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นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ

พิมพ์ครั �งที� ๒ : ตลุาคม ๒๕๕๕
จํานวน ๓,๐๐๐ เลม่

พิมพ์ครั �งที� ๓ : พฤษภาคม ๒๕๕๗
จํานวน ๑,๐๐๐ เลม่

หนงัสือเลม่นี �
ดําเนินการผลติแบบ Carbon Neutral 
ผู้จดัทําได้จดัหาคาร์บอนเครดติมาชดเชย 
ทําให้หนงัสือนี �มีสภาพการปลอ่ยก๊าซคาร์บอน
จากกระบวนการผลติเป็นศนูย์

Email : info@sti.or.th
เบอร์โทรศพัท์ : ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒
โทรสาร : ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๘





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ

สารบัญ



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาความเข้มแข็ง

ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเสริมสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. 



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





พนัธกจิ
และวัตถุประสงค

ของนโยบาย
และแผนฯ

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



         ของ
เป้าหมาย

นโยบายและแผนฯ



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาความเข้มแข็ง

ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
ด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเพิ่มขีดความสามารถ 

ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วย วทน.

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุน
มนุษย์ของประเทศ

ด้าน วทน.  



 

กรอบยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน.

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่ 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

นวัตกรรมเขียว 
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 

วทน. 
เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและสุขภาวะ
ของประชาชน 

วทน. 
เพื่อการสร้างเสริม
สังคมฐานความรู้

วทน. 
เพื่อสนับสนุน 
ภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง 
และปลอดภัยในชีวิตฯ

วทน. 
เพื่อสนับสนุน
การสร้างเสริม
ขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและชุมชน

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



•
•

ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



•
•
•

•
•

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



•

•

ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



 

 

 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



•

•

ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



 

 

 

วทน. 
เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศ

วทน. 
เพื่อการปรับตัวเตือน
ภัย รองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

การส่งเสริม
การพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จาก วทน. 
เพื่อลดการปล่อย
กาซเรือนกระจก

วทน. 
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และพัฒนา

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่ 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

นวัตกรรมเขียว 
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



•
•
•

ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



•
•
•
•

ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



   

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่ 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

นวัตกรรมเขียว 
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



กรอบยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน. 

การส่งเสริมพัฒนา
เครื่องมือการเงิน
การคลัง ในการพัฒนา
งาน วทน.  

การพัฒนาตลาด วทน. 

การบริหารจัดการข้อมูล
และแผนรายพื้นที่ วทน. 

การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พื้นฐาน วทน.

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
ด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความยืดหยุ่น และนวัตกรรม
ในภาคเกษตร ผลิต และบริการ 
ด้วย วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

ภูมิรัฐศาสตร์
และกระแส

ประชาคมใหม่ 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

นวัตกรรมเขียว 
เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของกลยทุธ์



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



•
•

•

•



ผลผลิตของกลยุทธ์ ผลลพัธ์ของกลยทุธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาครัฐ
กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชน
กลไกในการขับเคลื่อนในส่วนพื้นที่



การผลักดัน 10 ป 

1-5 ป ปฏิบัติการ 

6-10 ป ปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ
มาตรการ

สวทน. 

กวทน. 

สวทน. 

กระทรวง
เจ้าภาพ กวทน. 

อปท. มหาวทิยาลยั

สกว.				NIA				สสส.				THAIST		
สวรส.				สอท.					สกอ.					วช.				

สวก.				สภาหอฯ		
• • • • • • • 
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ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ประเมินผล 

ประเมินผล 
วช.	สวทช.	สกว.	สวก.	
สวรส.	สกอ.	TRIDI
*	สนับสนุนเงินวิจัย	

สวทช.	สสว.	NIA	MAI		
ก.วรรณธนาคาร

พาณิชย์
*	เงินร่วมลงทุน 

สมอ.	กรอ.	
อย.	มกอช.

*	จัดท�ามาตรฐาน
และมาตรฐานสากล

World Bank 
ADB	TDR	WHO
*	สนับสนุน	วทน.	

จาก	ตปท.

รายงานผลการประเมิน
ตอ ครม. เสนอแนะ/

ปรับปรุง รายป+ 5 ป สวทน. 

ผลผลิต

ผลลัพธ์

BOI สวทช.	กนอ.	วว. อปท.	สถาบัน
การศึกษา

*	สนับสนุน	วทน.	
ชุมชน	

สภาอุตฯ	
สภาหอฯ

*	สนับสนุน	วทน.	
ระดับกิจการ	

*	จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
*	ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์	

ของเอกชน	

ผลผลิต

ผลลัพธ์
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	 ๒.	การจดัตัง้ส�านกังานวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี
และนวัตกรรม	(วทน.)	ในหน่วยงานที่เป็นตัวแทนเอกชน
ระดับประเทศ (Science	Technology	and	 Innovation	
Mobile	Office,	STIMO)	 ในรูปแบบของการประสาน          
ความร่วมมือในเชิงระบบสารสนเทศเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็น         
ศนูย์เช่ือมโยงการประสาน เสนอแนะ และแนะน�า ECSO 
ของภาคเอกชนในการจดัท�าแผนปฏิบตัิการตามภารกิจ      
ของหน่วยงานตน โดยส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิจะสง่ผู้แทน
เป็นทตูทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (Science 
Technology and Innovation Ambassador, STIA) เพ่ือ
เป็นผู้ประสานงาน และอ�านวยความสะดวกตา่งๆ 
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 มุ่งเน้นการพฒันาและน�า วทน. ไปใช้เพ่ือการสนบัสนุนด้าน            
สขุภาวะอนามยัเชิงป้องกนัและเชิงรักษา (การเข้าถงึการแพทย์)	ความมัน่คง
และความปลอดภยัในการด�ารงชีวิตของประชาชน การสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ (ชมุชนนวัตกรรมและสงัคมฐานความรู)้ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผลติภณัฑ์ชมุชน การพฒันาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในสาขา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	พลังงานทดแทนจากปาล์ม
น�้ามัน	อาหารแปรรูป	 (อาหารฮาลาล)	ท่องเที่ยวทางทะเลและบริการ
สขุภาพ	การพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์	 การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิมมลูค่าและคณุค่าด้านศิลปวฒันธรรม    
การสร้างระบบการเตือนภยั พยากรณ์ (การกัดเซาะชายฝั่งทะเล	ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน	ภัยสึนามิ	วาตภัย	อุทกภัยและดินถล่ม) 
การสง่เสริมการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (การบริหารจดัการขยะและ
ของเสยี) การเพ่ิมผลติภาพและประสทิธิภาพระบบโลจิสตกิส์ (พฒันาท่าเรือ
น�้าลึก	สตูล	สงขลา)	การสร้างเครือขา่ยและใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุกรอบ
ความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน	 JDS	และ	 IMT-	GT พร้อมการรองรับ   
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน 
ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การพฒันาคณุภาพการศกึษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน       
ก�าลงัคน วทน. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนและ
การสร้างจิตสาธารณะยึดเหนีย่วความสมัพนัธ์ของครอบครัวและชมุชน	
การใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธี	
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 มุ่งเน้นการพฒันาและน�า วทน. ไปใช้เพ่ือการสนบัสนนุด้าน     
สขุภาวะอนามยัเชิงป้องกนัและเชิงรักษา (โรคอุบัติใหม่) การสร้างสงัคม
แหง่การเรียนรู้ (ชมุชนนวตักรรมและสงัคมฐานความรู)้ การเพ่ิมขีดความ
สามารถของเกษตรชมุชน	(ข้าว) การเพ่ิมขีดความสามารถของผลติภณัฑ์
ชมุชน การพฒันาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
ในสาขา ข้าว อ้อยและผลิตภณัฑ์ อาหารแปรรูป ท่องเท่ียวและบริการ
สขุภาพ โลจิสติกส์ ยานยนต์ชิน้สว่นและอปุกรณ์ แฟชัน่ พลงังานและ
พลงังานทดแทน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ พลาสติก ปิโตรเคมี 
สิ่งพิมพ์ ผลิตภณัฑ์ยาง ยาและสมนุไพร บริการก่อสร้าง การพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมเป็น
ฐานความรู้เพิ่มมูลค่าและคุณค่าและทรัพย์สินทางปัญญา	การสร้าง
ระบบการเตือนภยั พยากรณ์ (คุณภาพน�้า	น�้าเน่า	น�้าเสีย	มลพิษ	ดิน
เสื่อมโทรม) การสง่เสริมการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (การบริหาร
จดัการขยะและของเสีย) การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพระบบ						
โลจสิตกิส์	(การขนส่งและการกระจายสนิค้า	เทคนิคการผลติทีป่ระหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	พลงังานสะอาด) การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
การพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
เน้นสาธารณสขุ การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานก�าลงัคน วทน. และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจดัระบบแรงงานตา่งด้าว  



 มุง่เน้นการพฒันาและน�า วทน. ไปใช้เพ่ือการสนบัสนนุด้านสขุภาวะ
อนามยัเชิงป้องกนัและเชิงรักษา (โรคอบุตัใิหม)่ การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
(ชุมชนนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้)	การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสาขา	อาหารแปรรูป	ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ	โลจิสติกส์	
ยานยนต์		ชิ้นส่วนและอุปกรณ์	แฟชั่น	(อัญมณี)	พลังงานและพลังงาน
ทดแทน	การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมเป็นฐานความรู้เพ่ิมมลูค่าและคณุค่าและทรัพย์สินทางปัญญา        
การสร้างระบบการเตือนภยั พยากรณ์ การบริหารจัดการน�้าและทะเลและ
ชายฝ่ัง	การสง่เสริมการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (การบริหารจดัการขยะ
และของเสีย) การเพ่ิมผลติภาพและประสทิธิภาพระบบโลจิสตกิส์ (ท่าเรือและ
การกระจายสินค้า	 เทคนิคการผลิตท่ีประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบั             
สิง่แวดล้อม) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชมุชนและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน การพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมเน้นสาธารณสขุ การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานก�าลงัคน วทน. 
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจดัระบบแรงงานตา่งด้าว  
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เครือ่งมอืสนบัสนนุกลไกในการขบัเคลือ่น

ขั้นตอนในการจัดท�าแผนฯ

จัดท�าร่างแผน	วทน.	-	แผนปฏิบัติการ
สร้างกลไก	(งบประมาณ/องค์ความรู้/
ประเมินผล)
ประสานและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน
จัดท�าดัชนี	ฐานข้อมูล
ปรับปรุงแก้ไขในรูปแบบ	Rolling	Plan

พื้นที ่
(กลุมจงัหวดั/จงัหวดั)

อปท.
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
รัฐวิสาหกิจ
สภาชุมชน
หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษา
สภาหอฯ	จังหวัด
สภาอุตฯ	จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชาชน

สวนกลาง

กระทรวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษา
สภาหอการค้า
สภาอุตสาหกรรม
สถาบนัทางการเงนิ
ประชาชน
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ครม.
ส่วนของภาครัฐ ส่วนเอกชน ส่วนพื้นที่ 

คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะผู้เชีย่วชาญฯ

แผนงานโครงการระดับชาติ

กวทน.

สว
ทน.

ECSO ECSO

STIMO STIA

แผนปฏิบัติการ	

สว
ทน.

ECSO ECSO

STIMO STIA

แผนปฏิบัติการ	

สว
ทน.

ECSO ECSO

STIMO STIA

แผนปฏิบัติการ	



นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับยอ





นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฉบับย่อ



กรอบการประเมินผล	 ประกอบด้วยผลส�าเร็จ ๓ ระดบั ได้แก่

 ระดับผลผลิต	 :	ประเมินผลส�าเร็จของยทุธศาสตร์
และกลยทุธ์ส�าคญัท่ีเป็นเง่ือนไขความส�าเร็จของเป้าหมายของ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม           
แหง่ชาต ิฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)
 ระดบัผลลพัธ์	:	ประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลติ
ตามเป้าหมายยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
 ระดับผลกระทบ	 : ประเมินผลกระทบท่ีได้มาจาก
ผลลพัธ์ตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติ



กรอบแนวทางในการตดิตามประเมนิผล 
ผลผลติ ผลลพัธ และผลกระทบ

O
utcom

es
O
utputs
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และหนว่ยงานอิสระในก�ากบัของรัฐอ่ืนๆ ด�าเนินการ

ตามภารกิจของหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนนุการศกึษาวิจยัและพฒันาและ
ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัการพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
ของประเทศ
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กระบวนการแปลงนโยบายและแผน วทน. 
สูการปฏบิตัิ

คณะกรรมการของหนวยงาน 
นโยบาย / ปฏิบัติ/ สนับสนุน

คณะกรรมการบริหารจังหวัด
คณะกรรมการบรหิารกลุมจงัหวดั

คณะท�างานด้าน ASEAN    คณะท�างานด้านสังคม   
คณะท�างานด้านเศรษฐกิจ   คณะท�างานด้านสิง่แวดล้อม พลังงาน

คณะท�างานด้านก�าลังคน  คณะท�างานด้านโครงสร้างพื้นฐานและปจจัยเอื้อ    
คณะท�างานระดับพื้นที ่(กลุมจังหวัด)        



นายกฤษณพงศ์  กีรตกิร

ศาสตราจารย์อมเรศ  ภมิูรัตน

นายพยงุศกัดิ์  ชาติสทุธิพล

นายกานต์  ตระกลูฮนุ
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นางกอบกาญจน์  วฒันวรางกรู

นายวนสั  แต้ไพสฐิพงษ์

นายอาคม  เตมิพิทยาไพสฐิ

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชยั  ชตุวิงศ์

ศาสตราจารย์เกือ้  วงศ์บญุสนิ

นายมีชยั  วีระไวทยะ

นายโอฬาร  ไชยประวตัิ

 หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๕ ให้แต่งตัง้
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวตักรรมแหง่ชาต ิจ�านวน ๑๑ คน และได้มีประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี ๑๔ 
กนัยายน ๒๕๕๕



(ค�าสัง่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิท่ี ๑/๒๕๕๕ )
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๑๘. ปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรือผู้แทน     อนกุรรมการ

๑๙. ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม หรือผู้แทน    อนกุรรมการ

๒๐. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาต ิหรือผู้แทน   อนกุรรมการ 

๒๑. ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือผู้แทน     อนกุรรมการ

๒๒. ประธานสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย หรือผู้แทน    อนกุรรมการ 

๒๓. ดร.ไพรินทร์  ชโูชตถิาวร       อนกุรรมการ

๒๔. นายสมพล  เกียรตไิพบลูย์    อนกุรรมการ

๒๕. ดร.สวุิทย์  เมษินทรีย์     อนกุรรมการ

๒๖. ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภมิูรัตน    อนกุรรมการ

๒๗. เลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์          อนกุรรมการ 

 เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ   และเลขานกุาร             

๒๘. รองเลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนกุรรมการ

 เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ   และผู้ชว่ยเลขานกุาร          

๒๙. ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวโุสหรือผู้อ�านวยการฝ่าย  ฝ่ายวิจยั            อนกุรรมการและผู้ชว่ย  

       และการจดัการนโยบาย ส�านกังานคณะกรรมการ                     เลขานกุาร 

       นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ
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