
รศ. ดร. ปัทมาวดี  โพชนกุลู

รองผ ูอ้ านวยการดา้นนโยบายและแผนเชิงยทุธศาสตร์

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

9 สิงหาคม 2562

แนะน าร่างแผนดา้น ววน. 2563-2565



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร ์วิจยั และ

นวัตกรรม  

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ

นวัตกรรม (อว.)





เศรษฐกิจฐำนนวตักรรม & คนไทยในศตวรรษท่ี 21

สรำ้งคนและสถำบนัควำมรู ้
สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนั
ยกระดบัคุณภำพชีวิต

1 แผนดำ้น ววน. และแผน

รำยสำขำ ท่ีมีเป้ำหมำย 

กำรริเริ่มแผนงำนส ำคญั

2 ระบบงบประมำณ แบบ 

multiyear และ block 

grant

4. ระบบติดตำม

ประเมินผลดำ้น ววน.

3. ระบบสง่เสริม

หน่วยงำน พฒันำกลไก 

เครือข่ำย ววน

สกสว TSRI

5. กองทุนส่งเสริม ววน.

สง่มอบระบบและนิเวศนด์ำ้นวิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภำพและ มี Accountability ขบัเคล่ือนกำรพฒันำ

ระบบ ววน.เพ่ือกำรพฒันำประเทศ

M
ec

ha
ni

sm

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 4



กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร ์ วิจยั และนวัตกรรม (พรบ.ส่งเสริม ววน.)

ส่งเสริมกำรผลิตและพฒันำก ำลงัคนดำ้น ววน. ยกระดบั

ควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร

พฒันำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนดำ้นวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี กำรวิจยั โครงสรำ้งพ้ืนฐำนดำ้น

คณุภำพ และปัจจยัเอ้ือท่ีสนบัสนุนกำรวิจยัและนวตักรรม

ส่งเสริมใหโ้ครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ หรือโครงกำรลงทุนท่ีรฐัเห็นเป็นกลไกของกำร

พฒันำวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือพฒันำประเทศอยำ่งยัง่ยืน

สนบัสนุนกำรเพ่ิมสมรรถนะในกำรเลือก กำรรบั กำรถ่ำยทอด และกำรร่วมมือกบั

ตำ่งประเทศ เพ่ือใหไ้ดวิ้ทยำกำรและเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั มี

ประสิทธิภำพ และเหมำะสม

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในระบบ ววน. หน่วยงำนอ่ืนของรฐั อปท

และเอกชน ในกำรนำผลงำน ววน. ไปใชใ้นกำรพฒันำระดบัชุมชนและพ้ืนท่ี

เพ่ือสง่เสริม สนับสนุน และขบัเคล่ือนระบบ ววน.ทุกวิทยำกำร และ

• สรำ้งองคค์วำมรู ้

• พฒันำนโยบำย

สำธำรณะ 

• ผลงำนวิจยัและ

นวตักรรมถูกใชใ้น

เชิงเศรษฐกิจ และ

สงัคม 

บุกเบิกกำรวิจยัขั้นแนวหนำ้และสรำ้งนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขนั

4

2

3

1

5

6
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หวัขอ้น าเสนอ

1. ท าไมตอ้งมีแผนดา้น ววน.

2. ลกัษณะของแผนดา้น ววน.

3. การจดัท าแผนดา้น ววน.

4. จดุเช่ือมต่อส ูก่ารจดัท าแผนปฏิบติัการของ

หน่วยงาน

5. วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม  และผลผลิตของภาคบ่าย

วนัท่ี 1 สิงหาคม 



1. ท าไมตอ้งมีแผนดา้น ววน.



วตัถปุระสงคข์องแผนดา้น ววน.

1. เพ่ือช้ีทิศทางในการลงทนุและพฒันาดา้น ววน. ของประเทศ ใชเ้ป็นแนวทางจดัสรรงบประมาณ

ดา้น ววน. ท าให ้ววน.เป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน  ประเทศเป็นสงัคมฐานความร ูแ้ละนวตักรรม

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือบรูณาการศาสตร ์บรูณาการการท างานและงบประมาณของหน่วยงานในระบบ 

ววน. ใหมี้ทิศทางไปส ู่เป้าหมายไม่กระจดักระจาย รวมถึงสรา้งโอกาสในการร่วมลงทนุดา้น ววน. จาก

ภาคส่วนต่างๆ

3. เพ่ือเป็นทิศทางใหห้น่วยงานจดัท าแผนปฏิบตัการ ววน. ระยะ3-5  ปี  ประกอบดว้ยขอ้เสนอ

แผนงานหรือชดุโครงการดา้น ววน. ท่ีประเทศตอ้งการและหน่วยงานมีศกัยภาพในการด าเนินการ

ตลอดจนเพ่ือใหผ้ลงานดา้น ววน. ถกูน าไปใชป้ระโยชนเ์กิดมลูค่าและคณุค่าทางเศรษฐกิจสงัคม



2. ลกัษณะของแผนดา้น ววน.



ลกัษณะของแผนดา้น ววน.

1. ม ุ่งผลสมัฤทธ์ิ  โดย

• ตอบสนองแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผน 12 นโยบายรฐั

• ใชข้อ้มลู และกระบวนการมีส่วนร่วม

• เช่ือมโยงกบัการอดุมศึกษาภายใตก้ระทรวงใหม่

• เนน้แผนเชิงกลยทุธ ์โดยคน้หา strategic direction

• ก าหนด OKR (objective key results) ท่ีชดัเจน

2. เป็นแผนระยะปานกลาง  3-5 ปี
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ตอบสนองแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ



ยทุธศาสตร์
ชาต ิ  

6 ดา้น

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 12



โดยท่ีแผนแมบ่ทประเด็นท่ี

23 น้ี มีความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตรช์าติทัง้ 6 ดา้น  

แผนดา้น ววน จึงตอ้งตอบ

ยทุธศาสตรช์าติทกุดา้น

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 13



นโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ

นวตักรรม
(นโยบายและยทุธศาสตร ์อววน.) 

แผนดา้นวทิยาศาสตร ์
วจิัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ 

แผนดา้นการอดุมศกึษา
เพือ่ผลติและพัฒนา
ก าลงัคนของประเทศ

แผนปฏบิตักิารการ
อดุมศกึษา

แผนปฏบิตักิารการพัฒนา
ก าลงัคนของประเทศและ
การจัดการศกึษาตลอดชวีติ

แผน ววน.ดา้นตา่ง ๆ

แผนปฏบิตักิารแตล่ะมหาวทิยาลยั
แผนปฏบิตักิาร
หนว่ยงานววน.แต่
ละหนว่ยงาน

แผนดา้น อววน. 

14

(2) กลไกการแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน.
ไปสู่แผนด้าน ววน.

ที่มา:  สอวช

เช่ือมโยงกบัการอดุมศึกษาภายใตก้ระทรวงใหม่



รายละเอียดของนโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนดา้นวิทยาศาสตร ์วิจัย

และนวตักรรมของประเทศ  (พ.ร.บ. การส่งเสริมฯ ม.12)

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 15

รายละเอียดตาม พรบ.

(1) วิสยัทศัน ์เป้าหมาย และยทุธศาสตรห์ลกั

(2) ระบบ กลไก และแนวทางการขบัเคลื่อนระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ 

การจดัระบบแรงจงูใจ และการอ านวยความสะดวก

(3) แนวทางและมาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการลงทนุเพ่ือการวิจยัและนวตักรรม

(4) กลไกการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการท าใหผ้ลงานดงักลา่วเกิดมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

(5) แนวทางและมาตรการพฒันาบคุลากร

(6) การก าหนดภารกิจของหน่วยงานของรฐัท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม

แผนด้าน ววน. ที่ระบุวิธีการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแผน  ตลอดจนถึงการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม



เสน้ทางการขออนมุติัแผนและกรอบวงเงินงบประมาณดา้น ววน. 

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 16

สกสว.

สภำนโยบำยฯ

ส ำนัก

งบประมำณ

ครม.

กสว.

-เสนอแนะแผนดำ้น ววน. และกรอบวงเงินงบประมำณ

-เสนอระบบกำรจดัสรรงบประมำณและบรหิำร

งบประมำณแบบบูรณำกำรทีมุ่่งผลสมัฤทธิ์ตำมกรอบ

วงเงิน

- เสนอแผนดำ้น ววน. เพือ่ ครม. ใหค้วำมเห็นชอบ

- เสนอระบบกำรจดัสรรและบรหิำรงบประมำณ

แบบบูรณำกำร เพือ่ ครม. อนุมตัิ

ขำข้ึน : แผนและกรอบวงเงินงบประมำณ

สกสว. จดัท ำแผนดำ้น ววน. และ

กรอบวงเงินงบประมำณดำ้น ววน. 

สอวช.

เสนอแผนและกรอบวงเงิน

งบประมาณ

- กรอบวงเงิน งปม. ทีส่ภำฯเห็นชอบ

ขออนุมตักิรอบวงเงิน

งบประมำณ

อนุมตัิ

เสนอควำมเห็น

แจง้ผล

1

2

3

4

4

4
5

6



แผนงานด้าน
(Program/Theme)
10-12 Themes

Platform อววน

โครงสรา้งแผนดา้น ววน.

17

Grand Challenges & 
Frontier Research Area Base Competitiveness Human Capital

แผนงานสาขา (Sector)
20-25 Sectors

กลุ่มเรื่อง (Cluster)

ทีม่า  สกสว.
25/07/62

เป้าหมาย แนวทาง 
(แผนงาน ชุดโครงการวิจยันวตักรรม
พฒันาก าลงัคน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน.....)



3. การจดัท าแผนดา้น ววน. โดย สกสว.



• ตอบเป้าหมายประเทศ

• Users and Stakeholders 

Engagement

• From diverse to converge    

หลากหลายแต่บรูณาการ

• Acquire knowledge, data, 

wisdom

• Dynamics  มี rolling / 

speed ทนัโลก

• มี prioritization

• ท างานรว่มกบั สอวช

3 Horizon Scanning

ตอบโจทย ์ Pain point (1st H)

ตอบโจทย ์ Futures (3rd H)

ตอบโจทย ์Transformation (2nd H)

Gap Analysis

-Knowledge Gap ➔ วิจยั

-Manpower Gap ➔ พฒันาคน

-Infrastructure Gap ➔โครงสรา้ง

พ้ืนฐาน

-Critical Action Gap ➔ นโยบาย 

กฎระเบียบ

หลกัการจดัท าแผนดา้น ววน
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การจดัท าแผนดา้น ววน.

ทบทวนยุทธศำสตรช์ำติ

แผนแม่บท และแผนอ่ืน

นโยบำยรฐับำล 

Foresight / 3 H ภำพ

อนำคต แนวโนม้โลก

ศึกษำสถำนกำรณร์ะบบ 

ววน.ในและตำ่งประเทศ

ศึกษำสถำนกำรณก์ำร

พฒันำประเทศ

แผนดำ้นวิทยำศำสตร ์วิจยั และ

นวตักรรม (5 ปี)

แผนงำน 1

แผนปฏิบตัิกำร

หน่วยงำน A

แผนปฏิบตักิำร

มหำวิทยำลยั B

แผนงำน 2

แผนปฏิบตักิำร 

Funding Agency 

C

แผนงำน ววน. ท่ี

ส  ำคญั

กรอบวงเงิน

งบประมำณ

ผลลพัธท่ี์คำดหวงั

Stakeholders Engagement

ทบทวนแผนเชิงพ้ืนท่ี และ

ภูมิภำคและ เป้ำหมำย  SDGs

วิเครำะห ์รำยสำขำ/ประเด็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน ววน ของประเทศ  กสว.ต้องจัดท าประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ต้องใช้ตามแผน(งาน)แต่ละดา้น
เสนอต่อสภานโยบาย โดยระบุว่า ปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด
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Demand-Driven Sector : ชมุชน , วสิาหกจิชมุชน ,ภาคเอกชน ,  หน่วยงานวจิยั เอกชน , SMEs , Startup , 

กระทรวง : ก.อววน , กระทรวง.... 

Funding  Agency : วช. , สวก. ,สวรส. , area-based ,สรา้งความสามารถอดุมศกึษา , สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรม

หน่วยปฏบิตั/ิIncubator/Accelerator : สนช. , คนช, ,มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั 

ปีงบประมาณ

2564

ปีงบประมาณ

2565

องคป์ระกอบของแผนดา้น ววน. 

แผนงานดา้น(theme)

แผนงานสาขา(sector) การศึกษาเพ่ืออนาคต

การพฒันาคนเพ่ืออุตฯ

/ Direction

ท่ีมำ:  สอวช ร่วมกบั สกสว



องคป์ระกอบ 4 มิติ

1. สาขา/program  การพฒันาท่ีส าคญั ตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผน 

12 และนโยบายรัฐ

2. แนวทาง มากกว่าการวิจัย  ครอบคลมุการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดความร ู้

การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน ์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและนิเวศ ววน. การ

พัฒนาก าลังคนและเครือขา่ย

3. หน่วยงาน  ระบหุนว่ยงานส าคัญตลอด value chain และมีหนว่ยบริหารจัดการในแต่

ละสาขา/กลุ่มเร่ือง

4. ระยะเวลา เป็นแผนระยะปานกลาง  3-5 ปี



การจดัท าแผนดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 2563-2565

ปีงบประมาณ 2563  

• ใชแ้ผนยทุธศาสตร/์

บรูณาการวิจยัและ

นวตักรรมท่ีประกาศใช้

แลว้

ปีงบประมาณ 2564  

• อา้งอิงแผนแม่บทฯ แผนปฏิรปู

ประเทศดา้นต่างๆ  นโยบายรฐั  

• วิเคราะหส์ถานการณ์

• วิเคราะห ์3H อยา่งง่าย  จดัล าดบั

ความส าคญัเหตกุารณ ์ เป้าหมาย

และแนวทาง

• ผ่านกระบวนการผ ูท้รงคณุวฒิุ 18

กรกฎาคม และประชมุกบัหน่วยงาน 

เดือน สิงหาคม 2562 

• น าเสนอ กสว. สภานโยบาย

ปีงบประมาณ 2565

•จดัท าแผน strategic 

plan เต็มรปูแบบ



4. จดุเช่ือมต่อส ู่การจดัท าแผนปฏิบติัการของหน่วยงาน



แผนผงัตน้ไมก้บัโครงสรา้งแผนดา้น ววน.



1.1 ผลสมัฤทธิ์

1.2 เป้ำหมำย

1.3  แนวทำง



โครงสรา้งแผนดา้น ววน.
ยุทธศำสตรช์ำต/ิแผนแม่บท ฉบบัที ่23 ดำ้นวิจยัและนวตักรรม/แผน 12 /ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณ

1.1 ผลสมัฤทธิข์อง
แผนดา้น ววน. (+
ตัวชีว้ัดตามแผนแมบ่ท 
ววน และ แผน 12)

1. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น ววน ของประเทศ
2. การพึง่พาตนเองดา้น ววน. ของประเทศ

3. ผลของ ววน. ตอ่การพัฒนาประเทศ

1.2 เป้าหมายสดุทา้ย
ของแผนดา้น อววน.

1.3. แนวทาง อววน.
(4 platforms)

Grand Challenges 
and Frontier 

Research
Area-based

And Inclusiveness
Competitiveness Human Capital

1.4. ประเด็น
ยุทธศาสตร ์อววน
(10 -12programs)

2.1. แผนงาน ววน.
ดา้น 10-12 ดา้น (ที่

ตอบสนอง 1.2 และ2.2)

2.2 แผนงาน ววน.
สาขา 20-25 สาขา

21. Grand Challenges 
22. Frontier Research
23. Initiative Programs

(T4)
3.เศรษฐกจิฐานราก
4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
ชายแดน และความม ัน่คง
(T5)
7.สงัคมสูงวยั ระบบสาธารณสุข
8.คณุภาพสงัคมไทย
17. การปฏรูิปภาครฐั
(T6)
5. สิง่แวดลอ้ม
6. พลงังาน

(T8)
9.การทอ่งเทีย่ว
10.การแพทย์
11. การเกษตรสมยัใหม่
12. อุตสาหกรรมอาหาร
13. เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
(T9)
14. โลจสิตกิส ์
15 เศรษฐกจิดจิทิลั
24.  Dual Uses 

(T1)
1.การศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ
(T7)
2. มนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคม
ศาสตและศลิปกรรม

16. เขตเศรษฐกจินวตักรรมและการพฒันาภูมภิาค
18. การสง่เสรมิ SME, Startup และพฒันาระบบนวตักรรม

19. โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ววน. ของประเทศ 
20. การพฒันาก าลงัคนดา้น ววน. ของประเทศ

(18-20  อาจ Built-in ในสาขา)

ส
ก
ส
ว
.

1. สรา้งคนและสถาบันความรู ้ 2. สรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 3.พัฒนาคณุภาพสงัคม   คณุภาพ
ชวีติและสิง่แวดลอ้ม

งบ

ป
ร
ะ
เท
ศ

ก
ร
ะ
ท
ร
ว
ง
  
ส
ภ
ำน

โย
บ
ำย
ฯ

ค
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ะ
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ก
.ส่
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ม
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ว
.)



แผนงำน ววน.สำขำ.....

แผนงำนสำขำ . ....เกษตรสมยัใหม่.........................

1.เป้าหมาย 
(+ตัวชีวั้ดตาม
แผนแมบ่ทเรือ่ง
ตา่งๆ)

1. เพิม่ GDP ตอ่หัวของภาคเกษตร

2.แนวทางเชงิ
ยทุธศาสตร์
➔ กลุม่เร ือ่ง

2.1 เป้าหมาย 
(+ตวัชีว้ัด)

................. ...................... .........................

2.2  แนวทาง - การวจิัยเพือ่
สรา้งความรู ้
เรือ่ง...........

- การพัฒนา
นวัตกรรม….

- การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

- การพัฒนาคน
- การลงทนุ
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน ววน.

- การวจิัยเพือ่
สรา้งความรู ้
เรือ่ง.............

- การพัฒนา
นวัตกรรม

- การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

- การพัฒนาคน
- การลงทนุ
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน ววน.

- การวจิัยเพือ่สรา้ง
ความรูเ้รือ่ง 
............

- การพัฒนา
นวัตกรรม

- การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

- การพัฒนาคน
- การลงทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ววน.

2.3 หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

................. ...................... .........................

สกสว.

1.การพัฒนา
เทคโนโลยี

2. การปรับ
โครงสรา้งภาค

เกษตร

3.การพัฒนา
เกษตรกร

สำขำ. ...................... สำขำ. ............

1. เป้าหมาย 
(+ตวัชีว้ดัตาม
แผนแมบ่ทเรือ่ง
ตา่งๆ)

.................................. .................

2. แผนงาน 1.การพฒันา
เทคโนโลยี

3.การพฒันา

เกษตรกร.
...................

2.1 เป้าหมาย 
(+ตวัชีว้ดั)

.................. .................. ...................

2.2  แผนงาน
ยอ่ย /ชุด
โครงการ

• เป้าหมาย
ของแผนงาน
ยอ่ย

• แนวทางของ
แผนงานยอ่ย

. การวจิัยเพือ่
สรา้งความรู ้
เรือ่ง...........

- การพัฒนา
นวัตกรรม

- การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

- การพัฒนาคน
- การลงทนุ
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน ววน.

....................
............

......................
..........

2.3 หนว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

................. .................. ....................

2.4  ระยะเวลา

แผนปฏิบตักิำรของหน่วยงำน



แผนงานด้าน (Program/Theme) 10-12 Themes

Platform อววน

สรุปโครงสรา้งแผนดา้น ววน.

29

Grand Challenges & 
Frontier Research Area Base Competitiveness Human Capital

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors

กลุ่มเรื่อง (Cluster)

ทีม่า  สกสว.
25/07/62

แนวทาง 
(การวิจยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน.....)



แผนงานด้าน (Program/Theme) 10-12 Themes

Platform 

สรุปโครงสรา้งแผนดา้น ววน.

30

Grand Challenges & 
Frontier Research Area Base Competitiveness Human Capital

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors

กลุ่มเรื่อง (Cluster)

ทีม่า  สกสว.
25/07/62

แนวทาง 
(การวิจยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน.....)

สกสว.ใช้ประกาศให้หน่วยงานพฒันาเป็น
แผนงาน/ชุดโครงการ เสนอของบประมาณจาก  
กสว.  โดย
1) Designated
2) Open call



แผนงานด้าน (Program/Theme) 10-12 Themes

Platform 

สรุปโครงสรา้งแผนดา้น ววน.

31

Grand Challenges & 
Frontier Research Area Base Competitiveness Human Capital

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors

กลุ่มเรื่อง (Cluster)

ทีม่า  สกสว.
25/07/62

แนวทาง 
(การวิจยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน.....)

หน่วยงานส่ง
ข้อเสนอแผนงาน/ชุด
โครงการ Multi-year
ให้ กสว.
1 หน่วยงาน 1 ค าขอ



แผนงานด้าน (Program/Theme) 10-12 Themes

Platform 

สรุปโครงสรา้งแผนดา้น ววน.

32

Grand Challenges & 
Frontier Research Area Base Competitiveness Human Capital

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors

กลุ่มเรื่อง (Cluster)

ทีม่า  สกสว.
25/07/62

แนวทาง 
(การวิจยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ววน.....)

ทบทวน/ กลัน่กรองข้อเสนอโดย
คณะกรรมการสาขา

ทบทวน/ กลัน่กรองข้อเสนอโดย
คณะกรรมการสาขา



แผนปฏิบตักิำร ววน.ของหน่วยงำน
แผนดา้น ววน.

ตย. แผนงำนดำ้น เศรษฐกิจนวตักรรม

แผนงำนสำขำ  1

แผนงำน 1

หรือชุดโครงกำร

แผนงำนสำขำ  2

ชุดโครงกำร 2

จดัท ำโดย สกสว.
จดัท ำโดยหน่วยงำน

แผนงานดา้น ( theme)

แผนงานสาขา  ( sector) 1

กลุ่มเร่ือง 1

แผนงานสาขา  2

กลุ่มเร่ือง 2 (cluster)

• สถานการณ์

• เป้าหมาย

• แนวทางเชิงยุทธศาสตร์

• หน่วยงาน

• สถานการณ์

• เป้าหมาย

• แนวทาง

• เป้าหมาย

• แนวทาง

• หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งแผนปฏิบตัิกำรดำ้น

ววน ของประทศ
แผนงำนท่ีผ่ำน

กำรกลัน่กรอง

จดัท ำโดย สกสว.

แผนงานดา้น ( theme)

ส านัก
งบประ
มาณ

เสน้ทางการท าแผนปฏิบติัการดา้น ววน.



5. วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม  และผลผลิตของภาคบ่าย

วนัท่ี 1 สิงหาคม 



วตัถปุระสงคข์องภาคบ่าย

• หน่วยงานรบัทราบโครงร่างแผน ววน. สาขาต่างๆ

• ร่วมกนัวิเคราะห ์ strategic goal, strategic direction รายสาขาของประเทศ, วิเคราะห์

ช่องว่างความร ู ้นวตักรรม และ stakeholders เพ่ิมเติม

• สกสว. น าผลไปพิจารณา  ยกร่างแผนดา้น ววน. เสนอ กสว.

• หน่วยงานจดัท าร่างขอ้เสนอเชิงหลกัการ แผนปฏิบติัการ ววน. เสนอ สกสว



ปฏิทินการด าเนินงานกระบวนการแผนและงบประมาณ ววน.

สิงหำคม กนัยำยน ตลุำคม พฤศจกิำยน ธนัวำคม มกรำคม

ระดบั

นโยบำย

16  สค. กสว

เห็นชอบแผน

ดำ้น ววน.

สภำนโยบำย

และ ครม.

เห็นชอบแผน 

ววน.และกรอบ

วงเงิน ววน.

สภำนโยบำย

แตง่ตั้ง

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ

งบประมำณ 

ววน.

สกสว 1. สกสว. จดั

แนะน ำระบบ 

แผน และ

งบประมำณ 

ววน. และจดัท ำ

ร่ำงแผน

3. สกสว. จดั

กลุ่มและจดั

กระบวนกำร

ทบทวน  

กลัน่กรอง  

ขอ้เสนอรำย

สำขำ

4. สกสว.

ประกำศรบัค ำ

ของบประมำณ

อย่ำงเป็น

ทำงกำร

6. 

คณะกรรมกำร

กลัน่กรอง

ขอ้เสนอ

7. สกสว.

จดัท ำ

แผนปฏิบตัิ

กำรดำ้น ววน 

ของประเทศ

8.. สกสว. ยื่น

แผนฯตอ่ส ำนกั

งบประมำณ

หน่วยงำน 2.  หน่วยงำนจดัท ำร่ำงค ำขอ

งบประมำณเชิงหลกักำรส่งให ้

สกสว.

5. หน่วยงำนยื่นขอ้เสนอรอบ สอง



ตวัอย่าง แผนดา้น ววน. สาขา........



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

1. AI, IT และโลกดิจิทัล: ประโยชน์และโทษ ความมั่นคงของมนุษย์ และศักยภาพในการคิดและเรียนรู้ 
(ศักยภาพในการเรียนรู้ในท่ีนี้รวมถึง ศักยภาพทางภาษา การคิดเชิงวิพากษ์ และการใช้ร่างกาย ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการใช้ AI ในการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ)
2. ภาษา: ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการสื่อสารของมนุษย์
3. หน้าที่พลเมือง: การเป็น Active Citizen ที่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน มีส่วนร่วมต่อสังคม
มีเสรีภาพในการแสดงออก มีความเข้าใจมนุษย์ และแสดงออกทางสังคมและจริยธรรมอย่างเหมาะสม
4. การเข้าใจ เคารพและรับรองสิทธิในความแตกต่างของบุคคลทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ศาสนา ความเชื่อ และทัศนคติ
5. การอนุรักษ์ การสืบสาน การต่อยอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม
6. การสร้างนวัตกรรมใหม่ในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมยั: ภาษา วรรณกรรม ดนตรี การแสดง และศิลปะใน
รูปแบบอื่น ๆ
7. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ สังคม และศิลปะ: การมีส านึกต่อโลกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขา

สถานการณ์

นิยาม - ขอบเขตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎี เช่น ปรัชญา ภาษา วัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษา ศาสนวิทยา ดนตรี วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นต้น 
- ขอบเขตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในเชิงทฤษฎี เช่น รัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา 
มานุษยวิทยา เป็นต้น
- ขอบเขตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ที่มา : กรอบวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563



ควำมสำมำรถและทกัษะ

ภำษำ

ในศตวรรษท่ี 21

กำรแสดงออกถึง

คณุค่ำ ส  ำนึกควำมเป็นมนุษย์

ดว้ยงำนศิลปะ

เป้าหมาย

แนวทาง งานวิจยัและนวตักรรม

1.Media Literacy  สรา้งการเรียนรู ้

Thai MOOC

2. Post-Human  

•ความเช่ือมต่อระหวา่งมนุษยก์บั 

AI  

• พฤติกรรมทางสงัคมและ

บุคลิกภาพ 

• Privacy Space 

•ปฏิสมัพนัธแ์บบเห็นหน้าคาดตา

สงัคมไทยรูเ้ท่ำทนักำร

เปลี่ยนแปลง รองรบัผลกระทบ

จำก AI, IT ได้

กลุ่มเรื่อง

งานวิจยัและนวตักรรม

1. การสรา้งทกัษะทางการส่ือสาร

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาท่ีสาม

2. การสรา้ง critical thinking ดา้น

ภาษา

3. การสรา้งวฒันธรรมการอ่าน

4. ทกัษะการแปล Translation Skill 

เปิดโลกทศัน์เช่ือมโยงผ่านภาษา

5. Wiki Thai

คนไทยมีทกัษะภำษำในศตวรรษท่ี 
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งานวิจยัและนวตักรรม

1. การผลิตความรู ้ท่ีมาและพลวตัรของ

ศิลปะ

2. ช่องวา่งระหวา่งงานสรา้งสรรคก์บั

ความรู ้

3. กลไกการสนับสนุน/ควบคุมของรฐัท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดา้นศิลปะ

4. Diversity of Arts/Culture

5. บูรณาการศิลปะกบัศาสตรแ์ขนงอ่ืน

คนไทยใหคุ้ณค่ำศิลปวฒันธรรมท่ี

หลำกหลำยและคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์

ตวัช้ีวดั

มนุษยก์บั AI, IT

มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สาขา

วิจยัเชิงนโยบาย กลไกสนับสนุนทางการเงินส าหรบัการสรา้งผลงานวรรณกรรมท่ีมีคุณค่า

การผลกัดนัการใชป้ระโยชน์ สรา้งสถาบนัท่ีแปรความรูเ้ป็นผลงานสรา้งสรรค ์ สรา้ง Knowledge sharing 

platform  การส่ือสารสงัคมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจสาธารณะในเชิงลึก 



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สาขา

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization

AI & IT

- นักเขียน

- ศิลปิน

- นักเชื่อมมนุษย์กับเทคโนโลยี

- ขาดกองทุนสนับสนุนนักเขียน

- ขาดหน่วยงานที่สนับสนุนงานทางมนุษย์

ศาสตร์และศิลปกรรม (เสนอจัดต้ัง Arts 

and Humanities Council)

- ขาด Knowledge Transformation

- ขาดองค์กรแปรรูปความรู้เป็นผลงาน

สร้างสรรค์

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

- NECTEC 

- โครงการคลังค า เช่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- คณะ ICT ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ

- บริษัท Telecom ต่างๆ

- ผู้ให้บริการสื่อสาธารณะ

Knowledge
- ขาดการสร้างและเช่ือมโยง

องค์ความรู้สู่ผู้ผลิตงานทาง 

Social Media

- ศิลปินขาดความรู้

- ขาดผลงานสร้างสรรค์ที่มีฐาน

จากงานวิจัย

- ขาดความเช่ือมต่อระหว่าง

มนุษย์ กับ AI

- ขาด Common Knowledge



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สาขา

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization

ความสามารถและทักษะ

ภาษาในศตวรรษท่ี 21

- สถาบันการศึกษา
- ครอบครัว
- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.)
- ผู้เรียน - ผู้สอน 

- ส่ือสาธารณะ
- การจัดการนโยบายรัฐในแง่
สนับสนุน/ก ากับดูแล
- Funding ไม่พอ
- ขาดการตั้งหน่วยงานระดับชาติที่
สนับสนุนเรื่องการแปล
- ขาดนโยบาย มาตรฐานการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- นโยบายการจัดการท าให้คนไทย
เข้าถึงความสามารถทางด้านภาษา
- ขาด Knowledge Sharing 
Platform 
- นโยบาย Free Will 

- สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยที่มีคณะ/หน่วยงาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ
- TK Park (Reading Culture)
- ห้องสมุดสาธารณะ
- ส่ือสาธารณะ
- TESL

Knowledge
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์
- ครู – ผู้เรียนรู้
- Critical Thinking ด้านภาษา



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สาขา
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization

การแสดงออกถึงคุณค่า/ส านึก
ความเป็นมนุษย์ด้วยงานศิลปะ

- นักเขียน
- นักดนตรี
- นักสร้างสรรค์
- ศิลปินทั้งหมด
- ผู้ซื้อ – ผู้เสพย์
- ผู้ถ่ายทอดความรู้
- นักวิจารณ์
- ชุมชน

- ขาด Digital Platform
- การจัดการนโยบายรัฐในแง่
สนับสนุน/ก ากับดูแล (ภาษี บุคคล)
- ขาดความเข้าใจของ Policy Maker 
เช่น นักวิชาการของกระทรวง
- ขาดทุนสนับสนุนศึกษา Best 
Practice ในต่างประเทศเพื่อพัฒนา 
Partnership
- ขาด Knowledge Infrastructure 
ท้ังหมด
- ขาด Network กับนานาชาติ
- ขาดการพัฒนาพันธรัฐมืออาชีพ
- ขาด Knowledge Transformation

- หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
- กระทรวงวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัย
- ส่ือมวลชน/ส่ือออนไลน์
- องค์กรเอกชนท่ีสนับสนุน Funding 
เช่น ปตท. TOSHIBA
- TCDC
- กรมศิลปากร
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
- ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- UNESCO
- SPAFA
- ECOMOS
- หน่วยงานวัฒนธรรม EU
- สมาคมวิชาชีพด้านปรัชญา/
วัฒนธรรมนานาชาติ เช่น FISP
- International Federation of 
Philosophical Societies
- เกอเธ่/สมาคมฝรั่งเศส/Japan 
Foundation/ส่วนงานวัฒนธรรม
สถานทูต

Knowledge

-



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สาขา

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization

จริยธรรม
กับภาวะความเป็นมนุษย์

- Artist
- ครูในโรงเรียน
- นักเขียน
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร
- ราชบัณฑิต

- ขาดศูนย์ข้อมูล
- ขาดทุนในการจัดการ
- ขาดการสร้างเครือข่าย

- สมาคมวิชาชีพด้าน
ปรัชญา/วัฒนธรรม
นานาชาติ เช่น FISP
- International 
Federation of 
Philosophical Societies
- เกอเธ่/สมาคม
ฝรั่งเศส/Japan 
Foundation/ส่วนงาน
วัฒนธรรมสถานทูต
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

Knowledge

-



กิจกรรมภาคบ่าย



แผนดำ้น ววน.

แผนงำนดำ้น …..

แผนงำนสำขำ.........

วิเครำะหส์ถำนกำรณ์

ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์

แนวทำงเชิงยุทธศำสตร์

ผูร้บัประโยชน ์และผูป้ฏิบตัิกำร

Program/Theme

Sector/ สำขำ

Clusters / กลุม่เร่ือง

Program/ Projects

Stakeholders

Knowledge-gap, Infrastructure-gap, Action-gap, Manpower-gap 

Strategic  Directions

Strategic Issues Strategic goals
1

2

3

1  สค 62
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แผนงำนดำ้น ววน.

ดำ้น  1 :  คนไทยและกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต  

1. กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้

2. มนุษยศำสตร์

ดำ้น 2:   กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งเชิงพื้ นท่ีและควำมมัน่คง

3. เศรษฐกิจฐำนรำก

4. ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศและกำรจดักำรชำยแดน

ดำ้น  3: สิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ

5. สิ่งแวดลอ้ม   

6. พลงังำน

46



ดำ้น  4: สงัคมเทำ่เทียมและคุณภำพชีวิต

7. โครงสรำ้งประชำกรกบัสงัคมสูงวยั

8. คุณภำพสงัคมไทย

ดำ้น 5: นวตักรรมอุตสำหกรรม

9. กำรทอ่งเท่ียว

10. กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข

11. กำรเกษตรสมยัใหม่

12. อุตสำหกรรมอำหำร

13. เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์

แผนงำนดำ้น ววน. (ต่อ)
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ดำ้น 6: โครงสรำ้งพ้ืนฐำนและเศรษฐกิจฐำนนวตักรรม

14. โลจสิตกิส์

15. เศรษฐกิจดิจทิลั

16. เขตเศรษฐกิจนวตักรรมและกำรพฒันำภมิูภำค

ดำ้น 7:  ระบบนิเวศกำรพฒันำประเทศ

17. กำรปฏิรูปภำครฐั

18. โครงสรำ้งพ้ืนฐำนและนิเวศ  อววน

แผนงำนดำ้น ววน. (ต่อ)
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ขอบคุณค่ะ


