
กรมปศุสัตว

โครงการวิจัย   
และนวัตกรรม 
ดานปศุสัตว

การยางแหง 
ประเทศไทย*

โครงการวิจัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติสำหรับ
งานไฟฟาแรงสูง

ศูนยความเปนเลิศ 
ดานชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน)

1.โครงการยาชีววัตถุ 
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนา
ยา วัคซีน และชีววัตถุ 
เพ่ือใชเองในประเทศ 
และสงออก ระยะท่ี 1 

2.โครงการพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือการ
บำบัดรักษาโดยใช
เทคโนโลยีเซลลบำบัด 
(cell therapy)           
และยีนบำบัด        
(gene therapy) 

3.โครงการเพ่ิมขีด 
ความสามารถใน         
การแขงขันดาน    
โภชนพันธุศาสตร 
(Nutrigenomics)

สถาบันวิจัย  
และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ 

แหงชาติ

1.งานยกระดับ            
คุณภาพมาตรฐาน    และ
การใหบริการ   ดาน
อัญมณีและ เครื่อง
ประดับอยางครบวงจร

2.โครงการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอัญมณี    
และเครื่องประดับ   
ดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสูการเปน
ศูนยกลางอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก

3.โครงการยกระดับ  
คุณภาพมาตรฐาน    
และการใชบริการ     
ดานอัญมณี และ  เครื่อง
ประดับสู        ตลาด
โลก

สำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ

1.มหกรรมงานวิจัย
สวนภูมิภาค 

2.มหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand 
Research Expo)

สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ*

1.โครงการวิจัย           
และพัฒนาเพื่อตอบ
โจทย อุตสาหกรรม 
เปาหมาย 

2.โครงการวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อตอบ 
โจทยการสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

3.โครงการวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

4.โครงการวิจัย          
มุงเปาตอบสนอง 
ความตองการใน         
การพัฒนาประเทศ

กรมธนารักษ

กรมการแพทย
แผนไทย

และการแพทย 
ทางเลือก

กรมประมง กรมพัฒนาท่ีดิน
กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม

กรมวิชา         
การเกษตร*

บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

กองทัพอากาศ
สถาบันรับรอง
มาตรฐาน
ไอเอสโอ

สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน 
(องคการมหาชน)

สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ

กรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐาน

และการเหมืองแร

สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม 

สภากาชาดไทย
สำนักงานปลัด
กระทรวง 

อุตสาหกรรม

สำนักงานัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน)

สำนักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย*

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.1 การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม ด�านเศรษฐกิจ
เป�าหมาย  230101 (1) ภาคอ�ตสาหกรรมการผลิตและบร�การ สร�างมูลค�าเพ� �มสูงข � ้นจากการว�จ ัยและนวัตกรรมส�งผลให�เก ิดการขยายตัวเพ� �มข � ้นจากป�จจ�บ ัน

F0101 ฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย
ตามความตองการอุตสาหกรรมเปาหมาย

F0102 การสรางคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยให 
ไดรับการยอมรับ

F0103 การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต

F0104 การบริการโครงสรางพื้นฐานที่สมดุล
กับความตองการ

V01
โครงสรางพื้นฐานดานว�จัย

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย

F0201 การบมเพาะผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
New S-Curves

F0202 การรวมพัฒนานวัตกรรมกับกลุมอุตสาหกรรม 
เปาหมายและสงเสริมการทำนวัตกรรมแบบเปดในภาคเอกชน

F0203 การใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) ระบบอัตโนมัติ 
ดิจิทัล หุนยนต

F0204 การปรับเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบการผลิต เพื่อเพิ่ม
มูลคาและลดการใชทรัพยากร

V02
สงเสร�มการพัฒนา 

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมาย

F0301 การตอยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก

F0302 การวิเคราะหและทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
สินคาและบริการแขงขันไดในตลาด

F0303 การบริการผลิตขยายขนาดหรือ on-farm-research

F0304 การสงเสริมชองทางการตลาดนวัตกรรม

V03

การนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในเช�งพาณิชย

F0401 ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ชั้นแนวหนาของไทยกับนานาชาติ

F0402 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมเขามาแทนที่เทคโนโลยี 
เดิม (Disruptive  Technology)

F0403 การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ

V04 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบร�การ

สรางมูลคาเพิ่มสูงข�้นจาก

การว�จัยและนวัตกรรม

สงผลใหเกิดการขยายตัว

เพิ่มข�้นจากปจจ�บัน

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการบร�การว�จัยและนวัตกรรม

F0501 การลงทุนรวมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม  BCG

F0502 มาตรการสิทธิประโยชนทางภาษี/นโยบายเพื่อสงเสริมการลงทุนและการสงออก 

F0503 เครือขายความรวมมือ/พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายผลการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

F0504 การสนับสนุนลงทุนดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโจทยที่ทาทายเพื่อเปนผูนำในตลาด
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สถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน)

โครงการวิจัย
เพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม

ของชุมชนบนพื้นที่สูง

ศูนยความเปนเลิศ
ดานชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน)*

สำนักงาน     
คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 

สำนักงาน 
สภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและ  
สังคมแหงชาติ

บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน)

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย*

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.1 การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม ด�านเศรษฐกิจ
เป�าหมาย 230102   (2) ว �สาหกิจในกลุ �มเป �าหมายด�านเศรษฐกิจที ่ม ีนว ัตกรรมเพ� �มข � ้น

F0101 การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให         
ผูประกอบการ
F0102 การผลักดันบุคลากรดานวิจัยใหเปนผูประกอบการ 
วิสาหกิจเริ่มตน (Startups)

F0103 การสงเสริมใหเกิดธุรกิจ Startups/ Spin off     
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

F0104 การสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนะตอ          
การเปนผูประกอบการ  (Entrepreneurial mindset)    
และ สงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม(Innovation Culture)

V01
ผูประกอบการ

F0201 การกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพรอม 
และเหมาะสม
F0202 โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มี 
คุณภาพและไดมาตรฐาน รองรับการใหบริการที่เพียงพอ
F0203 การสรางความรวมมือในพื้นที่และสนับสนุนการ   
เขาถึงความชวยเหลือที่จำเปนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
F0204 การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศ      
กับตางประเทศ

V02
ระบบนิเวศนวัตกรรม

F0301 การสรางความเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ใหสามารถนำไปพัฒนาและตอยอดธุรกิจได

F0302 การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากงาน
วิจัย ในระดับพื้นที่และชุมชน

F0303 การเพิ่มโอกาสในการนำนวัตกรรมออกสูตลาด 
หรือเชิงพาณิชยทั้งในและตางประเทศ

V03
การใชประโยชนผลงานว�จัยในเช�งพาณิชย

F0401 กระบวนการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สอดคลอง 
กับศักยภาพของธุรกิจ

F0402 การใชนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตามโจทย 
ความตองการของกลุมเปาหมาย

V04
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

ว�สาหกิจในกลุมเปาหมาย

ดานเศรษฐกิจ  
ที่มีนวัตกรรมเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

F0501 กฎหมาย ระเบียบ และการใหบริการภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม การเปนนักลงทุน ผูประกอบการรายใหม 

F0502 การพัฒนามาตรการ และสรางแรงจูงใจดานสิทธิประโยชนทางภาษี/ การสงเสริมการลงทุน/ การสงออกที่กระตุนใหเกิดการพัฒนากาวกระโดด 

F0503 ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ การกำหนดกฎเกณฑของตลาดที่สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Innovation-Driven Enterprise

F0504 นโยบายที่สงเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มความตองการสินคานวัตกรรมจากวิสาหกิจ
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กรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน

โครงการศึกษารูปแบบ
การพัฒนากำลังแรงงาน
ผูดูแลผูสูงอายุ หลักสูตร 
ระบบบานอัจฉริยะ
สำหรับผูสูงอายุ (Smart 
home for Elderly 
People)

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

โครงการองคความรู   
งานวิจัยพัฒนา               
และนวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ีมีความเปนเลิศ

สำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ*

1.ศูนยวิจัยยุทธศาสตร 
ระบบพฤติกรรมไทย 

2.ทุนทาทายไทย      
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3.ทุนโครงการวิจัยเพื่อ  ลด
ความเหลื่อมล้ำ/  งาน
วิจัยเพื่อทองถิ่นพื้นที่

4.ทุนทาทายไทยเพื่อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคง

สำนักงานปลัด 
กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความ 

มั่นคงมนุษย

การพัฒนาศักยภาพ       
ผูสูงอายุในภาวะพฤฒิ 
พลังใหเกิดการยัง         
ประโยชนเพือสังคม

สำนักงานสภา 
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

1.โครงการพัฒนา   
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการ
การลดความเหลื่อมล้ำ 
และแกไขปญหาความ
ยากจนในระดับนโยบาย

2.โครงการติดตาม
ประเมินผลชวงครึ่งแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ภาย
ใตยุทธศาสตรสรางความ
เปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม

3.โครงการจัดประชุม
การติดตามและการขับ
เคลื่อนการใชประโยชน
จากดัชนี HAI ในระดับ
จังหวัด

4.การจัดทำรายงาน
การวิเคราะหสถานการณ
ความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำในประเทศไทย 
ป 2561

กรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ

กรมอนามัย บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

กรมการแพทย  
แผนไทยและ  

การแพทยทางเลือก*

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริม 

วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน

สำนักงาน 
พัฒนาการวิจัย 

การเกษตร 
(องคการมหาชน)

สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน)

สำนักงาน 
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.2 การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม ด�านสังคม
เป�าหมาย  230201 คุณภาพชีว �ต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย� และความเสมอภาคทางสังคมได�ร ับการยกระดับเพ� �มข � ้นจากผลการว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

F0101 การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของสังคม

F0102 การบูรณาการขามศาสตรวิชาเพื่อสรางนวัตกรรมทางสังคม

F0103 การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทยปญหาสังคม และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตอยางตรงจุด

F0104 การวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษยตลอดทุกชวงวัย 

V01
การสรางองคความรูนวัตกรรมเพื่อสังคม

F0201 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก   
เพื่อใหคนทุกชวงวัยอยูรวมกันในสังคมอยางมีคุณภาพ

F0202 การพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง     
สังคมในอนาคต

F0203 การพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

F0204 การพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation)          
ที่เขาถึงไดงาย มีความเหมาะสมทั้งดานคุณภาพและราคา 

V02
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม

F0301 การพัฒนาชองทางเพื่อนำนวัตกรรมไปใชใน
การ              พัฒนาดานสังคม

F0302 การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใชในการพัฒนาสังคม            
ใหสอดคลองสภาพปญหาและบริบทของพื้นที่

F0303 องคความรูนวัตกรรมนำไปตอยอดเพื่อใชในการพัฒนา        
นโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

F0304 การสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการเพื่อสังคม (Social  
Entrepreneurs) และ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

V03
การนำไปใชประโยชนในเช�งสังคม

คุณภาพช�ว�ต ศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย 

และความเสมอภาคทางสังคม

ไดรับการยกระดับเพิ่มข�้น

จากผลการว�จัย

และพัฒนานวัตกรรมเช�งสังคม

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพช�ว�ต

F0401 ระบบ กลไก ฐานขอมูล บุคลากรทางการวิจัย และโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

F0402 ความรวมมือดานวิชาการกับเครือขายทั้งภายใน ภายนอก สถาบันการศึกษา และความตองการพื้นที่ รวมทั้งเครือขายแหลงทุน

F0403 การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมตอบโจทยและนำไปใชในการพัฒนาสังคมไดตรงจุด

F0404 การทำงานรวมกันแบบบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเชื่อมโยงแนวนโยบายกับนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสังคม
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สำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ*

1.ทุนทาทายไทยเพื่อ 
การบริหารจัดการน้ำ
ของประเทศ 

2.ศูนยวิจัยยุทธศาสตร
ดานการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ประจำ
ป 2563  

3.ศูนยวิจัยยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม ประจำป 
2563

กรมพัฒนาท่ีดินกรมประมง กรมวิชาการเกษตร บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

กรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน)

สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริม 
วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม 

สำนักงาน 
สภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ

องคการ 
พิพิธภัณฑ 

วิทยาศาสตร  
แหงชาติ

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย*

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย  23.3 การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม ด�านสิ �งแวดล�อม
เป�าหมาย 230301   การประยุกต� ใช �ความรู � เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ� �มมูลค�าของเศรษฐกิจสีเข �ยวอย�างยั ่งย ืนเพ� �มข � ้น

F0101 องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม        
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ

F0102 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รองรับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

F0103 องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมในการ 
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร ทางบก ทางน้ำ ทางทะเล 
ใหมีความสมดุลตามระบบนิเวศ

F0104 การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ มลพิษ    และ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

F0105 การสรางความมั่นคงดานน้ำสำหรับ     ทุก
ภาคสวน

V01
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

F0201 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่   สง
เสริมการใชพลังงานสะอาด

F0202 การพัฒนาการผลิตและการบริโภคแบบ
คารบอนต่ำ และลดการเกิดของเสีย (Low-Car-
bon  development, Zero waste)

F0203 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   ดาน
โลจิสติกสและหวงโซอุปทานที่เปนมิตร     ตอสิ่ง
แวดลอม

F0204 การพัฒนามาตรฐานในการใชทรัพยากร  
ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

V02
 การพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเข�ยว

F0301 ฐานขอมูลวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม

F0302 กำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สีเขียว

F0303 การปรับเปล่ียนโครงสรางพ้ืนฐานทาง    
การผลิตใหเหมาะสมกับการพัฒนา และสรางมูลคา
เพ่ิมของเศรษฐกิจสีเขียวอยางย่ังยืน

F0304 รูปแบบการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมใหกับผูประกอบการ 

F0401 การสงเสริมการผลิตและบริการที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรทางธรรมชาติ  
อยางมีประสิทธิภาพ

F0402 นโยบายจูงใจผูประกอบการใหคำนึงถึง   
สิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจ      
สีเขียวในภาคธุรกิจทุกขนาด

F0403 การสงเสริมชองทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
อัตราการขยายตัวและมูลคาเพิ่มของ เศรษฐกิจ        
สีเขียว

F0404 ความตระหนักถึงจริยธรรมดานการรักษา 
สิ่งแวดลอมของทุกภาคสวน

F0501 การประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยี  
และ นวัตกรรมเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาของ 
เศรษฐกิจสีเขียว

F0502 การสงเสริมใหนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จากงานวิจัยไปตอยอดเพื่อประยุกตไปสู เศรษฐกิจ
สีเขียว

F0503 การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู 
กลุมอุตสาหกรรมสีเขียว 

การประยุกตใชความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการเพิ่มมูลคาของ

เศรษฐกิจสีเข�ยวอยาง

ยั่งยืนเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V06 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการประยุกตใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเข�ยว

F0601 การสรางแรงจูงใจทั้งดานการเงินและไมใชการเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

F0602 เครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในทองถิ่นในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางองคความรูดานสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียว

F0603 การถายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวจากตางประเทศ

F0604 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสีเขียว
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V03
โครงสรางพื้นฐานรองรับการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเข�ยว

V04
มาตรการสงเสร�ม

การประกอบธุรกิจเศรษฐกิจสีเข�ยว

V05
การนำไปใชประโยชนในเช�งพาณิชย



กรมหมอนไหม*

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสราง
องคความรูดาน
หมอนไหม ป 2563

การรถไฟฟา
ขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย

1.โครงการพัฒนา 
องคความรูดานการ
บริหารงานกอสราง 
และการบริหาร
โครงการ 

2.โครงการพัฒนา 
องคความรูดานการ
บริหารงานกอสราง 
การบริหารโครงการ 
และการจัดซ้ือจัดจาง 

สถาบันวิจัยแสง 
ซินโครตรอน 

(องคการมหาชน)

1.โครงการวิจัย
และสรางองคความรู
พ้ืนฐานใหมนำไปสู
การตอยอดงานวิจัย 

2.โครงการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสราง
องคความรูพ้ืนฐาน
ใหมนำไปสูการตอ
ยอดงานวิจัย

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

โครงการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดาน  
ความปลอดภัยจาก
พลังงานนิวเคลียร
และรังสี

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี 
แหงชาติ*

1 .การวิจัยและ 
พัฒนาขีดความ
สามารถดานการวิจัย

2.โครงการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน
ที่สำคัญ

สำนักงานพัฒนา 
เทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) 

1.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสราง
องคความรูพื้นฐาน 
ของประเทศ 
โครงการพัฒนา
ดาวเทียมวิจัย
อวกาศ

กรมวิทยาศาสตร
บริการ*

กรมประมง

สถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย*

สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อีเล็กทรอนิกส

สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริม 
วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม 

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสราง
องคความรูพื้นฐาน
ของประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.4 การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม ด�านองค�ความรู �พ � ้นฐาน
เป�าหมาย  230401 ประเทศไทยมีข �ดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั ้ง 4 ด�านทัดเทียมประเทศที ่ก �าวหน�าในเอเช ีย

F0101 การทำวิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร

F0102 การวิจัยชั้นแนวหนา (Frontier research) โดยเนน 
สาขาที่เปนจุดแข็งของประเทศ สาขาที่ทาทายเพื่อปองกันภัย
คุกคามรับมือความเสี่ยงและสรางโอกาสเพื่ออนาคต

F0103 งานวิจัยที่มาตรฐานสากลไดรับการเผย
แพร            ระดับชาติและนานาชาติ 

V01

การทำว�จัยพื้นฐานและการว�จัยชั้นแนวหนา

F0201 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยขั้นพื้นฐาน 
และแนวหนา

F0202 หลักสูตรเพื่อพัฒนางานวิจัยแนวหนา (Frontier)

F0203 แรงจูงใจสำหรับการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน

V02

นักว�จัยอาช�พ

F0301 การสรางทีมวิจัยที่เปนเลิศ สามารถรองรับและ           
ตอยอดเปนผูนำเทคโนโลยีในกลุมประเทศอาเซียน

F0302 ระบบพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัย (Mentor) 

F0303 การสรางผลงานวิจัยคนพบใหม การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมตนแบบ

V03

ระบบการสรางความเปนเลิศ

F0401 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับตางประเทศ
Global Partnership

F0402 การดึงดูดนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญชั้นเลิศเขามา 
ทำงานในประเทศ

F0403 การสรางโอกาสการเคลื่อนยายนักวิจัย           
และผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ

V04

การดูดซับองคความรูเทคโนโลยีจากตางประเทศ

ประเทศไทยมีข�ดความ 

สามารถของเทคโนโลยีฐาน

ทั้ง 4 ดาน ทัดเทียม

ประเทศที่กาวหนาในเอเช�ย

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนางานว�จัยรวมกัน

F0501 ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน ศูนยวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยรวมกัน

F0502 การรวมทุนระหวางรัฐกันเอกชน 

F0503 การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย

F0504 การแบงปนโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชงานรวมกัน
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สำนักงาน 
ปรมาณูเพื่อสันติ*

โครงการพัฒนา 
และยกระดับ
มาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีใน 
ระดับปฐมภูมิ

สำนักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน)

โครงการบริหาร
จัดการและส่ือสาร
องคความรูดวย
นวัตกรรม
สารสนเทศ

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ*

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน)

1.โครงการพัฒนา 
หองปฏิบัติการ 
จำลองสภาวะ อวกาศ
เพื่อการวิจัย 
วิทยาศาสตร 
2.โครงการระบบ 
ดาวเทียมสำรวจ   
เพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม

1.โครงการสงเสริมกิจการอุทยาน 
วิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจ 
วิทยาศาสตรภูมิภาค) 
2.โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบาลทาง ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะ 3 
3.โครงการสนับสนุน นักเรียนทุน 
รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ระยะท่ี 4 
4.โครงการ สนับสนุนนักเรียนทุน
รัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะท่ี 3 
5.โครงการศูนย ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจำภูมิภาค 
6.โครงการสงเสริมการดำเนินงาน 
โครงการพระราชดำริ 
7.โครงการกอสรางอาคารอำนวย 
การอุทยานวิทยาศาสตร 
(นิคมธุรกิจ วิทยาศาสตรภูมิภาค) 
8.ผลผลิตขอเสนอแนะดาน         
นโยบายและแผน

กรมพัฒนาท่ีดินกรมประมง กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร     และ
เทคโนโลยี  แหง
ประเทศไทย*

สภากาชาดไทย

สำนักงาน            
คณะกรรมการ      

สงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน 
(องคการมหาชน)*

1.โครงการพัฒนา  เคร่ือง
เรงอนุภาคเชิง  เสน
สำหรับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
2.การพัฒนาทุนมนุษย
ดานเทคโนโลยีแสงซิน โค
รตรอนและสนับสนุนการ
ใชประโยชนแสง  ซินโคร
ตรอน 
3.โครงการพัฒนาโครง 
สรางพ้ืนฐานดานแสง 
ซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีดานแสงซิน 
โครตรอนข้ันสูง 
4.โครงการพัฒนา      
เคร่ืองเรงอนุภาคเชิง  
เสนสำหรับภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม 
5.การพัฒนากำลังคน 
และสนับสนุนการใช
ประโยชนแสงซินโคร
ตรอน 
6.โครงการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
แสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัย 
ดาราศาสตร 

แหงชาติ 
(องคการมหาชน)

1.โครงการพัฒนา 
เครือขายดาราศาสตร  
วิทยุและยีออเดซ่ี 
(Geodesy) 
2.โครงการพัฒนา  
และสรางนวัตกรรม 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

สถาบัน
มาตรวิทยา
แหงชาติ*

1.โครงการพัฒนาระบบการสอบเทียบแบบ 
on-site ของ differential gas pressure พิสัย
การวัด 0-130 kPa และ absolute gas pres-
sure พิสัยการวัด 10-700 kPa CMC 3.0x10-4 
Pe) 
2.โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีการสอบเทียบ  
และนวัตกรรมการวัดดานแสงและอุณหภูมิ เพ่ือ
สนับสนุนคลัสเตอรเกษตร และอาหารแปรรูป 
3.โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการวัด
ทาง ดานคล่ืนเหนือเสียง ดวยการสอบเทียบ 
hydrophone ในระดับปฐมภูมดวยวิธี Laser 
interferometer 
4.โครงการพัฒนาขีดความสามารถ การวัดริงเกจ 
เพ่ือสนับสนุนศักยภาพการแขงขันของ คลัสเตอร
ยานยนตและช้ินสวน สูยุคไทยแลนด 4.0 
5.โครงการพัฒนาขีดความ สามารถดานการวัด 
Ultrasound Power Calibration System  
พิสัยการวัดชวงความถ่ีสูง 6.โครงการพัฒนาขีด 
ความสามารถดานการวัดใหม Therapeutic 
Ultrasound นอกสถานท่ีเพ่ือการ บริการ
ทางการ แพทยและสาธารณสุข 
7.โครงการสรางระบบมาตรวิทยาสูงานวัดทาง 
ดานกฎหมาย 8.โครงการประสานงานดานการ 
บริหารงานมาตรวิทยาระหวางประเทศ การ
ดำเนิน งานภายใตโครงการความรวมมือ และ
ถายทอด เทคโนโลยีกับตางประเทศ 
9.โครงการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือมาตรฐาน  
ทางเคมีและชีวถาพ 10.โครงการพัฒนาคูมือ  การ
ตรวจประเมินทาง เทคนิค 11.โครงการจัดต้ัง หอง
ปฏิบัติการวิเคราะห และทดสอบผลิตภัณฑ 
12.โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการวัดดานมิติ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม 
13.โครงการพัฒนามาตรฐาน การวัดแรงดัน 
ไฟฟาความถ่ีต่ำระดับปฐมภูมิ 
14.โครงการ พัฒนานาิกาอะตอมเชิงแสง 
15.โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาวัสดุอางอิง  
ดานเคมี

สถาบันวัคซีน  
แหงชาติ*

1.การสรางความ  
เขมแข็งดานการ  
วิจัยพัฒนา                    
และการใชวัคซีน 
2.การสนับสนุน      
หนวยงานเครือขาย
ดานวัคซีน

กรมวิทยาศาสตร 
บริการ*

การบริหารจัดการ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.5 ด�านป�จจัยสนับสนุนในการว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
เป�าหมาย   230501 (1) จำนวนโครงสร�างพ�้นฐานว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสมัยใหม�ที ่จำเป�นต�อการพัฒนาประเทศเพ��มข� ้น

F0101 การเชื่อมโยงฐานขอมูลวิจัยระหวางหนวยงานเกี่ยวของ

F0102 การพัฒนาฐานขอมูลที่ Real time ทันสมัย/ ปลอดภัย 

F0103 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

F0104 การพัฒนาฐานขอมูลกลางดานวิทยาศาสตร วิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่งายตอการเขาถึงและการนำไปใชประโยชน

V01
ฐานขอมูลการว�จัย

F0201 หองปฏิบัติการ/โรงงานตนแบบที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมสังคมที่สำคัญ

F0202 สรางเครือขายหองปฏิบัติการ/ โรงงานตนแบบ/ โครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร วิจัยและเทคโนโลยี 

F0203 การพัฒนาหองปฏิบัติการใหมีมาตรฐานสากล

F0204 การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยเพื่อใหเกิดการใช 
ประโยชนรวมกันในแตละภูมิภาคของประเทศ

F0205 การบริหารจัดการและเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหเขาถึงและใช
ประโยชนโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ   

V02
โครงสรางพื้นฐานเช�งกายภาพ 

F0301 การสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิเคราะห       และ
ทดสอบมาตรฐาน

F0302 การบูรณาการโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ         
ใหทำงานเปนระบบเดียวกันและมีความเปนสากล

F0303 การบริการโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพที่ครบถวนเพียงพอ      
ตอความตองการใชประโยชน

F0304 การสรางศักยภาพและความสามารถดานโครงสรางพื้นฐาน          
ทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (MSTQ)

V03
การนำไปใชประโยชนในเช�งสังคม

จำนวนโครงสรางพื้นฐาน

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมัยใหมที่จำเปนตอการ

พัฒนาประเทศเพิ่มข�้น

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

V04 มาตรฐานการว�จัย

F0401 การกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑในการดำเนินงานวิจัย
ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการ (ELSI)

F0402 การสงเสริมสนับสนุนใหมีการนำมาตรฐานการวิจัยไปใช เพ่ือใหเปนท่ี
ยอมรับ

F0403 การกำกับ ตรวจสอบและรับรองการรักษามาตรฐาน  ใน
กระบวนการดำเนินงานวิจัย

V05 บุคลากร
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F0501 การผลิตบุคลากรวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของประเทศ    
ท้ังภาคการผลิตและบริการ ในเชิงสังคมและพ้ืนท่ี

F0502 คุณภาพบุคลากรท่ีเทาเทียมระดับโลก

F0503 หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

F0504 เครือขายความรวมมือของบุคลากรระหวางหนวยงานในระบบวิจัย

F0505 การสรางเสนทางอาชีพนักวิจัย

F0506 ระบบวางแผนการผลิต ดึงดูดและใชประโยชนกำลังคน ผูมีศักยภาพสูง



สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

สถาบันวัคซีน          
แหงชาติ*

สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงานสภา
นโยบายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ 

eMENSCR 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

1.โครงการสงเสริม 
กิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร 
(นิคมธุรกิจ 
วิทยาศาสตรภูมิภาค)
2.การถายทอด
เทคโนโลยี

หมายเหตุ: (*) ความเก่ียวของหลัก

หนวยงานท่ี
เก่ียวของ

โครงการ As is 
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

แผนแม�บทภายใต�ย ุทธศาสตร�ชาติ ประเด็น (23) การว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย�อย 23.5 ด�านป�จจัยสนับสนุนในการว�จ ัยและพัฒนานวัตกรรม
เป�าหมาย  230502 (2) ส ัดส�วนการลงทุนว�จ ัยและพัฒนาของภาคเอกชนต�อภาครัฐเพ� �มข � ้น

F0101 การสรางศักยภาพดานนวัตกรรมใหแก ผูประกอบการ 
(Innovation capacity)

F0102 การพัฒนาแนวคิดของผูประกอบการ (Entrepreneurial 
mindset) และวัฒนธรรมนวัตกรรม (innovation culture)

F0103 การอำนวยความสะดวกในการเขาถึงตลาดทั้งใน           
และตางประเทศ

F0104 การสรางระบบนิเวศเพื่อบมเพาะผูประกอบการ             
และการเชื่อมโยงกับนักลงทุน

F0105 การเคลื่อนยายบุคลากรดานการวิจัย (Talent mobility)

V01 การพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise)

F0201 การปรับแกและพัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการใชประโยชน
งานวิจัย

F0202 การพัฒนามาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อสงเสริม 
การสรางนวัตกรรม

F0203 การสรางมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง

V02
การสรางแรงจ�งใจและการปลดล็อคขอจำกัด

F0301 การยกระดับ/ศักยภาพการจัดการสิทธิเทคโนโลยี                 
(Technology Licensing) และการถายทอดเทคโนโลยี                     
(Technology Transfer)

F0302 การสรางผูจัดการนวัตกรรม

F0303 การสรางกลไกเชื่อมโยงและถายทอดเทคโนโลยี

F0304 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual property) 

F0305 การเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

F0306 การเรงรัดกระบวนการขอสิทธิบัตร 

F0307 กลไกการทำงานวิจัยรวมกันระหวางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชน 

V03
กลไกการใชประโยชนผลงานว�จัย

L

สัดสวนการลงทุนว�จัย

และพัฒนาของภาคเอกชน

ตอภาครัฐเพิ่มข�้น 

เป�าหมายแผน
แม�บทย�อย :

Va
lu

e 
C

ha
in


	23-1.pdf
	23-2
	23-3
	23-4
	23-5
	23-6
	23-7

