
ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน230101

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและ

บริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม

สูงขึ้น
จากการวิจัย

และนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปัจจุบัน

V01 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม

V02 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

V03 การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ 

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไดร้ับการยอมรับ 

มทร.พระนคร/ศลช./มฟล./มว./มช. 35

F0102 สมรรถนะก าลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปา้หมาย
แห่งอนาคต 

ศลช./มอบ./มว. 16

F0103 โครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย

มข./มช. /ศลช./กปศ. 88

F0201 สมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ศลช./มว./สอน. 3

F0202 นวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนวัตกรรมแบบ
เปิดในภาคเอกชน

มทร.พระนคร/ศลช./สปค./กพร./สอน. 10

F0203 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล หุ่นยนต์ ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

มทร.พระนคร/NIA/กปศ./สปค./มช. 0

F0301 การต่อยอดธรุกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก

มทร.พระนคร/มข./ศลช./มอบ./ธร./มฟล./
กปศ./DTAM/มช./สอน./สวอ.

16

F0302 การวิเคราะห์และทดสอบเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการ

ศลช./มว./สวอ. 7

F0303 ช่องทางการตลาดนวัตกรรม

มทร.พระนคร/สวอ. /ศลช. 3

F0401 ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนว
หน้าของไทยกับนานาชาติ

กปศ. 2

F0402 เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแทนทีเ่ทคโนโลยีเดมิ 

มทร.พระนคร/มข./กปศ./มช./สอน. 7

F0403 การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ

มทร.พระนคร 2

F0501 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม ่BCG

มทร.พระนคร/กรมควบคุมโรค 1

F0502 สิทธิประโยชน์ทางภาษี/นโยบาย

0

F0503 เครือข่ายความร่วมมือ/พันธมติรทางธุรกิจ

ศลช./มอบ./สปค. 3

F0504 การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทย์ท่ีท้าทายเพ่ือเป็นผู้น าในตลาด

0

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ศลช./มอบ./กรมควบคุมโรค/กปศ. 3

รวมทั้งสิ้น 
196 โครงการ

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
สปอ. ** วว. **
สวทช. *** กวก. *** มรภ.พบ. *** มรนศ. *** NIDA *** สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ *** วศ. *** อพวช. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** สจล. *** มรสน. *** มรภ.บร. *** มรพช. *** มกส. *** มนพ. *** มน. ***
มร. *** มสธ. *** สทป. *** จฬ. *** มทษ. *** มจธ. *** มทส. *** มธ. *** มบ. *** MU *** มจ. *** มวล. *** มศก. *** ม.อ. *** กว. *** สจด. *** มจร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบรุี *** มทร.ศรีวิชัย ***
มทร.สุวรรณภูมิ *** มรกจ. *** มรภ.กพ. *** มชย. *** มร.ชม. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.พน. *** มรอย. *** มรพส. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรว. *** มรภ.ศก. ***
มรภ.สข. *** มรส. *** ม.รภ.สร. *** มรอ. *** มรภ.อบ. *** มทร.ล้านนา *** มรล. *** มร.ลป. *** มศว. *** มจพ. *** บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด *** กยท. *** สรอ. ***

สกสว. ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย                วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น230102

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น

V01 ผู้ประกอบการ
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินวิสาหกิจนวัตกรรม

V02 ระบบนิเวศนวัตกรรม V03 การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์

V04 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

กปศ. 14

F0102 บุคลากรด้านวิจัยที่ยกระดับเปน็ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน้
และผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

มทร.พระนคร/NIA 1

F0103 วิสาหกิจ Startups/Spin off ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

มช. 1

F0301 การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหส้ามารถไป
พัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจได้

มทร.พระนคร/ศลช./สอวช./มฟล./มว./มช. 12

F0302 องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีการถ่ายทอด
ในระดับพ้ืนที่และชุมชน

มทร.พระนคร/มฟล./สจล./มว./กปศ./มช. 21

F0303 โอกาสในการน าวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือ
เชิงพาณิชยท์ัง้ในและต่างประเทศ

มช. 8

F0201 พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสมต่อ
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย

สอวช. 6

F0202 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการที่เพียงพอ

มว. 4

F0203 ความร่วมมือในพ้ืนที่และการสนับสนุนการเขา้ถึงความ
ช่วยเหลือที่จ าเปน็

มทร.พระนคร 2

F0204 การเชื่อมโยงระบบนเิวศนวัตกรรมในประเทศกับ
ต่างประเทศ

สอวช. 0

F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของวิสาหกิจ

มทร.พระนคร/มช. 7

F0402 นวัตกรรมส าหรับการด าเนนิวิสาหกิจตามโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

มทร.พระนคร/มร.อด. 7

F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินวิสาหกิจนวัตกรรม การเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจรายใหม่ 

สอวช. 0

F0502 มาตรการและแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี/การส่งเสริมการลงทุน/การส่งออกท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจก้าวกระโดด 

มร.อด./สอวช. 1/1*

F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การก าหนดกฎเกณฑ์ของตลาดท่ีส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ 

1

F0504 นโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้านวัตกรรมจากวิสาหกิจ

0

F0505 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับวิสาหกิจ
ในกลุ่มเป้าหมาย

มทร.พระนคร 0

รวมทั้งสิ้น 
85/1* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
สปอ. ** วว. ** 
มร.ชม. *** NIDA *** วศ. *** สวทช. *** อพวช. *** สทอภ. *** สดร. *** มรภ.บร. *** มจ. *** สวชช. *** มกส. *** มนพ. *** มน. *** มร. *** มสธ. *** สทป. *** จฬ. *** มทษ. *** มจพ. *** มจธ. *** มทส. *** มธ. *** มบ. *** MU ***
มวล. *** มศว. *** มศก. *** ม.อ. *** สกว. *** สจด. *** มจร. *** มมร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบุรี *** มทร.ศรีวิชัย *** มทร.สุวรรณภูมิ *** มรภ.กพ. *** มชย. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.พน. *** มรอย. ***
มรพส. *** มรพช. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรภ.ศก. *** มรภ.สข. *** มทร.ล้านนา *** มรภ.พบ. *** มรนศ. *** มรล. *** มร.ลป. *** มรสน. *** มรภ.อบ. *** มรว. *** มรกจ. *** บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ***

สกสว. ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เป้าหมาย คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชงิสงัคม230201

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

คุณภาพชีวิต 
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
และความเสมอ
ภาคทางสังคม

ได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น 
จากผลการวิจัย

และพัฒนา
นวัตกรรม
เชิงสังคม

V01 การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
เพ่ือสังคม
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

V02 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

V03 การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 การบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

มข./วช./มร.ชร./คส./มช./กรมอนามยั/มทร.อสีาน/มรย. 9
F0102 การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยป์ัญหาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดทกุช่วงวัยอย่างตรงจุด

ตร. /มข./สอวช./มฟล./วช./มร.ชร./กรมควบคุมโรค/สป.พม./ผส./
คส./มว./ดย./DTAM/สวพส./มช./กรมอนามัย/มทร.อสีาน/มรย.

156

F0201 เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และความพร้อมการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยอยูร่่วมกันในสังคมอยา่งมคุีณภาพ 

มข./กกพ./วช./มร.ชร./สป.พม./พก./มว./มช./มทร.อีสาน/มรย. 18
F0202 นวัตกรรมเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

มข./วช./มร.ชร./สป.พม./มรย. 2
F0203 นวัตกรรมทั่วถึง ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความเหมาะสมทั้งดา้นคุณภาพและราคา

กกพ./วช./มร.ชร./มรย. 0

F0301 ช่องทางเพ่ือน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาด้านสังคม

วช./มร.ชร./กรมควบคุมโรค/สป.พม./พก./คส./กรมอนามยั/มทร.
อีสาน/มรย.

12

F0302 นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม 

มข./NIA/วช./ผส./สวช./มร.ชร./กรมควบคุมโรค/สป.พม./กรม
อนามัย/มทร.อสีาน/มรย.

29

F0303 ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม 

สอวช./วช./มร.ชร./มรย. 5

F0401 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

มข./สอวช./วช./มร.ชร./คส./กรมอนามยั/มทร.อีสาน/มรย./สป.รง. 35
F0402 ความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือขา่ยทัง้ภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความต้องการพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่าย
แหล่งทุน

มข./สค./สอวช./วช./มร.ชร./พก./คส./มว./กรมอนามยั/มทร.อสีาน/มรย. 2

F0403 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือใหก้ารพัฒนานวัตกรรมตอบโจทยแ์ละน าไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้ตรงจุด

มข./สอวช./วช./มร.ชร./กรมอนามัย/สป.พม./มรย. 3
F0404 การบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือสังคม

มข./สอวช./วช./มร.ชร./มว./กรมอนามยั/สป.พม./มทร.อีสาน/มรย. 9

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
รวมท้ังสิ้น 

280 โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

สกสว. *** วว.** กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ**
สป.พม.*** วศ. *** พว. *** อพ. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** กวก. *** สวก. *** สสส. *** กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ *** บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ***
จฬ. *** มธ. *** MU *** NIDA *** มศว. *** มบ. *** มน. *** มสธ. *** มร. *** มทษ. *** สทป. *** มกส. *** มนพ. *** มจธ. *** มทส. *** มจ. *** มวล. *** มศก. *** มอ. *** มจพ. ***
มร.ชม.*** มรภ.บร *** มรพช. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบรุี *** มทร.ศรีวิชัย *** มทร.สุวรรณภูมิ *** มรกจ. *** มรภ.กพ. *** มรภ.ชย. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.พน. *** 
มรอย. *** มรพส. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มทร.ล้านนา *** มรภ.พบ *** มรธ. *** มรภ.นศ. *** มรล. *** มรภ.ลป *** มรสน. *** มรภ.ศก. *** มรภ.อบ. *** มรวอ. *** 
สถาบันดนตรีกัลยาณวัิฒนา *** สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา *** มจร. *** มมร. ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย               การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอยา่งยัง่ยนืเพ่ิมขึ้น230301

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การประยุกต์ใช้
ความรู้

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน
การเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขียว

แ

V04 การน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

แ

V03 โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

แ

V02 การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

แ

V01 องค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางบก 
ทางน้ าทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ

อ.ส.พ./ปส./มช. 53/1*

F0102 เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอวช./ปส./มว./มช./มก. 7

F0301 ฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สอวช./ปส./มว. 3

F0302 ก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

ศลช./มก. 0

F0303 โครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

ศลช./มว. 2/1*

F0201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

มช. 6

F0202 การผลิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต่ า และลดการเกิด
ของเสีย 

มว./มก. 0

F0203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มว./มม. 3

F0204 รูปแบบการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

7

F0401 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มฟล./มว./มช. 2

F0402 การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอด
เพื่อประยุกต์ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว

อ.ส.พ. 5

F0403 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
สีเขียว 

สอวช./มว./สจล. 1

F0404 มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียว

1

F0501 แรงจูงใจส าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

0

F0502 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในท้องถ่ินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว

สอวช./มม. 0

F0503 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว 

0

F0504 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของ
เศรษฐกิจสีเขียว

3

รวมทั้งสิ้น
93/2* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
สกสว. *** วว.**

วศ. *** พว. *** อพวช. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** สวก. *** กวก. ***
NIDA *** มน. *** มร. *** มสธ. *** จฬ. *** มทษ. *** มจธ. *** มทส. *** มธ. *** มบ. *** MU *** มจ. *** มวล. *** มศก. *** มอ. *** มศว. *** มจพ. ***
มรพช. *** มกส. *** มนพ. *** สทป. *** สถาบันดนตรีกัลยาณวัิฒนา *** สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา *** มจร. *** มมร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบุรี *** มทร.ศรีวิชัย *** มทร.สุวรรณภูมิ *** มรกจ. ***
มรภ.กพ. *** มรภ.ชย. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.บร. *** มรภ.พน. *** มรอย. *** มรพส. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรล. *** มรวอ. *** มรภ.ศก. *** มรภ.สข. ***
มรส. *** ม.รภ.สร. *** มรอ. *** มรภ.อบ. *** มทร.ล้านนา *** มรภ.พบ. *** มรภ.นศ. *** มร.ชม. *** มรภ.ลป *** มรสน. *** บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากัด ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยฐีานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย230401

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้าน

ทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

V01 การท าวิจัยพ้ืนฐาน
และการวิจัยช้ันแนวหน้า

Va
lu

e 
Ch

ain
หน่

วย
งา

น
ที่เ

กี่ย
วข

้อง

V02 นักวิจัยอาชีพ
V03 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 

นวัตกรรมแห่งอนาคต

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

ปี 2564

F0101 การวิจัยพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

มทร.พระนคร/มว./กปศ./มมส./มช. 179

F0102 การวิจัยชั้นแนวหน้า โดยเน้นสาขาทีเ่ป็นจุดแข็งของประเทศ สาขาที่ท้า
ทายเพ่ือปอ้งกันภัยคุกคาม รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสเพ่ืออนาคต 

มทร.พระนคร/มฟล./สวช./มมส. 30/2*

F0103 มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล และการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ

มทร.พระนคร/กปศ./มมส./มช. 54

F0201 การผลิต พัฒนา บุคลากรวิจัยขั้นพ้ืนฐานและแนวหน้า

มทร.พระนคร/มมส./มช. 29

F0202 ทีมวิจัยท่ีเป็นเลิศ สามารถรองรับและต่อยอดเป็นผู้น าเทคโนโลยี 

มทร.พระนคร/มมส. 2

F0203 การดึงดูดนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญชั้นเลิศจากต่างประเทศ

มทร.พระนคร/มมส. 19/1*

F0401 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ศูนย์วิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัยและใช้โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกัน 

มทร.พระนคร/รฟม./มฟล./มว./มมส./มช. 15

F0402 การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 

มทร.พระนคร/รฟม./มมส. 0

F0403 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย 

มทร.พระนคร/สอวช./ศลช./มมส. 2

F0404 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับต่างประเทศ และการสร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 

มทร.พระนคร/มมส. 12

F0405 กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสร้างกลไกการทดลองนวัตกรรม 

มมส. 0

F0406 ระบบ กลไก ฐานข้อมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ

สอวช./มว./มมส. 22/1*

F0301 เทคโนโลยีฐานส าคัญทีต่อบโจทยก์ารพัฒนาประเทศทางการวิจัยและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต

มทร.พระนคร/มว./กปศ./มมส. 2/2*

F0302 เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ

มทร.พระนคร/สจล./มว./กปศ./มมส./มช. 15/1*

F0303 การถ่ายทอดและการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง

มทร.พระนคร/ศลช./มว./มมส. 0

รวมทั้งสิ้น
381/7* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
วว.**
อพวช. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** พว. *** วศ. *** สพธอ. *** สวก. ***
มรภ.พบ. *** มรสน. *** มน. *** มกส. *** มนพ. *** มร. *** มสธ. *** สทป. *** จฬ. *** มทษ. *** มจพ. *** มจธ. *** มทส. *** มธ. *** มบ. *** MU *** มจ. ***  มวล. *** มศก. *** มอ. ***
สถาบันดนตรีกัลยาณวัิฒนา *** สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา *** NIDA *** มศว. *** มจร. *** มมร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบรุี *** มทร.ศรีวิชัย *** มทร.สุวรรณภูมิ *** มรกจ. *** มรภ.กพ. *** มรภ.ชย. ***
มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.บร. *** มรภ.พน. *** มรอย. *** มรพส. *** มรพช. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรล. *** มรวอ. *** มรภ.ศก. *** มรภ.สข. *** มรส. ***
ม.รภ.สร. *** มรอ. *** มรภ.อบ. *** มทร.ล้านนา *** มรธ. *** มรภ.นศ. *** มร.ชม. *** มรภ.ลป. *** มจพ. ***

สกสว. ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย               จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น230501

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

จ านวน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่
จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ

เพ่ิมขึ้น
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e 
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V04 บุคลากร

V01 โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ V03 มาตรฐานการวิจัย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

V02 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ 

ปี 2564

F0101 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานตน้แบบที่มมีาตรฐานและศักยภาพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมที่ส าคัญ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ/
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี  

มทร.พระนคร/สซ./มฟล./สวช./ปส./มว./มช. 46/3*

F0102 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เขา้ถึงและใช้ประโยชน์
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มทร.พระนคร/สป.อว. 29

F0103 ระบบฐานข้อมลูได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอ้มลูนักวิจัย งานวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลนักวิจัยและ
งานวิจัย

มทร.พระนคร/วว. 192/1*

F0401 บุคลากรวิจัยที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพื้นที่

มทร.พระนคร/มช. 52

F0402 เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย

สอวช./สวช./มว. 17

F0403 ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดบุคลากรและใช้ประโยชนก์ าลังคนผู้มีศักยภาพสูง และกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพเทา่เทียมระดบัโลก 

มทร.พระนคร/สอวช. 64

F0201 การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวัด การก าหนดมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ทดสอบ และการรับรองคุณภาพของประเทศให้ท างานเปน็ระบบเดยีวกัน
และมีความเป็นสากล

มทร.พระนคร/มว. 20

F0202 ศักยภาพและความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

มทร.พระนคร/ศลช./ปส./มว. 8

F0301 มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและหลักวิชาการ และการน าไปใช้ 

มทร.พระนคร/กปศ. 36

F0302 การก ากับ ตรวจสอบและรับรองการรักษามาตรฐานในกระบวนการ
ด าเนินงานวิจัย

มว. 23/1*

รวมทั้งสิ้น 
487/5* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
วศ. *** สพธอ. *** สวก. ***
มรภ.พบ. *** อพวช. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** มรสน. *** มน. *** มกส. *** มนพ. *** มร. *** มสธ. *** สทป. *** จฬ. *** มทษ. *** มจพ. *** มจธ. *** มทส. *** มธ. ***
มบ. *** MU *** มจ. *** มวล. *** มศก. *** มอ. *** สถาบันดนตรีกัลยาณวัิฒนา *** สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา *** NIDA *** มจร. *** มมร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบรุี *** มทร.ศรีวิชัย *** มทร.สุวรรณภูมิ ***
มรกจ. *** มรภ.กพ. *** มรภ.ชย. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. *** มรภ.บร. *** มรภ.พน. *** มรอย. *** มรพส. *** มรพช. *** มรภ. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรล. *** มรวอ. *** มรภ.ศก. ***
มรภ.สข.*** มรส. *** ม.รภ.สร.*** มรอ. *** มรภ.อบ. *** พว. *** มทร.ล้านนา *** มรธ. *** มรภ.นศ. *** มร.ชม. *** มรภ.ลป *** มศว. *** มจพ. ***

สกสว. ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1



ผลที่คาดหวังจาก Workshop แผนแม่บทฯประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย                สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น230502

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและ

พัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Enterprise)
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้อง

V02 การสร้างแรงจูงใจ
และการปลดล็อคข้อจ ากัด

V03 กลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

ปี 2562 ปี 2563

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ปี 2564

F0101 การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

มว. 0

F0102 ระบบนิเวศเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน

ศลช. 25

F0201 กฎหมายเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย

สอวช. 0

F0202 มาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

1

F0203 มาตรการเพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง

12

F0301 ศักยภาพการจัดการสิทธิเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สอวช./NIA 2

F0302 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และการสร้างผู้จัดนวัตกรรม

สอวช./มฟล./มช. 53/2*

F0303 ประสิทธิภาพการจดและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

0

F0304 กลไกการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย และ
ภาคเอกชน 

มฟล./มช. 3
F0305 การบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวตักรรมท่ีตอบโจทย์เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ

มว. 11

รวมทั้งสิ้น
107/2* โครงการ

หมายเหต:ุ n* หมายถึง โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหลัก

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน
สกสว. *** วว. ** 

สวก. *** มรภ.พบ. *** มรภ.นศ. *** สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ *** อพวช. *** สทอภ. *** สทน. *** สดร. *** มรสน. *** มกส. *** มนพ. *** มน. *** มร. *** มสธ. *** สทป. *** จฬ. *** มจพ. *** มจธ. ***
มทส. *** มธ. *** มบ. *** MU *** มจ. *** มวล. *** มศก. *** มอ. *** สถาบันดนตรีกัลยาณวัิฒนา *** สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา *** NIDA *** มจร. *** มทร.กรุงเทพ *** มทร.ธัญบุรี *** มทร.ศรีวิชัย ***
มทร.สุวรรณภูมิ *** มรกจ. *** มร.ชม. *** มรธ. *** มรน. *** มร.นม. *** มรนว. ***มรภ.บร. *** มรภ.พน. *** มรอย. *** มรพส. *** มรพช. *** มรม. *** ม.รอ. *** มรรพ. *** มรภ.ลป *** มรวอ. *** 
มรภ.ศก. *** มรภ.สข. *** มรส. *** ม.รภ.สร. *** มรอ. *** มรภ.อบ. *** พว. *** มทร.ล้านนา *** วศ. *** มรธ. *** บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ***

สป.อว. สป.อว. สป.อว.

** หน่วยงานเลือกความเกีย่วข้องกบั Y1 
แต่ไม่ได้เลือกความเกีย่วข้องกบั F
*** หน่วยงานไม่ได้มีการทบทวน 
PRJ67WS1


