
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.1 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ 
เป้ำหมำย :              ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน 230101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและฐำนข้อมูล
วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตำม
ควำมต้องกำรอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 

F0301 กำรต่อยอดธุรกิจที่เกิดจำก
งำนวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก 

 ขยำยผล/ต่อยอดงำนวิจัยและเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิง
พำณิชย์หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

F0502 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี/
นโยบำย 

 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี/นโยบำยเป็นแรงจูงใจให้ภำคเอกชนร่วมลงทุน
เพ่ิมขึ้นและปัจจุบันยังไม่มีกำรเสนอโครงกำรเข้ำมำ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.1 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ 
เป้ำหมำย :             วิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 230102 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 วิสำหกิจ Startups/ 
Spin off ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

 กำรสร้ำง Deep Tech Startup จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมใน
มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัย 

F0402 นวัตกรรมส ำหรับกำรด ำเนิน 
วิสำหกิจตำมโจทย์ควำมต้องกำร 
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

 Ecosystem ภำพรวม รวมถึงควำมต้องกำรของภำคเอกชน 
 เคร่ืองมือหรือข้อมูลเพ่ือให้ทรำบควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

F0501 กฎหมำย ระเบียบ และ 
กำรให้บริกำรภำครัฐที่ส่งเสริม
สนับสนุนกำรด ำเนินวิสำหกิจ
นวัตกรรม กำรเป็นนักลงทุน 
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยใหม่  

 Startup Act 
 แก้กฎหมำยด้ำนกำรประกอบธุรกิจ 

F0502 มำตรกำรและแรงจูงใจ 
ด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี/ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน/กำรส่งออก 
ที่กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำวิสำหกิจ
ก้ำวกระโดด 

 กฎหมำย มำตรกำรทำงภำษีด้ำนกำรลงทุน เช่น Capital Gain Tax,
ภำษี Startup 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

V01 ผู้ประกอบกำร 

 F 0101     ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของ 
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ 

 F 0102     บุคลำกรด้ำนวิจัยท่ียกระดับเป็น 
           ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น 

และผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม  

 F 0103 วิสำหกิจ  Startups/Spin off  ท่ีขับเคลื่อน 

โดยนวัตกรรม 

Va
lu

e 
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V05 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรด ำเนินวิสำหกิจนวัตกรรม 

 F 0501 กฎหมำย ระเบียบ และกำรให้บริกำรภำครัฐท่ีส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินวิสำหกิจนวัตกรรม กำรเป็นนักลงทุน ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยใหม่  

 F 0502 มำตรกำรและแรงจูงใจด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี/กำรส่งเสริมกำรลงทุน/กำรส่งออกท่ีกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำวิสำหกิจก้ำวกระโดด  

 F 0503 ตลำดนวัตกรรมภำครัฐ กำรก ำหนดกฎเกณฑ์ของตลำดท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำวิสำหกิจ  

 F 0504 นโยบำยท่ีส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มควำมต้องกำรสินค้ำนวัตกรรมจำกวิสำหกิจ 

 F 0505 ระบบ กลไก ฐำนข้อมูล บุคลำกรทำงกำรวิจัย และโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรม ส ำหรับวิสำหกิจในกลุ่มเป้ำหมำย 

 F 0201  พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อม 
และเหมาะสมต่อวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย 

 F 0202    โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 F 0203 ความร่วมมือในพื้นที่และการสนับสนุน 
การเข้าถึงความช่วยเหลือที่จ าเป็น 

 F 0204 การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมใน 
           ประเทศกับต่างประเทศ 

V 02  ระบบนิเวศนวตักรรม 

 F 0301  การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สามารถไปพัฒนาและ 
ต่อยอดวิสาหกิจได้ 

 F 0302    องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
ที่มีการถ่ายทอดในระดับพื้นที่และชุมชน 

 F 0303  โอกาสในการน าวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม 
ออกสู่ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

V 03  กำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยใน 
เชิงพำณิชย ์

 F 0401  กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรม 
           ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

วิสาหกิจ 

 F 0402  นวัตกรรมส าหรับการด าเนิน 
วิสาหกิจตามโจทย์ความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

V 04  กำรพัฒนำเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมใหม่  

หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.2 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสงัคม 
เป้ำหมำย :              คุณภำพชีวิต ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และควำมเสมอภำคทำงสงัคมได้รับกำรยกระดับเพิ่มขึ้น จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเชิงสังคม 230201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0402 ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร
กับเครือข่ำยท้ังภำยใน ภำยนอก 
สถำบันกำรศึกษำ และควำมต้องกำร
พ้ืนที่ รวมท้ังเครือข่ำยแหล่งทุน 

 พัฒนำระบบติดตำมและประเมิน เพ่ือยกระดับคุณภำพของเครือข่ำย 
ววน. เพ่ือกำรพัฒนำที่ย่ังยืนระดับพ้ืนที่ 

F0404 กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งเพ่ือเชือ่มโยง
แนวนโยบำยกับนวัตกรรมกำรพัฒนำ
เพ่ือสังคม 

 กำรพัฒนำระบบนิเวศ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรม
ในกำรส่งเสริมกำรขยับฐำนะทำงสังคมของประชำกรกลุ่มฐำนรำกอย่ำงมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสิง่แวดล้อม 
เป้ำหมำย :             กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพิ่มมูลค่ำของเศรษฐกิจสีเขียวอย่ำงยั่งยืนเพิ่มขึ้น 230301 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 Carbon Capture and utilization tech / inno. 
 Technology for CC mitigation & adaptation 

F0202 กำรผลิตและกำรบริโภค 
แบบคำร์บอนต่ ำ และลดกำรเกิด 
ของเสีย  

 เพ่ิมมูลค่ำขยะ/ของเสีย โดยมีเทคโนโลยี/นวัตกรรมกำรผลิตและบริโภค
อย่ำงย่ังยืน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เทคโนโลยีกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้วัสดุภำยในประเทศ 

F0302 ก ำลังคนเพ่ือรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 

 จ ำนวนบุคลำกรทักษะสูงรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเศรษฐกิจสีเขียว 
 กำรสร้ำงบุคลำกรกำรตรวจวัดก๊ำซเรือนกระจก (MRV) 

F0403 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมสู่กลุ่มอุตสำหกรรมสีเขียว  

 กลไกถ่ำยทอดเทคโนโลยีระดับนำนำชำติ (วิเครำะห์ demand ใน
ประเทศ) 

F0504 ระบบ กลไก ฐำนข้อมูล 
บุคลำกรทำงกำรวิจัย และโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร 
วิจัยและนวัตกรรม ของเศรษฐกิจสี
เขียว 

 ระบบเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน วิชำกร เพ่ือบูรณำกำรควำมต้องกำร และ
กำรใช้ประโยชน์ (Low Carbon Technology/Carbon Neutral  
Innovation) 

 ฐำนข้อมูล Life Cycle Material Inventory  

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนองค์ควำมรู้พื้นฐำน 
เป้ำหมำย :             ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 ด้ำนทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 230401 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0402 กำรร่วมทุนระหว่ำงรัฐกับ
เอกชน  

 Holding Company 

F0403 กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำงำนวิจัย  

 ระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและครุภัณฑ์วิจัย วิทยำศำสตร์
และนวัตกรรม (NSTIS) 

 ระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS) 

F0405 กฎหมำย กฎ ระเบียบ 
นโยบำยที่เอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม 
รวมท้ังสร้ำงกลไกกำรทดลอง
นวัตกรรม  

 Innovation Sandbox 

F0406 ระบบ กลไก ฐำนข้อมูล 
บุคลำกรทำงกำรวิจัย และโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร  
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

 ระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและครุภัณฑ์วิจัย วิทยำศำสตร์
และนวัตกรรม (NSTIS) 

 ระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS) 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
เป้ำหมำย :             จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเปน็ต่อกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น 230501 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 ห้องปฏิบัติกำร/โรงงำนต้นแบบที่มี
มำตรฐำนและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมที่ส ำคัญ และ
เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำร/โรงงำนต้นแบบ/
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
เทคโนโลยี  

 กำรเพ่ิมจ ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีผ่ำนมำตรฐำนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 กำรเพ่ิมกำรเชื่อมโยงโรงงำนต้นแบบของประเทศเพ่ือรองรับกำรพัฒนำกำรใช้งำนโรงงำนต้น

แบบอย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด 

F0103 ระบบฐำนข้อมูลได้รับกำรพัฒนำและ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลนักวิจัย งำนวิจัย โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ฐำนข้อมูลนักวิจัยและงำนวิจัย 

 ระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและครุภัณฑ์วิจัย วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม  
(NSTIS) 

 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลจุลินทรีย์ของประเทศเพ่ือรองรับเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ เพรำะประเทศไทยมี
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (จุลินทรีย์) เป็นต้นทุนในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวสูงเปน็อันดับ 2 
ของอำเซียน 

F0201 กำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
วัด กำรก ำหนดมำตรฐำน กำรวิเครำะหท์ดสอบ และ
กำรรับรองคุณภำพของประเทศใหท้ ำงำนเป็นระบบ
เดียวกันและมีควำมเป็นสำกล 

 บูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพของอุตสำหกรรมสมุนไพร อำหำรแห่งอนำคต และ 
ยำนยนต์ และขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

F0202 ศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน ทำงคุณภำพเพื่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

 ศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ววน. ทัดเทียมนำนำชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

F0401 บุคลำกรวิจัยที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ทั้งภำคกำรผลิตและบริกำร ในเชิงสังคมและ
พื้นที ่

 พัฒนำ ผลิตบัณฑิต และนักเทคโนโลยี ท่ีตอบโจทย์อุตสำหกรรมเป้ำหมำยประเทศ ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยและภำคเอกชน 

 พัฒนำควำมเช่ียวชำญผู้ให้บริกำรเทคโนโลยแีละผู้ท่ีมีศักยภำพในกำรยกระดับศักยภำพ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ววน. 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย : 23.5 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
เป้ำหมำย :             สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเพิ่มขึ้น 230502 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ  

 มำฐำนคุณภำพทำงสินค้ำ/บริกำร 
 platform สนับสนุนส่งออกสินค้ำนวัตกรรม 

F0102 ระบบนิเวศเพ่ือบ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรและกำรเชื่อมโยงกับ
นักลงทุน 

 Venture capital 

F0201 กฎหมำยเอ้ือต่อกำรใช้
ประโยชน์งำนวิจัย 

 กำรสนับสนุนกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน 
 ให้สิทธิบริกำรกับ Startup 

F0202 มำตรกำรทำงกำรเงินและ
กำรคลังเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

 สิทธิทำงภำษีเงินสนับสนุนกำรท ำ Technology Transfer technology 
localization 

 มำตรฐำนกำรส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

F0203 มำตรกำรเพ่ือดึงดูดบุคลำกร
วิจัยคุณภำพสูง 

 Asian Talent Pool 

F0303 ประสิทธิภำพกำรจดและ
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ  

 Capacity building หน่วยจดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25
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