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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนากำลังคนและสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน 

 

O1F10: บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ 
นวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ทุกคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะในการอยูร่่วม
ในสังคม ควบคู่กับการมสีมรรถนะ
สูงด้านวิชาชีพและวิชาการ  
O2F10: บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ 
นวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน สามารถสร้าง
นวัตกรรม/ระบบเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่เกีย่วข้องด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมของคนใน
สังคมไทย 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนากำลังคนด้านการ
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลยั
เครือข่ายในต่างประเทศ 
(จำนวนระบบ/รูปแบบ
กิจกรรม/หลักสูตร) 

KR1F10: จำนวนระบบ/รูปแบบ
กิจกรรม/หลักสูตรที่สร้างขึ้นมา
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรม 
ของบุคลากรดา้นการวิจัยและ
พัฒนา นักวิทยาศาสตร์ และ  
นวัตกรในสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วย งานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่บ่งช้ีถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะในการอยู่
ร่วมในสังคม (ระบบ/รูปแบบ
กิจกรรม/หลักสูตรสามารถพัฒนา
ปรับปรุง และไดร้ับมาตรฐานการ
ยอมรับในระดับประเทศ) (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 ต่อปี) 

- - - 1 - 

1.ส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากรดา้นการวิจยัและ
พัฒนา นักวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกร และปลูกฝัง
เพื่อพัฒนาจิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะใน
การอยู่ร่วมในสังคม  
(จำนวนบุคลากร) 

KR2F10: จำนวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา 
นักวิทยาศาสตร์ และนวตักร    
ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ที่ผ่านการพัฒนา
พฤติกรรมและปลูกฝังเพื่อพัฒนา 
จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะในการอยู่ร่วมในสังคม 

5 5 5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

   จากหลักสูตร/Platform 
(ระบบ)/รูปแบบกิจกรรมที่ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อป ี 

     

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการทำ
วิจัยนวัตกรรมต้นแบบเพื่อ
กำหนดคุณลักษณะที่บ่งช้ี
ถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรมด้านการวิจัย 
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และนวัตกร 
(จำนวนโครงการวิจยั) 
 

KR3F10: จำนวนนวตักรรม
ต้นแบบท่ีสามารถนำมาเป็น
เครื่องมือหรือองค์ประกอบใน 
การพัฒนาตัวช้ีวัดหรือพัฒนา 
คุณลักษณะที่บ่งช้ีถึงการมี
คุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ และนวตักรใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
ในประเทศไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 ต่อปี) 

1 1 1 1 1 

O1F11: ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
มีทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการ
ของประเทศและมีความเป็นเลิศ 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์และ
นวัตกร โดยใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

KR1F11: ร้อยละบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน มีทักษะสูงที่ตรง
ตามความต้องการของประเทศ  

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 ระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม  
O2F11: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
กำลังระดับสูง (Hub of Talent) ที่
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการ 
และงานวิจัยขั้นแนวหน้าของ
ประเทศ 

(จำนวนบุคลากร) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป)ี      
1.ส่งเสรมิบุคลากรดา้น
การวิจัยและพัฒนา 
นักวิทยาศาสตร์และ 
นวัตกรทำงานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมบริการ 
และงานวิจัยขั้นแนวหน้า
ของประเทศ 
(จำนวนนักวิจัย) 
 

KR6F11: ร้อยละของที่ปรึกษา/
นักวิจัยอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วม
ทำงานกับภาคอุตสาหกรรม 
บริการ และงานวิจัยขั้นแนวหน้า
ของประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ต่อป)ี 
KR7F11: จำนวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา 
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร 
ทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันวิจัยที่ทำงานร่วมกัน
กับภาคอุตสาหกรรมบริการและ 
งานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ 
(เพิ่มขึ้น 3,000 คนต่อป)ี 

- - - 1 - 

O1P22: สถาบัน/หน่วยงานภาครฐัท่ี 
มีพันธกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไดร้ับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะ ขีดความสามารถ และมี
ศักยภาพในการสร้างหรือส่งเสริม  
การขับเคลื่อนนวตักรรมที่ท้าทาย 
ตอบโจทย์ภาคเศรษฐกจิและสังคม  

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการ 
ทำวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้าน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
(จำนวนโครงการ) 
 

KR1P22: จำนวนเทคโนโลยีฐาน
และเครื่องมือสำคญัที่ได้รับการ
พัฒนาให้กับสถาบัน/หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการดำเนินงานตาม 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

 โดยมีการจัดวางเป้าหมายและทิศ
ทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณา
การ เพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ตลอดจน
พัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 ภารกิจท่ีได้รับ (50 ระบบ/หน่วย 
ภายใน 5 ปี) 

     

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
กำหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการทำงานร่วมกันกับ
สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีพันธกิจด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  
(จำนวนโครงการ) 

KR2P22: จำนวนระบบ กลไก 
หรือมาตรการในการจัด
วางเป้าหมายและทิศทางการ
ทำงานร่วมกันของสถาบัน/
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้าน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันในภาพรวมของ
ประเทศ ให้สามารถเป็นแกน
หลักในการสร้างหรือขับเคลื่อน
นวัตกรรมที่ท้าทาย ตอบโจทย์
ภาคเศรษฐกิจและสังคม (15 
ระบบ ภายใน 5 ปี)  

- - 1 1 1 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนการทำ
วิจัยให้ประชาชนเข้าถึง
การให้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิจัยของสถาบัน/
หน่วยงานภาครัฐ 
(จำนวนโครงการวิจยั) 

KR4P22: ร้อยละของประชาชน
ในกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่รับรู้ข้อมลูและเข้าถึง
การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวจิัยของสถาบัน/
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้าน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  

5 5 5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ 
(strategic) 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(Objective) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ผลสัมฤทธิ์  
(Key Results) 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
66 67 68 69 70 

   เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม อย่างแพรห่ลาย 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดภายใน 
5 ปี) 

     

 


