สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แผนงำนสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563
นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสาคัญ (Flagship) เพื่ อเป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการจัดทาข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสาคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการ
โปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิ ดชอบแผนงานนั้นๆ
*หมายเหตุ

การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิ ดชอบ

แผนงานนั้นๆ

Platform 1 การพั ฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
P.1: สร้ำงระบบผลิตและพั ฒนำกำลังคนให้มีคุณภำพ
FS 1: Industrial postdocs (กำรทำวิจัยและนวัตกรรมระดั บหลังปริญญำเอก หลังปริญญำโทและบัณฑิตศึ กษำรองรับ
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒนำกลไกสร้ำงและสะสมบุคลำกรวิจัยที่มีคุณภำพสูง สำมำรถเป็นนักวิจัยระดับหัวหน้ำโครงกำรรวมถึงกำรสร้ำง
ผูจ
้ ัดกำรนวัตกรรม (Innovation manager) ที่เป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงสถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมเพื่ อ
รองรับกำรวิจัยและกำรพั ฒนำนวัตกรรมของอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนำคต
2. เพื่ อดึงดูดผูม
้ ีศักยภำพสูงให้เข้ำสู่เส้นทำงอำชีพวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยรวมถึงดึงดูดผูม
้ ีศักยภำพสูงจำก
ต่ำงประเทศ และเพิ่ มโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัยของรัฐและภำคอุตสำหกรรมได้ร่วมงำนกับนักวิจัยที่มี
ศักยภำพสูงจำกต่ำงประเทศ
3. เพื่ อยกระดับให้กำรทำงำนวิจัยระดับหลังปริญญำเอกและหลังปริญญำโทเป็นทำงเลือกที่สำคัญในกำรเลือกอำชีพ
4. เพื่ อกำหนดรูปแบบกำรพัฒนำนักวิจัยในอุตสำหกรรมที่เชื่อมโยงกับภำคกำรศึกษำโดยสร้ำงกลไกกำรสนับสนุนให้เกิด
กำรทำวิจัยและพั ฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรสะสมและพั ฒนำศักยภำพนักวิจัยระดับหลังปริญญำเอก หลังปริญญำโท และ
บัณฑิตศึกษำในสำขำที่สำคัญต่อกำรพั ฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

1 / 12

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P4: ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำนขับเคลื่อนประเทศในอนำคต (AI for All)
FS 2: AI for All (ปัญญำประดิษฐ์สำหรับทุกคน)
(1) ปัญญำประดิษฐ์สำหรับทุกคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ำงกระแสควำมสนใจด้ำนปัญญำประดิษฐ์สำหรับสำธำรณะและสร้ำงกำรรับรู้ในสังคม
2. เพื่ อสร้ำงควำมเข้ำใจและพื้ นฐำนกำรศึกษำด้ำนปัญญำประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยำวชน
3. เพื่ อพัฒนำผูท
้ ี่สำมำรถทำงำนด้ำนปัญญำประดิษฐ์ให้มีเพี ยงพอต่อตลำดงำน มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่อง (AI/Machine Learning) ได้
4. เพื่ อสนับสนุนให้มีกำรเปลี่ยนผ่ำนธุรกิจสู่ยุคปัญญำประดิษฐ์
5. เพื่ อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรนำเทคโนโลยีด้ำนปัญญำประดิษฐ์เป็นฐำนให้กับสังคมโดยกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำและ
ส่งเสริมปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
(2) ปัญญำประดิ ษฐ์/ วิทยำกำรหุ่นยนต์ สำหรับทุกคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนทุกระดับ ทั้งนักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย ผูท
้ ำงำนในอุตสำหกรรม
ครู/อำจำรย์ ให้เห็นถึงควำมสำคัญและกำรใช้ประโยชน์ได้จริงของวิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2. เพื่ อพัฒนำบุคลำกร ให้มีศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และปัญญำประดิษฐ์
3. เพื่ อส่งเสริมกำรวิจัย พั ฒนำเทคโนโลยี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคโนโลยีให้กับผูใ้ ช้งำนและผูป
้ ระกอบกำร
ทั่วไปเพื่ อให้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
4. เพื่ อพั ฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของผูป
้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญำประดิษฐ์ ให้มีศักยภำพสูงขึ้น จำกกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน
5. เพื่ อพัฒนำอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และปัญญำประดิษฐ์ของประเทศให้ได้มำตรฐำนสำกล
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจของคนไทยต่อเทคโนโลยีปญ
ั ญำประดิษฐ์ รวมถึง
พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปัญญำประดิษฐ์
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

2 / 12

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P5: ส่งเสริมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ และกำรวิจัยพื้ นฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ
FS 3: Quantum Research (กำรสร้ำงโอกำสและควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตั ม)
วัตถุประสงค์
1. สร้ำงงำนวิจัยและทีมวิจัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
2. สร้ำงบุคลำกรเพื่ อเตรียมรับเทคโนโลยีควอนตัม
3. เพื่ อให้ประเทศไทยสำมำรถเป็นแหล่งกำเนิดและผูพ
้ ั ฒนำเทคโนโลยีควอนตัมได้
4. เพื่ อให้ประเทศไทยเป็นผูน
้ ำด้ำนเทคโนโลยีควอนตัมในกลุ่มประเทศอำเซียน
5. เพื่ อให้ประเทศไทยมีควำมสำมำรถเพี ยงพอในกำรเป็นพั นธมิตรในโครงกำรวิจัยและพั ฒนำเทคโนโลยีควอนตัมที่สำคัญ
ของโลก
เป้ำหมำย
1. ทำให้ประเทศไทยติด Top 5 ของเอเชียในงำนวิจัยด้ำนควอนตัม และเป็นผูน
้ ำในภูมิภำคอำเซียนที่ดึงดูดนักวิจัยและนัก
ลงทุนเข้ำมำในประเทศไทย
2. สำมำรถประยุกต์ใช้และแสดงให้เห็นศักยภำพของ QT2.0 ในกำรแก้ปญ
ั หำเฉพำะบริบทของไทย เช่น กำรเพิ่ มผลผลิต
ทำงกำรเกษตร กำรจัดกำรน้ำ กำรลดระยะเวลำในกำรคิดค้นและผลิตยำสำหรับโรคในเขตร้อน
3. สร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศที่สำมำรถพั ฒนำต่อยอดเป็นอุตสำหกรรมใหม่ในประเทศได้ เพื่ อเพิ่ ม
ควำมสำมำรถและโอกำสในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ และลดกำรขำดดุลกำรค้ำ
4. สร้ำงโครงสร้ำงพื้ นฐำนเพื่ อเตรียมประเทศเข้ำสู่กำรพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมในยุค QT2.0 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน
ควำมมั่นคงของข้อมูลและระบบสื่อสำร
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

FS 4: Space Consortium (ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย)
วัตถุประสงค์
1. ใช้ดำวเทียมเป็นโจทย์ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนเทคโนโลยีอวกำศด้วยกำรพั ฒนำคน ผ่ำนควำม
ร่วมมือด้ำนโครงสร้ำงพื้ นฐำนทำงเทคโนโลยีอวกำศระดับชำติ (Space Technology National Platform)
2. สร้ำงแรงกระตุ้น และกลไกในกำรทำงำน และกำรมีส่วนร่วมพั ฒนำเทคโนโลยีดำวเทียมและอวกำศแบบบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐภำยในประเทศ เพื่ อสร้ำงกำลังคนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีอวกำศในประเทศให้เพี ยงพอ
3. เป็นแกนกลำงในกำรขับเคลื่อน พั ฒนำกลไกในกำรส่งต่อและถ่ำยทอดเทคโนโลยีอวกำศ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ
และภำคเอกชนในประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่ อให้เกิดควำมเชื่อมโยงในกำรพั ฒนำและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกำศของ
ประเทศไทยได้อย่ำงยั่งยืน
4. สนับสนุนกำรใช้องค์ควำมรู้จำกเทคโนโลยีอวกำศและดำวเทียม ไปสู่กำรต่อยอดและพั ฒนำนวัตกรรมสำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ ออนำคต
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศด้ำนกำรออกแบบและสร้ำงดำวเทียม และเทคโนโลยีอวกำศ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/
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FS 5: Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำประเทศไทย)
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนทุนวิจัยเริม
้ ำ
่ ต้นให้แก่นักวิจัยที่มีศักยภำพสูงในกำรทำวิจัยขั้นแนวหน้ำเพื่ อยกระดับควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
2. ริเริ่มโปรแกรมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำในระบบวิจัยของประเทศที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมและสำมำรถเป็นแพลตฟอร์ม
ในกำรเชื่อมโยงงำนวิจัยขั้นแนวหน้ำของไทยกับนำนำชำติ ในกำรเจรจำควำมร่วมมือ ดึงดูดกำรลงทุนวิจัยและโอกำสในกำร
ผลักดันโจทย์วิจัยของประเทศไทยเป็นวำระกำรวิจัยระดับนำนำชำติ
3. ดึงดูดนักวิจัยและผูเ้ ชี่ยวชำญชั้นเลิศให้มำทำงำนในประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยนักวิจัยและผูเ้ ชี่ยวชำญ
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศเพื่ อดูดซับควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรพั ฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่สำคัญต่อกำรพั ฒนำ
ประเทศ
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และเทคโนโลยี เพื่ อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมกับ
ลักษณะเฉพำะของคนไทย สร้ำงโอกำสให้นักวิจัยในประเทศได้ทำงำนวิจัยที่มีควำมเสี่ยงสูงและมีแนวคิดเพื่ อควำมเป็นเลิศ
ทำงควำมรู้ เพื่ อที่คนไทยจะเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีขั้นสูงในอนำคต สนับสนุนควำมมั่นคงของประเทศ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/

FS 6: Social and humanity Frontier Research (กำรยกระดับคุณภำพและสมรรถภำพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้ วย
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิ ลปศำสตร์)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อกำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำสังคมไทยให้มีควำมเจริญด้ำนวัฒนธรรมและควำมรู้เท่ำทันแนวโน้มของงำนวิจัยแนว
หน้ำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ในระดับโลก
2. เพื่ อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และควำมรู้เชิงประยุกต์ด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ ซึ่งสำมำรถ
นำไปใช้พัฒนำทุนมนุษย์
3. เพื่ อสร้ำงระบบนิเวศและเครือข่ำยนักวิจัยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ ที่เอื้อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัย
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำชุดควำมรู้ระดับแนวหน้ำและประยุกต์ใช้ผลงำน จำกกำรวิจัยด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปะศำสตร์
เพื่ อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
กำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย และสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) http://www.nxpo.or.th/B/
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สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่ อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
P7: โจทย์ท้ำทำยด้ ำนทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร
FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่งเสริมและสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรลดขยะ ให้เกิดต้นแบบกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
แบบบูรณำกำร
2. เพื่ อขับเคลื่อนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อแก้ปญ
ั หำขยะชุมชน ขยะพลำสติก ขยะอุตสำหกรรม และขยะจำกภำค
กำรเกษตรทั้งในระดับพื้ นที่และในระดับประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและทำงำนร่วมกับวิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่ อ
สังคมในกำรจัดกำรขยะในพื้ นที่
3. เพื่ อพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องเพื่ อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้ำงเครือข่ำยอัจฉริยะสู่ต้นแบบกำรจัดกำรของ
เสียอย่ำงบูรณำกำร
4.

เพื่ อพัฒนำนโยบำยและเครื่องมือกำรจัดกำรเพื่ อกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะทุกประเภทบนบกและ

ในทะเลให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
กำรลดขยะบนบกและขยะทะเลในพื้ นที่ต่ำง ๆ ของประเทศ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
FS 8: PM 2.5
วัตถุประสงค์
สนับสนุนกำรจัดกำรปัญหำ PM2.5 เพื่ อ Quality, Information and Communication ในประเทศไทยอย่ำงบูรณำกำร
โดยใช้ควำมรู้ กำรวิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำย
กำรลด PM2.5 ของประเทศอย่ำงบูรณำกำร
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
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สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

FS 9: Water security (กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อบริหำรจั ดกำรควำมมั่นคงทำงด้ ำนน้ำ )
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลของระดับปริมำณควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรใช้น้ำในภำคส่วนต่ำงๆ รวมถึง
ปริมำณน้ำต้นทุนทั้งที่อยู่ในระบบบัญชีน้ำและที่ยังไม่อยู่ในระบบบัญชีน้ำ ให้มีควำมละเอียดแม่นยำเพื่ อสนับสนุนกำรวำงแผน
และเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงน้ำในระยะยำว
2. พั ฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำมำรถวัดและติดตำม (near real-time) กำรใช้น้ำในกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งระบบที่
ช่วยเพิ่ มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำ ทั้งในด้ำนบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรและระบบกำรแจกจ่ำยน้ำเพื่ อลดควำมสูญเสีย และ
จัดกำรจัดเหมำะสมกับมูลค่ำของน้ำในทุกภำคส่วน
3. พั ฒนำระบบพยำกรณ์ล่วงหน้ำที่มีควำมแม่นยำในระดับพื้ นที่ และพั ฒนำกลไกและเครื่องมือสนับสนุนกำรเพิ่ มศักยภำพ
ของภำคส่วนต่ำงๆ ในระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภัยพิ บัติด้ำนน้ำให้เกิดขึ้นแบบมีส่วนจะช่วยบรรเทำระดับผลกระทบและ
ควำมเสียหำยได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
4. พัฒนำควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจัดกำรที่ช่วยเพิ่ มควำมมั่นคงของในมิติคุณภำพน้ำและสุขอนำมัยและ
สำธำรณูปโภคในภำคส่วนต่ำงๆ เช่น ภำคเมืองและภำคบริกำร ระบบนิเวศน์
เป็นต้น
เป้ำหมำย
สังคมมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำสูงขึ้น
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
P8: สังคมสูงวัย
FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย)
วัตถุประสงค์
1.

เพื่ อบูรณำกำรภำควิชำกำร ภำคนโยบำย ภำคปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนภำคเอกชน และภำคประชำสังคม รองรับ

สังคมสูงวัย กำรดูแลสุขภำวะของผูส
้ ูงอำยุอย่ำงเป็นองค์รวม เพื่ อนำไปสู่กำรสูงอำยุอย่ำงอยู่ดีมีสุข ลดภำระทำงกำรเงิน
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
2.

เพื่ อกำหนดและขับเคลื่อนนโยบำยรองรับสังคมด้วยนวัตกรรมทำงข้อมูล

3. ต่อยอดองค์ควำมรู้และผลกำรวิจัยที่มีมำแล้วในอดีต ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ ในกำรพั ฒนำคุณภำพชีวิตผูส
้ ูงอำยุรุ่นปัจจุบัน
และรุ่นต่อไปในอนำคต ด้วยกำรขยำยผลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยในเมืองและชนบท
4. เพื่ อสร้ำงสรรค์และพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมที่จะให้คนทุกวัยเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
5. เพื่ อเพิ่ มโอกำสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในบริบทของสังคมสูงวัย
6.

สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้สังคมไทย และเตรียมกำรรองรับสังคมสูงวัยผ่ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

(Life-Long Learning)
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัยมีควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูงวัย
2. ผูส
้ ูวัยสำมำรถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ
3. ระบบและนิเวศที่เหมำะสมเพื่ อรองรับสังคมสูงวัย (Integrated system for Active Aged Society)
4. ประเทศไทยสำมำรถปรับตัวและใช้โอกำสใหม่ในทำงเศรษฐกิจ Silver economy
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
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สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

P9: สังคมคุณภำพและควำมมั่นคง
FS 11: Open Society - Social Change (กำรสร้ำงสังคมเปิดเพื่ อกำรปฏิรูปสังคม)
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
1. เพื่ อให้สังคมไทยมีกลไกควำมเป็นสังคมเปิด (Open Society) มีกำรกำหนดและดำเนินนโยบำยสำธำรณะเพื่ อสร้ำงเสริม
ควำมเป็นประชำธิปไตย ควำมเป็นธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม และควำมยั่งยืน
2. เพื่ อสร้ำงสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
FS 12: ควำมปลอดภัยทำงถนน
วัตถุประสงค์
1. สังเครำะห์งำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบำยกำรลดอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ และกำรวิจัย
เชิงระบบเพื่ อวิเครำะห์ช่องว่ำงควำมรู้และช่องว่ำงทำงนโยบำย ปัจจัยสำเร็จ ปัจจัยล้มเหลวของประเทศไทย
2. พั ฒนำระบบข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงบูรณำกำร เพื่ อใช้ในกำรระบุปญ
ั หำ กำรดำเนินกำรแก้ไข และกำกับติดตำม
3. พั ฒนำนวัตกรรมเพื่ อกำรลดอุบัติเหตุทำงถนน
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยจัดกำร และพั ฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรทำงำนแบบบูรณำกำรทั้งระดับพื้ นที่
และระดับประเทศ
5. พั ฒนำโมเดลต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนนอย่ำงบูรณำกำรเต็มพื้ นที่
เป้ำหมำย
อัตรำกำรตำยและอุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทยลดลง
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
https://www.nrct.go.th/
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Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขัน
P.10: ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ
FS 13: Technology Localization (กำรพั ฒนำต่ อยอดเทคโนโลยีจำกต่ ำงประเทศสำหรับอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์)

วัตถุประสงค์
1. พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศในสำขำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ (Technology Localization)
2. เพื่ อพัฒนำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และสร้ำงกลไกควำมร่วมมือ กำรดำเนินระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ และภำคเอกชน)
3. สนับสนุนให้มีกำรนำระบบ Technology เป้ำหมำยจำกต่ำงประเทศ มำทดลองศึกษำเรียนรู้วิธก
ี ำรใช้งำนวิเครำะห์ทดสอบ
และกำรออกแบบและพัฒนำให้มีลักษณะตรงควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนและสภำพแวดล้อมของประเทศไทย
4. ลดกำรซื้อและลดกำรนำเข้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่ำงประเทศ (Reduction of Imported Technology and
Innovation) และ เพิ่ มกำรลงทุนร่วมระหว่ำงผูป
้ ระกอบกำรไทยและต่ำงประเทศเพื่ อพั ฒนำสินค้ำและนวัตกรรมให้มำกขึ้น
5. สร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม (Value Added) จำกกำรใช้วัตถุดิบในประเทศมำกขึ้น และมีกำรพั ฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product
Development) ที่มีเทคโนโลยีของตัวเอง
6. สร้ำงและพัฒนำกำลังคน (Manpower Development) รวมถึงพัฒนำและยกระดับศักยภำพของผูป
้ ระกอบกำร (LE,
SME, and Startup Development)
เป้ำหมำย
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพั ฒนำเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่เหมำะสมกับบริบทกำรพั ฒนำอุตสำหกรรมของ
ไทยผ่ำนกำรทดลองใช้งำนจริง กำรถ่ำยทอดพั ฒนำและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนำจำกต่ำงประเทศ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/

FS 14: Public-Private Partnership for RDI (PPP-RDI)
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศรำยสำขำ โดยอำศัยควำมสำมำรถของภำคเอกชนขนำด
ใหญ่ในกำรถ่ำยทอด และให้มุ่งเน้นให้เกิดเป้ำหมำยร่วมกับภำคส่วนอื่น อำทิ เอกชนรำยกลำง-เล็ก หรือภำคประชำชนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีกำรทำงำนที่สอดรับกันอย่ำงมีประสิทธิผล
2. เพื่ อพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นกำลังหลักในกำรช่วยยกระดับ
อุตสำหกรรมอย่ำงเป็นระบบ
3. สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนวิจัย พั ฒนำ และนวัตกรรมในประเทศ
เป้ำหมำย
กำรยกระดับผูป
้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กด้ำนนวัตกรรม/กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มโดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือด้ำน
วิจัยพั ฒนำและนวัตกรรมระหว่ำงภำครัฐกับผูป
้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ในห่วงโซ่มูลค่ำที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/
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FS 15: อุทยำนวิทยำศำสตร์
(1) โครงกำรยกระดั บคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภำคด้ วยองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
1. เพื่ อยกระดับควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม
2. เพื่ อเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำหรับอุตสำหกรรมผ่ำนกำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรใน
สถำบันกำรศึกษำ
3. เพื่ อสร้ำงรำยได้และลดควำมเหลื่อมล้ำของผูป
้ ระกอบกำรในท้องถิ่นจำกภูมิปญ
ั ญำผสมผสำนกับเทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม่
4. เพื่ อสร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
(2) โครงกำรสร้ำงกำลังคนและทักษะแห่งอนำคตในภูมิภำคเพื่ อตอบโจทย์กำรพั ฒนำนวัตกรรมของประเทศ
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
1. เพื่ อสร้ำงกำลังคนและทักษะแห่งอนำคตในภูมิภำค ให้ตอบโจทย์กำรพั ฒนำนวัตกรรมของประเทศ
2. เพื่ อสร้ำงระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถำบันกำรศึกษำ
3. เพื่ อพัฒนำงำนวิจัยให้เป็นเทคโนโลยีเข้มข้น สร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมของประเทศ
ด้วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/

FS 16: BCG in Action (กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่ อกำรพั ฒนำที่ยั่งยืน)

วัตถุประสงค์
1. พัฒนำแพลตฟอร์มสร้ำงนวัตกรรมภำยใต้แนวคิด BCG เพื่ อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน (disruption) กระจำยโอกำสและรำยได้อย่ำงทั่วถึง ใน 4 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่
เกษตรและอำหำร สุขภำพและกำรแพทย์ พลังงำนและวัสดุชีวภำพ และกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
2. วำงรำกฐำนกำรสร้ำงเศรษฐกิจ BCG เป็นฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ
3. ลดปริมำณของเสียทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรม และปริมำณขยะ
เป้ำหมำย
กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงนวัตกรรมในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 4 กลุ่ม โดยเชื่อมโยงกับกำรพั ฒนำเชิงพื้ นที่ ภำยใต้
แนวคิดเศรษฐกิจ BCG
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (บพข.) http://www.nxpo.or.th/C/
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FS 17: Genomics (แผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทย)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสนับสนุน วิจัยและพัฒนำ ด้ำนกำรแพทย์แบบจีโนมิกส์ ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี กำรพั ฒนำโครงสร้ำง
พื้ นฐำนที่สำคัญ พั ฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และบริหำรจัดกำรเพื่ อผลักดันและต่อยอด สู่กำรบริกำรและอุตสำหกรรม
ทำงด้ำนกำรแพทย์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับภูมิภำค และประชำชนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
จำกกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ
เป้ำหมำย
กำรยกระดับกำรแพทย์จีโนมิกส์ในไทยให้ก้ำวสู้กำรเป็นผูน
้ ำในอำเซียน
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.)
https://www.hsri.or.th/researcher
FS 18: Smart Farming
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ (Wisdom) ด้วยกระบวนกำรวิจัยด้ำนกำรพั ฒนำระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรโดยใช้
ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ตั้งแต่ต้น
น้ำ ได้แก่ เกษตรกร กำรส่งเสริมกำรพั ฒนำกำรรวมกลุ่มเพื่ อผลิตสินค้ำเกษตรแบบครบวงจร
2. เพื่ อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกรโดยกำรลดต้นทุน (Economical of scale) และพั ฒนำระบบกำร
ผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อม (Economic wealth and Environmental Wellness) เพื่ อให้เกษตรกร
สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงในรูปแบบต่ำงๆ ได้ก่อให้เกิดต้นแบบธุรกิจเกษตรที่ยั่งยืนที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกเกษตรกรสู่เกษตรกร
3. เพื่ อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรผลิต อำทิ กำรปรับปรุงพั นธุ์ กำรเพำะปลูก
กำรเก็บเกี่ยว เพื่ อเพิ่ มผลผลิตเกษตรต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต และเพิ่ มรำยได้เสริมให้เกษตรกร รวมทั้งพั ฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมำะสมในกำรผลิตและลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและควำมเสียหำยในระหว่ำงกำรเก็บเกี่ยว
4. เพื่ อสร้ำงศักยภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกรและลดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภำคกำรเกษตร (Well
Being) เช่น สภำพภูมิอำกำศ กำรขำดแคลนแรงงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็นต้นรวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ำยและสถำบันของเกษตรกรผ่ำนกระบวนกำรวิจัย
5. เพื่ อสนับสนุนงำนวิจัยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ มตลอดจนสร้ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับสินค้ำเกษตรและ
อำหำร พั ฒนำระบบกำรตลำดของสินค้ำเกษตรทั้งระบบ อุปสงค์-อุปทำน สำมำรถเชื่อมโยง SME กับอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ตลอดจนกลไกด้ำนรำคำ เพื่ อควำมเหมำะสม ที่ยั่งยืน และเป็นธรรม สื่อสำรกำรตลำดให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้ำงและเป็นที่
ยอมรับในตลำดโลกได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผ
เป้ำหมำย
กำรปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและ Smart Farmer ยกระดับเกษตรรำยย่อยสู่วิสำหกิจ/ธุรกิจเกษตรที่
เชื่อมต่อกับอุตสำหกรรม โดยต้องเกิดกำรกระจำยรำยได้ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตตั้งแต่เกษตรกร สตำร์ทอัพ ไปจนถึงกำร
แปรรูป และกำรพัฒนำนวัตกรรม
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.)
http://www.arda.or.th/
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Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่ อการพั ฒนาเชิงพื้ นที่และลดความเหลื่อมล้า
P.13: นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนนวัตกรรม
FS 19: Social Innovation (ธุรกิจนวัตกรรมเพื่ อสังคมและชุมชน)
วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นให้เกิดกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้ นที่เป้ำหมำย
2. เพื่ อสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเชิงยุทธศำสตร์ที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง
3. เพื่ อสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมเพื่ อสังคม ให้สำมำรถทำงำนเชิงบูรณำกำร และสร้ำงผลกระทบเชิงสังคมได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม
เป้ำหมำย
กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่ อแก้ปญ
ั หำสังคมและชุมชนในกลุ่มจังหวัดที่ยำกจน
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA)
https://www.nia.or.th/
FS 20: ชุมชนนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
1.ชุมชนมีชุดควำมรู้และนวัตกรรมเพื่ อกำรจัดกำรตนเองในทุกมิติของกำรพั ฒนำอย่ำงยั่งยืน (กำรพัฒนำคน พั ฒนำ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วม และควำมสงบสุข) สำมำรถแก้ปญ
ั หำชุมชนและปรับตัวท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
โดยกำรทำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน
2. นวัตกรรมชุมชน ถูกต่อยอดกับควำมรู้ นวัตกรรมจำกภำยนอก เพื่ อยกระดับของนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม เช่น
สร้ำงศักยภำพด้ำนกำรแข่งขัน
3. กำรแก้ปญ
ั หำของชุมชนในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพั ฒนำ และ
นวัตกรรม ที่จะช่วยสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในระดับรำกหญ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขยำยผลได้
4. เกิดกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในจังหวัดยำกจนของประเทศ
เป้ำหมำย
ชุมชนมีขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และรับปรับใช้นวัตกรรม สำมำรถเปลี่ยนแปลงและจัดกำรปัญหำในชุมชน และ
พึ่ งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
ระดับพื้ นที่ (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/
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สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

FS 21: University for Inclusive Growth program: UNG
(กลุ่มมกร.ขับเคลื่อนกำรพั ฒนำเชิงพื้ นที่)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้ นที่มีขีดความสามารถในการพั ฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อตอบโจทย์ปัญหาและศั กยภาพที่
สาคัญของจังหวัดได้
หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพั ฒนา
ระดับพื้ นที่ (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/
P.15: เมืองน่ำอยู่และกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ
FS 22: Education Sandbox (พื้ นที่นวัตกรรมกำรศึ กษำ)
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
1. กระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผูบ
้ ริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ
เปลี่ยนจำกกำรกำกับเป็นกำรเสริมพลัง กำรให้คุณค่ำกับกำรเรียนรู้ของเด็ก
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ โดยยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้ นที่ด้วยนวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรพั ฒนำ
กลไกในพื้ นที่
3. พั ฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในพื้ นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในพื้ นที่ ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรโปรแกรม (Program Management Unit; PMU): หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพั ฒนำ
ระดับพื้ นที่ (บพท.) http://www.nxpo.or.th/A/
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