนอเป็น

 แผนงานสําคัญ (Flagship) ที่ชัดเจน
• มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ ที่
 เชือ่มโยงกบั New Normal โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
• ม ีKR ระดบัแผนงานและแผนงานสําคญัท่ีชดัเจน 

รวมถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

แผนด้าน ววน.
พ.ศ. 2563-2565 

แผนด้าน ววน. ของประเทศ
พ.ศ. 2566-2570 

3แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลการดําเนินงานเด่นของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565
สู่แผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

การแก้ปัญหาวิกฤติ
เร่งด่วนของประเทศ 

การวิจยัและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมลํ้า

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

การวิจัยและสร้าง
นวตักรรมเพือ่เพิม่ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

การพัฒนากําลังคน
และสถาบันความรู้

การพัฒนาความเข้มแข็ง
และประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการด้าน ววน.

• ผลิตและพัฒนาชดุตรวจเชือ้โควิด-19 

• ผลงานวิจัยด้านเวชภัณฑ์เพื่อวินิจฉัย
 และรักษา การผลิตหน้ากากอนามัย

• ผลงานวิจัยด้านวัคซีนต้านไวรัส
 ในประเทศไทย 

• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
 การดูแลผู้ป่วย 

• ผลงานวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
 ท่ีเกีย่วข้องกบัระบาดวิทยาและเชือ้ไวรสั 

• เกิดระบบการแก้ไขปัญหาความ
 ยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยํา 
 และนวัตกรรมแก้จน 

• สร้างกลไกการบูรณาการความ
 ร่วมมือการแก้ไขความยากจน เป็น
 แผนจังหวัด แผนท้องถิ่นทั่วประเทศ

• ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุน
 ทางวัฒนธรรม

• พัฒนาชุมชนนวัตกรรม 

• พัฒนาขีดความสามารถของ
 ผู้ประกอบการในพื้นที่บนฐาน
 ทรัพยากรพื้นถิ่น 

• พฒันาเมอืงน่าอยู ่เช่น เมืองเก่าสงขลา 
เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา

• จัดการกับกลุ่มปัญหาด้านสังคม
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

• พัฒนาแอปพลิเคชันจัดการ
 เชื้อเพลิงสําหรับการจองเผา 
 ลดการปลดปล่อย PM2.5 และ
 ระบบเซนเซอร์ DustBoy 

• พัฒนาแพลตฟอร์มจัดหางาน
สําหรับผู้สูงอายุ พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุพึ่งตนเอง 

• พัฒนาชุดโปรแกรมทํานายฝน
 ล่วงหน้า 14 วนั และเกิดโครงการ

ท่อทองแดงโมเดล

• การเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ และ Climate Change

• ยกระดับและพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง
 และอาหารแปรรูปมูลค่าสูง

• พัฒนาระบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
 เพื่อพัฒนางานทางด้านการแพทย์
 และสุขภาวะ/ด้านเกษตรและอาหาร

• พัฒนาการวิจัยพลังงานและเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์
 อย่างแม่นยํา 

• พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยการวิจัย

• พัฒนางานวิจัยอุตสาหกรรมระบบ
คมนาคมแห่งอนาคตและยานยนต์ไฟฟ้า

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
 ของประเทศ 

• พัฒนากําลังคนให้มีทักษะและ
 ความสามารถรองรับการทํางาน
 ในภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร
 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

• ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ (AI for 
All) เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และ
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมท

 แห่งชาติ

• ระบบงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณ

• ระบบนิเวศ และกลไกการ
สนับสนุน ววน.

• ระบบการนําผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ไปใช้ประโยชน์ 

• ระบบการติดตามและประเมินผล

• ระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบ
ข้อมูล

• ระบบสนบัสนนุการขับเคล่ือน ววน.

4 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



โครงสร้างแผนปฏิบัติการกองทุน ววน.

แผนด้าน ววน. 

ยุทธศาสตร์
• เป้าประสงค์/ ผลกระทบ/ KR

• O
• KR

• O
• KR

• O
• KR

แผนงาน

แผนงานสําคัญ Flagship

แผนงานย่อย Non FS

แผนงานย่อยรายประเด็น A

แผนงานย่อยรายประเด็น B

แผนงานย่อยรายประเด็น RU

PMU
หลัก

งบ

PMU
หลัก

งบ

PMU งบ

PMU งบ

PMU งบ

PMU

หน่วยรับ
งบประมาณ

(Fundamental
Fund; FF)+

งบ

หน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยหรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐเทียบเท่าระดับกรมที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์หรือภารกิจด้านการพัฒนา ววน. ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ กสว.

5แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ยทุธศาสตร์ 4 ด้านของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นไป
ตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566 - 2570

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อม
 สู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ยทุธศาสตร์ที ่2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข

ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า
 ที่ก้าวหน้าลํ้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนากําลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็น
 ฐานการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด

และอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โดยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย
เศรษฐกิจสร้างมลูค่าและคณุค่า ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมไทย โดยการสานพลังหน่วยงานในระบบ ววน. 
รวมทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์

ผลกระทบในภาพรวม

• ประเทศเป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยี (Front Runner) ในระดับ
สากลสําหรับสาขาเป้าหมายของประเทศ และในระดับอาเซียน
สําหรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต

• กาํลังคนในประเทศมผีลติภาพและศกัยภาพสูงขึน้ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ 

• ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ
 ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ด้วยการกระตุ้นของ
 การลงทุนของรัฐ และนโยบาย/มาตรการด้าน อววน.
• สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนเป้าหมายมีความ

ตระหนกัรูใ้นความสําคญั ประโยชน์ และคณุค่าจาก
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global 
 Innovation Index) ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรก
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ที่สูงขึ้น 

อยู่ใน 35 อันดับแรก  

 คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศ
ให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วย

เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและพึ่งพา
 ตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหา

ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ความหมายและวิธีการอ่านรหัสแผนงาน
S: Strategic หมายถึง ยุทธศาสตร์  

เช่น S1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1
P: Plan หมายถึง แผนงาน เช่น 
 P1 = แผนงานที่ 1
F: Flagship หมายถึง แผนงานสําคัญ 

ตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย  
(Flagship) เช่น F1=แผนงานสําคญัท่ี 1

N: Non Flagship หมายถึง แผนงานย่อย 
เช่น N1 = แผนงานย่อย Non Flagship 

 ที่ 1 ตัวอย่างเช่น F1 (S1P1) = แผนงาน
สําคญั Flagship ท่ี 1 ที่อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และแผนงานที่ 1

6 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



• เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ (Take a Giant 
Step) ของประเทศ ด้วยการสนธิกําลังของ

 การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
• มีธงบอกทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายและ
 ทาํได้จริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่กําหนด และสร้าง
 แรงบันดาลใจ รวมทั้งมุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัด ชายขอบ
 ของศาสตร์และการพลิกโฉมทีร่ะบบ (System-based 

Transformations) ที่สําคัญ ซึ่งเป็นพลังสร้างผลลัพธ์ 
ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการผนึก
กาํลงัของการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

• เก่งในบางเรื่องที่สําคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) 
 ไม่ทําทุกเรื่อง โดยใช้ความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ 

(Geopolitical Advantage) จุดแข็งด้านอัธยาศัย 
จติใจ วฒันธรรม และทักษะของคนไทย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและพันธมิตรความร่วมมือที่มีอยู่และที่ต้องการ
ทําในเรื่องนั้นๆ

• เน้นการใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่

 การผลิตและบริการ อีกทั้งพร้อมในการก้าวสู่อนาคต
• ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มี และลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงและ
พัฒนาเพิ่มเติมให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้ง

 ต่อยอดจากโอกาสและข้อได้เปรียบที่ประเทศไทยมีอยู่ 

• เน้นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายคู่ขนานคือ ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในระดับประเทศ พร้อมทั้ง

 สังคมและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรวมถึงการตอบโจทย์การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า และพัฒนา
ศกัยภาพ และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม 
โดยใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และร่างแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม

 เดนิหน้าอย่างยัง่ยนื” โดยมุ่งเน้นการบรูณาการสนธิกาํลัง 
ร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมรับผิดชอบ (Synergy, 
Co-ownership, Joint Accountability) สร้าง
ผลลัพธ์ร่วม (Joint Outcome) รวมทั้งการสร้าง 

 ความร่วมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคี 
 ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมยกระดับการพัฒนาลักษณะ 

Co-production และ Co-investment เพื่อให้
 เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงกองทุนที่สําคัญของ

ประเทศ ท้ังในระบบ อววน. และกบัหน่วยงาน/ภาคส่วน 
อื่นๆ รวมท้ังให้เกิดรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยใน     
รปูแบบใหม่ๆ อาท ิMultiyear Block Grant เพือ่  
การขบัเคลือ่นให้บรรลเุป้าหมายของประเทศ และ      
พันธกิจของหน่วยงาน/ภาคส่วน

หลักการเชิงนโยบายและจุดมุ่งเน้นของนโยบาย 
(High-priority Policy)

แผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ยดึหลักการเชงินโยบายและจดุมุง่เน้นของนโยบาย 
ตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 
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8. พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพ
 ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
9. ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพิ่ม

โอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ 
 การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
10. เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 
 ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ 
 ท้องถิ่นมากขึ้น

11. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ลํ้ายุคสู่
อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth 
Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนาประเทศด้านภูมิ
สารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

12. พฒันาบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันา กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร 

 ทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่
 พึงประสงค์ที่จําเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้าน

วิชาชีพและวิชาการ
13. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
 และนวัตกรทีม่ทีกัษะสงู ให้มจีาํนวนมากขึ้น และตรง

ตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยและนวัตกรรม
14. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of 

Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of 
 Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลก
 ตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม

ตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship) 
ของแผนด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

1. พฒันาและผลติวัคซนีป้องกันโควิด-19 และการยกระดบั
เป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน

2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูง 
(Advanced Therapy Medicinal Products; 
ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง 
ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional 
 Ingredients, Functional Food, Novel Food 
 ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลาง
 การผลิตและส่งออกชั้นนําของโลก 
4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทย

คุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนําของโลก โดยเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีส่ังซื้อ

5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน 
และเพิ่มรายได้ของประเทศ

6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี
 เกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
 ของอาเซียน
7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม 

(IDEs) ขนาดใหญ่

8 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



“พลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และพร้อมสําหรับโลกอนาคต โดยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย 
โดยการสานพลังหน่วยงานในระบบ ววน. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม”

คนไทย มีสมรรถนะและทักษะสูง ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพียงพอ 
ในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความ
สามารถในการแขง่ขันทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการสานพลัง
หน่วยงานในระบบ ววน. รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เศรษฐกิจไทย มีความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคง  
ของเศรษฐกิจฐานรากและพึ่งพาตนเอง 
ได้ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยการพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม

สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

14 แผนงานสําคัญ - 25 แผนงาน - 54 แผนงานย่อย
วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้

ม ีความสามารถในการแขง่ขนั และพึง่พา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน   พร้อมสู่อนาคต โดย

ใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

การยกระดบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ให้
มกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื    สามารถแกไ้ข

ปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อ
พลวัตการเปลีย่นแปลงของโลกโดยใช้ 

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการ
วิจัย และนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า 

ที่ก้าวหน้าล้ํายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่
และความพรอ้มของประเทศในอนาคต

การพัฒนากําลังคนและสถาบันด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็น

ฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบกา้วกระโดด

และอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ 
วิจัยและนวัตกรรม

1 2

3 4

9แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P3 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P4 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านพลังงานสะอาด พลังงาน
หมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P5 (S1) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ รวมท้ังหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง

P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้   
 ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่าย

รองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสําคัญ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง

P8 (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพื่อยกระดับ
รายได้ ความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองของประเทศ

P9  (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P10 (S2) ยกระดบัความมัน่คงทางสขุภาพของประเทศให้พร้อมรบั

โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพิ่ม

โอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสําหรับสังคมคุณธรรม 
 การแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั และการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล   

โดยใช้ผลการวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P13 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ 
 ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่
 ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความ

รุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
สวัสดิภาพสาธารณะ โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็น
 สังคมคาร์บอนตํ่า โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม
P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผล
 กระทบทีเ่กิดจากภัยพบัิติทางธรรมชาตแิละการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม
P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศลิปกรรมศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิคณุค่าและความงอกงามของศลิปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็น
อารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

P18 (S3) พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
รวมทั้งการนําผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
ต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า

P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 

P20 (S3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ   
ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อนาคต

P24 แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ P25 พัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบบริหาร 
จัดการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขับเคลื่อน 

 การดําเนินงานของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570

P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกรที่มีทักษะสูง ให้มีจํานวนมากขึ้น

P22 (S4) พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและ
สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ

P23 (S4) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียน
และศนูยก์ลางการเรยีนรูข้องอาเซยีนท่ีมคีวามรว่มมอืดา้นการ
วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัย 

 กับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (S1) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (S2)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (S3) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 (S4)
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มูลค่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่า
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการพัฒนาและใช้
องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลติภาพของแรงงานทักษะ
สูงในด้านอตุสาหกรรม      
เป้าหมายสําคญัเร่งด่วน  
ของประเทศตามกรอบ
ยทุธศาสตร์ อววน. ท่ี
สอดคล้องกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของประเทศ    
เพิม่ขึน้ ด้วยการพฒันาและ
ใช้องค์ความรู ้ผลงานวจิยั 
นวตักรรมและเทคโนโลยี

ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ผูน้าํ
ของโลกหรอืภมูภิาคใน
อตุสาหกรรม 4 สาขา 
(สุขภาพและการแพทย์ 
เกษตรและอาหาร ท่องเท่ียว 
และพลงังาน วสัดแุละเคมี
ชวีภาพ) ของระบบเศรษฐกิจ
ชวีภาพ เศรษฐกิจหมนุเวยีน 
และเศรษฐกิจสีเขยีว และ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

การขาดดลุการชาํระเงิน
ทางเทคโนโลยี 
(Technology 
Balance of 
Payment) ลดลง

ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้นําของโลกหรือภูมิภาคในด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญเร่งด่วนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ อววน. โดยมีกําลังคน ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
พร้อมท้ังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีพัฒนาเองและแข่งขันได้ในระดับสากล สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต พร้อมทั้งปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จากการกระตุ้นของการลงทุน
ของรัฐ รวมทั้งนโยบาย/มาตรการด้าน อววน. และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง 
สามารถพึ่งพาตนเอง และแข่งขันได้ในระดับสากล 

• ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การ
แพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ
ระบบเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
ที่ทดแทนการนําเข้าได้ในสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของยา สารสกัดจากสมุนไพร และ
เครื่องมือแพทย์ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญ

• ประเทศไทยมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจสรา้งคณุคา่ด้านสนิคา้เกษตรมลูคา่
สูง และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ 
BCG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

• มูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ Functional 
Ingredients, Functional Food และ Novel Food จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG 
สูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายในปี 2570

• นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 ท่ีมาเยือนซํ้ามีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพที่มุ่งเน้นคุณค่า การ
สร้างสรรค์ และความยั่งยืน ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ 
BCG สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

 

เป้าประสงค์ (Objective)

ผลกระทบ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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• มูลค่าเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน)

• ดัชนีชี้วัด Circular Economy Index ของประเทศไทยมีคะแนน
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี (เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)

• มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่พัฒนา
ขึ้นเองหรือมีการต่อยอดขึ้นภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• ดชันชีีวั้ดขีดความสามารถโลจสิตกิส์ (Logistics Performance 
Index: LPI) ของประเทศไทยติด 1 ใน 2 ของอาเซียนและมี
คะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

• อันดับของการผลิตชิ้นส่วนสําคัญของยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ (เป็นอันดับ 1 

 ของอาเซียน ภายในปี 2570)
• ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: 

IDEs) ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 
 มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจ
 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
• ปรมิาณงบลงทนุด้านวิจยั พฒันาและนวัตกรรมของภาคเอกชน

เพิ่มขึ้น จากการกระตุ้นของการลงทุนของรัฐ รวมทั้งนโยบาย/ 
มาตรการด้าน อววน. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

แผนงาน (P) แผนงานสําคัญ (F) แผนงานย่อย (N)

P1 P2P1  (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-
 เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio- 

Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการ
แพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

F1  (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ
การยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน

F2  (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 
(Advanced Therapy Medicinal Products; 
ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง 
ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

N1  (S1P1) สร้างความสามารถและยกระดบัการให้บรกิาร
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยําเพื่อให้เกิดบริการ

 การรักษาที่มีความแม่นยําสูง
N2  (S1P1) พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มี

คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

P3 P3  (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

F5  (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้
 ของประเทศ

P2  (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ- 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio- 

Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน
เกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

F3  (S1P2) ยกระดบัการผลติและการส่งออก Functional 
Ingredients, Functional Food, Novel Food 
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลาง      
การผลิตและส่งออกชั้นนําของโลก 

F4  (S1P2) เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและ
ผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนําของโลก         
โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

N3  (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด 
และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้
ของประเทศ
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P4 P6P4  (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- 
Green Economy: BCG) ในด้านพลังงาน
สะอาด พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมี
ชวีภาพใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจมลูคา่สงู มคีวามยัง่ยนื
และเพิ่มรายได้ของประเทศ

N4  (S1P4) ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จาก
โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า

N5  (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ตามหลกัการออกแบบหมุนเวยีน (Circular 
Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลด
 การใช้ทรัพยากรใหม่
N6  (S1P4) สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ 

วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทาง
 การเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือ 

การบริโภค
N7  (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้

ประโยชน์พลังงานสะอาด

P6  (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของ
ประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ 
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

N10 (S1P6) พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จัดการสําหรับระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ทันสมัย 
และได้มาตรฐานสากล

N11 (S1P6) พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อ
รองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ

P7 P7  (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถ
แข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประกอบแบตเตอรี่
และชิ้นส่วนสําคัญ ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง

F6  (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ
เทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

 การผลิตของอาเซียน

P8 P8  (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) 
เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน 

 และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
F7  (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐาน 

นวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่

P5 P5  (S1) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้ง 

 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง
N8  (S1P5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและ

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

N9  (S1P5) ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคเอกชน
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• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง 
สามารถพึ่งพาตนเอง และแข่งขันได้ในระดับสากล 

• ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  
การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ตาม
แนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
แพทย์ ที่ทดแทนการนําเข้าได้ในสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของยา สารสกัดจากสมุนไพร 
และเครื่องมือแพทย์ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG   
เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

 

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ 
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในด้านอุตสาหกรรม
เป้าหมายสําคัญเร่งด่วนของประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนาและ
ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้นําของโลกหรือภูมิภาค
ในอตุสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย์ เกษตร
และอาหาร ท่องเท่ียวและพลังงาน วสัดแุละเคมีชวีภาพ) 
ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Obje
ct

iv
e:

 P1

O2 P1: ประเทศไทยสามารถยกระดับในการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์
แม่นยํา สามารถให้บริการโดยโรงพยาบาลในประเทศได้อย่างแพร่หลาย โดยการใช้   
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

O1 P1: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ 
สารสกัดสมุนไพร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ผลิตภัณฑ์
การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั ลดการนาํเข้า และสามารถส่งออกได้ โดยการใช้ผลงานวจัิย องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

14 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P1

KR1 P1: ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซนีโควดิ-19 ท่ีพฒันาข้ึนเอง
ภายในประเทศ และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการ
ภายในปี 2566 และพฒันาต่อยอดอย่างต่อเนือ่งทุกปี

KR2 P1: ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์วัคซีนประเภทอื่นๆ นอก
เหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หรือต่อยอดด้วยตนเอง และผลิตภายในประเทศ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 1 รายการ)

KR3 P1: สัดส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์      
 การแพทย์ขัน้สูง (ATMPs) รวมถงึชวีวตัถท่ีุเกีย่วข้อง 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)
KR4 P1: อันดับของมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึง
 ชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง (เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน)
KR5 P1: ประเทศไทยมีการให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์และ
 การแพทย์แม่นยาํ (เพ่ิมขึน้จํานวน 10 รายการ) 

KR6 P1: รายได้จากการขายยา สารสกัดจากสมุนไพรที่พัฒนา
และผลิตโดยประเทศไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี) 

KR7 P1: จํานวนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์  
ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง และได้
มาตรฐานเทียบเคียงกับสากล และจําหน่ายในต่าง
ประเทศ หรือสามารถทดแทนการนําเข้า 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ชิ้น)

KR8 P1: จํานวนผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการวจัิย พฒันาและผลิต 
วัคซีนในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจํานวน 300 คน)

KR9 P1: จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการวจิยั พฒันาและผลติ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ
ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน    
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจํานวน 
200 คน)

O1 F1: ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ได้เอง และเป็นศูนย์กลางด้าน
วัคซีนในระดับอาเซียน โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

KR1 F1: ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนา
 ขึ้นเองในประเทศและสามารถใช้ได้จริงในการให้
 บริการภายในปี 2566 และพัฒนาต่อยอดอย่าง
 ต่อเนื่องทุกปี
KR2 F1: ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์วัคซีนประเภทอื่นๆ  

นอกเหนอืจากวัคซีนโควิด-19 ที่วิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีหรือต่อยอดด้วยตนเอง และผลิต  

 ภายในประเทศ (เพิ่มขึ้นจํานวน 1 รายการ)
KR3 F1: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนา   

และผลิตวคัซนีในสถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงาน
 ภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจํานวน 
 300 คน)

O1 F2: ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การ
แพทย์ข้ันสงู (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) 
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และบรรจุภัณฑ์

 ขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง และได้มาตรฐานเทียบเคียง
 กับสากล และจําหน่ายในต่างประเทศ หรือสามารถทดแทนการนําเข้า 
 โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
KR1 F2: สัดส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) 

รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) 
KR2 F2: อันดับของมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์
 ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง (เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน)
KR3 F2: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การ

แพทย์ขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอุดมศึกษา 
 และหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน (เพิม่ข้ึนจํานวน 200 คน)
KR4 F2: จาํนวนวสัดอุปุกรณ์เครือ่งมือแพทย์ และบรรจุภณัฑ์ขัน้สูงท่ีเป็นนวตักรรม

ระดบัสูงและมูลค่าสูง และได้มาตรฐานเทียบเคยีงกบัสากล และจาํหน่าย
 ในต่างประเทศ หรือสามารถทดแทนการนําเข้า (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ชิ้น)

F2 (S1P1)
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์    

การแพทย์ขัน้สูง (Advanced 
Therapy Medicinal

Products; ATMPs) รวมถึง
ชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็น
นวตักรรมระดบัสูงและมลูค่าสูง 
ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

F1 (S1P1) 
พัฒนาและผลิตวัคซีน 
ป้องกันโควิด-19 และ

การยกระดับเป็นศูนย์กลาง
ด้านวัคซีนในระดับอาเซียน

N1 (S1P1)
สร้างความสามารถและยก
ระดบัการให้บรกิารจโีนมิกส์

และการแพทย์แม่นยํา
เพื่อให้เกิดบริการการรักษา

ที่มีความแม่นยําสูง

N2 (S1P1)
พัฒนาและผลิตยา สารสกัด
จากสมนุไพร ท่ีมคีณุภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน

แผนงานสําคัญ (Flagship) แผนงานย่อย (Non Flagship)

**เนื่องจากแผนงานย่อย N1-N2 อยู่ภายใต้แผนงาน P1 ดังนั้น OKRs ของ
แผนงานย่อย (Non Flagship) N1-N2 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P1
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ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้นําของโลกหรือภูมิภาคในอุตสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย์ 
เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยวและพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

•  ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างคุณค่าด้านสินค้า
เกษตรมลูค่าสูง และเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง ตามแนวทาง
ของระบบเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  มูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ Functional Ingredients, 
Functional Food และ Novel Food จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตาม
แนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG สูงเป็นอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกภายในปี 2570

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหาร
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

Obje
ct

iv
e:

 P2

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P2

KR1 P2: มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ Functional 
Ingredients, Functional Food และ Novel 
Food จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี)

KR2 P2: อันดับโลกของมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ 
Functional Ingredients, Functional Food 
และ Novel Food จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(สูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก)

KR3 P2: รายได้จากการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี)

KR4 P2: สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงหรือ
อาหารแปรรูปมูลค่าสูงต่อมูลค่ารวมของ ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

KR5 P2: มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์
เศรษฐกิจหลักที่เป็นความมั่นคงด้านอาหาร หรือ

 การส่งออกหลักของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)

O1 P2: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนําของโลกด้าน      
Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงจากผลติภณัฑ์ทางการเกษตรตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยการใช้ผลงาน
วจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

O2 P2: ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนําของโลกในการผลิตและส่งออกอาหาร
และผลไม้ไทยมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจํานวนประเทศที่
สั่งซื้อมากขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

O3 P2: มูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศ
ท่ีเป็นความมัน่คงด้านอาหาร หรอืการส่งออกหลักของประเทศเพิม่ข้ึน โดยการใช้ผลงาน
วจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG
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O1 F3: ประเทศไทยสามารถยกระดับการผลิตและการส่งออก 
Functional Ingredients, Functional Food, 
Novel Food ให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจสงู และไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนําของโลก โดยการ
ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

KR1 F3: มูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ Functional Ingredients, 
Functional Food และ Novel Food จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี)

KR2 F3: อันดับโลกของมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ 
Functional Ingredients, Functional Food 
และ Novel Food จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(สูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก)

O1F4: ไทยเป็นประเทศชั้นนําในการผลิตและส่งออกอาหารและ  
ผลไม้ไทยคุณภาพสูง และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
พร้อมทั้งเพิ่มจํานวนประเทศที่สั่งซื้อ โดยการใช้ผลงาน
วิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

KR1 F4: รายได้จากการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี)

KR2 F4: จํานวนประเทศที่ไม่เคยมียอดสั่งซื้อเกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
สั่งซื้ออาหารและผลไม้ไทย เป็นมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ประเทศ)

KR3 F4: สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงหรืออาหาร
แปรรูปมูลค่าสูงต่อมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
หรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

F3 (S1P2)
ยกระดับการผลิตและการส่งออก 

Functional Ingredients, 
Functional Food, Novel Food 

ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
และไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตและส่งออกชัน้นาํของโลก

F4 (S1P2) 
เร่งพัฒนาการผลติและการส่งออก
อาหารและผลไม้ไทยคณุค่าสูงและ
มลูค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรปู
มลูค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชัน้นาํ 

ของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

N3 (S1P2)
พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด

 และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่ม

มูลค่าและรายได้ของประเทศ
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O1 P3: นกัท่องเท่ียวคณุภาพสูงท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมาเยอืนซํา้เพิม่สูงขึน้อย่างมนียัสําคญั 
โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

O2 P3: รายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยการใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

O3 P3: ท้องถิ่น/ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสําเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการเพิ่มพูน   
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ทําให้เกิดการท่องเที่ยว
คณุค่าสูง โดยการใช้ผลงานวจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

•  นกัท่องเท่ียวคณุภาพสูงท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีมาเยอืนซํา้ 
มีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์    
ด้านการท่องเท่ียวคณุภาพท่ีมุง่เน้นคณุค่า การสร้างสรรค์ และความยัง่ยนื 
ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

แผนงาน P3 (S1)
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

มูลค่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

แผนงานสําคัญ (Flagship) แผนงานย่อย (Non Flagship)

**เนื่องจากแผนงานย่อย N3 อยู่ภายใต้แผนงาน P2 ดังนั้น 
OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N3 จึงนําส่งร่วมกัน
กับ OKRs ของแผนงาน P2

17แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P3

KR1 P3: ร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพและมา
เยือนซํ้า โดยเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

 ท่องเที่ยวที่ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)

KR2 P3: มูลค่าเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism) และการท่องเที่ยว
คาร์บอนตํ่า (Low Carbon Tourism) ที่ใช้ 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15)

KR3 P3: ร้อยละของจังหวัดเมืองรองที่มีรายได้ของพื้นที่เป้าหมาย
 เพิม่ข้ึนจากการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) 

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และเชงิวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural tourism) และการท่องเที่ยวคาร์บอนตํ่า 
(Low Carbon Tourism) ที่ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (เพิม่ขึน้ร้อยละ 100)

KR4 P3: ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

 การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และเชงิวฒันธรรม (Creative 
and Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวคาร์บอนตํ่า 
(Low Carbon Tourism) ที่ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 100)

KR5 P3: จาํนวนท้องถิน่/ชมุชนท่ีมคีวามรู ้ความเข้าใจ และความสําเรจ็
ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟแูละการเพิม่พนูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ
ทําให้เกิดการท่องเที่ยวคุณค่าสูง โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม (เพิม่ขึน้ 500 แห่ง)

O1  F5:  นกัท่องเท่ียวคณุภาพสงูทีม่าท่องเทีย่วใน
ประเทศไทยท่ีมาเยอืนซํา้เพิม่สงูขึ้นอย่างมนียัสาํคญั 
โดยการใช้ผลงานวิจยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

O2  F5:  รายได้จากการท่องเท่ียวบนฐานเศรษฐกิจ 
BCG เพิม่สงูขึ้นอย่างมนียัสาํคญั โดยการใช้ผลงาน
วิจยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

O3  F5:  ท้องถ่ิน/ชมุชนมคีวามรู ้ความเข้าใจ และความ
สาํเรจ็ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและการเพิม่พนูความ

 หลากหลายทางชวีภาพ รวมถงึความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท่ีสาํคญั ทาํให้เกิดการท่องเทีย่วคณุค่าสงู 
โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

KR1  F5: ร้อยละของจาํนวนนกัท่องเท่ียวคณุภาพและมาเยอืนซํา้ โดยเกิดจาก
 การพัฒนาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีใช้ผลงานวจัิย องค์ความรู ้เทคโนโลยี
 และนวตักรรม (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20)
KR2  F5: มูลค่าเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) 
 การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และเชงิวฒันธรรม (Creative and Cultural 

Tourism) และการท่องเท่ียวคาร์บอนตํา่ (Low Carbon Tourism) ท่ีใช้
 ผลงานวจัิย องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม (เพิม่ข้ึนร้อยละ 15)
KR3  F5: ร้อยละของจังหวัดเมืองรองท่ีมีรายได้ของพืน้ท่ีเป้าหมายเพิม่ขึน้จาก
 การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์
 และเชงิวฒันธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการท่องเท่ียว

คาร์บอนตํา่ (Low Carbon Tourism) ท่ีใช้ผลงานวจัิย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (เพิม่ขึน้ร้อยละ 100)

KR4 F5: ร้อยละของผูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมายท่ีมรีายได้เพิม่ขึน้จากการ
 ท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และ
 เชงิวฒันธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการท่องเท่ียว
 คาร์บอนตํา่ (Low Carbon Tourism) ท่ีใช้ผลงานวจิยั องค์ความรู้ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 100)
KR5 F5: จาํนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/ตาํบล/หมูบ้่านท่ีมีความรู ้ความเข้าใจ 

และความสําเรจ็ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและเพิม่พนูความหลากหลายทางชวีภาพ 
รวมถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสําคญัทําให้เกิดการท่องเท่ียวคณุค่าสูง 
โดยการใช้ผลงานวจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (เพิม่ขึน้ 500 แห่ง)

F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ

แผนงานสําคัญ (Flagship) 

18 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
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O2 P4: มูลค่าอุตสาหกรรมของพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

O1 P4: ประเทศไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ
คาร์บอนตํ่าที่เติบโตขึ้นจากการใช้นวัตกรรมการผลิตที่สะอาด ลดการใช้ทรัพยากร 
เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุ และเพิ่มคุณค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
มจํีานวนรปูแบบธุรกิจใหม่จากการเปลีย่นของเสียให้มมูีลค่าสูง (Waste to Wealth) 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามแนวทางระบบเศรษฐกิจ BCG

มูลค่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

•  มูลค่าเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมี    
นยัสําคญั (ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจหมนุเวยีน)

•  ดัชนีชี้วัด Circular Economy Index ของประเทศไทยมี
คะแนนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี (เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านพลังงานสะอาด 
พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง มีความย่ังยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

แผนงาน P4 (S1)

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P4

KR1 P4: มูลค่าเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาค
อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน
หรอืนาํมาสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ (ตามแนวทางของระบบ 
เศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจหมุนเวียน) (เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565)

KR2 P4: สัดส่วนการใช้วัสดุภายในประเทศ (Domestic 
Material Consumption) เทียบกับ GDP ด้วย   
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลดลง (ลดลงร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 
2561-2565)

KR3 P4: มลูคา่ทางเศรษฐกิจของผลติภณัฑฐ์านชวีภาพท่ีใชผ้ลงาน
วิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเปลี่ยน
ผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการ
ผลิตหรือการบริโภค (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับ

 ค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565)
KR4 P4: มูลค่าทางเศรษฐกิจของพลังงานสะอาด พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานชีวภาพ เพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง
ปี 2561-2565)

19แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



*เนื่องจากแผนงานย่อย N4 - N7 อยู่ภายใต้แผนงาน P4 
ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N4- N7 จึงนําส่ง
ร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P4 

แผนงานย่อย (Non Flagship)

N5 (S1P4) 
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
หลักการออกแบบหมุนเวียน 
(Circular Design) เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Resource 
Efficiency) และลดการใช้

ทรัพยากรใหม่

N4 (S1P4) 
ใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบ

ธุรกิจใหมจ่ากโมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจ

คาร์บอนตํ่า

N6 (S1P4) 
สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
(เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและ
เคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยน
ผลิตผลทางการเกษตรหรือ
ของเหลือทิ้งในกระบวนการ

ผลิตหรือการบริโภค

N7 (S1P4)
พัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์
พลังงานสะอาด

• มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมท้ังหุ่นยนต์
 และระบบอัตโนมัติ ท่ีพัฒนาขึ้นเองหรือมีการต่อยอดขึ้นภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

แผนงาน P5 (S1) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง

ผลติภาพของแรงงานทักษะสูงในดา้นอตุสาหกรรมเปา้หมายสําคญั
เร่งด่วนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ อววน.ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการพฒันาและ
ใช้องค์ความรู ้ผลงานวจิยันวตักรรมและเทคโนโลยี

การขาดดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
(Technology Balance of Payment) 
ลดลง
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 P5 O1 P5: ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มีศักยภาพในระดับสากล 
และตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ การเกษตรและอาหาร ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์
อัตโนมัติ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ และยกระดับ
ภาคการศึกษาไทย โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

20 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P5

KR1 P5: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญา
ประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมท้ังหุ่นยนต์และ

 ระบบอตัโนมัต ิท่ีพฒันาขึน้เองหรอืมกีารตอ่ยอดขึน้ภายใน
ประเทศ (เพิ่มขึ้นจํานวน 50,000 ล้านบาท)

KR2 P5: สัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐเป้าหมาย และผู้ประกอบการ
ไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ การเกษตร
และอาหาร ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติท่ีมี

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
 อย่างมีนัยสําคัญ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 70)

KR3 P5: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน 
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจํานวน 
600 คน) 

*เนื่องจากแผนงานย่อย N8 - N9 อยู่ภายใต้แผนงาน P5 
ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N8- N9 
จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P5

แผนงานย่อย (Non Flagship)

N8 (S1P5) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

N9 (S1P5)
ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคเอกชน

• ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศไทย ติด 1 ใน 2 ของอาเซียน
 และมีคะแนนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้
ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับ
ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

ผลติภาพของแรงงานทักษะสูงในดา้นอตุสาหกรรมเปา้หมายสําคญั
เร่งด่วนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ อววน.ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนาและ
ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การขาดดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
(Technology Balance of Payment) 
ลดลง

21แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P6

KR1 P6: ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถโลจิสติกส์ 
 (Logistics Performance Index: LPI) 

ของประเทศไทยติด 1 ใน 2 ของอาเซียน
 และมีคะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
KR2 P6: ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ (ลดลงเป็น 
 ร้อยละ 11 ของ GDP)

KR3 P6: สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง โดยใช้โครงข่ายระบบราง
 ที่ทันสมัยของประเทศ (เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณ
 การขนส่งสินค้าทั้งหมด)
KR4 P6: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและผลิตด้าน
 โลจิสติกส์และระบบรางในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน

ภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน (เพิม่ขึน้จาํนวน 500 คน)

*เนื่องจากแผนงานย่อย N10 - N11 อยู่ภายใต้แผนงาน P6 
ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N10- N11 
จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P6

แผนงานย่อย (Non Flagship)

N10 (S1P6) 
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการสําหรับระบบ  

โลจิสติกส์ของประเทศที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล

N11 (S1P6) 
พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับ

การขนส่งสินค้าของประเทศ

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสําคัญ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง
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P6 O1 P6: ประเทศไทยมีระบบโลจิสติกส์และระบบรางที่ทันสมัย รวมทั้งมี
อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องรองรับการขยายตัวของระบบดังกล่าว โดยการใช้   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาและต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
สากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับภูมิภาค โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้นําของโลก
หรือภูมิภาคในอุตสาหกรรม 4 สาขา 
(สุขภาพและการแพทย์ เกษตรและ
อาหาร ท่องเที่ยวและพลังงาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขยีว 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ผลติภาพของแรงงานทักษะสูงในดา้น
อตุสาหกรรมเปา้หมายสําคญัเรง่ดว่น
ของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ 
อววน. ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น ด้วย
การพัฒนาและใช้องค์ความรู้ ผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การขาดดลุการชําระเงินทาง
เทคโนโลยี (Technology 
Balance of Payment) 
ลดลง

22 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
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 P7

O2 P7: สร้างโอกาสของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ของไทยในเทคโนโลยี
เกี่ยวเนื่อง เช่น System Integration, Sharing Economy, Autonomous 
and Connected Vehicles และ Charging Infrastructure จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

O1 P7: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสําคัญ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องที่ก้าวหน้าและลํ้ายุคสู่อนาคต รองรับการขยายตัว
ด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพึ่งตนเองได้ โดยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

•  อันดับของการผลิตชิ้นส่วนสําคัญของยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ (เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ภายในปี 2570)

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P7

KR1 P7: อันดับของการผลิตชิ้นส่วนสําคัญของยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ (เป็นอันดับ 1 
ของอาเซียน)

KR2 P7: รายได้ของผู้ประกอบการไทยที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี
เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 50) 

KR3 P7: จํานวนผู้ประกอบการที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ System Integration, 
Sharing Economy, Autonomous and Connected 
Vehicles และ Charging Infrastructure 
(เพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 100 ราย)

KR4 P7: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและผลิตด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง 

 ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
 ภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 คน)

O 1  F6:  ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสดุของอาเซยีน
 ด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
 การประกอบแบตเตอรีแ่ละชิน้ส่วนสาํคญั ตลอดจน
 เทคโนโลยเีกีย่วเนือ่งทีก้่าวหน้าและล้ํายคุสูอ่นาคต 
 รองรับการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งของ
 อาเซยีน และพึ่งตนเองได้ โดยการใช้ผลงานวิจยั 
 องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
KR1 F6: อนัดบัของการผลติชิน้ส่วนสําคญัของยานยนต์ไฟฟ้า
 ของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและถ่ายทอด
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการภายใน
 ประเทศ (เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน)

KR2 F6: รายได้ของผูป้ระกอบการไทยท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 และเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (เพิ่มขึ้นร้อยละ 50) 
KR3 F6: จํานวนผู้ประกอบการที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง
 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ System Integration, 
 Sharing Economy, Autonomous and Connected 
 Vehicles และ Charging Infrastructure (เพิ่มขึ้นเป็นจํานวน
 100 ราย)
KR4 F6: จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนาและผลิตด้าน
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องในสถาบัน
 อุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
 (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 คน)

F6 (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

แผนงานสําคัญ (Flagship) 
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พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือยกระดับรายได้ 
ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศแผนงาน P8 (S1)

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P8

KR1 P8: จํานวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ท่ีมีรายได้ 1,000 ล้านบาท/ปี 
(เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย)

Obje
ct

iv
e: 

P8
O1 P8: ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งเครือข่าย Innovative Business Development Service (iBDS)

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

มูลค่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

•  ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 
 มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

O1  F7: ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprises: IDEs) ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น
เป็น 1,000 ราย โดยการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม รวมท้ัง   
เครอืข่าย Innovative Business Development Service 
(iBDS)

KR1 F7: จํานวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven      
 Enterprises: IDEs) ท่ีมีรายได้ 1,000 ล้านบาท/ปี 

(เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย)

F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจ
ฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่

แผนงานสําคัญ (Flagship)
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• ประเทศมคีวามพร้อมมากขึน้ใน
การเป็นสังคมสูงวยั โดยผูสู้ง
อายไุทยสามารถพึง่ตนเองได้ 
มากขึน้ มคีณุค่าและสร้าง    
มลูค่าเพิม่ให้แก่สังคม 

• ประเทศไทยมรีะดบัความสําเรจ็
ตามดชันพีฤฒพลงัผูสู้งอายสูุงขึน้

• ประเทศมรีะดบัความม่ันคงทาง
สุขภาพของประเทศเพิม่ขึน้ 
สามารถพร้อมรบั ปรบัตวัและ   
ลดผลกระทบจากภาวะฉกุเฉนิ 
ด้านสุขภาพท่ีเกิดจากโรคระบาด
ระดบัชาตแิละโรคอบุตัใิหม่ 

 โดยการใช้วทิยาศาสตร์ การวจัิย 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

•  การทุจรติคอร์รปัชนัลดลง โดย
การใช้องค์ความรู ้ผลงานวจิยั
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

• ประเทศไทยสามารถลดความ
รนุแรงจากความขัดแย้ง เพ่ือ
นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัในสังคม
อย่างสันต ิในสังคมท่ีมคีวาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม

•  ประเทศมคีวามงอกงามของ
ศลิปะและวฒันธรรมท่ีเป็น ทุน
สําคญัในการพัฒนาประเทศ
และประชาชน ให้เป็นอารยะ
อย่างยัง่ยนื และปรบัตวัได้ทัน
ต่อพลวตัการเปลีย่นแปลงของ
สังคม

•  ประเทศยกระดบัการเป็น
สังคมคาร์บอนตํา่ โดยการ 
ใช้องค์ความรู ้ผลงานวจัิย 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
เพ่ือผลักดนันโยบายท่ีสําคญั
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

•  ความเส่ียงและผลกระทบ  
จากภัยพิบตัทิางธรรมชาติ
และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศลดลง โดยการใช้ 
องค์ความรู ้ผลงานวจิยั 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

• ความยากจนและความเหล่ือมล้ําทาง
โอกาสลดลง โดยการใช้องค์ความรู้ 

 ผลงานวจิยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
• เศรษฐกิจฐานรากมคีวามเข้มแขง็ และ

เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอือ้ให้เกิดการ
พฒันาด้านอืน่ๆ ในพืน้ท่ี โดยการ    
ใช้วทิยาศาสตร์ การวิจยั เทคโนโลยี
และนวตักรรม

• ประเทศไทยมกีารกระจายความเจรญิ
ของเมอืงและชนบทเพิม่ขึน้ มกีาร
เตบิโตท่ีเอือ้ต่อการกระจายโอกาส

 ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความ
เหลือ่มลํา้ระหว่างพ้ืนท่ี ด้วยการใช้
องค์ความรู ้ผลงานวจิยั เทคโนโลยี 
และนวตักรรม

สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางสุขภาพ มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย และความพร้อม
ในการรองรับภัยรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดการทรัพยากรและการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า มีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบท   
มากข้ึน เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น พื้นท่ีมีสมรรถนะสามารถแก้ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

• ผูส้งูอายไุทยทีส่ามารถพึ่งตนเองได้ มคีณุค่าและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่
สังคม ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื มจํีานวนเพิม่ขึน้อย่างมนียัสําคญั

• ประเทศไทยมีค่าดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย (Active Ageing 
Index: AAI) เท่ากับ 0.8 ในปี พ.ศ. 2570

•  ระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการรับมือโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงวัคซีนและ  
ยาสําหรับโรคอุบัติใหม่ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  ประชาชนที่ได้รับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศ     
และพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่  

 มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
•  สถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบาดระดับชาติและ
 โรคอุบัติใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค
• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการ    
 ลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และ

เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้ผล 
งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ MSME ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้ง
 รายเดิมและรายใหม่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และองค์กรชมุชนในระบบเศรษฐกิจ

ฐานรากทัง้รายเดมิและรายใหม่ทีม่รีายได้เพิม่ขึ้นจากการพัฒนาและประยกุต์ใช้
ผลงานวจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม มีจาํนวนเพิม่ขึน้อย่างมีนยัสําคญั     
          

• ธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
• ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือภาพลักษณ์คอร์รัปชัน    
 (Corruption Perception Index :CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีส่วนร่วม 

(Participation Index) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนี
เสรีภาพ (Freedom House Index) ซึ่งอยู่ใน CPI เพิ่มขึ้น โดยการใช้องค์ความรู้  
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

• เมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทาง 
เศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภมูภิาคให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั

• นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยง
กับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• ความรุนแรงจากความขัดแย้งในวงกว้างของสังคมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยการ
ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

• ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการ
ดํารงชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• นวัตกรรม เทคโนโลย ีและดจิทิลัแพลตฟอร์มท่ีนาํไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดบัการ 
 พฒันาอย่างยัง่ยนื และแก้ไขปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม มจีาํนวนเพิม่ขึน้อย่างมนียัสําคญั
• ลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมสังคม

• ผู้สืบสานถ่ายทอด และ/หรือนําผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     
 ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์สําหรับการ         

ส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• บุคลากรในภาครฐั สถาบันอดุมศกึษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสงัคม รวมทัง้ 
 นักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้  ผลงานวิจัย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาสังคมและ   
 สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจํานวนเพิ่มขึ้น  
 

เป้าประสงค์ (Objective)

ผลกระทบ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) 

การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

25แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



แผนงาน (P) แผนงานสําคัญ (F) แผนงานย่อย (N)

P9 P10
P9  (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
F8  (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่ง

ตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาค  
 ชนบทและเมือง เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
N13 (S2P9) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อรองรับการอยู่ 

ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

P11 P12
P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสําหรับสังคม

คุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้ผลงานวิจัย    
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

N18 (S2P12) พัฒนาสังคมคุณธรรม
N19 (S2P12) เสรมิสร้างธรรมาภบิาลและแก้ไขปัญหา

คอร์รปัชนั

P13 P14P13 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

N20 (S2P13) พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
N21 (S2P13) พัฒนาเมืองชายแดน
N22 (S2P13) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ 

(Learning City)

P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคม
ไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชวิีตและทรพัย์สนิ รวมท้ังสวัสดภิาพสาธารณะ 
โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

N23 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรนุแรง และอยูร่่วมกนั
อย่างสันติ

N24 (S2P14) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ

P15 P16
P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลด
 ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

N30 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ    
และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลด   
ความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูและ

 ช่วยเหลือในชนบทและพืน้ท่ีการเกษตร จากภยัพบิตัิ 
 ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
N31 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ 

และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลด 
ความเส่ียงและผลกระทบ รวมท้ังการฟื้นฟูและ

 ช่วยเหลอืในเมอืงและพืน้ท่ีอตุสาหกรรม จากภยัพบิตั ิ
ทางธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพิ่มโอกาสและ  
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

F9  (S2P11) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยเพิ่มโอกาสและลดช่อง
ว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

F10  (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้
และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น

N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart Farming ที่ครบห่วงโซ่คณุค่า
สําหรบัเกษตรกรยากจนในชมุชนโดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า โดยใช้

วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
N25 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร 

(นํ้า ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า
N26 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีนํ้าเงิน รวมทั้งยกระดับการเป็น
สังคมคาร์บอนตํ่า

N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศและมลพิษในภาค
อุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า

N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศ มลพิษ และการยกระดับการ
ใช้ทรพัยากรและวสัดเุหลอืใช้ เพ่ือการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนืในชมุชน
และพื้นที่ในภาคเมืองและชุมชน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า

N29 (S2P15) พัฒนาต้นแบบและส่งเสริมการขยายเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช้
 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น 

P17
P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม
 ให้เป็นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
N32 (S2P17) วิจัยและวิชาการของวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
N33 (S2P17) วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
N34 (S2P17) วิจัยและพัฒนามนุษย์กับความสัมพันธ์ทางสังคมและเทคโนโลยี   
N35 (S2P17) วิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม  

P10 (S2) ยกระดบัความมัน่คงทางสขุภาพของประเทศ
ให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

N14 (S2P10) พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความ
มั่นคงทางสุขภาพ

N15 (S2P10) พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ

N16 (S2P10) พัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

26 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



แผนงาน P9 (S2)

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P9

KR1 P9: จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (เพิ่มขึ้น จํานวน 100 ชิ้น) 
KR2 P9: จํานวนระบบและกลไกของสังคมที่สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย เช่น ระบบ
 ในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชน ระบบพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการทํางาน (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ระบบ) 
KR3 P9: จํานวนบุคลากรและอาสาสมัครที่ได้รับวุฒิบัตรด้านการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุและมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สมัยใหม่เพื่อการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ (เพิ่มขึ้นจํานวน 5,000 คน) 
KR4 P9: จํานวนระบบและมาตรการที่เป็นนวัตกรรม ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ประชากรไทย ช่วงวัยแรงงาน (25-59 ปี) 
 สามารถเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ระบบ)

Obje
ct

iv
e: 

P9 O1 P9: ให้ประเทศมีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
ผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรไทยช่วงวัย
แรงงาน (25-59 ปี) มีการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

• ผู้สูงอายุไทยท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีจํานวนเพิ่มข้ึน
• ประเทศไทยมีค่าดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย (Active Ageing Index: AAI) เท่ากับ 0.8 ในปี พ.ศ. 2570

•  ประเทศมีความพร้อมมากขึ้นในการเป็นสังคมสูงวัย โดย            
ผู้สูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีคุณค่าและสร้าง

 มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
•  ประเทศไทยมีระดับความสําเร็จตามดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุสูงขึ้น

ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น 
สามารถพร้อมรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
โดยการใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

F8 (S2P9) พฒันาผูสู้งอายใุนภาคชนบท
และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง 
มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรม
เพือ่เตรยีมความพร้อมของวัยแรงงานใน
ภาคชนบทและเมืองเข้าสู่การเป็นผูสู้งวัย

N13 (S2P9) ส่งเสริม
คณุภาพชวิีต สภาพแวดล้อมและสังคม 
เพ่ือรองรบัการอยูร่่วมกนัของคนทุกช่วงวยั

พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

แผนงานย่อย (Non Flagship)แผนงานสําคัญ (Flagship)

** เนื่องจากแผนงานย่อย N12 - N13 อยู่ภายใต้แผนงาน P9 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย 
 (Non Flagship) N12 - N13 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P9
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O1 F8: ประเทศไทยมีผู้สูงอายุในภาคชนบท/เกษตร และ
เมือง ที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
และมีระดับความสําเร็จตามดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุสูงขึ้น 
ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

KR1 F8: จํานวนนวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระดับประเทศหรือภูมิภาคหรือจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ให้แก่สังคมในชนบทและเมือง ทั้งภาคการผลิตและภาค
บริการ รวมถึงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
เกษตรกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 นวัตกรรม) 

KR2 F8: จํานวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในอนาคตและ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้เรื่อง
สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) หรือ
ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (เพิ่มขึ้นจํานวน 500,000 คน)

KR3 F8: จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดําเนินการพัฒนาทักษะที่จําเป็นใน
อนาคตของผู้สูงอายุ และเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ได้แก่ ทักษะด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้
ด้านการเงิน (Financial Literacy) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) (จํานวน 700 อปท.) 

KR4 F8: จํานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถเพิ่มดัชนีพฤฒพลัง 
(Active Ageing Index: AAI) ของผู้สูงอายุไทย (เพิ่มขึ้นจํานวน 200 ชิ้น) 

KR5 F8: ประเทศไทยมรีะดบัความสําเรจ็ตามดชันพีฤฒพลงัผูสู้งอายสูุงขึน้ (เพิม่ขึน้เป็น 0.8) 

แผนงาน P10 (S2)

Objec
tiv

e:
 P1

0
O1 P10: ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

•  ระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือ
 กับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงวัคซีนและยาสําหรับโรคอุบัติใหม่ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
•  สถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

มีจํานวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค
• ประชาชนที่ได้รับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ มีจํานวนเพิ่มขึ้น

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ
ให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2   

•  ประเทศมีความพร้อมมากขึ้นในการเป็นสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
•  ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สามารถพร้อมรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
 ท่ีเกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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•  ประเทศมีความพร้อมมากขึ้นใน
การเป็นสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอายุ
ไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคม

•  ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางโอกาสลดลง 
 โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวตักรรม 
•  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งและเป็นระบบ

เศรษฐกิจท่ีเอือ้ให้เกิดการพฒันาด้านอืน่ๆ ในพืน้ท่ี โดย
การใช้วทิยาศาสตร์ การวจิยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

•  ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญ
ของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น มีการเติบโต
ท่ีเอือ้ตอ่การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ลดความเหลื่อมลํ้าระหว่าง
พื้นที่ ด้วยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

•  คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เป้าหมายมีราย
ไดเ้พิม่ขึน้ ดว้ยการลดชอ่งวา่งของการเขา้ถงึโอกาสดา้น
การพฒันาอาชพี การศกึษาเรยีนรู ้และเทคโนโลยอีย่าง
เท่าเทียม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการ
ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

•  วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ MSME ในระบบ
เศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่มีรายได้  
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

•  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และองค์กรชุมชน ในระบบเศรษฐกิจฐานราก
 ท้ังรายเดมิและรายใหม่ท่ีมีรายได้เพิม่ข้ึนจากการพฒันาและประยกุต์ใช้ผลงานวจัิย องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
•  นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัย

ชุมชน ที่พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 มีจํานวนเพิ่มขึ้น

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P10

KR1 P10: ร้อยละของระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงวัคซีนและยาสําหรับโรคอุบัติใหม่ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 80) 

KR2 P10: จํานวนสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบาด
 ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค (เพิ่มขึ้นเป็น 25 แห่ง) 
KR3 P10: จํานวนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
 รวมถึงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการ ที่ถูกนําไปใช้และประชาชนเข้าถึงบริการได้ (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น) 
KR4 P10: จํานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการบริหารจัดการของระบบการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศโดยใช้ 
 การวิจัยประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ในระดับประเทศและพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจํานวนปีละ 1 ชุด)
KR5 P10:  จํานวนประชาชนที่ได้รับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ 
 ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10,000,000 คน)

N14 (S2P10) 
พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับ

ความมั่นคงทางสุขภาพ

N15 (S2P10) 
พัฒนาระบบสุขภาพในการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
และภัยสุขภาพ

N16 (S2P10) 
พัฒนาความเป็นธรรม

ในระบบสุขภาพ

แผนงาน P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพ่ิม
โอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

**เนื่องจากแผนงานย่อย N14- N16 อยู่ภายใต้แผนงาน P10 ดังนั้น 
OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N14- N16 จึงนําส่ง
ร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P10

แผนงานย่อย (Non Flagship)
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F9 (S2P11) ขจัดความยากจนและลด
ความเหลื่อมลํ้า โดยการเพิ่มโอกาสและ
ลดช่องว่างของการเข้าถงึการพฒันาอาชพี 
การศกึษาเรยีนรู ้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแขง็
ของเศรษฐกิจฐานรากในพืน้ท่ี

ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น

N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตร
แบบ Smart Farming ที่ครบห่วงโซ่
คุณค่าสําหรับเกษตรกรยากจนในชุมชน 

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P11

KR6 P11: จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ท่ีได้รบัการ
 ยกระดบัศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้น 
จํานวน 2,000 ราย)

KR7 P11: จํานวนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และองค์กร
ชมุชน สามารถสร้างรายได้เพิม่ขึน้จากการใช้ผลงานวจัิย องค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ร้อยละ 15 (เพ่ิมข้ึน จํานวน 1,000 ราย) 

KR8 P11: จํานวนนวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากท่ีได้ทดลองใช้จริงร่วมกับ

 หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน และมีผลกระทบทางสังคม
 ในพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 นวัตกรรม) 
KR9 P11: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (MSME) และองค์กรชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็น
ผลจากการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ต่อปี)

KR10 P11: จํานวนบุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย 
เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาต่อยอด 
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 10,000 คน)

Obje
ct

iv
e:

 P1
1

O1 P11: ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า ด้วยการลดช่องว่างของการเข้าถึง
โอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม ตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

O2 P11: สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และองค์กรชุมชนรายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและ
การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
ในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่ที่มีบทบาทและความสามารถในการประยุกต์ใช้
หรอืถ่ายทอดองค์ความรู ้ผลงานวิจยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก

O3 P11:  ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) 
ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

แผนงานสําคัญ (Flagship) แผนงานย่อย (Non Flagship)

KR1 P11: จํานวนนโยบาย นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม Sandbox 
เทคโนโลย ีหรอืดจิทัิลแพลตฟอร์ม ท่ีได้นาํไปใช้และแสดงว่า
สามารถยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนชนบท

 และชุมชนเมือง ด้านอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึง
เทคโนโลยี/นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 1,000 นโยบาย/ 
นวัตกรรม/เทคโนโลยี)

KR2 P11: จํานวนเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทําการเกษตรแบบ Smart Farming มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 (เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 คน)

KR3 P11: จํานวนครวัเรอืนยากจนในชนบทและเมืองท่ีมีรายไดเ้พ่ิมขึน้
ร้อยละ 20 ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี

 และนวตักรรม (เพ่ิมขึน้เป็น 100,000 ครวัเรอืน) 
KR4 P11: จํานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูกนําไป

ใช้ประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพ ทักษะ โอกาส และ
รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ยากจน ด้อยโอกาส และ   
เปราะบาง (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 ชิ้น)

KR5 P11: จํานวนแรงงานยากจนและกลุ่มเปราะบาง เข้าถึง 
 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

อาชีพ และ/หรือ มีทักษะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม สําหรับอาชีพเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นจํานวน 
800,000 คน)

**เนื่องจากแผนงานย่อย N17 อยู่ภายใต้แผนงาน P11 ดังนั้น 
OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N17 จึงนําส่ง
ร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P11

30 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



O1 F9: ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพิ่มโอกาส 
และลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการบรรเทาความยากจนฉับพลัน 
ในแรงงานและกลุ่มเปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการใช้      
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

KR1 F9:  จํานวนนโยบาย นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม Sandbox 
เทคโนโลยี หรือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถ  
ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง   
ด้านอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
(เพิ่มขึ้น 1,000 นโยบายหรือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี)

KR2 F9:  จํานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพ ทักษะ โอกาส และรายได้ของ 
กลุ่มเป้าหมายท่ียากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง (เพิ่มขึ้น  
จํานวน 500 ชิ้น)

KR3 F9: จํานวนเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทํา  
การเกษตรแบบ Smart Farming มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 5,000 คน) 

KR4 F9: จํานวนครัวเรือนยากจนในชนบทและเมืองที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 100,000 ครัวเรือน)  

KR5 F9: จํานวนแรงงานยากจนและกลุ่มเปราะบางท่ียากจนเข้าถึง   
 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ      

และ/หรือมีทักษะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม สําหรับอาชีพ 
เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นจํานวน 800,000 คน)

KR6 F9: จํานวนแรงงานยากจนและกลุ่มเปราะบางที่ยากจนที่มีรายได้ 
เพิ่มขึ้น จากการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 640,000 คน)

O1 F10: สร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก 
โดยใช้ผลงานวิจยั องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ซึ่งมุง่เน้นการพฒันา 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรชุมชนรายเดิมและ    
รายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
และเอกชนในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่ที่มีบทบาทและ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   

O2 F10: ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
(Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่า
ที่มีการใช้ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

KR1 F10:  จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่ได้รับการยกระดับ
ศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจํานวน 2,000 ราย)

KR2 F10:  จํานวนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และองค์กรชุมชน 
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ร้อยละ 15 (เพิ่มขึ้นจํานวน 1,000 ราย)

KR3 F10:  จํานวนนวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความ 
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้ทดลองใช้จริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
และเอกชน และมีผลกระทบทางสังคมในพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 นวัตกรรม) 

KR4 F10: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(MSME) และองค์กรชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการใช้ผลงาน
วิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ต่อปี)

KR5 F10: จํานวนบุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และ
ประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มขึ้นจํานวน 10,000 คน)

แผนงาน P12 (S2)

•  ธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
•  ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะดัชนีการมี
 ส่วนร่วม (Participation Index) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) และดัชนีเสรีภาพ (Freedom house Index) ซึ่งอยู่ใน CPI 
 เพิ่มขึ้น โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
•  นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท่ีได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  

พัฒนานโยบายและต้นแบบสําหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

การทุจริตคอร์รัปชันลดลง โดย
การใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญของเมืองและ
ชนบทเพิ่มขึ้น มีการเติบโตที่เอื้อต่อการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างพื้นที่ ด้วยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรง
จากความขัดแย้ง เพื่อนําไปสู่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

31แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



แผนงาน P13 (S2)

•  คนจนในชมุชนชนบทและเมอืงในพืน้ท่ีเปา้หมายมรีายไดเ้พิม่
ขึ้น ด้วยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพฒันา
อาชพี การศกึษาเรยีนรู ้และเทคโนโลยอีย่างเท่าเทียม ตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสําคัญ

•  เมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ทุกภมูภิาคให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เพิม่ข้ึนอย่างมนียัสําคญั

•  บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง
 นกัวจัิยชมุชน ท่ีพฒันาต่อยอด ประยกุต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู ้ผลงานวจิยั เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  นวตักรรม เทคโนโลย ีและดจิทัิลแพลตฟอร์ม ท่ีได้นาํไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดบัการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม มจีาํนวนเพ่ิมขึน้อย่างมนียัสําคญั

พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ท่ี 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

• ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางโอกาส
ลดลง โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง และเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้าน
อื่นๆ ในพื้นที่ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ 

 การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเทศไทยมกีารกระจายความเจรญิของ
เมืองและชนบทเพิ่มขึ้น มีการเติบโตที่เอื้อ
ต่อการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม ลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างพื้นท่ี 
ด้วยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประเทศยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอน
ตํ่า โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดัน
นโยบายที่สําคัญและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P12

KR1 P12:  จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยก

 ระดบัสังคมคณุธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั และเสรมิสร้าง
 ธรรมาภิบาล (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น)
KR2 P12:  จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบของระบบและ

กลไก รวมถึงกลไกการ monitor การทุจริตคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภาพ กลไกการสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาล ทุจริต
คอร์รัปชัน และนวัตกรรม Sandbox (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 

 รูปแบบและหรือกลไก) 

KR3 P12: จํานวนองค์กรต้นแบบ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน 
ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งดําเนินกระบวนการวิจัย ประเมิน 
ออกแบบ และทดลองใช้กลไกและระบบที่ขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 15 องค์กร)

KR4 P12: ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการมีส่วนร่วม (Participation 
Index) และดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Index) 

 ซึ่งอยู่ใน CPI (ดัชนีการรับรู้การทุจริต - Corruption 
Perception Index: CPI) เพิ่มขึ้น โดยการใช้องค์ความรู้ 

 ผลงานวจัิย เทคโนโลยแีละนวตักรรม (เพ่ิมขึน้สูงจากปีท่ีผ่านมา)

N18 (S2P12) 
พัฒนาสังคมคุณธรรม

N19 (S2P12) 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

แผนงานย่อย (Non Flagship) **เนื่องจากแผนงานย่อย N18- N19 อยู่ภายใต้แผนงาน P12 ดังนั้น OKRs ของ
แผนงานย่อย (Non Flagship) N18-N19 จงึนาํส่งร่วมกนักบั OKRs ของแผนงาน P12

Objec
tiv

e:
 P1

2
O1 P12: สนับสนุนการสร้างสังคมคุณธรรม การส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภาครัฐ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

32 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



N20 (S2P13) 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับ

การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

N21 (S2P13) 
พัฒนาเมืองชายแดน

N22 (S2P13) พัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่ง

การเรียนรู้ (Learning City)

แผนงาน P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
สวัสดิภาพสาธารณะ โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P13

KR1 P13:  จํานวนเมืองน่าอยู่ตาม 5 มิติของเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น    
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี   
และนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 เมือง)

KR2 P13: จํานวนเมอืงชายแดนท่ีประสบความสําเรจ็ในการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 เมือง)

KR3 P13:  จํานวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 15 เมือง)

KR4 P13: จํานวนนโยบาย มาตรการ และกลไก ที่เป็นนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับ

 การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น)
KR5 P13: จํานวนผู้นําเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การพัฒนาเมือง ไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 1,200 คน)

Objec
tiv

e:
 P1

3 O1 P13: พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย   
และนวัตกรรม โดยมี เมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งพื้นที่ทดลองนวัตกรรม   
เชิงนโยบาย (Policy Sandbox) โดยเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นผลสําเร็จของการพัฒนาตาม 5 มิติ 
(มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง มิติความสงบสุขและ
ความปลอดภัย และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา) ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**เนื่องจากแผนงานย่อย N20- N22 อยู่ภายใต้แผนงาน P13 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย
  (Non Flagship) N20- N22 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P13แผนงานย่อย (Non Flagship)

33แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P14

KR1 P14:  จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมท้ังดจิทัิลแพลตฟอรม์ท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแสดงวา่
สามารถลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 

(เพิ่มขึ้นจํานวน 200 ชิ้น) 
KR2 P14: จํานวนระบบข้อมูลกลางของประเทศท่ีบูรณาการและ
 เชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันและร่วมเป็นเจ้าของโดยภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 

 ในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ

 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย 

(เพิ่มขึ้นจํานวน 6 ระบบ)

KR3 P14: จํานวนนโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติเชิง
นวัตกรรมที่ร่วมพัฒนา เห็นชอบร่วมกันและถูกนําไปใช้ใน
ทางปฏิบัติ โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติ ในการลด

 ความรุนแรงในสังคมไทย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพ
สาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 ชิ้น)

KR4 P14: จํานวนผู้นําเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการลดความรุนแรงในสังคมไทยและการ

 อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
สวัสดิภาพสาธารณะ ไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 1,000 คน)

Objec
tiv

e:
 P1

4
O1 P14: ลดความรุนแรงในสังคมไทยและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
สวัสดิภาพสาธารณะ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

•   ความรุนแรงจากความขัดแย้งในวงกว้างของสังคมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
•   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
•   นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคม
 และสิ่งแวดล้อม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

N23 (S2P14) 
สังคมไทยไร้ความรุนแรง 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

N24 (S2P14) 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ

** เนื่องจากแผนงานย่อย N23- N24 อยู่ภายใต้แผนงาน P14 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย 
   (Non Flagship) N23- N24 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P14

แผนงานย่อย (Non Flagship)

34 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P15

KR1 P15:  จํานวนระบบข้อมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อม
โยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และรว่มเปน็เจา้ของโดยทุกภาคส่วนสําหรบัการตดัสินใจเชงิ
นโยบายและปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 6 ระบบ) 

KR2 P15:  จํานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม 
Sandbox ท่ีถูกนําไปใช้ในการพฒันาและเร่งแก้ไขปัญหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปญัหา
มลพิษ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความหลากหลาย

 ทางชีวภาพ และการบริโภคอย่างยั่งยืน และการเป็นสังคม
คาร์บอนตํ่าอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืนใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น)

KR3 P15:  จํานวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และถูกนําไป
ใช้ในทางปฏิบัติ ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ท่ีแสดงให้เห็นถงึความสําเรจ็ในการพฒันาและเร่งแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 50 นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี)

KR4 P15:  จํานวนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนในเมืองหรือ
ชนบท ที่สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษ การใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ 
 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการผลิตและ
 การบริโภคอย่างยั่งยืน และการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าโดยใช้นโยบาย/ 

มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (เพิ่มขึน้จาํนวน 
 100 จงัหวดั/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/ชมุชน)

แผนงาน P15 (S2)

Objec
tiv

e: 

P15 O1 P15: พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็น
สังคมคาร์บอนตํ่า รวมทั้งลดผลกระทบจากมลพิษที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม และผลักดัน
นโยบายที่สําคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

•  นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคม
 และส่ิงแวดล้อม มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ    
•  บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมท้ังนักวิจัยชุมชน ท่ีพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้และ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
 มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ    

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

• ประเทศยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันนโยบายที่สําคัญและเพิ่ม
 ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ความเส่ียงและผลกระทบจากภัยพบิตัทิางธรรมชาตแิละการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศลดลง โดยการใช้องค์ความรู ้ผลงานวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม

35แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P15

KR5 P15:  จํานวนสมาชิกของเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ที่ใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและ

 เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชมุชน/ 
ท้องถิน่ (เพ่ิมข้ึนจํานวน 5,000 คน)

KR6 P15:  จํานวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนา

 และเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในชุมชน/ท้องถิ่น (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ต้นแบบ)
KR7 P15:  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดลงร้อยละ 10)

แผนงาน P16 (S2)

•  นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท่ีได้นําไปใช้และแสดงว่าสามารถยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคม
 และส่ิงแวดล้อม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ    
•  ลดความเส่ียงและ/หรือผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ผลงานวิจัย 
 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังนวัตกรรมสังคม 
•  บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ    

พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ โดยใช้วทิยาศาสตร์ การวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

• ประเทศยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า โดยการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันนโยบาย
 ที่สําคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง โดยการใช้องค์ความรู้ 
 ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

N25 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร (นํ้า ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า
N26 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีนํ้าเงิน รวมท้ัง
 ยกระดับสังคมคาร์บอนตํ่า
N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์และมลพิษในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า
N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์ มลพิษ และการยกระดับการใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ เพื่อการผลิตและการบริโภค
 อย่างยั่งยืนในชุมชน และพื้นที่ในภาคเมืองและชนบท รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
N29 (S2P15) พัฒนาต้นแบบและส่งเสริมการขยายเครือข่ายอาสาสมัครที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น  

**เนื่องจากแผนงานย่อย N25 - N29 อยู่ภายใต้แผนงาน P15 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย
  (Non Flagship) N25 - N29 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P15

แผนงานย่อย (Non Flagship)

36 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



Objec
tiv

e: 
P16

O1 P16: ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P16

 N30 (S2P16) พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม ต้นแบบ และระบบ
บรหิารจดัการแบบบรูณาการเพือ่ลดความเส่ียงและผลกระทบ
รวมท้ังการฟ้ืนฟแูละช่วยเหลือในชนบทและพ้ืนท่ีการเกษตร 

จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 N31 (S2P16) พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม ต้นแบบ และระบบ
บรหิารจัดการแบบบรูณาการเพือ่ลดความเส่ียงและผลกระทบ
รวมท้ังการฟ้ืนฟแูละช่วยเหลอืในเมอืงและพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

จากภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

KR1 P16:  จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ผ่านการทดลอง
ใช้และแสดงว่าสามารถสนับสนุนในการพัฒนาและเร่ง
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและ          
ผลกระทบ (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น)

KR2 P16: จํานวนนโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนาและเห็นชอบร่วมกันโดยภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และถูกนําไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดง  
ให้เห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ      
ภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 20 นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติเชิง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 

KR3 P16:  จํานวนพื้นที่นวัตกรรม Sandbox (พื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ) ที่
ทดลองใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเห็นผลสําเร็จในการพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 พื้นที่)

KR4 P16:  จํานวนองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนและแนวปฏิบัติ (Guideline)   
 รวมถึงระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ในการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเส่ียงและ
 ผลกระทบ โดยการประเมินผลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 

(เพิ่มขึ้นจํานวน 5 ชิ้น)
KR5 P16: จํานวนผู้นําเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ด้านการพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบ 
ไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์ (เพิ่มขึ้นจํานวน 5,000 คน)

แผนงาน P17 (S2)
พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะ
อย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเทศมีความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศและประชาชน 
ให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม

**เนื่องจากแผนงานย่อย N30- N31 อยู่ภายใต้แผนงาน P16 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย
   (Non Flagship) N30- N31 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P16แผนงานย่อย (Non Flagship)
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ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P17

•  ผู้สืบสานถ่ายทอด และ/หรือนํา ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 ไปใช้ประโยชน์ สําหรับการส่งเสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม มี

จํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

KR1 P17: จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  
ทีถ่กูใช้ประโยชน์ สําหรบัการส่งเสรมิคณุค่า ความงอกงาม
ของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทันต่อพลวัต

 การเปลี่ยนแปลงของสังคม (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 ชิ้น)
KR2 P17: จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้พื้นฐานด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 100 ชิ้น) 

KR3 P17: จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เกิดจากแผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 200 ชิ้น)

KR4 P17: จํานวนฐานข้อมูลแบบ Open access ด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย ถูกนําไปใช้ประโยชน์   
ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 20 ฐานข้อมูล) 

KR5 P17: จํานวนผู้สืบสานถ่ายทอด และ/หรือนํา ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์สําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่ง
เสริมคุณค่า ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และการปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม (เพิ่มขึ้นจํานวน 10,000 คน)

KR6 P17: จํานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เผยแพร่และ
สื่อสารในช่องทางต่างๆ ระดับนานาชาติ เป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้   
เป็นสากล (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 ชิ้น)

N33 (S2P17) วิจัยพื้นฐาน
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์

N32 (S2P17) วิจัยและ
วิชาการของวิทยสถานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์ 

N34 (S2P17) วจิยัและพฒันา
มนษุยก์บัความสัมพนัธ์ทางสังคม

และเทคโนโลยี 

N35 (S2P17) วิจัยและ  
พัฒนาสุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปกรรม  

Obje
ct

iv
e:

 P1
7

O1 P17: พัฒนาและประยกุต์ใช้ผลงานวจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านมนษุยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิคณุค่า ความงอกงามของศลิปวฒันธรรมให้เป็นทุนสําคญัในการ
พฒันาประเทศและประชาชนให้เป็นอารยะอย่างยัง่ยนื และปรบัตวัได้ทันต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงของสังคม

O2 P17: เผยแพร่และส่ือสารผลงานวจิยั องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านมนษุยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์ ในวงกว้าง ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิเป็นภาษาต่างๆ 
เพือ่ให้เป็นสากล

**เนื่องจากแผนงานย่อย N32- N35 อยู่ภายใต้แผนงาน P17 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย 
   (Non Flagship) N32- N35 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P17แผนงานย่อย (Non Flagship)
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• ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
ริเริ่มอุตสาหกรรมใหม่และ
บริการใหม่ในอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งต่อยอด
จากงานวิจัยขั้นแนวหน้า

• ขีดความสามารถด้านการวิจัย
ขั้นแนวหน้าของไทยเพิ่มขึ้นใน
ระดับที่แข่งขันกับประเทศชั้น
นําในเอเชียได้

• โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย นวัตกรรม (Science 
Research and Innovation 
Infrastructure and Facility) 
ที่สําคัญ เทคโนโลยีฐาน และ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
(National Quality Infrastruc-
ture and Facility - NQI) ที่เป็น
ระบบของประเทศ มีความก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศชั้นนําในเอเชีย

• ประเทศไทยมีนักวิจัยและ
ผูเ้ชีย่วชาญในเทคโนโลยขีัน้
แนวหน้าสําคัญของโลก 
รวมถึง Quantum, High 
Energy Physics และ 
Earth and Space 
Sciences เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญ

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นํา
อาเซียนด้านเทคโนโลยีขั้นแนว
หน้าและเทคโนโลยีอวกาศ นําไป
สู่การมอีตุสาหกรรมอวกาศท่ีสรา้ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต

• ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้
เป็นสมาชิกหรือร่วมเป็นแกนนํา
หลักในภาคีสําคัญของโลกด้าน
การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่
อนาคต

ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าลํ้ายุค ในการก้าวกระโดดจากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี (Adopter) 
เป็นหลักไปสู่การเป็นผู้นําเทคโนโลยี (Front Runner) ในระดับสากลในสาขาเป้าหมายของประเทศ และในระดับอาเซียนสําหรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่
แห่งอนาคต โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญ เทคโนโลยีฐาน และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศที่
ทัดเทียมสากล อีกท้ังมีผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าและกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีถูกนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศ
สามารถตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

• ผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า  
ที่ถกูนาํไปประยกุต์ใช้และ/หรอืพฒันาต่อยอด มจํีานวนเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั

• ประเทศไทยมีกําลังคนที่มีทักษะสูงและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและ

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• พื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth 

Space Technology) ถูกนําไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดการ/  
พัฒนาด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการใช้เทคนิค
การเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่มผลผลิต

• ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
หรือกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดถูกแก้ไข โดยการประยุกต์ใช้หรือต่อยอด
นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ (Earth 
Space Technology) และดาวเทียม (25 ประเด็น)

          

• เงินที่บริษัทเอกชนในประเทศร่วมลงทุน และ/หรือใช้ในการร่วมมือ 
พัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบภูมิสารสนเทศและระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space Technology) เพื่อการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสําคัญ

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ลํ้ายุคสู่อนาคต และสร้างความ   
พลิกผัน (Game Changer) ที่มีศักยภาพในการใช้พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ 
อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับ และ
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เป็นต้น

•  ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมที่
สําคัญ เทคโนโลยีฐาน และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการ 
วิจัยข้ันแนวหน้าที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล และสามารถรองรับ

 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต 
•  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากการใช้งานโครงสร้าง

พื้นฐานทางคุณภาพที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อหรือได้รับการพัฒนายกระดับ

เป้าประสงค์ (Objective)

ผลกระทบ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าลํ้ายุค
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

39แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



แผนงาน (P) แผนงานสําคัญ (F) แผนงานย่อย (N)

P18 P19
P18  (S3) พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ 

ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์ รวมทัง้การ 
นาํผลการวิจยัข้ันแนวหน้าไปประยกุต์ใช้และพฒันา
ต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า

N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสําคัญเพื่อ
ประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG

N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
และพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และ
งานวิจัยเพื่ออนาคต

N38 (S3P18) วจิยัข้ันแนวหนา้เพ่ือรองรบัความผนัผวน
ทางสังคมในอนาคต

P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต  
รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 

F11 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า 
ลํ้ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ 
(Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม 
เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนา
ประเทศดา้นภมิูสารสนเทศ และตอ่ยอดสู่อตุสาหกรรม
อวกาศในอนาคต 

N39 (S3P19) ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประเทศไทยไดเ้ปน็
แกนนําหลักในภาคีสําคัญของโลกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของ
ประเทศและการป้องกันประเทศ

P20
P20 (S3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทาง
คณุภาพของประเทศทีร่องรบัการวิจยัข้ันแนวหน้า 
และการพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสูอ่นาคต

N41 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย 
และการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยท่ีีสอดรบักบั
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการ
แห่งอนาคต 

N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
และบริการสําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ
บริการแห่งอนาคต

40 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P18

KR1 P18:  จํานวนผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีคุณภาพสูง รวมถึงบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละ 10 
(Tier 1) ของฐานข้อมูล (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 บทความ)  

KR2 P18:  จํานวนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร      
ความลับทางการค้า และลิขสิทธิ์จากงานวิจัยและเทคโนโลยี     
ขั้นแนวหน้าที่ได้รับการจดทะเบียนและนําไปใช้ประโยชน์หรือ
สร้างผลกระทบที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(ผลงาน/ต้นแบบเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ชิ้น) 

KR3 P18:  ค่าตวัชีว้ดัผลกระทบของการอ้างองิโดยเฉลีย่ (Field-Weighted 
Citation Impact) ของงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย  
ในฐานข้อมูล Scopus (เพิ่มขึ้นเป็น 2.0)

KR4 P18:  จํานวนบุคลากรไทยที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิจัยชั้นนําของ
โลกและ/หรือได้รับรางวัลในระดับสากล เทียบเท่ากับประเทศ 
ชั้นนําในเอเชีย (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 คน) 

KR5 P18:  จํานวนกําลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       
การวิจัยนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่และเตรียมความพร้อมของประเทศ
สู่อนาคต (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 คนต่อปี) 

KR6 P18:  จํานวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และที่ถูกนําไป
ประยกุต์ใช้และ/หรอืพฒันาต่อยอด (เพิม่ขึน้จาํนวน 100 ชิน้)

Objec
tiv

e: 

P18 O1 P18: ประเทศไทยมีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า สร้างผลกระทบในระดับชาติและระดับสากล (National/Global 
Impact) แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มใหม่ (Originality) ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย
ขั้นแนวหน้าของไทยให้เป็นประเทศชั้นนําในระดับเอเชีย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต

N36 (S3P18) 
วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสําคัญ
เพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอด

เศรษฐกิจ BCG

N37 (S3P18) 
วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
และพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ 
ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต

N38 (S3P18) 
วิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อรองรับ

ความผันผวนทางสังคมในอนาคต 

**เนื่องจากแผนงานย่อย N36- N38 อยู่ภายใต้แผนงาน P18 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย
  (Non Flagship) N36- N38 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P18แผนงานย่อย (Non Flagship)

แผนงาน P18 (S3)

•  ผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า
 ที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอดมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
•  ประเทศไทยมีกําลังคนที่มีทักษะสูงและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัยขั้นแนวหน้า
 และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนําผลการวิจัยขั้น
แนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 3

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
ริเริ่มอุตสาหกรรมใหม่และ
บริการใหม่ในอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งต่อยอด
จากงานวิจัยขั้นแนวหน้า

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็น
สมาชกิหรอืร่วมเป็นแกนนาํหลกัในภาคี
สําคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ขีดความสามารถด้าน
การวจัิยข้ันแนวหนา้ของไทย
เพิม่ข้ึนในระดบัท่ีแขง่ขนักบั
ประเทศชั้นนําในเอเชียได้

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นํา
อาเซยีนดา้นเทคโนโลยข้ัีนแนวหนา้
และเทคโนโลยีอวกาศ นําไปสู่การ
มอีตุสาหกรรมอวกาศท่ีสรา้งมูลคา่
ทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต

41แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P19

•  พื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth 
 Space Technology) ถกูนาํไปใช้ประโยชน์และสามารถจดัการ/พฒันา 
 ด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการใช้เทคนิคการเกษตร 
 อัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่มผลผลิต 
•  ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
 หรือกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดถูกแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้หรือต่อยอด 

นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ 
 (Earth Space Technology) และดาวเทียม (25 ประเด็น)
•  เงินที่บริษัทเอกชนในประเทศร่วมลงทุน และ/หรือใช้ในการร่วมมือพัฒนา 

เทคโนโลยดีาวเทียม ระบบภมิูสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth 
Space Technology) เพื่อการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  ประเทศไทยมีกําลังคนที่มีทักษะสูงและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

•  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ลํ้ายุคสู่อนาคต และสร้างความพลิกผัน 
(Game Changer) ท่ีมศีกัยภาพในการใช้พัฒนาอตุสาหกรรมและบรกิารใหม่เพิม่ 
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ไร้คนขับ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เป็นต้น

•  ผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ ศลิปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยขีัน้แนวหน้าท่ีถกูนาํไปประยกุต์ใช้
และ/หรือพัฒนาต่อยอดมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ท่ี 3

KR1 P19:  จํานวนพื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth 
Space Technology) ถูกนําไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดการด้าน
การเกษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (เพ่ิมขึน้จาํนวน 100,000 ไร่)

KR2 P19:  ดาวเทียมที่ประเทศไทยสร้างด้วยตนเอง สามารถส่งไปสํารวจดวงจันทร์
 ได้ภายในปี พ.ศ. 2570 
KR3 P19:  จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าที่มีการร่วมพัฒนาและต่อยอด
 เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรม
 อวกาศและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 ชิ้น) 

KR4 P19:  จํานวนบุคลากร ววน. ที่มีบทบาทสําคัญในภาคี
 เครือข่ายชั้นนําของโลกด้านการพัฒนาและการวิจัย
 เพื่ออนาคต (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 คน)
KR5 P19:  จํานวนบุคลากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสูง

เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 

 รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ และอุตสาหกรรม
 การป้องกันประเทศ (เพิ่มขึ้นจํานวน 500 คน)  

Objec
tiv

e: 

P19
O1 P19: ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําคัญที่จําเป็นต่อการพัฒนา 
และสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 
และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

แผนงาน P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 3

•  ประเทศไทยมีศักยภาพในการริเริ่มอุตสาหกรรมใหม่และบริการใหม่ในอนาคต
 ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งต่อยอดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า
•  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นําอาเซียนด้านเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยี

อวกาศ นําไปสู่การมีอุตสาหกรรมอวกาศที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต
•  ประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัให้เปน็สมาชกิหรอืรว่มเปน็แกนนําหลกัในภาคสํีาคญั

ของโลกด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
•  ประเทศไทยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าสําคัญของโลก 
 รวมถึง Quantum, High Energy Physics และ Earth and Space 

Sciences เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม 
(Science Research and Innovation 
Infrastructure and Facility) ที่สําคัญ เทคโนโลยี
ฐาน และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National 
Quality Infrastructure and Facility - NQI) 

 ที่เป็นระบบของประเทศ มีความก้าวหน้าทัดเทียม
 ประเทศชั้นนําในเอเชีย
• ขีดความสามารถด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยเพิ่มขึ้น

ในระดับที่แข่งขันกับประเทศชั้นนําในเอเชียได้

42 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



O1 F11: ประเทศยกระดับความสําเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ลํ้ายุคสู่อนาคต 
และเทคโนโลยีอวกาศ โดยการพัฒนา ประยุกต์ใช้
และต่อยอดด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบโลก
และอวกาศ (Earth Space Technology) และ
ดาวเทียม สามารถนําไปจัดการด้านการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน
ของระบบโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ

KR1  F11: จํานวนพืน้ท่ีท่ีเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศและระบบ
โลกและอวกาศ (Earth Space Technology) 

 ถูกนําไปใช้ประโยชน์และสามารถจัดการ/พัฒนาด้าน 
การเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งการใช้
เทคนิคการเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่ม
ผลผลิต (เพิ่มขึ้นจํานวน 100,000 ไร่)

KR2 F11: จาํนวนประเดน็ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในระดบัภมูภิาคหรอืกลุม่
จังหวัดหรือจังหวัดที่ถูกแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้หรือต่อยอดนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี  

 ภูมิสารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) และดาวเทียม 
 (เพิ่มขึ้นจํานวน 25 ประเด็นปัญหา)
KR3 F11: จาํนวนบรษิทัเอกชนในประเทศท่ีร่วมลงทุน และ/หรอืร่วมมอืพฒันาเทคโนโลยดีาวเทียม 

ระบบภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) เพื่อการใช้
ประโยชน์ ซึ่งร่วมลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมด (เพิ่มขึ้นจํานวน 5 แห่ง) 

KR4 F11: จํานวนบุคลากรที่ประเทศผลิตและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
 การสร้างดาวเทียม การควบคุมระบบการทํางานของดาวเทียมในอวกาศ และการแปลผล

สัญญาณจากดาวเทียม (เพิ่มขึ้นจํานวน 100 คน) 
KR5 F11: จาํนวนต้นแบบเทคโนโลยดีาวเทียม ชิน้ส่วนย่อย หรอืระบบย่อย (Satellite, 
 Subsystem หรือ Component) ที่มีความพร้อมส่งขึ้นสู่อวกาศ (Space Qualified) 
 ที่ประเทศไทยสามารถสร้างด้วยตนเอง (เพิ่มขึ้นจํานวน 20 ชิ้น)
KR6 F11: ดาวเทียมท่ีประเทศไทยสร้างด้วยตนเองสามารถส่งไปสํารวจดวงจนัทร์ได้ภายในปี พ.ศ. 2570

F11 (S3P19) 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า 

ลํ้ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและ 
อวกาศ (Earth Space Technology) รวม

ทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์
สําหรับการพัฒนาประเทศด้านภูมิสารสนเทศ 
และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

N39 (S3P19) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประเทศไทยได้เป็นแกนนําหลัก
ในภาคีสําคัญของโลกด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

N40 (S3P19) 
พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความ

มั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ

แผนงาน P20 (S3) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศที่รองรับการวิจัยขั้น
แนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั นวัตกรรม 
(Science Research and Innovation 
Infrastructure and Facility) ที่สําคัญ 
เทคโนโลยฐีาน และโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ 
(National Quality Infrastructure and 
Facility - NQI) ที่เป็นระบบของประเทศ 
มีความก้าวหน้าทัดเทียมประเทศชั้นนําในเอเชีย

ประเทศไทยเป็นหนึ่ง 
ในผู้นําอาเซียนด้าน
เทคโนโลยขีัน้แนวหนา้และ
เทคโนโลยอีวกาศ นําสู่การ
มีอุตสาหกรรมอวกาศที่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงในอนาคต

ประเทศไทยได้รับการ
ยอมรบัให้เปน็สมาชกิหรอื
ร่วมเป็นแกนนําหลักใน
ภาคีสําคัญของโลกด้าน
การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการรเิริม่อตุสาหกรรม
ใหม่และบริการใหม่ใน
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงซึ่งต่อยอดจาก
งานวิจัยขั้นแนวหน้า

**เนื่องจากแผนงานย่อย N39-N40 อยู่ภายใต้แผนงาน P19 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย Non Flagship) N39-N40 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P19

แผนงานย่อย (Non Flagship)แผนงานสําคัญ (Flagship) 

43แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



N41 (S3P20) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย และการพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต 

N42 (S3P20) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและ
บริการ สําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

และบริการแห่งอนาคต

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P20

•  ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมที่สําคัญ เทคโนโลยีฐาน และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ สําหรับ
 การวิจัยขั้นแนวหน้าท่ีทัดเทียมมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต 
•  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมาหรือได้รับการ
 พัฒนายกระดับ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 3

KR1 P20: จํานวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมาหรือได้รับการ
พัฒนายกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและ
สอดรับกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต (เพิ่มขึ้นจํานวน 25 

 ระบบ/แห่ง) 
KR2 P20: จํานวนโครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพท่ีสรา้งใหมห่รอื

จัดหาซื้อมาหรือได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันให้ปรับตัวสู่อนาคต และ
ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (เพิ่มขึ้นจํานวน 

 25 ชิ้น/ระบบ/แห่ง) 

KR3 P20: จํานวนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมา
หรือได้รับการพัฒนายกระดับให้ทัดเทียมสากล เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (เพิ่มขึ้นจํานวน 5 ชิ้น/ระบบ/แห่ง) 

KR4 P20: จํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคณุภาพท่ีไดร้บัการพฒันาทักษะและความเชีย่วชาญในดา้นการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลสําหรับ
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 คน)

KR5 P20: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมาหรือ 

 ได้รับการพัฒนายกระดับ และบริการด้านการตรวจวัด การกําหนด
มาตรฐาน การวเิคราะห์ทดสอบและการรบัรองคณุภาพ 

 (เพิม่ข้ึน 1,000 ล้านบาท)

Obje
ct

ive
: P

20 O1 P20: ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญ และโครงสร้าง 
พื้นฐานทางคุณภาพสําหรับการวิจัยขั้นแนวหน้า สามารถสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปัจจุบันสู่
อนาคต รวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต ทัดเทียมประเทศชั้นนําในเอเชีย รวม
ทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ลงทุนไปแล้ว
ในระบบ ววน. ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

**เนื่องจากแผนงานย่อย N41- N42 อยู่ภายใต้แผนงาน P20 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย 
  (Non Flagship) N41- N42 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P20แผนงานย่อย (Non Flagship)

44 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



กาํลังคนของประเทศ สถาบนัอดุมศกึษา และสถาบนัวจิยัของประเทศได้รบัการพัฒนาให้มีสมรรถนะ/ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม เพือ่เพ่ิมขดีความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื พร้อมพฒันาสู่อนาคต รวมท้ังได้รบัการยอมรบัระดบัสากล

เป้าประสงค์ (Objective)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะ 
ศนูย์กลางกาํลงัคนระดบัสูง (Hub of Talent) 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ศนูย์กลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) 
รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก 

ประเทศไทยมบีคุลากรดา้นการวจิยัและ
พัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เช่น Nobel Prize) 

ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ท่ีมผีลงานและการยอมรบัระดบัภูมภิาค
และนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ผลกระทบ

•  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตาม 
ความตองการของประเทศ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ Tier 1 และ/หรือมีผลงานที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ 
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

• สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยที่ถูกจัดอันดับอยู่ในฐานข้อมูล 
Scimago Institutions Rankings ของโลก มจีาํนวนเพิม่ขึน้อย่างมนียัสําคญั

• ประเทศไทยมีศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน 
 และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน เพิ่มขึ้นอย่าง
 มีนัยสําคัญ
• ผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วม

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคโนโลยีในสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้น

 อย่างมีนัยสําคัญ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) 

P21 P22
P22 (S4) พฒันาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตอบ

โจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงนานาชาติ
N45 (S4P22) พัฒนาระบบนิเวศ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง     
 การพัฒนาเทคโนโลยีของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          

ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
N46 (S4P22) ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ข้อมูลและเข้าถึงการให้บริการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อย่างสะดวกและแพร่หลาย

N47 (S4P22) สร้างระบบและกลไกการทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในรูปแบบ
ภาคีเครือข่าย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านต่างๆ ของประเทศ

P23
P23 (S4) พฒันาการเป็นศนูย์กลางกําลังคนระดบัสงูของอาเซยีนและศนูย์กลาง
 การเรยีนรูข้องอาเซยีนทีม่คีวามร่วมมอืด้านการวิจยั การพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกบัเครอืข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง
F14 (S4P23) พฒันาการเป็นศนูย์กลางกาํลงัคนระดบัสูง (Hub of Talent) และ

ศนูย์กลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซยีน รวมถงึด้านศาสตร์  
 โลกตะวนัออกและมรดกทางวฒันธรรม 
N48 (S4P23) พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืนานาชาต ิ(Global Partnership)

P21 (S4) ยกระดบัการผลิตและพฒันาบุคลากรด้านการวิจยั
และพฒันากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถงึนกั
วิทยาศาสตร์และนวัตกรท่ีมทีกัษะสงูให้มจีาํนวนมากขึ้น

F12 (S4P21) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลัง  
คนด้านวทิยาศาสตร์ รวมถงึนกัวทิยาศาสตร์ และนวตักร  
ทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะ

 พึงประสงค์ที่จําเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้าน
วิชาชีพและวิชาการ

F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจํานวนมากขึ้น และตรงตาม
ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม 

N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทาง   
อาชีพ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัย

 นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร
N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและ   

ความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง 
Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน (P) แผนงานสําคัญ (F) แผนงานย่อย (N)

การพัฒนากําลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

45แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะศนูย์กลาง
กาํลงัคนระดบัสูง (Hub of Talent) ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และศนูย์กลางการเรยีนรู ้(Hub 
of Knowledge) รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก 

ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัย 
และพฒันา รวมถงึนกัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เช่น Nobel Prize) 

ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม ท่ีมผีลงานและการยอมรบัระดบัภมิูภาค
และนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P21 (S4) 
ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร
ที่มีทักษะสูง ให้มีจํานวนมากข้ึน

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ท่ี 4

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 4

•  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Tier 1 และ/หรือมีผลงานท่ีจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ มีจํานวนเพ่ิมขึ้น
 อย่างมีนัยสําคัญ 
•  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
•  สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยท่ีถูกจัดอันดับอยู่ในฐานข้อมูล Scimago Institutions Rankings ของโลก มีจํานวนเพิ่มขึ้น
 อย่างมีนัยสําคัญ 
•  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และ
 หน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตามความต องการของประเทศ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

Obje
ct

iv
e:

 P2
1

O1 P21: ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนัก
วิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มี
สมรรถนะ/ทักษะสูง ให้มีจํานวนมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและเป็นเลิศระดับสากล

O2 P21: บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และ  
นวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จําเป็นควบคู่กับการมีทักษะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P21

KR1 P21:  จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน  
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีสมรรถนะ/ทักษะสูงตรงตามความต้องการของประเทศ (เพิ่มขึ้นเป็น 40 คนต่อประชากร 10,000 คน)

KR2 P21: จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีสมรรถนะ/ทักษะสูง ในสถาบัน
อดุมศกึษา และหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน ท่ีร่วมสร้างหรอืพฒันากบัภาคเอกชน (เพิม่ขึน้เป็น 30 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  

KR3 P21: ร้อยละของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และ
 หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
 นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80)
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O1  F12:  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการมีสมรรถนะ
สูงด้านวิชาชีพและวิชาการ  โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

KR1  F12: จํานวนระบบ/รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับ 
ประเทศ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยใช้

 ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจํานวน 3 ระบบ/ 
 รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตร)
KR2  F12: ร้อยละของบคุลากรด้านการวจัิยและพฒันา กาํลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ 

รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน 
 ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ผ่านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย 

การใช้ผลงานวิจยั องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม (เพิม่ข้ึนร้อยละ 80)
O1  F13:  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน มีทักษะสูงที่ตรงตามความ
ต้องการของประเทศและมีความเป็นเลิศระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม

KR1  F13: ร้อยละของผลงานตพีมิพ์ในวารสารนานาชาต ิTier 1 (เพิม่ข้ึนร้อยละ 20)

KR2  F13: ร้อยละของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี)

KR3 F13: ค่าตัวชี้วัดผลกระทบของการอ้างอิงโดยเฉลี่ย (Field- 
Weighted Citation Impact) ของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า 1.0) 

KR4 F13: ร้อยละของที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมทํางาน     
กับภาคอุตสาหกรรม บริการ และงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)

KR5  F13: จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรทักษะสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทํางานร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมหรอืภาค
บรกิาร (เพิม่ขึน้จาํนวน 3,000 คนต่อปี)

KR6  F13: จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันวิจัยที่ร่วมทํางานวิจัยขั้นแนวหน้าในประเทศและ
/หรือต่างประเทศ ตามที่ปรากฎในผลงานตีพิมพ์ และ/หรือเอกสาร 
โครงการวิจัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 50) 

KR7  F13: จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา และ

 หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลเป็น
 ที่ยอมรับในระดับสากล (เพิ่มขึ้นจํานวน 5 คน)

F12 (S4P21) 
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนัก

วิทยาศาสตร์ และนวตักรทุกคน ให้มคีณุธรรม 
จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่จําเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูง
ด้านวิชาชีพและวิชาการ

F13 (S4P21) 
ผลติและพฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและ
พฒันา กาํลงัคนด้านวทิยาศาสตร์ รวมถงึ
นกัวทิยาศาสตร์ และนวตักร ท่ีมทัีกษะสูง 
ให้มจีาํนวนมากขึน้ และตรงตามความ

ต้องการของประเทศ โดยใช้วทิยาศาสตร์ 
การวจิยั และนวัตกรรม

N43 (S4P21) 
ส่งเสรมิผูม้ศีกัยภาพสูงให้เข้าสู่    

เส้นทางอาชพีและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี
นกัวจิยั นกัวิทยาศาสตร์ และนวัตกร

N44 (S4P21) 
พฒันาเยาวชนให้เป็นผูม้สีมรรถนะและความรู้ 
ฉลาดรูท้างวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์รวมถงึ 

Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

แผนงานสําคัญ (Flagship) แผนงานย่อย (Non Flagship)

**เนื่องจากแผนงานย่อย N43-N44 อยู่ภายใต้แผนงาน P21 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N43-N44 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P21
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ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P22

KR1  P22: จํานวนเทคโนโลยีฐานและเครื่องมือสําคัญที่ได้รับการพัฒนาให้ 
กับสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกบัการดาํเนนิงานตามภารกิจท่ีได้รบั (เพิม่ขึน้จาํนวน 50 ระบบ)

KR2  P22: จํานวนระบบ กลไก หรือมาตรการในการจัดวางเป้าหมายและ
ทิศทางการทํางานร่วมกันของสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจ 

 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันในภาพรวมของประเทศ ให้สามารถ

 เป็นแกนหลักในการสร้างหรือขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ท้าทาย ตอบโจทย์
ภาคเศรษฐกิจและสังคม (เพิ่มขึ้นจํานวน 15 ระบบ)

KR3 P22: จาํนวนระบบ/กลไกในการประเมนิสมรรถนะของสถาบนั/หน่วยงาน 
ภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย   
และพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) ได้กับ
หน่วยงานในต่างประเทศที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ในการกําหนด
ช่องว่างในการพัฒนา (เพิ่มขึ้นจํานวน 3 ระบบ/กลไก) 

KR4  P22: จํานวนสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งได้รับการ
ประเมินสมรรถนะโดยใช้ระบบ/กลไกที่พัฒนาขึ้นให้สามารถเปรียบเทียบ 
(Benchmark) ได้กับหน่วยงานในต่างประเทศที่มีพันธกิจใกล้เคียงกัน 
เพือ่ใช้ในการกาํหนดช่องว่างในการพฒันา (เพิม่ขึน้จาํนวน 15 สถาบนัวิจัย)

KR5  P22: ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนต่างๆ ที่รับรู้
ข้อมูลและเข้าถึงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัยของ
สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อย่างแพร่หลาย (เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 50)
KR6  P22: จํานวนสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scimago Institutions Rankings เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 
สถาบันวิจัย)

ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม ท่ีมผีลงานและการยอมรบัระดบัภมูภิาค 
และนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เช่น Nobel Prize) 

ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลาง
กาํลงัคนระดบัสูง (Hub of Talent) ด้านวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub 
of Knowledge) รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก

แผนงาน P22 (S4) 
พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถ
เทียบเคียงระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 4

•  ผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
•  สถาบนัด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมไทยท่ีถกูจดัอนัดบัอยูใ่นฐานข้อมูล Scimago Institutions Rankings ของโลก มจํีานวนเพิม่ขึน้อย่างมนียัสําคญั 
•  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

Obje
ct

ive
: P

22 O1 P22: สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนานวตักรรม ได้รบัการพฒันาให้มสีมรรถนะ ขีดความสามารถ และมศีกัยภาพในการสร้างหรอืส่งเสรมิ 
การขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ท้าทาย ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจัดวางเป้าหมายและ
ทิศทางการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจน
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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N45 (S4P22) พัฒนาระบบนิเวศ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีของสถาบันด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทันสมัย 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

N46 (S4P22) ส่งเสริมให้เกิดการ
รับรู้ข้อมูลและเข้าถึงการให้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อย่างสะดวกและแพร่หลาย

N47 (S4P22) สร้างระบบและ 
กลไกการทํางานรว่มกนัอยา่งเขม้แขง็

ในรูปแบบภาคีเครือข่าย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านต่างๆ ของประเทศ

แผนงาน P23 (S4) 

•  ผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

•  ประเทศไทยมีศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของ
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง 
(Hub of Talent) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตร์
โลกตะวันออก

ประเทศไทยมีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีมีผลงานและการยอมรบัระดบัภมิูภาคและนานาชาตเิพิม่ขึน้
อย่างมีนัยสําคัญ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียนและ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับ
เครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง 

ผลกระทบของยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตร์ที่ 4
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O1 P23: สถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจัย 
และ/หรือเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกหรือภูมิภาคในการ
สร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

O2 P23: ประเทศไทยมีการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียน (Hub of Talent) 
และศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน (Hub of Knowledge) รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก

**เนื่องจากแผนงานย่อย N45- N47 อยู่ภายใต้แผนงาน P22 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย
   (Non Flagship) N45- N47 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P22แผนงานย่อย (Non Flagship)

49แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



F14 (S4P23) 
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
และศนูย์กลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge) ของอาเซยีน 

รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม

N48 (S4P23) 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 

(Global Partnership)

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results) : P23

KR1 P23: ประเทศไทยมีศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียน (Hub of Talent) (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 แห่ง)
KR2 P23: ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน (Hub of Knowledge) รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 แห่ง)
KR3 P23: ร้อยละของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
 ความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้าน ววน. และมีโครงการร่วมกับเครือข่าย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40)

KR4  F14: จํานวนสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชนของไทยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลก ที่อยู่ 
ในฐานข้อมูล Scimago Institutions Rankings (เพิ่มขึ้นจํานวน 
30 สถาบัน/ศูนย์)

KR5 F14: จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่เกิดจาก
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) และศูนย์กลางกําลังคน
ระดับสูง (Hub of Talent) ได้รับการตีพิมพ์ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
ของฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI (เพิ่มขึ้นจํานวน 30 เรื่องต่อปี)

KR6 F14: จํานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดจาก
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน โดยเป็น 
ผลงานที่สร้างร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นในภูมิภาค 
อาเซียน (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ชิ้นงาน)

KR7 F14: ร้อยละการถูกอ้างอิง (Cited) ของผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ที่เกิดจากศูนย์กลางการ
เรียนรู้ (Hub of Knowledge) และศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง 
(Hub of Talent) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20)

KR8 F14: ร้อยละผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกิดจาก 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) และศูนย์กลางกําลังคน
ระดับสูง (Hub of Talent) ได้รับการเผยแพร่ด้วยช่องทางต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาต่างประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 90)

KR9 F14: จํานวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอนและนักศึกษา
ไทยและต่างชาติที่ร่วมงาน/ศึกษาในศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of 
Knowledge) และศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 600 คน)

O 1  F14: ประเทศไทยมีศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) โดย
ความร่วมมือของสถาบัน/ศูนย์วิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมทั้งมีกลไกและมาตรการที่
สามารถดึงดูดคนไทย และต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ/ระดับ 
สูง ให้อยู่ในประเทศและร่วมโครงการด้าน ววน. กับประเทศไทย

O 2  F14: ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
 ของอาเซียน โดยความร่วมมือของสถาบัน/ศูนย์วิจัย ในสถาบัน
 อุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่มุ่งเน้น

สร้างองค์ความรู้ที่มีเอกลักษณ์ในศาสตร์ สาขา ประเด็น หรือบริบท 
 รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 ในด้านต่างๆ อกีทัง้เพือ่ดงึดดูคนไทยและต่างชาต ิรวมท้ังผูเ้ชีย่วชาญ 

ให้มาศึกษาเรียนรู้และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

KR1  F14: ประเทศไทยมีศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 
ของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนา

 ขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/สถาบันที่มีอยู่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 แห่ง)
KR2 F14: ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
 ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออกและ

มรดกทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/ 
สถาบันที่มีอยู่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 แห่ง)

KR3 F14: จํานวนกลไก/มาตรการ/โครงสร้างพื้นฐาน ที่แสดงให้เห็นว่า
สามารถดึงดูดคนไทย และบุคลากรวิจัยต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษ/ระดับสูงให้มาร่วมโครงการด้าน ววน. และ/หรือศูนย์กลาง

 กําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ในประเทศไทย รวมทั้งคงอยู่
 ในประเทศ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 กลไก/มาตรการ/โครงสร้างพื้นฐาน)

แผนงานสําคัญ (Flagship) แผนงานย่อย (Non Flagship)

**เนื่องจากแผนงานย่อย N48 อยู่ภายใต้แผนงาน P23 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N48 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P23

50 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



N49 (P24) 
แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศในด้านต่างๆ

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P24

KR1 P24: จํานวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อการจัดการ  
ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ชิ้น/ 
ศูนย์ข้อมูล)

KR2 P24: จํานวนชุดความรู้สาธารณะ นวัตกรรมและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เกี่ยวกับปัญหาและ 
การจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วน 
อย่างเป็นระบบ (เพิ่มขึ้นจํานวน 50 ชิ้น)

KR3 P24: ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็น 
ผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เร่งด่วน ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80)

KR4 P24: จํานวนข้อมูลและชุดความรู้เพื่อการลงทุนในการพัฒนา
กําลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ที่เกี่ยวข้องกับ  
การรับมือภาวะวิกฤติเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศปรับตัวได้        

 มีความมั่นคงในทุกมิติ (เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ชิ้น )

** เนื่องจากแผนงานย่อย N49 อยู่ภายใต้แผนงาน P24 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N49 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P24

แผนงาน P24 
แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
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O1 P24: มุ่งให้ความสําคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศที่่เป็นปัญหาเร่งด่วน ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการ
และฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ (Resilience) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านความรู้ กําลังคนและ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ

แผนงานย่อย (Non Flagship)

51แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 



N50 (P25) พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน.
N51 (P25) ส่งเสริมและขยายผลการนํางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
N52 (P25) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
N53 (P25) พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน ววน.
N54 (P25) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการคาดการณ์อนาคตด้าน ววน.

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) : P25

KR1 P25: จํานวนระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. แบบ  
บูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม 
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีต้นทุนหรือการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า (เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ระบบ)

KR2 P25: จํานวนระบบและกลไกในการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
นิเวศ ววน. และการส่งเสริมและการขยายผลการนํางานวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย (เพิ่มขึ้นจํานวน 2 ระบบ)

KR3 P25:  จาํนวนระบบตดิตามประเมนิผลการลงทุนด้าน ววน. 
 ที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ      

คุ้มค่าในการลงทุน (เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ระบบ)
KR4 P25:  จํานวนระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการและนําไปสู่  
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(เพิ่มขึ้นจํานวน 1 ระบบ)

** เนื่องจากแผนงานย่อย N50-N54 อยู่ภายใต้แผนงาน P25 ดังนั้น OKRs ของแผนงานย่อย (Non Flagship) N50-N54 จึงนําส่งร่วมกันกับ OKRs ของแผนงาน P25

แผนงาน P25
พัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และขับเคล่ือนการดําเนินงานของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570

Objec
tiv

e:
 P2

5
O1 P25: ยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขับเคลื่อนการดําเนินงานของแผนด้าน ววน. 
พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนด

แผนงานย่อย (Non Flagship)

52 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
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สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�ม
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