
 
 
 
 
 

ร่างนโยบายและแผน 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ  

ฉบับที ่1 
(พ.ศ. 2555-2564) 

  



ร่างนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 
 
ค าน า 

 
ส านัก ง านคณะกรรมการนโยบายวิทย าศาสต ร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชา ติ  

(สวทน.)  จดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
มีภารกิจหลกัในการจดัท านโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม  ซ่ึง  
สวทน. ไดด้ าเนินการจดัท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติชาติ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศ โดยจะประสานงานในการขบัเคล่ือนและติดตาม
งานตามนโยบายและแผนดงักล่าวร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ
ประชาชน ต่อไป  

 
การจดัท าแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติฉบบัน้ี จดัท าข้ึนโดยมีความเช่ือมโยง

กบัแผนต่างๆ อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดบักระทรวง โดยไดใ้ห้
ความส าคญักบัประเด็นหลกัท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศใน 10 ปีขา้งหนา้ ไดแ้ก่ สังคมและ
วถีิชีวติ สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการคา้ ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม
และภาวะโลกร้อน พลงังานย ัง่ยืน เกษตรอาหาร และการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม รวมทั้งผลการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยใน
เวทีโลก   

 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติฉบบัน้ี ได้อญัเชิญ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาควบคู่ไปกบัอนาคตของประเทศท่ีมี “วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาและสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุม้กันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 
พร้อมทั้งการพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน ความมัน่คงทางพลงังาน ทรัพยากรและและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของประชาชน 

 
กระบวนการจดัท าแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคญัต่อ

กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท าแผนใน
หลายรูปแบบ อาทิ  การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานปฏิบติั  หน่วย



สนบัสนุน หน่วยนโยบาย การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาและความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 
การศึกษาสถานภาพและความตอ้งการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมในส่วนภูมิภาค การประชุม
คณะผูเ้ช่ียวชาญก ากบัการจดัท านโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (STI Policy Forum)  การประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
ดา้นต่างๆ และมีแนวปฏิบติัท่ีดี การประชุมกบัภาคเอกชนเพื่อการพฒันากลไกและเคร่ืองมือในการก าหนด
เป้าหมายและมาตรการ  

 
 ในขั้นตอนสุดทา้ยจะน านโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติชาติฉบบั

น้ี เสนอต่อประชาชนและระดมความคิดเห็นในงานสมชัชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการ
พฒันา คร้ังท่ี 9 ในวนัท่ี 10-12 มกราคม 2554 เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ได้พิจารณา หลังจากนั้นจะน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (กวทน.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ท่ีมีการท างานเชิง
บูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ น าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดผลลพัธ์
และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป  
 



 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายหลกัของแผนวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 
(พ.ศ. 2555-2564) 

 
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมระดบัชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เป็นแผนยทุธศาสตร์

ระดบัชาติท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยนีวตักรรมของประเทศไทยท่ียงัคงอยู่
จากการพฒันาท่ีผา่นมา และช้ีนาํแนวทางในการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในอนาคต รวมทั้ง
การดาํเนินงานท่ีควรใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองจากจากการดาํเนินงานดา้นการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทอ้งถ่ินและชุมชน  

 
เพื่อใหแ้ผนฉบบัน้ีสามารถครอบคลุมในทุกระดบั ทุกมิติ และทุกภาคส่วนของการพฒันาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศไทย กระบวนการจดัทาํแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ระดบัชาติ (พ.ศ. 2555 – 2564) ไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการในหลายรูปแบบ 
ตั้งแต่ การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  หน่วยงานปฏิบติั  หน่วยกาํหนดนโยบาย การ
ประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมในระดบัประเทศและระดบัพื้นท่ี การศึกษาสถานภาพและความตอ้งการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในส่วนภูมิภาค การประชุมคณะผูเ้ช่ียวชาญกาํกบัดูแลการจดัทาํนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมระดบัชาติ การจดั STI Policy Forum  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการ และมีแนวปฏิบติัท่ีดี การประชุมภาคเอกชนตามลาํดบั  

 
การจดัทาํแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ของประเทศ

ไทย จดัทาํข้ึนโดยมีความเช่ือมโยงกบัแผนต่างๆ อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนยทุธศาสตร์
ระดบักระทรวง (ภาพท่ี 1) โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเดน็หลกัท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศทุน
ของประเทศใน 10 ปีขา้งหนา้ ไดแ้ก่ สงัคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการคา้ ภูมิ
รัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และภาวะโลกร้อน พลงังานยัง่ยนื เกษตรอาหาร และการเปล่ียนแปลง
ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทั้งผลการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา และขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศไทยในเวทีโลก  (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที ่1  ความเช่ือมโยงแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบบัที ่1 กบัแผนต่างๆ  
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แผนพฒันาฯ 10 
(พ.ศ.2550-2554)

50            51            52            53            54            55            56           57            58           59  60           61           62           63           64

กรอบเวลาของแผนต่างๆ ที่สัมพนัธ์กับแผนวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564)  

(ร่าง) แผนพฒันาฯ 11 
(พ.ศ.2555-2559)

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540 ถงึ 2559

แผนพัฒนาการเกษตร (พ.ศ. 2550 - 2554)

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554

แผนแม่บทอื่นๆ

กรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ.2547-2554)

แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2556)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (2544-2553)

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวสัดุแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2559)

แผนกลยุทธ์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556)

แผนกลยทุธ์ สวทช. (พ.ศ.2555-2559)

 (ร่าง) แผนพฒันาฯ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 
พ.ศ.2555-2559

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.2552-2556)

(ร่าง) แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564

 
 
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติฉบบัน้ียงัไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” มา

เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาควบคู่ไปกบัอนาคตของประเทศท่ีมี “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเป็น

เคร่ืองมือช่วยพฒันาประเทศไทย” โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศใหมี้
เสถียรภาพ ยดืหยุน่ มีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่
มีสุขของประชาชน 

 



 

ภาพที ่2  ประเด็นหลกัทีค่าดว่าจะมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศทุนของประเทศใน 10 ปีข้างหน้า 
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การเปลีย่นแปลงของบริบทการพฒันาประเทศ

 สังคมและวถิีชีวติ เศรษฐกจิการค้า

ภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายอํานาจ และ 
ความเจริญ

สุขภาพและการบริโภค ความมั่นคงทางพลังงาน

ฐานเศรษฐกจิที่มั่นคงและยัง่ยนื
Economic Stability and Sustainability

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ
Quality Resource Based Management

เช่ือมโยงกับเศรษฐกจิโลกและภูมิภาค
Global and Regional Positioning

เพิม่มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้
Value Creation from Knowledge Applicationล

เกษตรกรรม

ภาวะโลกร้อน

การเปลีย่นแปลงด้าน วทน.

 

 จากความเช่ือมโยงของแผนต่างๆ ท่ีมีแนวทางในการพฒันาฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและยัง่ยืน (Economic 
Stability and Sustainability) เพิ่มมูลค่าผลผลิตดว้ยฐานความรู้ (Value Creation from Knowledge Application) 
ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Global and Regional Positioning) และนโยบายการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ  (Quality Resource Based Management) โจทยข์องประเทศท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการ
พฒันาประเทศทุนของประเทศใน 10 ปีขา้งหนา้ และ “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  พบว่าการพฒันาทุนทางสังคม
และวฒันาธรรมควรจะเน้นการพฒันาคุณภาพคนและทุนมนุษยสู่์อนาคตสังคมฐานความรู้บนฐานรากภูมิปัญญา
ไทย การสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน เป็นฐานรากท่ีมัน่คงของประเทศ ส่วนการพฒันาทุนทาง
เศรษฐกิจควรจะเนน้การสร้างความยืดหยุ่นดา้นการผลิต การบริการรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวฒัน์และ
กระแสประชาคมใหม่ การเพิ่มคุณค่า มูลค่าภาคเกษตรกรรม เช่ือมโยงสู่การผลิตสมดุลทั้งดา้นอาหารและพลงังาน 
โดยมีการพฒันาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมุ่งเนน้การรักษาทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ให้สมดุล มีภูมิคุม้กนั และ
กระจายประโยชน์อยา่งเป็นธรรมการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ภาพท่ี 3) 



 

ภาพที ่3   สถานการณ์ แนวโน้มและโจทย์ของประเทศ (กรอบการพฒันาทุนของประเทศ) 

ทนุเศรษฐกจิ

ทนุสงัคม
และ

วฒันธรรม

ทนุ
ทรพัยากรธรรมชาติ

เพิม่รายได้เพือ่
เสริมสร้างสวสัดกิาร

สังคม

เป็นปัจจยัสําคญัของ
ความสุขประชาชนและ
เป็นฐาน value creation 

ของเศรษฐกิจ

ดูแลทรัพยากรให้
ใช้ประโยชน์
คุ้มค่า & ยั่งยืน

กรอบการพฒันาทุนของประเทศ

สถานการณ์ แนวโน้ม และโจทย์ ของประเทศไทย (กรอบการพฒันาทุนของประเทศ) 

1. การพฒันาคุณภาพคนและทุนมนุษย์สู่อนาคต
สังคมฐานความรู้บนฐานรากภูมิปัญญาไทย

2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและ
ท้องถ่ิน เป็นฐานรากท่ีม่ันคงของประเทศ

5. การรักษาทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ให้สมดุล มี
ภูมิคุ้มกัน และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. การสร้างความยืดหยุ่นด้านการผลติ การบริการ
รองรับการเปลีย่นแปลงของโลกาภิวัฒน์และกระแส
ประชาคมใหม่

4. การเพิม่คุณค่า มูลค่าภาคเกษตรกรรม เช่ือมโยงสู่
การผลติสมดุลท้ังด้านอาหารและพลังงาน

 

 แนวทางในการพฒันาทุนของประเทศ (ภาพท่ี 3) เป็นการพฒันาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
ขยายตวัอยา่งมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ี
จะต้องอาศัยทุนดั้ งเดิมท่ีประเทศไทยมีจุดแข็ง ได้แก่ คน/แรงงาน (ทักษะ ความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม) 
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม วัฒนธรรมและคุณค่าทางวัฒนธรรม องค์ความรู้พื้นฐานของท้องถ่ิน และ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมสนบัสนุนองคค์วามรู้ การบริหารจัดการ และ
การดําเนินนโยบาย เพือ่สนับสนุนให้เกดิการบริหารจัดการทุนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และทาํใหป้ระเทศ
ไทยมีความสามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงและบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวฒัน์ การเกิดประชาคมใหม่
จากการรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic Communities) ASEAN และ ASEAN+6 การเกิดนวตักรรมสี
เขียวแบบกา้วกระโดด (Green Innovation) การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Change) และ การ
เปล่ียนแปลงดา้นพลงังาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Energy, Food, Natural Resources and 
Environment) โดยการพึ่งพาตนเองไดต้าม“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”   (ภาพท่ี 4) 



 

ภาพที ่4  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม กบัการพฒันาทุนของประเทศ 

วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

 • องค์ความรู้
• การบริหารจดัการ / Financing
• การดําเนินนโยบาย เพือ่สนับสนุนให้เกิด

การจดัทุนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทนุทรพัยากรเดมิทีม่อียู่

• คน/แรงงาน (ทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
และคุณธรรม)

• ทรัพยากรธรรมชาต ิเกษตรกรรม
• วฒันธรรมและคุณค่าทางวฒันธรรม
• องค์ความรู้พืน้ฐานของท้องถิ่น
• เอกลักษณ์ความเป็นไทย

  

• ระบบเศรษฐกจิที่มีการ
ขยายตัวอย่าง

• มีคุณภาพ
• มีเสถียรภาพ

• มีการกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมสู่สังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น

 

 รองรับกระแสโลกาภิวตัน์ 
• การเกิดประชาคมใหม่ (New 
Economic Communities) ASEAN 
และ ASEAN+6 
• การเกิดนวตักรรมสีเขียวแบบกา้ว
กระโดด (Green Innovation) 
• การเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic 
Change)
• การเปล่ียนแปลงดา้นพลงังาน 
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Energy, Food, Natural 
Resources and Environment) 

ทนุของ
ประเทศ เป้าประสงค์

เป้าหมายการพึง่พาตนเอง

วทน. กบัการพฒันาทุนของประเทศ 

 

 

กรอบแนวคดิแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 
 
จากแนวทางในการใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมกบัการพฒันาทุนของประเทศรองรับกบัการ

เปล่ียนแปลงและบริบทการพฒันาในกระแสโลกาภิวฒัน์ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ท่ีไดป้ระกาศ ใชใ้นราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 33 ก เม่ือวนัท่ี 
13 กมุภาพนัธ์ 2551 ท่ีระบุเหตุผลในการประกาศใชโ้ดยสรุปวา่ เพื่อใหป้ระชาชนคนไทยคิดอยา่งมีตรรกะ มีเหตุมี
ผล มีภูมิคุม้กนัตนเอง มีการประยกุตใ์ช ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได ้ตลอดจนมี
การพฒันาเครือข่ายเพื่อการพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งเป็นระบบเพื่อการแกไ้ขปัญหาของ
ภาคเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ แผนต่างๆ ระดบัประเทศ แผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) จึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดของแผนให้
มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ กบัปัจจยัในการขบัเคล่ือนไดแ้ก่   (ภาพท่ี 
5) 

•  การเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Global and Regionalisation) โดยใหค้วามสาํคญักบั
การเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic Communities) ASEAN 
และ ASEAN+6  การเคล่ือนยา้ยเงินทุนและแรงงาน (Mobility) การเกิดโรคอุบติัใหม่ (EID) และ
การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ (Competition)  



 

• การเกิดนวตักรรมสีเขียวแบบกา้วกระโดด (Green Innovation) โดยใหค้วามสาํคญักบั เทคโนโลยี
อุบติัใหม่ (Emerging Technology) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) เทคโนโลยีวสัดุ  (Material Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) และนาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology)  

•  การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Change) โดยใหค้วามสาํคญักบั โครงสร้าง
ประชากรในยคุผูสู้งอาย ุ(Aging) และการกระจายอาํนาจ (Decentralisation)  

• การเปล่ียนแปลงดา้นพลงังาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Energy, Food, Natural 
Resources and Environment) โดยใหค้วามสาํคญักบั ปัญหามลภาวะ (Pollution Problems) การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)  

ภาพที ่5  กรอบแนวคดิแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564)  
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กรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2555-2564) – ต่อ

 
  
 กรอบแนวคิดแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ท่ีมุ่งเนน้ให้
มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ กบัปัจจยัในการขบัเคล่ือนทั้ง 4 ไดก้าํหนด
กรอบแนวคิดของแผนในสนบัสนุนเศรษฐกิจและสงัคมไทยใหมี้ความเขม้แขง็โดย 

1. การใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การสนับสนุนสังคมไทยให้มีคุณภาพ เท่าเทยีมและ
เป็นธรรม โดยการมุ่งเน้นที ่ความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามลาํดับ (ภาพที ่6)   



 

ภาพที ่6  กรอบแนวคดิแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564)  
ด้านสังคม 

18

สังคมที่มี
คุณภาพ

กรอบแนวคดิร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) – ต่อ 

การวิจัย

การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน

ชุมชน
นวัตกรรม

แรงงานต่าง
ด้าว

Health Care
Human  Resources

Human Security

 

 

2. การใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การสนับสนุนเศรษฐกจิไทยให้มีเสถียรภาพและ
ม่ันคง โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลติและธุรกจิบริการมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลติภาพ การส่งออก มูลค่าเพิม่ และ
ภูมิคุ้มกนัทีส่ามารถรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ได้  (ภาพที ่7)   

 



 

ภาพที ่7  กรอบแนวคดิแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 

 ด้านเศรษฐกจิ   

17

กรอบแนวคดิร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) – ต่อ 

การจ้างงาน
รายได้/มูลค่า

Forward/Backward Linkage
ขนาด SMEs&Les
การกระจายในพื้นที่

Strategic  26 Sectors

1. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิมดังน้ี
เกษตรกรรม - ข้าว มัน  อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์ม 
ยาง 
อุตฯ วิศวกรรม – ไฟฟ้าและอิเล็กฯ 
ยานยนต์ฯ
อุตฯ เบา - แฟช่ัน พลาสติกและปิโตรเคมี
อุตฯ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ – อาหาร&ยา 
ผลิตภัณฑ์ยาง
ธุรกิจบริการ – บริการท่องเท่ียวและสาขา
ต่อเน่ือง โลจิสติกส์และสาขาต่อเน่ือง และ 
บริการก่อสร้างและสาขาต่อเน่ือง
2. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาท่ีมี
แนวโน้มท่ีดี ได้แก่ สาขาพลังงานและพลังงาน
ทดแทน Creative and Digital Content และ
สาขาต่อเน่ือง และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่เช่น Bio 
Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, 
Bio Packaging  และ Technical Textile เป็น
ต้น

Priority  12 Sectors

1. กลุ่มการผลิตดั้งเดิม (Indigenous)
 - เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ข้าวและผลิตภัณฑ์  มัน  
อ้อย  ปศุสัตว์ ประมง ยาง
- อุต.เบา : ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิงพิมพ์ บรรจุ
ภัณฑ์ อัญมณี เซรามิก  ผลิตภัณฑ์หนัง พลาสติก
และปิโตรเคมี เฟอร์นิเจอร์ 
 - อุ ต .วิศ วก าร  : เ ค ร่ื อ งจัก รกล โ ลหะกา ร 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  ช้ินส่วนยานยนต์ 
เหล็กโลหะฯ เคร่ืองจกัรกล
 - อุต. ที่ใช้ทรัพยากร :อาหารแปรรูป ยา  สมุนไพร
ผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์จากไม้ 
2. ธุรกิจบริการ
- บริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ือง : โรงแรมที่พัก 

ร้ า น อ าห าร  ร้ า น ข า ย ขอ งที่ ร ะ ลึ ก  ขน ส่ ง
นักท่องเที่ยว สปา บริการสุขภาพและอนามัย โลจิ
สติก ส์  ก ลุ่มบ ริก ารอื่ น ๆ  : สารสน เทศและ
ซอฟต์แวร์ ค้าปลีกค้าส่ง การศึกษา ก่อสร้าง

3. กลุ่มการผลิตใหม่ (New wave)
- พลังงานทดแทน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

Productivity, 
Efficiency and 
Value creation

เศรษฐกจิ
ที่มเีสถยีรภาพ
และมัน่คง

 
 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั และมีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน แผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) จึงไดก้าํหนดแนวทางการกาํหนดสาขาเป้าหมายร่วมกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยกาํหนดใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลกั
ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาเกษตรกรรม กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง) 
เพื่อการดาํเนินงานตามสภาพปัญหาในระดบัชาติ ควบคู่กบัความเดือนร้อนหรือผลกระทบในวงกวา้ง โดยใชเ้กณฑ์
ในการพิจารณาจากผลกระทบต่อสงัคมไดแ้ก่ จาํนวนผูป้ระกอบการ และจาํนวนการจา้งงาน ทั้งน้ียงัไดพ้ิจารณาจาก
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสําคญัต่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจไทยโดยพิจารณาสาขาเป้าหมายจาก
มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ การส่งออก การนําเขา้ และผลิตภาพ ประกอบกบัการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีกว่าร้อยละ 99 ในระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า และ
ศกัยภาพและความพร้อมทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามลาํดบั  
 
วสัิยทศัน์ของแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 

 

“นวตักรรมสีเขยีว เพือ่เศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ  
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และสังคมคุณภาพ” 

 



 

ภาพที ่8  สรุปประเด็นในการจัดทาํร่างแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

สรุปประเดน็ ในการจัดทําร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

วสัิยทัศน์ ของ
แผน ฯ

พนัธกจิ

วตัถุประสงค์

เป้าหมายหลกั

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และ
มาตรการ

ผลผลติ
ผลลพัธ์
ผลกระทบ

กลไกและ
เคร่ืองมือ

วสัิยทัศน์
“นวตักรรมเขียว เพือ่เศรษฐกจิทีม่ี
เสถียรภาพ เพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และสังคมคุณภาพ”

 
 

พนัธกจิของแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 
 
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ แผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพือ่เศรษฐกจิที่มีเสถียรภาพ เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและสังคมคุณภาพ” ภายใต้

แนวปฏิบติัของ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เห็นควรกาํหนดพนัธกิจของแผนฯ ดงัน้ี 
1. พัฒนางาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มี

ภูมิคุ้มกัน มุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้ สุขภาวะท่ีดี ชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้มีความมัน่คง
ในการดาํรงชีวิต ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของกระแสโลภิวฒัน์ วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีองคค์วามรู้ มีภูมิคุม้กนั มีความพอเพยีง มีบทบาทในการบริหารจดัการตนเอง มีสงัคม
นวตักรรม มีสงัคมแห่งการเรียนรู้  

2. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ 
เสถียรภาพโดยมีการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิโลกและภูมิภาค (Global and Regionalisation) มุ่งเนน้การ
ใช ้วทน. เพื่อการพฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศท่ีให้สามารถแข่งขนัได ้มีความยืดหยุ่น มี
มูลค่าเพิ่ม มีผลิตภาพ มีภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้มในยคุโลกาภิวตัน์ มี
ความพอเพียง มีฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มี
เครือข่ายเช่ือมโยงต่างประเทศ  

3. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) มุ่งเนน้การสร้างพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีความมัน่คงและ
คุณภาพ  มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน มีการสร้างสรรคคุ์ณค่า มี



 

ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากขอ้ตกลงตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

4. พัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Change) มุ่งเน้นความสามารถในการสนบัสนุนภาคเศรษฐกิจและ
สงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีฐานความรู้  

5. พฒันาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่สนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ทัว่ถึง มีองคค์วามรู้ มีความสามารถในการตอบสนองของภาคเอกชนและภาคประชาชน มีคุณภาพ มี
กลไกและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อทุกภาคี มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอาํนาจและ
กระบวนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีความสามารถในการสนบัสนุนพนักิจท่ี  
1 – 4 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ของแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 
 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัในอนาคต และเพื่อกา้วไปสู่
วิสัยทัศน์ของแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ท่ีพึงปรารถนา การ
พฒันาประเทศในในระยะ 10 ปี ของแผนฯ จึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาไว ้ดงัน้ี 

พนัธกจิ วตัถุประสงค์ 

1. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนการ
สร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 

 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การสร้างเสริม
สงัคมฐานความรู้ และสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ินและ
ชุมชน ใหเ้กิดโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการ
เช่ือมโยงบทบาทพ้ืนท่ี ทอ้งถ่ิน ชุมชน ในการเพ่ิมศกัยภาพท่ีมีการ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
นาํไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ายากจน 
 

2. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  เพื่อสนับสนุนการ
ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ 
เสถียรภาพโดยมีการเ ช่ือมโยงกับ
เศรษฐกจิโลกและภูมิภาค 

เพือ่ยกระดับความสามารถในการเพิม่ประสิทธิภาพและผลติภาพราย
สาขา สร้างมูลค่าเพิม่ สร้างคุณค่า และนวตักรรมรายสาขา มีการ
วางแผนและการปรับตัวต่อความเปลีย่นแปลงและการกดีกนัทาง
การค้า ให้มีโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและคุณค่า (Green and Value 
Creation) ของสินคา้และบริการบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

  

 



 

พนัธกจิ วตัถุประสงค์ 

3. พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แ ละนวั ตกรรม  เพื่ อ รอ ง รับก า ร
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เพื่อสร้างแบบจําลองพยากรณ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การปรับตัว 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพฒันา ให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพควบคูก่บัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็น
ฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ และการดาํรงชีวิตของคนไทยใน
อนาคต  

4. พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต กํ า ลั ง ค น ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  เ พื ่อ ร อ ง ร ับ ก า ร
เ ป ลี ่ย น แปล งปร ะช า ก รศ าสต ร์ 
(Demographic Change) 

เพื่อสร้างระบบการพฒันาและผลติกาํลงัคนด้าน วทน. ของประเทศ 
การยกระดับและเพิม่ขีดความสามารถทางด้านทกัษะ องค์ความรู้ 
วทน. การสร้างแรงจูงใจ ใหป้ระเทศไทยมีภูมิคุม้กนั (Safety Net) มี
มาตรฐาน และเพยีงพอต่อความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจและสงัคม  

5. พฒันาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เพื่อสร้างเคร่ืองมือการเงินการคลงั ตลาด ความเข้มแข็งโครงสร้าง
พืน้ฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการบริหารจัดการ ข้อมูล กลไก
และ การบริหารจัดการทีด่ีในการสนับสนุนงานพฒันาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม กบัการขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีมี่เสถียรภาพ 
สังคมทีมี่คุณภาพ และความม่ันคงและคุณภาพของพลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ใหมี้ระบบท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศ และสามารถกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ประชาชน
ในทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการ
ประเทศของภาครัฐ สู่ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในทุก
ระดบัโดยการมีส่วนร่วมของพื้นท่ี ทอ้งถ่ินและชุมชน  

 
เป้าหมายหลกัของแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 
 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจและวตัถุประสงคข์องแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
1 (พ.ศ.  2555-2564) ดงักล่าว ไดก้าํหนดเป้าหมายหลกัการพฒันาของแผนฯ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

การพัฒนาสังคม ให้มีคุณภาพฯ 1. พฒันาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทยโดยกาํหนดให ้
• การป้องกนั รักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกนัได้และโรคอุบัตใิหม่มี

การพึง่พาตนเองโดยใช้งาน วทน. ภายในประเทศเพือ่ลดการนําเข้า
เทคโนโลยทีางการแพทย์  

2. พฒันาแผนชุมชนนวตักรรมแบบมีส่วนร่วม และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนาํแผนชุมชนไปใชป้ระกอบการจดัสรรงบประมาณ
โดยกาํหนดให ้
• ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพือ่การต่อยอดภูมปัิญญา

ท้องถิ่นเพือ่เศรษฐกจิสีเขียวในการเกษตรกรรม การค้า การดาํรงชีวติ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

• ผลติภัณฑ์และบริการของวสิาหกจิชุมชนมีการใช้ วทน. 
ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพือ่เศรษฐกจิสี
เขียว ตลอดจนผลติภาพการผลติขยายตวัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี   

การพฒันาเศรษฐกจิให้มีคุณภาพฯ 
เสถียรภาพ 

3. การยกระดบัความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
โดยการใช ้วทน. ภายในประเทศโดยกาํหนดให ้
• ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิบริการมกีารใช้ วทน. 

ภายในประเทศเพือ่เศรษฐกจิสีเขียวและสามารถทาํให้ผลติภาพการ
ผลติขยายตวัไม่ตํา่กว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

4.  สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวตักรรมโดยการใช ้วทน. 
ภายในประเทศโดยกาํหนดให ้
• ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิบริการมกีารใช้ วทน. 

ภายในประเทศเพือ่เศรษฐกจิสีเขียวและสามารถทาํให้มูลค่าเพิม่
ขยายตวัเฉลีย่ไม่ตํา่กว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

5.  การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลง
และการกีดกนัทางการคา้โดยการใช ้วทน. ภายในประเทศโดย
กาํหนดให ้
• มกีารใช้ วทน. ภายในประเทศเพือ่เพิม่สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์

จากความตกลงทางการค้าเสรี และทาํให้การส่งออกขยายตวัไม่น้อย
กว่าการส่งออกรวมของประเทศ  

การพฒันา พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มีความม่ันคงและ
คุณภาพฯ 

6. การส่งเสริมการพฒันาแบบจาํลองพยากรณ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม และ การส่งเสริมการพฒันาและใช ้วทน. 
ภายในประเทศเพ่ือการปรับตวั (Adaptation Technology)โดย
กาํหนดให ้
 



 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
• งาน วทน. สามารถป้องกนัการสูญเสียชีวติและลดมูลค่าความเสียหาย

รวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP  

7.  การส่งเสริมการพฒันาและใชป้ระโยชน์จาก วทน. 
ภายในประเทศเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนโดยกาํหนดให ้
• งาน วทน. สามารถเพิม่สัดส่วนการใช้พลงังานทดแทนเป็นร้อยละ 20 

โดยปริมาณของเสียและมลพษิลดลงเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี    

8.  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลระหวา่งการ
อนุรักษแ์ละการพฒันา 
• งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคที่มผีลกระทบต่อระบบนิเวศ

ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

การพฒันากาํลงัคนด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมฯ 

9. การบูรณาการการพฒันาและผลิตกาํลงัคนดา้น วทน. ของ
ประเทศเพ่ือการสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจและสงัคมโดย
กาํหนดให ้ 
• เพิม่สัดส่วนบัณฑิตสายวทิยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของ

ตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

10. การยกระดบัและเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้นทกัษะองคค์วามรู้
กาํลงัคนดา้น วทน. โดยกาํหนดให ้ 
• ผลติภาพแรงงานของบุคลากรด้านการวจิัยและพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

11. การสร้างแรงจูงใจกบับุคลากรดา้น วทน. โดยกาํหนดให ้ 
• เพิม่สัดส่วนบุคลากรด้านการวจิัยและพฒันาเป็น 25 คนต่อประชากร 

10,000 คน โดยเป็นบุคลากรทีท่ํางานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  

พฒันาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมฯ 

12. พฒันาปัจจยัดา้นเคร่ืองมือการเงินการคลงั ตลาด โครงสร้าง
พื้นฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจดัการดา้น วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยกาํหนดให ้ 
• มอีนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ฐาน วทน. 

ให้อยู่ในลาํดบัไม่เกนิที ่25 ของโลก  (IMD) เกดิการลงทุนเพือ่การวจิัย
และพฒันาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP มุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมของ
ภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 



 

ยุทธศาสตร์ของแผนวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) 
 
 เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศไทยในระยะแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 
2555-2564) มุ่งสู่ “นวตักรรมเขียว เพือ่เศรษฐกจิทีมี่เสถียรภาพ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและสังคม
คุณภาพ” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิ
วตัน์ ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนวตักรรม (ภาพท่ี 9)  จึงกาํหนดยทุธศาสตร์ กลยทุธ์และมาตรการ
ในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม และการนาํวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปรองรับการ
แกปั้ญหาและการพฒันาในมิติต่างๆ ดงัน้ี 
 
ภาพที ่9  กรอบยุทธศาสตร์ของแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

ย. 2) การเพิม่ขีดความสามารถ 
ความยดืหยุ่น และนวตักรรมใน
ภาคเกษตร ผลิตและบริการ 

ย. 1) การพฒันาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และท้องถิน่ 

ย. 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ในการพฒันา วทน. ของประเทศ

สรุปประเดน็ ในการจัดทําร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาต ิ(พ.ศ. 2555-2564) 

ย. 4) การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ย. 3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่

การเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ

นวตักรรมเขียว
เพื่อเศรษฐกจิที่มีเสถียรภาพ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสังคมคุณภาพ

 
 
 

 
ชุมชนและทอ้งถ่ินถือเป็นรากฐานท่ีสาํคญัยิง่ของสงัคมไทย  การพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน

และทอ้งถ่ิน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงมิใช่แต่เพียงการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น  การ
สร้างสงัคมท่ีดีจาํเป็นจะตอ้งถึงพร้อมไปดว้ยสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดีของคนในสงัคม  สงัคมชุมชนทอ้งถ่ินมีองค์
ความรู้และสร้างสมปัญญาท่ีนาํไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีภูมิคุม้กนัตนเอง ยทุธศาสตร์น้ีจะ
มุ่งเนน้การนาํ วทน. ไปส่งเสริมใหเ้กิดสงัคมคุณภาพท่ีมีนวตักรรมและมีภูมิคุม้กนัตนเอง โดยมีแนวกลยุทธ์และ
มาตรการในการใช ้วทน. เพื่อการพฒันาสังคมชุมชน ทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีองคค์วามรู้ มีเศรษฐกิจ
ท่ีดี มีสุขภาวะท่ีดี มีความเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้และประชาชนมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิตอยา่งเท่าเทียม
ภายใตดุ้ลภาพทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตร์ที ่1: การพฒันาความเข้มแขง็ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 



 

กลยทุธ์ที ่1.1 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน 
 
 
 

 
 

 
มาตรการที ่1.1.1 การส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกนัโรคและความพกิาร 

ส่งเสริมภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวยัและตามแหล่งอาหารในทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมการวิจยั 
รวบรวมองคค์วามรู้ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อสาธารณะชน
อยา่งทัว่ถึง  รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาอุปกรณ์และความรู้ในการทดสอบหรือตรวจวดัคุณค่าทางโภชนาการและการ
ปนเป้ือนของอาหารไดภ้ายในครัวเรือน 
 
มาตรการที ่1.1.2 การส่งเสริมสุขภาพเชิงรักษา 

 ส่งเสริมใหมี้การวิจยัพื้นฐาน (Basic Research) และวิจยัประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Translational 
Research) ในการป้องกนัและรักษาโรคหลกัท่ีเป็นสาเหตุการตายของคนไทย รวมถึงโรคเร้ือรังท่ีทาํใหต้น้ทุนของ
ภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศสูงข้ึน ไดแ้ก่ โรคมะเร็งและเน้ืองอก โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงและโรค
หลอดเลือดในสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคไต รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงการบาํบดัรักษาและลดการนาํเขา้  
 

มาตรการที ่1.1.3  การพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย์ 
 พฒันาชุดตรวจวินิจฉยัโรค เพื่อใหส้ามารถตรวจพบภาวการณ์เป็นโรคในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงจะ

ช่วยใหมี้การเยยีวยารักษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับการผลิตวคัซีนและยาท่ีจาํเป็นเพื่อใชใ้น
ประเทศ ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับผูพ้ิการและ
ผูสู้งอาย ุทั้งดา้นการมองเห็น การเคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหว การส่ือสาร การเรียนรู้   

 

มาตรการที ่1.1.4 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวติ 
การพฒันา วทน. ในการรักษาความมัน่คงของประเทศ  นิติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาํหรับการเฝ้าระวงัการก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย ตลอดจนการเตือนภยั การป้องกนั และการเยยีวยารักษาผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั 

 
 
 
 

เป้าหมาย 
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการบริโภคและการใชชี้วิตท่ีถูกสุขภาวะ เพื่อเสริมสร้าง

สุขภาพท่ีแขง็แรง ลดความเส่ียงในการเป็นโรคเร้ือรัง และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
 



 

กลยุทธ์ที ่1.2 การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 
 
 
 
 
 

มาตรการที ่1.2.1 การสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก จิตสํานึกด้าน วทน. และธรรมาภิบาล  
  การพฒันาเน้ือหาและช่องทางการส่ือสารขอ้มูล วทน. เพือ่ใหส้งัคมตระหนกัและเขา้ใจใน
ความสาํคญัของ วทน. วา่เป็นเร่ืองใกลต้วัและเก่ียวขอ้งกบัทุกคนในสงัคม ตลอดจนการเสริมสร้างจริยธรรมทางดา้น 
วทน.  
 
มาตรการที ่1.2.2 การพฒันา วทน. เพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการวิจยัและพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปัญญาประดิษฐ ์ การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มคนในแต่
ละช่วงวยัและระดบัเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  ตลอดจนสร้างช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
มาตรการที ่1.2.3  การส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาในพืน้ที ่
  สร้างและพฒันาเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน เกษตรกร 
อุตสาหกรรม และสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อพฒันา วทน. ท่ีเหมาะสมและประยกุตใ์ช ้วทน. แกปั้ญหาและพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 
มาตรการที ่1.2.4 การส่งเสริมเชิดชูเกยีรติ์ นักวทิยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
  จดัใหมี้การส่งเสริมเชิดชูเกียรต์ินกัวิทยาศาสตร์ นกัประดิษฐ ์และปราชญช์าวบา้นท่ีมีผลงาน
โดดเด่นดา้นการพฒันาและการประยกุตใ์ช ้วทน. เพื่อเป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจใหค้นในสงัคม และเป็น
แรงจูงใจใหเ้กิดการพฒันา วทน. ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
 
มาตรการที ่1.2.5 การสนับสนุนส่งเสริม วทน. เพือ่การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ส่งเสริมใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(Codify) และนาํวิทยาศาสตร์เขา้ไปอธิบายใหเ้ป็นหลกัการ (Verify) ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

 

 

เป้าหมาย 
สร้างสงัคมท่ีมีระบบความคิดเป็นตรรกะ ประชาชนมีความใฝ่รู้และมีโอกาส 

ในการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ในทุกเวลาและสถานท่ี 



 

กลยทุธ์ที ่1.3 การสร้างเสริมขดีความสามารถของท้องถิน่และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่1.3.1 การพฒันาการเกษตรชุมชนทีย่ัง่ยนืและพอเพยีง 

 ส่งเสริมให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และส่งเสริมการพฒันาเกษตรกรรมแบบยัง่ยนืตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นไปในลกัษณะของการพฒันาตามวิถีชีวิต พึ่งพาธรรมชาติ ลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอก 
เช่น ปุ๋ยและสารเคมี 
 
มาตรการที ่1.3.2 การสร้างและเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์/บริการของชุมชน 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้
และเทคโนโลยีดา้นกระบวนการผลิต การบรรจุ การควบคุมคุณภาพ และการสร้างเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของชุมชน อาทิ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อสร้าง
ช่องทางทางการตลาด ซอฟตแ์วร์บริหารธุรกิจ   เป็นตน้ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้หน่วยงานใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละบริการชุมชนอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการที ่1.3.3 การบริหารจัดการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยัง่ยนื 
ส่งเสริมใหมี้การใชง้าน วทน. การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเผยแพร่ความรู้ดา้นการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน อาทิ เทคโนโลยกีารปรับปรุงดิน การ
บริหารจดัการนํ้า การบาํบดันํ้า การจดัการขยะมูลฝอย ระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัพบิติั เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตย ์
เทคโนโลยพีลงังานนํ้าขนาดเลก็ เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานดว้ยชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และจากขยะ เป็นตน้ 

 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการพฒันาความเขม้แขง็ของ
สงัคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม จาํแนก
ออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลดา้นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบโดยมีแนวทางดงัน้ี  

เป้าหมาย 
พฒันาความสามารถของทอ้งถ่ินชุมชนในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้ง

ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรมและบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
พลงังานชุมชน โดยใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาในชุมชนของตนเอง 
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• จาํนวนการป่วยของประชากร
โรคปัจจุบันและอุบัติใหม่ลดลง

• จาํนวนการวจัิยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีถูก
นําไปใช้ในเชงิพาณิชย์ 

• จาํนวนประชากรท่ีเข้าถงึการ
บริการทางด้านการแพทย์

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

กลยุทธ์ 1: การสร้าง
เสริมสุขภาพและสุข
ภาวะของประชาชน

กลยุทธ์ 2: การสร้าง
เสริมสังคมฐานความรู้

Nutrition, Drug, 
Medicine, Medical 

Instrument, 
Telemedicine, 

Health 
Informatics, 

Assistive Tech., 
Watch Dog Tech., 

Feed Tech. 
Breeding Tech., 
Soil Tech. Water 

Management, 
Organic, Design 

Tech, E-
commerce,  

Software, Food 
Tech. (TT), Waste 

Management, 
Ocean Sci. 

Material Sci., 
Disaster Warning 

System, Solar 
Tech., Biodiesel, 

Geothermal, 
Biomass/Biogas

ยุทธศาสตร์ 1: การพฒันาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 3: การสร้าง
เสริมขดีความสามารถ
ของท้องถิ่นและชุมชน

STI 

• การนําเข้า และดุลชาํระเงนิ
ทางด้านเทคโนโลยีลดลง

• ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัว
ประชากรลดลง

• อายุเฉล่ียของประชากรสูงขึน้

• จาํนวนชุมชนท่ีมีการจัดทาํ
แผน วทน. ชุมชน 

• จาํนวนงาน วทน. ท่ีถูกนําไปใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และการต่อยอดภูมปัิญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 

• จาํนวนเทคโนโลยีชุมชนท่ี
นําไปใช้ในเชงิพาณิชย์ 

• นักวทิยาศาสตร์ นักวจัิย  
ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการเชดิ
ชูเกียรติ์

• รายได้ชุมชน 
• ผลิตภาพชุมชน 
• อัตราการจ้างงานและการ

ว่างงาน
• หนีสิ้นต่อครัวเรือนลดลง 

• พืน้ท่ีการทําเกษตรทฤษฏีใหม่
• ร้อยละของผลิตภัณฑ์และบริการ

ของชุมชนได้รับการยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย

• จาํนวนวัตกรรมของชุมชน 
• ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนสีเขียว 
• ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีตรา

สินค้าเป็นของตนเอง
• สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

ภายในชุมชน
• พืน้ท่ีความสมบูรณ์ของทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• รายได้ชุมชน 
• ผลิตภาพชุมชน 
• อัตราการจ้างงานและการ

ว่างงาน 
• หนีส้ินต่อครัวเรือนลดลง

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

 
  

 
 
 

 
ภาคการผลิตท่ีแทจ้ริงซ่ึงประกอบดว้ยเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ เป็นภาคส่วนสําคญัท่ีกาํหนด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เป็นแหล่งสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศและรายไดท่ี้ครัวเรือนจะนาํไปใชจ่้ายเพ่ือ
ดาํรงชีวิต และเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บัคนในชาติ  ความสามารถในการแข่งขนัและคุณภาพของภาค
การผลิตท่ีแทจ้ริงจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีกาํหนดความกินดีอยูดี่และคุณภาพชีวิตของสังคม  แต่ภาคการผลิตท่ี
แทจ้ริงตอ้งประสบกบัผลกระทบและปัจจยัความเส่ียงมากหมายหลายดา้นจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้มในยคุ
โลกาภิวตัน์ ทั้งการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ภูมิรัฐศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
เป็นตน้  

ยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาคการผลิตท่ีแท้จริงจึงมุ่งเน้นการเพ่ิมความสามารถทาง วทน. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขนั และลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยมีแนวกลยุทธ์และมาตรการในการใช ้วทน. เพื่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศใหเ้ป็นการผลิตฐานความรู้  มีความยดืหยุน่ สามารถแข่งขนัได ้มีภูมิคุม้กนัความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของสภาพแวดลอ้มในยคุโลกาภิวตัน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ 
มูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์ มีการปรับโครงสร้างเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ บนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใชจุ้ดแขง็ของความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางวฒันธรรมและเอกลกัษณ์
ความเป็นไทย ควบคู่กบัการเช่ือมโยงกบันานาชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการห่วงโซ่อุปทานและห่วง
โซ่คุณค่าอนันาํไปสู่ผูส้ร้างตราสินคา้ในระดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่2: การเพิม่ขดีความสามารถ ความยดืหยุ่น และนวตักรรมในภาค 
เกษตร ผลติและบริการ  



 

ยทุธศาสตร์น้ีไดจ้าํแนกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ กลุ่มสาขาเกษตรกรรม กลุ่ม
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง) โดยมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
ขา้งตน้เพื่อการดาํเนินงานตามสภาพปัญหาในระดบัชาติ ควบคู่กบัความเดือนร้อนหรือผลกระทบในวงกวา้ง โดยใช้
เกณฑใ์นการพิจารณาจากผลกระทบต่อสงัคมไดแ้ก่ จาํนวนผูป้ระกอบการ และจาํนวนการจา้งงาน ทั้งน้ียงัไดพ้ิจารณา
จากผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือความสาํคญัต่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจไทยโดยพิจารณาสาขาเป้าหมายจาก
มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ การส่งออก การนาํเขา้ และผลิตภาพ ประกอบกบัการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีกว่าร้อยละ 99 ในระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่า และศกัยภาพและ
ความพร้อมทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามลาํดบั  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลกัทั้ง 3 ขา้งตน้มีความชดัเจนในการดาํเนินงานในเชิงปฏิบติัยิ่งข้ึน จึงไดก้าํหนด
ประเภทของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของแผนฉบบัท่ี 1 น้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความยดืหยุน่และนวตักรรม 
ใหพ้ร้อมกบัการปรับโครงสร้างในการเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ดงัน้ี  

1. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้ งเดิมของประเทศจากกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีประเทศไทยตอ้งพยายามรักษา 
เพื่อใหเ้กิดการจา้งงานและการลงทุนอยา่งมีเสถียรภาพ ดงัน้ี  
1.1 กลุ่มสาขาเกษตรกรรม สาขา  ข้าว มัน  อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์ม ยาง 
1.2 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมวิศวกรรม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ยานยนต์และช้ินส่วนอุปกรณ์ 
1.3 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเบา แฟช่ัน (สาขาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้วและเซรา

มิก อญัมณ)ี พลาสติกและ ปิโตรเคมี ผลติภัณฑ์ยาง  
1.4 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติ อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร  
1.5 กลุ่มสาขาธุรกิจบริการและการคา้ บริการท่องเที่ยวและสาขาต่อเน่ือง (บริการสุขภาพและอนามัย   บริการด้าน

วฒันธรรมบนัเทงิและกฬีา โรงแรมทีพ่กั ร้านอาหาร บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขาต่อเน่ือง (ระบบราง 

เคร่ืองจักรกล เหลก็โลหะและผลติภัณฑ์ ต่อเรือซ่อมเรือ) และ บริการก่อสร้างและสาขาต่อเน่ือง   
2. กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาท่ีมีแนวโนม้ท่ีดี ไดแ้ก่ สาขาพลงังานและพลงังานทดแทน Digital 

Contentและสาขาต่อเน่ือง (บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  ส่ิงพิมพ์และพิมพ์สกรีน) และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่เช่น 
Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, Bio Packaging  และ Technical Textile เป็นตน้ 

 

กลยทุธ์ที ่2.1: การยกระดบัความสามารถในการเพิม่ประสิทธิภาพและผลติภาพรายสาขา 
 

 
 

 
 

 
 

เป้าหมาย 
ลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และภาคการผลิตสามารถ

ใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานดา้น วทน. ของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



 

มาตรการที ่2.1.1 การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน วทน. ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 พฒันางานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพและผลิตภาพเพ่ือ
สนบัสนุนภาพเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการในดา้นต่างๆ เช่น การวิจยัและพฒันา การผลิต การ
บริหารจดัการ การตลาด การเงิน การใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ  (E-Commerce) การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นตน้ ตลอดจนการพฒันางานบริการใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงง่าย และตรงตามความตอ้งการของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
 
มาตรการที ่2.1.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายเพือ่บริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลติ ตลอด

ห่วงโซ่มูลค่าทั้งเกษตร ผลติ และบริการ 
 การพฒันา วทน. เพื่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง ตน้
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าตลอดห่วงโซ่มูลค่า ซ่ึงครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและปัจจยัการผลิตภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาํไปสู่การสร้างความ
เขม้แขง็ในการพฒันากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร (Cluster Management) ท่ีมีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
อยา่งเป็นระบบ (Supply Chain Management) เช่น การดาํเนินการทาํ Technology Matching การสร้างระบบขนส่ง 
การจดัตั้งสมาคม ตลอดจนการศึกษากลุ่ม Cluster เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ เป็นตน้  
 
มาตรการที ่2.1.3  การยกระดับขดีความสามารถ ประสิทธิภาพและผลติภาพกระบวนการผลติโดยใช้ประโยชน์

งานวจัิยและการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
 พฒันา วทน. ท่ีตอบสนองความตอ้งการของประเทศเพ่ือการยกระดบัขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและผลิตภาพทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ เช่น การเสริมสร้างความรู้
วิสาหกิจและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัระดบัและขนาดของวิสาหกิจเพื่อการลด การลดตน้ทุน การลดของเสีย 
การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุงระบบการจดัการวตัถุดิบ การควบคุมสินคา้คงคลงั เป็นตน้ ตลอดจนการนาํ
ผลงานไปใชป้ระโยชนแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งการถ่ายทอดแบบ วิสาหกิจขนาดใหญ่สู่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) การสร้างคอนซอเทียมภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน-ภาควิชาการ การจดัทาํแผนท่ีนาํทางการ
พฒันา การดาํเนินงานสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง เป็นตน้  

 

กลยทุธ์ที ่2.2 การสร้างมูลค่าเพิม่ สร้างคณุค่า และนวตักรรมรายสาขา 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
ภาคการผลิตไทยพฒันาจาก OEM เป็น ODM และ OBM สามารถเพ่ิมมูลค่าและ

คุณภาพการผลิต สร้างนวตักรรมไดม้ากข้ึนโดยเฉพาะ SMEs มาตรฐานสินคา้ไทยเป็นท่ียอมรับ
ทั้งในประเทศและตลาดโลก สามารถรองรับขอ้กีดกนัทางการคา้รูปแบบใหม่ๆ  

และสร้างมาตรฐานของประเทศหรือภูมิภาค 
 



 

มาตรการที ่2.2.1 การส่งเสริมการวจัิย การเผยแพร่ข้อมูล และการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย 
และตรวจสอบได้ 

 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อยกระดบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหไ้ดคุ้ณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภยัในระดบัสากล ตลอดจนการส่งเสริมใหมี้ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสินคา้ เพื่อกาํกบั ดูแล และควบคุมการ
ผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่า 
 
มาตรการที ่2.2.2 การพฒันาและยกระดับงานด้านวศิวกรรมและการออกแบบ เพือ่มุ่งเน้นสู่การสร้างนวตักรรม 
 สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือ
พฒันากระบวนการผลิต/ผลิตภณัฑ/์และบริการ 
 
มาตรการที ่2.2.3 การส่งเสริมการปรับตัวรองรับเศรษฐกจิสีเขียว  
 พฒันา วทน. เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ และการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการรองรับเศรษฐกิจ
สีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น เกษตรอินทรีย ์ ผลิตภณัฑชี์วภาพ (bio-products) การใชพ้ลงังานทางเลือกจาก
พืช เป็นตน้ โดยเนน้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรกรรม อุสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการใน
ตลาดท่ีเนน้เทคโนโลยแีละคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และในตลาดระดบัตํ่าราคาถูก  
 
มาตรการที ่2.2.4 การยกระดับความสามารถในการสร้างความแตกต่างของผลติภัณฑ์และบริการ ให้สอดคล้อง

กบัความต้องการตลาด 
 ส่งเสริมการพฒันา Business Model ท่ีมีการนาํผลงาน วทน. มาสร้างความแตกต่างและความ
โดดเด่นท่ีมีส่วนผสมของวฒันธรรมและเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย ต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพื่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ โดยเนน้ตลาดในรูปแบบ 
Nice Market  
 

กลยทุธ์ที ่2.3: การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลีย่นแปลงและการกดีกนัทางการค้า 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่2.3.1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยใีนการวางแผนและการตัดสินใจในการผลติ 
 พฒันาฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ และการแปลขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นสาํหรับการวางแผนและการ
ตดัสินใจการผลิต เช่น การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินคา้เกษตร แนวโนม้ตลาดสินคา้ท่ีสาํคญัของตลาดโลก 

เป้าหมาย 
เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ  

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ลดมูลค่าความเสียหาย 



 

ขอ้กาํหนดและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ และเผยแพร่ใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
รวดเร็ว และสามารถเตรียมการรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ  
 
มาตรการที ่2.3.2  การส่งเสริมการวจัิยและพฒันารองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกาํหนดมาตรการกีดกนัทาง
การคา้และการปรับโครงสร้างการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น การพฒันา
และปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสตัวท่ี์มีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสม พฒันาการแจกจ่ายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมใหก้บัเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง และการวจิยับรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑร์องรับ
โลกร้อน เป็นตน้ 
 
มาตรการที ่2.3.3 การสนับสนุนระบบงานมาตรฐานเชิงรุก สามารถรองรับและก้าวทนัการเปลีย่นแปลง

เตรียมพร้อมรองรับระบบการค้าเสรี 
  พฒันาระบบมาตรฐานเชิงรุก เพื่อป้องกนั/รองรับ/ตอบโตก้ารกาํหนดมาตรฐานท่ีไม่เป็นธรรม 
ตลอดจนผลกัดนัการเป็นผูน้าํในระดบัอาเซียนในสาขาท่ีประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและอาํนาจใน
การต่อรอง เช่น วทน. เพื่อการพฒันามาตรฐานขา้ว อาหารแปรรูป ยาง เป็นตน้  
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการเพิ่มขีดความสามารถ ความ
ยดืหยุน่ และนวตักรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม  จาํแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลดา้นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบโดยมี
แนวทางดงัน้ี  
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• ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับการ
ยกระดับความสามารถด้าน
เทคโนโลย ี

• ร้อยละของวสิาหกจิ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติทีไ่ด้รับ
การยกระดับความสามารถด้าน
เทคโนโลย ี

• ร้อยละของวสิาหกจิภาคธุรกจิ
บริการที่ได้รับการยกระดับ
ความสามารถด้านเทคโนโลย ี

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

วทน. เกษตร: Seed Tech, 
Breeding Tech, Diagnostic 

Tech, Drug Tech,  Soil Tech, 
GIS, Logistic Software, Cold 

Chain, Environmental 
Control Tech for 

Agricultural Sector: Material 
Tech for Agriculture Sector 
Pre and Post - harvest Tech 

Packaging Design Tech. 
Organic Tech G.I. 

(Innovation) Neutraceutical
วทน. อุตสาหกรรมการผลิต: 
Nanotechnology, 

Biotechnology, ICT, Material 
Science, 

Product/Service/Process/Pa
ckaging/Design Tech., 
Green & Clean Tech., 

Machine and Equip. Dev. 
Tech. / Retrofit Machine, 

Material Dev. Tech., Energy 
Efficiency Tech., Logistic 

Tech.-software: (ERP), 
(SCMS), (WIS),etc.-

hardware:  Barcode (1D/2D), 
EPC/RFID, RFID with 

Sensors, Electronic Seals, 
GPS for Navigation and 

Tracking, Intelligent 
Transport System (ITS), 

Transport Equipment, Smart 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: เพิม่ขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ

• ผลติภาพทุน ผลติภาพรวมเพิม่ขึน้
• การนําเข้า และดุลชําระเงนิทางด้าน

เทคโนโลยลีดลง
• การลงทุน เพิม่ขึน้
• อตัราการจ้างงานและการว่างงาน 

• ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับการยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย

• ร้อยละของวิสาหกจิภาคอตุสาหกรรมการผลติที่
ได้รับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย

• ร้อยละของวิสาหกจิภาคธุรกจิบริการทีไ่ด้รับการ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย

• จํานวนวัตกรรมภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม
การผลติ และธุรกจิบริการ

• ร้อยละของวิสาหกจิสีเขียว 
• ร้อยละของวิสาหกจิภาคอตุสาหกรรมการผลติ

และธุรกจิบริการ ODM และ OBM

• รายได้และการส่งออกเพิม่ขึน้ 
• มูลค่าเพิม่เพิม่ขึน้
• การลงทุน เพิม่ขึน้
• อตัราการจ้างงานและการว่างงาน 

• จํานวนการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในเชิง
พาณิชย์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

• ร้อยละของวิสาหกิจที่มีการใช้เทคโนโลยี
ในการวางแผนและการตัดสินใจในการ
ผลิต

• ร้อยละของวิสาหกิจที่ได้รับการจดตรา
สินค้า ลิขสิทธ์ิ และผ่านมาตรฐานสากล 

• รายได้และการส่งออกเพิม่ขึน้ 
• จาํนวนนวตักรรมเพิม่ขึน้
• การลงทุน เพิม่ขึน้
• อตัราการจ้างงานและการว่างงาน 

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

กลยุทธ์ที่ 1: การยกระดบั
ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิต

ภาพรายสาขา

กลยุทธ์ที ่ 2: การสร้าง
มูลค่าเพิม่ สร้างคุณค่า 
และนวัตกรรมรายสาขา

กลยุทธ์ที ่3: การส่งเสริมการ
วางแผนและการปรับตัวต่อความ
เปล่ียนแปลงและการกีดกันทาง

การค้า

STI 

 



 

 
 
 
 
 การพฒันาในช่วงท่ีผา่นมาไดท้าํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงข้ึนเร่ือยมา จนใน
ปัจจุบนั ขอบเขตของปัญหาไดข้ยายวงออกไปทัว่โลก โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะใหค้วามสาํคญัในวิจยัและพฒันาเพือ่ลด
ตน้ทุนและสร้างแหล่งพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ท่ีเป็นพลงังานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใน
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนัเป็นตน้เหตุสาํคญัของ
ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นอกจากน้ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ซ่ึงจะใหค้วามสาํคญัในการสร้างฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ และการติดตามและเฝ้าระวงั
เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ีชุมชน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม  และฐานความความรู้ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิด
การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับตวัรองรับความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติไดอ้ยา่งทนัท่วงที สร้างสมดุล
ระหวา่งการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความสูญเสีย ตลอดจนเป็นกาํลงัในการป้องกนัและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศจากขอ้ตกลงตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศในอนาคต โดยมีกลยทุธ์ดา้น วทน. ดงัน้ี  

 

กลยทุธ์ที ่ 3.1: การส่งเสริมการพฒันาแบบจาํลองพยากรณ์พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  

เป้าหมาย 
เพิ่มความถูกตอ้งและแม่นยาํในการทาํนายโดยใชแ้บบจาํลอง 

เพื่อนาํมาใชใ้นการลดผลกระทบ แกปั้ญหาและใชใ้นการวางแผนของประเทศไทย 
 
มาตรการที ่3.1.1  การส่งเสริมการพฒันาแบบจําลองพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

พฒันาแบบจาํลองระบบโลก (Earth System Modeling) แบบจาํลองมลพิษ (Pollutants 
Modeling) แบบจาํลองทรัพยากรธรรมชาติ และแบบจาํลองพลงังาน เพื่อเป็นฐานขอ้มูลความรู้เพื่อประกอบการวาง
แผนการบริหารจดัการดา้นพลงังาน รวมถึงรองรับและปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
มาตรการที ่3.1.2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์แบบจําลองต่างๆ 
 จดัใหมี้การแปลผลขอ้มูลจากแบบจาํลอง (Interpretation) เพื่อประโยชนใ์นการวางแผน การ
ตดัสินใจ และการรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว และเขา้ใจไดง่้าย
  

ยุทธศาสตร์ที ่3: การเสริมสร้างความมั่นงคงด้านพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศด้วย วทน. 



 

กลยทุธ์ที ่3.2: การส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์ วทน. เพือ่การปรับตัว (Adaptation) 
 

 
 
 
 

มาตรการที ่3.2.1  การพฒันาระบบการเตือนภยั (Early Warning System) 
 พฒันา วทน. ในการติดตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม อาทิ ภยัธรรมชาติ มลพิษ 
รังสี ฯลฯ ใหเ้ช่ือมต่อกบัระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพือ่เตือนภยัใหป้ระชาชนสามารถอพยพหรือเตรียมรับมือกบั
ภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
มาตรการที ่3.2.2 การลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศ เกษตร การค้าบริการ 

สาธารณสุข และความหลากหลายทางชีวภาพ 
                                     พฒันา วทน. ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ของภูมิ
ประเทศ เกษตร การคา้ บริการ สาธารณสุขและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นการรองรับผลกระทบท่ีมีต่อ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ชายฝ่ังทะเล การรุกลํ้าของนํ้าเคม็ ดินถล่ม การเพาะปลูก การกีดกนัทางการคา้ท่ีเก่ียวกบั
ประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม (Carbon/Water footprint, Foodmiles) การผลิตวคัซีนหรือยาท่ีใชป้้องกนัหรือรักษาโรคอุบติัใหม่ 
อุบติัซํ้ า และการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรชีวภาพ เป็นตน้ 
 

กลยทุธ์ที ่3.3: การส่งเสริมการพฒันาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจก (Mitigation) 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่3.3.1 การส่งเสริม วทน. เพือ่การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคการผลิต
อุตสาหกรรม  ยานพาหนะประหยดัพลงังาน และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน 
 
มาตรการที ่3.3.2 การสร้างความม่ันคงด้านพลงังานด้วยพลงังานทดแทนและพลงังานรูปแบบใหม่ 
                                     พฒันาความมัน่คงพลงังานของประเทศดว้ยพลงังานทดแทน ตลอดจนการพฒันางาน วทน. 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยพีลงังานขั้นท่ี 1 (1st generation)  รวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทน

เป้าหมาย 
ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทยในภาคส่วน

ท่ีไดรั้บผลกระทบหลกั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ไม่วา่จะเป็นผลกระทบทางตรงท่ีเห็นได้
อยา่งเด่นชดัหรือผลกระทบทางออ้มท่ีแฝงเร้นในประเดน็ต่างๆ 

เป้าหมาย 
ใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการเผา

ไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อการผลิตพลงังาน ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง และ



 

ในระดบัเทคโนโลยขีั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 (2nd and 3rd generation) และการเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภยัจาก
การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยนิีวเคลียร์ เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับโอกาสในการเกิดข้ึนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ทั้งในประเทศเพ่ือนบา้นและประเทศไทย 
 
มาตรการที ่3.3.3 การพฒันาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยรูีปแบบใหม่ทีล่ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  ติดตามและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ 
เช่น Clean Development Mechanism (CDM), Carbon Capture and Storage (CCS), Reducing Emissions from 
Deforestation and Degradation (REDD), Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) เป็นตน้ 
 

มาตรการที ่3.3.4   การบริหารจัดการและลดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
พฒันาเทคโนโลยกีารจดัการ ลด และกาํจดัของเสีย อาทิ ระบบรีไซเคิล เตาเผาประสิทธิภาพ

สูงเพื่อกาํจดัขยะ กระบวนการผลิตไร้ของเสีย 

 

กลยทุธ์ที ่3.4: การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ 

พฒันา  
 

 
 
 
มาตรการที ่3.4.1 การตรวจสอบ ควบคุม บํารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพสู่สภาพสมดุล 
  พฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์วเิคราะห์ทดสอบท่ีมีความแม่นยาํและใชง่้าย เพือ่ใหค้นในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และศึกษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันาระบบรวมรวมและรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที ่3.4.2 การใช้ วทน. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างความมัน่งคงดา้น
พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของประเทศดว้ย วทน. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของแผนวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม  จาํแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลดา้นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ
โดยมีแนวทางดงัน้ี  

เป้าหมาย 
จดัการทรัพยากรนํ้า ดิน ป่า ความสมดุลระบบนิเวศ  

และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 
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• ประสิทธิภาพของ
แบบจําลองรองรับและ
ปรับตัวต่อความ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมและภูมิอากาศ

• ร้อยละของพื้นท่ี
ภายในประเทศไทยท่ีมี
แบบจําลองรองรับและ
ปรับตัวต่อความ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมและภูมิอากาศ

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

Earth System 
Modeling, Pollutants 
Modeling,  Energy 
Modeling

Energy Efficiency, 
Alternative Energy -
Biofuels (Ethanol & 
Biodiesel) , Water, 
Wind Solar, LPG, CNG,  
GMOs (Energy Crop), 
CCS, 

Water Management 
Modeling,  Early 
warning System, 
Coastal Erosion 
Management System, 

Biotechnology Plant, 
Mechanization, Carbon 
Footprint, Water 
Footprint, Oceanic Sci.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

• ความเสียหายจากปัญหา
มลพษิและส่ิงแวดล้อม
ลดลง 

• ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ 

• ร้อยละของพืน้ทีภ่ายในประเทศ
ไทยทีม่ีแบบจําระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ 

• ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาตลิดลง

• สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อพลังงาน
ทั้งหมดเพิ่มข้ึน

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง

• ปริมาณของเสียลดลง

• ผลติภาพรวม 
• การลงทุน

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

กลยทุธ์ที่  1: การส่งเสริม
การพฒันาแบบจาํลอง
พยากรณ์พลงังาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กลยทุธ์ที่ 2: การส่งเสริมการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์ วทน. 

เพื่อการปรับตัว 
STI 

• การบริโภคที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศลดลง

• ร้อยละของพื้นที่
ภายในประเทศไทยที่มี
ระบบนิเวศได้รับการฟ้ืนฟู
และพัฒนา

• ความเสียหายจากปัญหา
มลพษิและส่ิงแวดล้อม
ลดลง 

กลยทุธ์ที่ 3: การส่งเสริมการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จาก 
วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

กลยทุธ์ที่ 4: การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการพัฒนา

 
 
 

 
 
บุคลากรถือเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศและการดาํเนินงานทุกประเภท แต่ประเทศไทยยงัมี

ปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะในเชิงคุณภาพ และขาดแคลนบุคลากรระดบัอาชีวศึกษา  เป็นอุปสรรคในการ
พฒันาภาคการผลิต  ทั้งภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและบริการ ใหมี้ความกา้วหนา้และเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื เตรียม
ความพร้อมรองรับการกา้วสู่สงัคมผูสู้งอาย ุซ่ึงแรงงานจะมีความกดดนัในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และ
จะตอ้งเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเสรี
มากข้ึน การพฒันาคนจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างศกัยภาพ ขีดความสามารถ กาํลงัคนดา้น วทน. เดิม และใหม่ 
เนน้การตอบสนองความตอ้งการของตลาดในทุกภาคส่วน โดยมีแนวกลยุทธ์และมาตรการในการใช ้วทน. เพือ่
พฒันาใหป้ระชาชนคนไทยทุกคน ไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบ
อาชีพ และมีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของครอบครัว ชุมชน และสงัคมไทย  
สร้างแรงจูงใจใหเ้ดก็และเยาวชนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ โดยสร้างเสน้ทางอาชีพ การยอมรับ และตลาดรองรับ
วิชาชีพนกัวจิยัและนกัวิทยาศาสตร์ โดยภาครัฐและเอกชนจะตอ้งมีความร่วมมือกนัมากข้ึนในการพฒันาบุคลากรใหมี้
คุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
 

ยุทธศาสตร์ที ่4: การพฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.  



 

กลยทุธ์ที ่4.1: การบูรณาการการพฒันาและผลติกาํลงัคนด้าน วทน. ของประเทศ 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่4.1.1 การจัดทาํแผนงานและสร้างเครือข่ายการพฒันากาํลงัคนด้าน วทน.  

เชิงบูรณาการรัฐ/เอกชน 
จดัใหมี้การสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการและกาํลงัการผลิตบุคลากร วทน. ในสาขาท่ีมุ่งเนน้  

และการศึกษาวิจยันโยบายการพฒันากาํลงัคนดา้น วทน. เพื่อใหเ้กิดการวางแผนผลิตกาํลงัคนอยา่งบูรณาการระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน รองรับการพฒันาในดา้นต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการที ่4.1.2 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของหน่วยผลติและพฒันากาํลงัคน 

การพฒันาวิทยาศาสตร์ศึกษา และกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนต่ืนตวัและสนใจศึกษาหาความรู้
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยผีา่นหน่วยผลิตและพฒันากาํลงัคนท่ีเขม้แขง็ พร้อมทั้งการส่งเสริมการผลิตครู/
อาจารยด์า้น วทน.  ท่ีมีคุณภาพ และจดัใหมี้การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน และการติดตาม ประเมินผล เพื่อยกระดบั
สถาบนัการศึกษาดา้น วทน. ใหผ้า่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ประกอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาบุคลากร
และการทาํวิจยัในอาเซียน และจดัทาํมาตรฐานวิชาชีพอาเซียนเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี 

  

มาตรการที ่4.1.3 การสนับสนุนและส่งเสริมการผลติกาํลงัคนด้าน วทน. ในสาขาทีข่าดแคลน 
การจดัการเรียนการสอน วทน. และการสนบัสนุนเดก็และเยาวชนเขา้ศึกษา วทน. ในสาขาท่ี

ขาดแคลนและเขา้ทาํงานในสาขาท่ีตรงกบัการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากร วทน. ท่ีอยูใ่นตลาดแรงงานอยูแ่ลว้ 
ใหมี้ทกัษะและความสามารถท่ีสามารถเปล่ียนมาประกอบอาชีพในสาขาท่ีขาดแคลน  
 

กลยทุธ์ที ่4.2: การยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถทางด้านทักษะ องค์ความรู้ วทน. 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่4.2.1 การเพิม่ขีดความสามารถด้านทกัษะ องค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองแก่กาํลงัคนด้าน วทน.  

การพฒันา/ปรับปรุงมาตรฐานและระบบทดสอบทกัษะดา้น วทน.  การปรับหลกัสูตรการ
เรียนการสอน วทน. ในทุกระดบั และเพิ่มความสามารถดา้นภาษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้และการ
ทาํงาน มีความสามารถในการเรียนรู้และกา้วทนัความกา้วหนา้ในการพฒันา วทน. ของโลก  

เป้าหมาย 
การผลิตกาํลงัคนดา้น วทน. ท่ีมีสมรรถนะในการทาํงานสอดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของประเทศในปริมาณท่ีเพียงพอ รวมทั้งการเพ่ิมศกัยภาพ คุณภาพ มาตรฐาน 
ของหน่วยผลิตเพื่อการพฒันากาํลงัคนดา้น วทน.  

เป้าหมาย 
เพิ่มทกัษะและองคค์วามรู้ดา้น วทน. ใหแ้ก่แรงงานของประเทศ  

เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน 



 

มาตรการที ่4.2.2 การยกระดับความสามารถ ทกัษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่แรงงานทัว่ไป  
การอบรมใหค้วามรู้ดา้น วทน. ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และการฝึกอบรมทกัษะ

ดา้น ICT  
 
กลยทุธ์ที ่4.3: การสร้างแรงจงูใจกบับุคลากรด้าน วทน. 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่4.3.1 การยกระดับคุณภาพชีวติ/วชิาชีพบุคลากรด้าน วทน. 

การพฒันาวิชาชีพบุคลากรดา้น วทน. อาทิ นกัวจิยั นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร ช่างเทคนิค ฯลฯ  
การพฒันาเสน้ทางอาชีพของนกัวจิยั  การสร้างโอกาสทางวิชาชีพโดยระบบบ่มเพาะผูป้ระกอบการ วทน.   
  
มาตรการที ่4.3.2 การสร้างโอกาสทางธุรกจิแก่บุคลากรด้าน วทน. 
 การพฒันาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
สร้างกลไกเช่ือมโยงบุคลากรดา้น วทน. และดา้นธุรกิจใหมี้โอกาสไดท้าํงานพฒันาธุรกิจร่วมกนั 
  
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพทุนมนุษย์
ของประเทศดา้น วทน. ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม จาํแนกออกเป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลดา้นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบโดยมีแนวทางดงัน้ี 
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• สัดส่วนครูต่อนักเรียนสายวทิย์
เพิม่ขึน้ 

• คุณภาพการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ในโรงเรียนและ
มหาวทิยาลยัดีขึน้

• จาํนวนกาํลงัคน  วทน. สาขาที่
ขาดแคลน เพิม่ขึน้

• บัณฑติสายวทิยาศาสตร์ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

การสร้างกาํลงัคนด้าน 
วทน. การสร้าง
บุคลากรวจิยั, การ
สร้างนักวจิยั, การ

สร้างพฒันาบุคคลากร
ด้านการศึกษา, การ
สร้างแรงงาน, การ
สร้างวชิาชีพ, การ
สร้างภูมปัิญญาและ
ความตระหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  พฒันาและเพิม่ศักยภาพทุนมนุษย์ด้าน วทน.ของประเทศ 

• อตัราการจ้างงานและการว่างงาน 

• ระดับทักษะของกําลังคน วทน.  
เพิม่ขึน้

• ระดับทักษะของแรงงานทั่วไป
เพิม่ขึน้

• ผลติภาพแรงงานกาํลงัคน วทน. 
และแรงงานทั่วไปเพิม่ขึน้ 

• จาํนวนแรงงาน/ผู้มีงานทํา 
ทํางานด้าน วทน. เพิม่ขึน้

• จาํนวนบุคคลากรด้านการวจิยั
และพฒันาเพิม่ขึน้  โดย
มุ่งเน้นให้มสัีดส่วนการทํางาน
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของทั้งหมด

• รายได้และการส่งออกเพิม่ขึน้ 
• จาํนวนงานวจิยั บทความ สิทธิบัตร 

และนวตักรรมเพิม่ขึน้
• อตัราการจ้างงานและการว่างงาน 

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

กลยทุธ์ที่ 1: การบูรณาการ
การพฒันาและผลิตกําลังคน
ด้าน วทน. ของประเทศ

กลยทุธ์ที่ 2: การยกระดับ
และเพิม่ขีดความสามารถ
ทางด้านทักษะ องค์ความรู้ 

วทน.

กลยทุธ์ที่ 3: การสร้างแรงจงูใจกับ
บุคลากรด้าน วทน.

STI 

 

เป้าหมาย 
เพิ่มจาํนวนผูป้ระกอบอาชีพดา้น วทน.  

และสร้างความเป็นธรรมใหก้บันกัพฒันา วทน. ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อประเทศ 



 

 
 
 

 
 
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจยัเอ้ือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันาและ

ประยกุตใ์ช ้วทน. ใหต้รงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น วทน. เพ่ือรองรับการพฒันาในดา้นต่างๆ ใหมี้ความ
พร้อมในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นระบบการเงินการคลงั  ระบบการตลาด  ระบบกฎหมายและกฎระเบียบ  การจดัสรร
ผลประโยชน์จากการพฒันา วทน. สู่ทุกภาคี  ระบบและกลไกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม  ระบบการบริหารจดัการและเผยแพร่ขอ้มูล วทน.  การพฒันาความเขม้แขง็ใหก้บัโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอาํนาจและ
กระบวนการท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 

 
กลยุทธ์ที ่5.1: การส่งเสริมและพฒันาเคร่ืองมือการเงนิการคลงั 
  
 
 
 
 
 
มาตรการที ่5.1.1 การปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ กลไกด้านการเงินการคลงัรูปแบบใหม่เพือ่การพฒันา วทน. 

ของประเทศ  
ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือกลไกดา้นการเงินการคลงัรูปแบบใหม่ เช่น ขยายบทบาท VC 

เพื่อสนับสนุน วทน.  กองทุนภาครัฐร่วมเอกชน  ภาษี  สนบัสนุนการเขา้ระดมทุนในตลาดทุน การปรับปรุงระบบ
และกลไกการคํ้าประกนัสินเช่ือดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า เงินทุนสนับสนุนการเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีมี
เทคโนโลยเีขม้ขน้ เงินทุนสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา และระบบพ่ีเล้ียงและท่ีปรึกษาการนาํผลงาน วทน. ไปใชใ้น
เชิงพาณิชย ์เป็นตน้ 
  

เป้าหมาย 
เพิ่มสดัส่วนการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชน โดยสร้างแรงจูงใจและส่ิง

อาํนวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการพฒันา วทน. ของภาคเอกชนและประชาชน และการ
ร่วมมือพฒันา วทน. ระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐและภาคการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5: การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
ปัจจัยเอือ้ในการพฒันา วทน. ของประเทศ 



 

มาตรการที ่5.1.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือทางการเงินการคลังที่ มีอยู่ในการเพิ่มขีด
ความสามารถด้าน วทน. 
ปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนในการขอรับการสนบัสนุนจากเคร่ืองมือทางการเงินการคลงัท่ีมี

อยูใ่หมี้ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้และประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหท้ัว่ถึงเพื่อขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายผูข้อรับการสนบัสนุน 

 

กลยทุธ์ที ่5.2: การพฒันาตลาด วทน.  
 
 
 
 
มาตรการที ่5.2.1 การใช้กลไกการลงทุนและการจัดซ้ือจัดจ้างในการสร้างตลาดงาน วทน.  
 ผลกัดนัใหโ้ครงการลงทุนและการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑท่ี์
กระตุน้ใหภ้าคเอกชนทาํการวิจยัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยภีายในประเทศ และส่งเสริมการจดัซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีเป็นผลการวิจยัและพฒันาในประเทศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
มาตรากรที ่5.2.2 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการตลาด  
 พฒันาช่องทางการตลาดสาํหรับสินคา้นวตักรรม ท่ีเป็นผลจากการวิจยัพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีเช่น ศูนยแ์สดง/ กระจาย/จาํหน่ายสินคา้นวตักรรม ระบบการจบัคู่ธุรกิจออนไลน์ และเคร่ืองมือ/ช่องทาง
การตลาดใหม่ๆ 
 

กลยทุธ์ที ่5.3: การสร้างความเข้มแขง็โครงสร้างพืน้ฐาน วทน. 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่5.3.1 การสนับสนุนส่งเสริมกจิการเขต/พืน้ทีพ่ฒันา วทน. 
 สนบัสนุนส่งเสริมกิจการพฒันาเขต/พื้นท่ีเพื่อสร้างสรรคง์าน วทน. เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ 
เมืองวิทยาศาสตร์ สถาบนัวิจยัและพฒันา สถาบนัวิจยัเฉพาะทาง ศูนยบ์ริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อเป็นแหล่งในการ

เป้าหมาย 
เพิ่มช่องทางการตลาดของงานพฒันา วทน. เพื่อการพาณิชย ์ 

ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ SMEs 

เป้าหมาย 
พฒันาและขยายบทบาทหนา้ท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ตลอดจนการสร้างเครือข่ายใน
การใหบ้ริการดา้น วทน. เพิม่จาํนวนการนาํผลการวิจยัและพฒันาไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ 

เพิ่มสดัส่วนการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาภาคเอกชน  
และเกิดการกระจายความเจริญอยา่งทัว่ถึง 

 



 

ทาํวิจยั พฒันาเทคโนโลย ีสร้างสรรคง์านนวตักรรม ศูนยท่ี์ปรึกษานวตักรรม และบ่มเพาะผูป้ระกอบการ วทน.  
ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะผูป้ระกอบการท่ีมีการใช ้วทน. เขม้ขน้  
 
มาตรการที ่5.3.2  การสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบตัิการ  
 พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของหอ้งปฏิบติัการในดา้นการวิเคราะห์ทดสอบ การให้
คาํปรึกษา และการวจิยัและพฒันา ใหมี้การบริการท่ีรวดเร็ว แม่นยาํ และไดม้าตรฐาน 
 
มาตรการที ่5.3.3 การพฒันาระบบคุณภาพและมาตรฐาน (MSTQ) 
 พฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงทั้งภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และภาคการผลิต เพื่อพฒันาระบบ
มาตรฐานของไทยใหเ้ขม้แขง็ทั้งดา้นมาตรวิทยา การกาํหนดมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ และการรับรองมาตรฐาน 
และเช่ือมโยงกบักลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในประเทศ เพื่อกาํกบัดูแลการผลิตและการนาํเขา้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
 
มาตรการที ่5.3.4 การสนับสนุนการขยายโครงสร้างพืน้ฐาน ICT 
 พฒันา วทน. เพื่อลดตน้ทุนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  และใหค้วามรู้ในการใช้
เทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศในเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
มาตรการที ่5.3.5 การส่งเสริมให้มีการบริการ วทน. แบบเบ็ดเสร็จอย่างทัว่ถึง 
 ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายการบริการงาน วทน. แบบเบด็เสร็จ ตั้งแต่กิจกรรมตน้นํ้า กลางนํ้า 
ปลายนํ้า จนสามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มีการบริการการเงิน เทคนิค  
พี่เล้ียง ท่ีปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการฝึกอบรม ฯลฯ อยา่งเป็นระบบในพ้ืนท่ีต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 
 

กลยทุธ์ที ่5.4: การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัให้เอื้อต่อ 

การพฒันา วทน.  
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
แกไ้ขปัญหา และอุปสรรคดา้นการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของภาคเอกชน 



 

มาตรการที ่5.4.1 การศึกษาและพฒันากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั ให้เอือ้ต่อการพฒันา วทน. ของประเทศ
และสามารถรองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 เตรียมความพร้อมในการแกไ้ขและพฒันากฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เพื่อรองรับ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งทนัท่วงที เช่น GMOs  ความปลอดภยัในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขอ้ปฏิบติัดา้น
จริยธรรมเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันาเซลลต์น้กาํเนิด (Stem Cell) 
 
มาตรการที ่5.4.2 การส่งเสริมการบริการข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั การบงัคบัใช้  และการรับ

ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั วทน. 
ส่งเสริมใหมี้การบริการและการใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และการ

บงัคบัใช ้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างช่องทางในการรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั วทน. 
 
มาตรการที ่5.4.3 การส่งเสริมการนําผลการวจัิยและพฒันาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณชิย์ 
  ส่งเสริมใหมี้การนาํผลงานวจิยัเขา้สู่ระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ตั้งแต่การให้
ความรู้และสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่นกัพฒันา วทน.  ตลอดจนการ
พฒันาระบบจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาใหส้ะดวกรวดเร็ว  การใชป้ระโยชน์ฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
การนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ 
 

กลยทุธ์ที ่5.5: การบริหารจดัการการดาํเนินงานพฒันา วทน.  
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่5.5.1 การจัดทาํแผน วทน. แห่งชาติ แผนปฏบิัตกิาร และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิเชิงบูรณาการ 

โดยมีการสร้างกลไกและเคร่ืองมือรองรับ ในทุกระดับ (ประเทศ กลุ่มจังหวดั จังหวดั) 
จดัทาํแผน วทน. แห่งชาติ แผนปฏิบติัการ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัเชิงบูรณาการ 

โดยมีการสร้างกลไกและเคร่ืองมือรองรับ ในทุกระดบั ทั้งระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดั ระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน 
และชุมชน พร้อมทั้งมีการสร้างและพฒันาระบบประเมินผลนโยบายระดบัชาติดา้น วทน. และเร่งรัดการดาํเนินงาน

เป้าหมาย 
มีขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั ท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  

และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพและการใชชี้วิตประจาํวนัอยา่งมีคุณภาพ  
ตลอดจนมีการบูรณาการบริหารจดัการงาน วทน.  รวมทั้งนโยบายและการปฏิบติั 

ในส่วนกลางและส่วนพื้นท่ีท่ีสามารถติดตามประเมินผล 
เพื่อการปรับปรุงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 



 

ตามแผน การรายงานผล เพือ่ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ท่ีมีดชันีช้ีวดัเชิงเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีมีหน่วยงานรับผดิชอบ
ชดัเจน 
 
มาตรการที ่5.5.2 การพฒันา/บูรณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์และทนัสมัย  
  เช่ือมโยงขอ้มูล วทน. จากฐานขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลในมิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
เศรษฐกิจ ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม  และวเิคราะห์แปลผลขอ้มูลเพื่อติดตามและเฝ้าระวงัความเส่ียงต่างๆ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการส่งเสริมใหมี้การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมสร้างสรรค ์
วทน. ใหเ้กิดกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ท่ีนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดท้างธุรกิจ และสนบัสนุนประชาชนใหเ้ขา้ถึงแหล่ง
บริการขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 
มาตรการที ่5.5.3 การบูรณาการระบบวจัิยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Research Integration System) 

พฒันาระบบบริหารจดัการการวิจยัและพฒันาท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งการวิจยัพื้นฐาน การ
วิจยัประยกุต ์และการพฒันาเชิงทดลอง เพื่อใหมี้การกาํหนดโจทยว์จิยัพื้นฐานเชิงกลยทุธ์ซ่ึงมีเป้าหมายรองรับทิศ
ทางการพฒันาประเทศ ท่ีมีการพฒันาเครือข่ายและระบบวิจยัเชิงบูรณาการ ขยายขอบเขตไปถึงการพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรม เช่น การสร้างความร่วมมือในการวิจยัและพฒันาภาครัฐและเอกชน  บูรณาการบริหารจดัการการให้
ทุนวิจยั  การขยายขอบเขตการจดัสรรทุนวจิยัใหค้รอบคลุมถึงงานพฒันาผลงานวิจยัไปสู่นวตักรรมในเชิงพาณิชย ์ 
การแลกเปล่ียนบุคลากรระหวา่งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนการบูรณาการการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงานใหทุ้นวิจยัและส่วนราชการเพ่ือมุ่งตอบโจทยข์องประเทศร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีการ
กาํหนดโจทยว์ิจยัร่วมกนัและจดัสรรทุนวจิยัแบบสหสาขาวิชาและขา้มสาขาวิชา  

 
มาตรการที ่5.5.4 การสร้างเครือข่ายการทาํงานในระดับพืน้ทีข่องหน่วยงานรัฐ-เอกชน-อปท.-สถาบันการศึกษา   

พฒันาเครือข่ายการทาํงานในระดบัพื้นท่ีเป็นกลไกและเคร่ืองมือ ท่ีโดยมีความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานรัฐ – เอกชน-อปท.- สถาบนัการศึกษา โดยใหห้น่วยงานในระดบัพื้นทอ้งถ่ิน และชุมชน มีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือน ผลกัดนั และดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน  
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัเอ้ือในการพฒันา วทน. ของประเทศ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหลกัของแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม  จาํแนกออกเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลดา้นผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ
โดยมีแนวทางดงัน้ี 
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• จาํนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากการ
ใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิการคลงัใน
การเพิม่ขดีความสามารถด้าน 
วทน.  เพิม่ขึน้

• การวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน
เพิม่ขึน้

• การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่าง 
เอกชน รัฐ มหาวทิยาลยั 
ประชาชน  เพิม่ขึน้

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

การพฒันาเคร่ืองมือทาง
การเงินการคลัง, STI 

Markets, การบริงาน
งานและเครือข่ายด้าน 

STI, การพัฒนาพืน้ที่
เพื่อ R&D, การปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ, การบริการ
จดัการข้อมูล STI, 

ส่งเสริมการวิจยัและ
พัฒนาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ 

(Demand-driven 
R&D and 

technology 
transfer)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ในการพฒันา วทน. ของประเทศ

• ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน 
และการพัฒนางาน วทน.  ดีข้ึน

• การลงทุน เพิ่มข้ึน 
• รายได้และการส่งออก เพิ่มข้ึน
• การจ้างงานและการว่างงาน

• สัดส่วนการจดัซ้ือจดัจ้างของภาค
รัฐวสิาหกจิและภาครัฐใน
สนับสนุนการพฒันา วทน. 
เพิม่ขึน้ 

• สัดส่วนการวจิยัและพฒันา
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการตลาดเชิงพาณชิย์เพิม่ขึน้

• การวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน
เพิม่ขึน้

• ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน 
และการพัฒนางาน วทน.  ดีข้ึน

• การลงทุน เพิ่มข้ึน 
• รายได้และการส่งออก เพิ่มข้ึน
• การจ้างงานและการว่างงาน

• สัดส่วนพื้นที่การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการเขต/พื้นที่พัฒนา วทน.  ทั่วถึง

• สัดส่วนห้องปฏิบัติการในพื้นที่  ทั่วถึง
• โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ตรงตาม

ความต้องการของภาคเอกชนและ
ประชาชน

• ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยต่ีอประชากร 
ลดลง

• สัดส่วนผู้ได้การบริการ การรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มข้ึน

• การวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
เพิ่มข้ึน

• ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน 
และการพัฒนางาน วทน.  ดีข้ึน

• การลงทุน เพิ่มข้ึน 
• รายได้และการส่งออก เพิ่มข้ึน
• การจ้างงานและการว่างงาน

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

กลยทุธ์ที่ 1: การส่งเสริม
และพฒันาเคร่ืองมือการเงิน

การคลัง

กลยทุธ์ที่ 2: การพฒันา
ตลาด วทน. กลยทุธ์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็ง

โครงสร้างพืน้ฐาน วทน.
STI 
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• ระดับความสามารถของกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการ
พฒันางานนวตักรรมของภาคเอกชน ประชาชนดีขึน้ 

• จาํนวนการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาลดลง
• จาํนวนสิทธิบัตรทีเ่ป็นของคนไทย เพิม่ขึน้
• จาํนวนสิทธิบัตรที่คนไทยสามารถนาํไปจดใน

ต่างประเทศ  เพิม่ขึน้
• ศักยภาพของภาคเอกชนในการสร้างนวตักรรมเชิง

พาณชิย์ เพิม่ขึน้
• การวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน เพิม่ขึน้

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 

การพัฒนาเคร่ืองมือ
ทางการเงินการคลัง, 
STI Markets, กา
รบริงานงานและ

เครือข่ายด้าน STI, 

การพัฒนาพืน้ที่เพื่อ
R&D, การปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั, การบริการ
จัดการข้อมูล STI, 

ส่งเสริมการวจิัยและ
พัฒนาและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากโจทย์ความ

ต้องการของประเทศ 
(Demand-driven 

R&D and 
technology 
transfer)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจัยเอือ้ในการพฒันา วทน. ของประเทศ (ต่ฮ)

• ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน และการพฒันา
งาน วทน.  ดขีึน้

• การลงทุน เพิม่ขึน้ 
• รายได้และการส่งออก เพิม่ขึน้
• การจ้างงานและการว่างงาน

• แผน วทน. แห่งชาติ แผนปฏิบัตกิาร กลุ่มจงัหวดั 
จงัหวดั ท้องถิ่น และชุมชน 

• ฐานข้อมูล วทน.  ของประเทศที่สมบูรณ์และ
ทันสมยั 

• ประสิทธิภาพการวจิยัและพฒันาในภาครัฐและ
เอกชนดีขึน้

• ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน และการ
พฒันางาน วทน.  ดีขึน้

• เกิดการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและชุมชน 

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 
(GDP, Cost of Living, Competiveness สังคมคุณภาพ (Happiness and Gini) ทรัพยากรมัน่คง (Green GDP)

กลยทุธ์ที่ 4: การสนับสนุนการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบัให้เอื้อต่อการพฒันา 

วทน.

กลยทุธ์ที่ 5: การบริหาร
จดัการการดําเนินงานพฒันา 

วทน.
STI 
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