


แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

เป้าหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ

P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน 30 อันดับแรก

KR3.2 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากภายนอกจาก 10:90 เป็น 30:70

KR3.4 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพ
เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 5,000 ราย

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

O3.11a พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-
driven)

O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของอาเซียน

KR3.10a.1 ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการนวัตกรรมที่ตอ่
ยอดจากงานวิจยัและพัฒนา ร้อยละ 10 ต่อปี
KR3.10a.2 จ านวนผู้ประกอบการไทยในอตุสาหกรรม New S-Curves จากการบ่มเพาะหรือรว่มลงทุนกบัภาครัฐ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพิ่มขึ้น
R3.10a.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากตา่งประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology 
Localization) มีจ านวนเพิม่ขึน้

KR3.11a.1 จ านวน local startups ที่เกิดใหม่และอยู่รอด 1,000 รายใน 3 ปี
KR3.11a.2 จ านวนวิสาหกิจฐานนวตักรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น 1,000
ราย/ปี
KR3.11a.3 จ านวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย

KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถทางการวดัและวเิคราะห์สูงที่สุด 1 ใน 5 ของเอเชีย และมี
อุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพทีใ่หญ่ที่สุดในอาเซียน
KR3.12a.2 บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมคีุณภาพสม่ าเสมอ

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG O3.11b พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis)

O3.12b สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลกด้วยคุณภาพ

KR3.10b.1 สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจยัและพัฒนาในอตุสาหกรรมเปา้หมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG
(เกษตร และอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ)
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ GDP
KR3.10b.2 เกิดการจ้างงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพิ่มขึ้น 1,000,000
คน
KR3.10b.3 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจยัและพัฒนานวตักรรม BCG
KR3.10b.4 เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากร และการเกิดของเสีย
KR3.10b.5 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมส าคัญ

KR3.11b.1 จ าวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยาน
วิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร

KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและคุณภาพทัดเทียมของ
เครื่องหมายคุณภาพสินค้า EU และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าวัฒนธรรม

O3.11c ปรับปรุงกฎระเบยีบและกฎหมายพัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบรกิาร
ภาครัฐ ให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของ
ผู้ประกอบการ

O3.12c ตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเชน่เดยีวกับตลาดประเทศในพัฒนา
แล้ว

KR3.11c.1 ความส าเร็จในการผลักดันกฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการเพื่อปลดล๊อคข้อจ ากัด และ
สร้างแรงจูงในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม

KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมีกระบวนการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันด้วย
คุณภาพ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• BCG in Action
• การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากตา่งประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ์(Technology Localization)
• Public-Private Partnership for RDI

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• การพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการส าคญั
• NQI เพื่ออาหารสุขภาพและสมุนไพรไทย / NQI ส าหรับยาชีววัตถุ / NQI ส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

อัจฉริยะ NQI ส าหรับยานยนต์อนาคตและการเคลือ่นย้ายในอนาคต (future vehicle & seamless 
mobility)

• Precise timing & positioning platform for innovative services



โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization)

ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ
ในอุตสาหกรรม อาทิ
- อุตสาหกรรม Future Mobility เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ และระบบราง
- อุตสาหกรรมอาหาร (Food)
- อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
- อุตสาหกรรมการผลิตสนิค้าท่ีใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) เพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้
สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและรปูแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยการสร้าง
และพัฒนาความสามารถในด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์ การลดต้นทุน มีคุณภาพ การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มมูลค่า การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลติ การบริการ 
การเข้าตลาด การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจท่ีเกีย่วเนื่อง

- สถาบันอุดมศึกษา
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เครือข่ายความร่วมมือ สมาคม (Consortiums) ที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน Public-Private Partnership for RDI

- เกิดมูลค่าทางตลาดที่เป็นไปได้ในโครงการที่เอกชนรายใหญ่สามารถร่วมลงทุนกับ
เอกชนรายกลางและรายเล็กท่ีเกี่ยวข้องมากกว่าทุนท่ีลงไป

- SME ในกลุ่มสาขา (sector) มีความสามารถด้าน ววน. มากขึ้น และสอดคล้องกับ
แผน ววน. ของประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้แผน ววน. บรรลุเป้าหมาย

- เกิดผลลัพธ์และเครือข่ายความรว่มมือในหลายสาขา (sector) ที่มีเป้าหมาย
สอดคล้องกันท่ีเน้นวัตถุประสงค์เชิงสังคม

- มีแนวทางการขยายผลกับกลุม่อุตสาหกรรมอื่น และ/หรือ เอกชนขนาดใหญ่ราย
อื่นของประเทศ

- เอกชนขนาดใหญ่สามารถรว่มลงทุนกับเอกชนรายกลางและรายเล็กในการวิจัย
และนวัตกรรม

- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชนรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ 
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานวิจัยของรัฐในการพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชนรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ 
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานวิจัยของรัฐในการยกระดับ
ความสามารถด้าน ววน. ของเอกชน

- เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบเครอืข่ายที่ใช้งานวิจัย 
และพัฒนาตอบโจทย์ SDGs

- มีแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการเผยแพรแ่นวทางการขยายผลที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สถาบันอุดมศึกษา



โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิเร่ิมต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงานการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

- Local startups 1,000 ราย ที่เกิดใหม่และอยู่รอดใน 3 ปี
- วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท/ป ี

เพิ่มข้ึน 1,000 ราย/ปี

- ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
- ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงาน NQI เพ่ืออาหารสุขภาพและสมุนไพรไทย

- เกิดตราสินค้าของไทยที่ใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีในประเทศ
- ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด
- ลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบต่างประเทศ

- มาตรฐานอาหารสุขภาพและสมุนไพรไทยที่เทียบเทา่ หรือเหนือกว่ามาตรฐานสากล
- กระบวนการขึ้นทะเบียน และการรับรองกระบวนการผลิตและคุณภาพมีประสิทธิภาพและ

ได้รับการยอมรับ
- บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส าหรับการวิจยัและการผลิตครบถ้วนและเพียงพอ
- ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์และกระบวนการรักษาคุณภาพสารออกฤทธิ์

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงอตุสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา
- กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน NQI ส าหรับยาชีววตัถุ

- ยาชีววัตถุตัวใหมท่ี่วจิัยและผลิตในประเทศ และสามารถส่งออกได้
- ลดค่าใช้จ่ายในการส่งยาชวีวตัถุไปทดสอบต่างประเทศ

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลินิก (National clinical trial lab network) ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอตุสาหกรรม
- กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน NQI ส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ

- ส่งออกเซนเซอร์อัจฉริยะที่วจิัยและผลิตในประเทศไทย
- ส่งออกระบบและชิ้นส่วนของเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ที่รับรองมาตรฐานแล้ว
- ลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบต่างประเทศ

บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส าหรับการวิจยัและการผลิตเซนเซอร์อัจฉริยะ ระบบและ
ชิ้นส่วนของเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ครบถ้วนและเพียงพอ

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน NQI ส าหรับยานยนต์อนาคตและการเคลื่อนย้ายในอนาคต (Future vehicle & Seamless mobility)

- แบตเตอรี่ที่วจิยัและผลิตโดยใช้วตัถุดบิและเทคโนโลยีในประเทศ
- ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กส าหรับใช้งานในเขตเมือง หรือในพื้นที่เฉพาะ เพื่อลดการสร้างมลพิษ ที่วิจัย

และผลิตโดยใช้วัตถดุิบและเทคโนโลยีในประเทศ
- ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด
- ลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบต่างประเทศ

บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส าหรับการวิจยั ผลิต ติดตั้งและใช้งานแบตเตอรีย่านยนตอ์นาคตและ
การเคลื่อนย้ายในอนาคต ครบถ้วนและเพียงพอ

- กระทรวงการอุตสาหกรรม
- กระทรวงการคมนาคม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (ต่อ)

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงาน Precise Timing & Positioning Platform for Innovative Services

- Innovation services ที่ใช้ประโยชน์จากสัญญาณและข้อมูลเวลาและ
พิกัดความแม่นย าสูง

- รายได้จากการขายข้อมูลเวลาและพิกัดความแม่นย าสูง
- บริการโทรคมนาคมบนเครือข่าย 5G บริการระบุเวลา (time) พิกัด 

(position) และการน าทาง (navigation) มีเสถียรภาพและความต่อเนื่อง

- บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส าหรับการวิจัยและการบริการ
สัญญาณและข้อมูลเวลาและพิกัดความแม่นย าสูงครบถ้วนและเพียงพอ

- โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศสามารถรองรับและสนบัสนนุ
บริการโทรคมนาคมในอนาคตให้มีเสถียรภาพ

- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ


