
เอกสารน้ีใช้ส าหรบัการช้ีแจง (ร่าง) แผนด้าน ววน พ.ศ.2566-2570

(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม (ววน.)  

พ.ศ. 2566 - 2570
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นโยบาย 
มติ ข้อสัง่การฯ

ยทุธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทเฉพาะ
กิจโควิด-19

แผนการปฏิรปูฯ 
ร่างกรอบแผนฯ 13

ทบทวน
แผนด้าน

การ
อดุมศึกษา

จดุมุ่งเน้นด้าน
การพฒันา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Six 
Transformations 
to Achieve SDGs

ทบทวนเแผน
ด้าน ววน. และ

แผนงาน/
โครงการท่ี

ผกูพนัต่อเน่ือง

Data Input
(Sector need, Area need, 
System Research)

หลกัการช้ีน า 
(Guiding Principles)

กรอบแนวคิดการจดัท าแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566 - 2570

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม | 2

Mega 
Trends

แผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570

กรอบนโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม | 3

กรอบนโยบายและยทุธศาสตร ์อววน. พ.ศ. 2566 - 2570หลกัการเชิงนโยบาย

มีธง บอกทิศทางชดัเจน ท ำไดจ้รงิ เกดิผลจรงิ สรำ้งแรงบนัดำลใจ

บรูณาการอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม ขำ้มศำสตร ์ขำ้ม

เป็นการก้าวกระโดดครัง้ใหญ่ (Take a Giant Step) 

มุง่เน้นทีเ่ป็นจดุคานงดั ชายขอบของศาสตร ์และการพลิกโฉมท่ีระบบ

เก่งบางเร่ือง (ระดบัโลก ระดบัภมูภิำค) ไม่ท าทกุเร่ือง 

เน้นกำร ใช้ อววน. ยกระดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และ ควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองอยำ่งยัง่ยนื

ร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมรบัผิดชอบ รวมทัง้การสร้างความร่วมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคี
ภาคส่วนต่างๆ มาร่วม (Co-Production และ Co-Investment) รวมถึงกองทนุท่ีส าคญัของประเทศ
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ความสอดคล้องแผนด้าน ววน. กบัแผนระดบัชาติ

แผนระดบั 1
แผนระดบัต่างๆ ของประเทศ

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนระดบั 2
แผนแม่บทฯ

ร่างกรอบแผน 
13

แผนปฏิรปูฯ

แผนแม่บทโควิด-
19

แผนระดบั 3
แผนปฏิบติัการ… แผนด้าน ววน.

กรอบนโยบายและยทุธศาสตร ์
อววน. พ.ศ. 2566-2570

แผนด้านการ
อดุมฯ 

แผนด้าน 
ววน.
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ความเช่ือมโยง
ของ แผนด้านการอดุมศึกษาฯ พ.ศ. 2566-2570 และ แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 

ตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570

จดุเน้นในการ
ขบัเคล่ือนแผนอดุมฯ
“การพฒันาก าลงัคน”

จดุเน้นในการ
ขบัเคล่ือนแผน ววน.
“สรรพวิทยาการ”
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม | 6ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม | 6

กรอบนโยบายและยทุธศาสตรก์ารอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570

ช่ือยทุธศาสตร์ จดุมุ่งเน้น เป้าประสงค ์ผลลพัธแ์ละผลกระทบ (ระดบัยทุธศาสตร)์

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร ์
และเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิท่ีส าคญั (OKRs)

แผนงานส าคญัตามจดุมุ่งเน้นของนโยบาย 
(Flagship)

และเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิท่ีส าคญั (OKRs)

ระบบและกลไกขบัเคล่ือนแผนด้าน ววน.

วิสยัทศัน์

องคป์ระกอบของแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2566-2570

แผนงานย่อยภายใต้แผนงานของแต่ละยทุธศาสตร์

แผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570
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กระบวนการด าเนินงานจดัท า (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570

ปี 63/ม.ค.-มิ.ย.64

ก.ค.-ส.ค.

ก.ย.64

19 ก.ค.

มิ.ย.- ก.ค.
7-8 มิ.ย.

1

2

3

4

5

6

จดัท าข้อมูล Data input
(3 Need/Research system)

ระดมสมอง หน่วยงานรฐั เอกชน 
ประชาสงัคม มหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคณุวฒิุ และ PMUs

(รายยทุธศาสตร ์รวม >550 คน)

Public hearing
แผนด้าน ววน.66-70

กรอบยทุธศาสตร ์นโยบาย 
อววน. เสนอต่อสภานโยบายฯ

ทีม สกสว. พฒันา (ร่าง) แผนด้าน ววน.
และ OKRs ร่วมกบั PMUs และ ผู้ทรงคณุวฒิุ 

10 ส.ค. เสนอแผน
ด้าน ววน. ต่ออนุแผนฯ

20 ส.ค. เสนอแผน
ด้าน ววน. ต่อ กสว.

ร่วมคณะท างานจดัท ากรอบ
ยทุธศาสตร ์นโยบาย อววน. 66-70
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15 กย. เสนอแผน
ด้าน ววน. ต่อ
สภานโยบายฯ

14 กย. ช้ีแจงแผนต่อ
หน่วยงานในระบบ ววน.เอ
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สาระส าคญั         
(ร่าง) แผนด้าน ววน.พ.ศ. 2566-2570
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วิสยัทศัน์

เป้าประสงค์

พลิกโฉมให้ประเทศมีการพฒันาอย่างรวดเรว็และยัง่ยืน ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัด้วยเศรษฐกิจสร้างคณุค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วย
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมไทย โดยการสานพลงัหน่วยงานในระบบ ววน. รวมทัง้สถาบนัอดุมศึกษา หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม

ยุทธศาสตร์ 

คนไทยมีสมรรถนะและทกัษะสงู ด้าน
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพียงพอใน

การพลิกโฉมประเทศให้ยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและการพฒันา

สงัคมอย่างยัง่ยืน

เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขนัด้วย
เศรษฐกิจสร้างคณุค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เพ่ิม
ความมัน่คงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเอง
ได้ ยัง่ยืน พร้อมสู่อนาคต โดยการพฒันาและใช้

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม

สังคมไทย มีการพฒันาอย่างยัง่ยืนสามารถ
แก้ปัญหาท้าทายของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ปรบัตัวได้ทันต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงของ
โลก โดยการพฒันาและใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  
กำรพฒันำเศรษฐกจิไทยดว้ยเศรษฐกจิสรำ้ง
คุณคำ่และเศรษฐกจิสรำ้งสรรค ์ใหม้ี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และพึง่พำตนเอง
ไดอ้ยำ่งยัง่ยนื พรอ้มสูอ่นำคต โดยใช้
วทิยำศำสตร ์กำรวจิยัและนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  
กำรยกระดบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหม้ี
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื สำมำรถแกไ้ข
ปัญหำทำ้ทำยและปรบัตวัไดท้นัต่อพลวตั
กำรเปลีย่นแปลงของโลก โดยใช้
วทิยำศำสตร ์กำรวจิยัและนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  
กำรพฒันำวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี
กำรวจิยัและนวตักรรมระดบัขัน้แนว
หน้ำทีก่ำ้วหน้ำล ้ำยคุ เพือ่สรำ้งโอกำส
ใหมแ่ละควำมพรอ้มของประเทศใน
อนำคต

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  
กำรพฒันำก ำลงัคนและสถำบนัดำ้น
วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหเ้ป็นฐำน
กำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศแบบกำ้วกระโดดและอยำ่งยัง่ยนื 
โดยใชว้ทิยำศำสตร ์กำรวจิยัและนวตักรรมเอ
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โครงสรา้งแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  พ.ศ. 2566-2570

4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ และผลกระทบ (ระดับยุทธศาสตร์)

23 แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิท่ีส าคญั (OKRs) ของแผนงาน

13 แผนงานส าคญัตามจดุมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship) และ OKRs 

แผนงานขับเคลื่อนและบริหารแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570 (1 แผนงาน) 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม | 10

ผลกระทบในภาพรวม ของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 

52 แผนงานย่อย

เอ
กส
ารฉ

บับ
รา่ง

 กร
ณุา
อย่
าใช้
อ้า
งอิ
ง



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม | 11

ประเทศเป็นหน่ึงในผูน้ าเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดบัสากลส าหรบัสาขาเป้าหมายของประเทศ 
และในระดบัอาเซียนส าหรบัอตุสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต

ก าลงัคนของประเทศมีผลิตภาพและศกัยภาพสงูขึน้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยัและ
นวตักรรมเพื่อการพฒันาประเทศ 

ปริมาณงบลงทุนด้านวิจยั พฒันาและนวตักรรมของภาคเอกชนเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั ด้วยการ
กระตุ้นของการลงทุนของรฐั และนโยบาย/ มาตรการด้าน อววน.

สงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประชาชนเป้าหมาย มีความตระหนักรูใ้นความส าคญั ประโยชน์ และ
คณุค่าจากวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญั 

ประเทศไทยมีอนัดบัดชันีนวตักรรมโลก (Global Innovation Index) ท่ีสงูขึน้ อยู่ใน 35 อนัดบัแรก

ประเทศไทยมีอนัดบัดชันีความยัง่ยืน (SDG Index) ท่ีสงูขึน้ อยู่ใน 35 อนัดบัแรก  

ผลกระทบในภาพรวมของแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566 - 2570
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1. พฒันาและผลิตวคัซีนป้องกนัโควิด-19 และการยกระดบัเป็นศนูยก์ลางด้านวคัซีนในระดบัอาเซียน
2. ยกระดบัการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจสงู

และไทยเป็นศนูยก์ลางการผลิตและส่งออกชัน้น าของโลก 
3. พฒันาและผลิตผลิตภณัฑก์ารแพทยข์ัน้สงู (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววตัถท่ีุเก่ียวข้อง 

ให้เป็นอนัดบัหน่ึงของอาเซียน
4. เร่งพฒันาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไมไ้ทยคณุค่าสงู ให้ไทยเป็นผูน้ าของโลก โดยเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสัง่ซ้ือ
5. พฒันาและยกระดบัการท่องเท่ียวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์เน้นคณุค่า สร้างความยัง่ยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ
6. เร่งพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าและเทคโนโลยีเก่ียวเน่ือง ให้ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการผลิตของอาเซียน
7. พฒันาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธรุกิจฐานนวตักรรม (IDEs) ขนาดใหญ่
8. ผูส้งูอายมีุศกัยภาพและโอกาสในการพ่ึงตนเอง มีคณุค่าและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่สงัคม 
9. พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีก้าวหน้า ล า้ยคุสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) รวมทัง้ดาวเทียม 

เพ่ือการประยกุตใ์ช้ประโยชน์ส าหรบัการพฒันาประเทศด้านภมิูสารสนเทศ และต่อยอดสู่อตุสาหกรรมอวกาศในอนาคต 
10. พฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา นักวิทยาศาสตรแ์ละนวตักร ทุกคนให้มีคณุธรรม จริยธรรม เป็นคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ท่ีจ าเป็นควบคู่กบัการมีสมรรถนะสงูด้านวิชาชีพและวิชาการ
11. ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา นักวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรทกัษะสงูท่ีตรงตามความต้องการของประเทศ 

โดยใช้วิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม
12. พฒันาการเป็นศนูยก์ลางก าลงัคนระดบัสงู (Hub of Talent) และศนูยก์ลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียนรวมถึง

ด้านศาสตรโ์ลกตะวนัออก
13. แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม | 
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เป้าประสงค ์(Objective) ยทุธศาสตรท่ี์ 1

ประเทศไทยยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทัง้ระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) และประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มผูน้ ำของโลกหรอื
ภูมภิำคในด้ำนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยส ำคญัเร่งด่วนของประเทศตำม
กรอบยุทธศำสตร์ อววน . โดยมีก ำลงัคนทกัษะและควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน พรอ้มทัง้ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีพฒันาเองและ
แข่งขนัได้ในระดบัสากล ปริมาณงบลงทุนด้านวิจยั พฒันาและ
นวตักรรมของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ดว้ยกำรกระตุน้ของกำรลงทุนของ
รฐั และนโยบำย/มำตรกำรดำ้น อววน. และผูป้ระกอบกำรฐำนนวตักรรม
มขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัระดบัสำกล สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
อยำ่งยัง่ยนื พรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงสูอ่นำคต 
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แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 1
1. พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy: BCG) ในด้านการแพทยแ์ละสขุภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมลูค่า
สงู มีความยัง่ยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

2. พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหาร ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมลูค่าสงู  
มีความยัง่ยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

3. พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) ในด้านการท่องเท่ียว ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมลูค่าสงู
มีความยัง่ยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

4. พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) ในด้านพลงังาน วสัด ุและเคมีชีวภาพ ให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจมลูค่าสงู มีความยัง่ยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

5. พฒันาและประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ ์อิเลก็ทรอนิคอจัฉริยะ 
รวมทัง้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริการ
และการพ่ึงพาตนเอง

6. พฒันาระบบโลจิสติกสแ์ละระบบรางของประเทศให้ทนัสมยัได้มาตรฐานสากล 
แข่งขนัได้ และเช่ือมต่อกบัเครือข่ายรองรบัระบบเศรษฐกิจนวตักรรมในภมิูภาค
อาเซียน

7. พฒันาอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าให้สามารถแข่งขนัได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
ประกอบแบตเตอร่ีและช้ินส่วนส าคญั ตลอดจนเทคโนโลยีเก่ียวเน่ือง

8. พฒันาธรุกิจฐานนวตักรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือยกระดบัรายได้ ความสามารถใน
การแข่งขนั และการพ่ึงพาตนเองของประเทศ

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : 8 แผนงาน
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เป้าประสงค์ (Objective) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและเป็นสังคม
คณุธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมัน่คงทางสุขภาพ มคีวำม
พรอ้มในกำรเป็นสงัคมสงูวยั และใหม้คีวำมพรอ้มในกำรรองรบั
ภยัรูปแบบใหม่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ยกระดบัการจดัการ
ทรพัยากรและการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า มีการกระจาย
ความเจริญของเมืองและชนบทมากขึ้น เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแขง็เพ่ิมขึ้น พื้นที่มสีมรรถนะสำมำรถแก้ปัญหา
ท้าทายและปรบัตวัได้ทนัต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงของ
โลก โดยกำรประยุกตใ์ชผ้ลงำนวจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยี

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : 9 แผนงาน แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 2
1. พฒันาสงัคมสงูวยัด้วยวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
2. ยกระดบัความมัน่คงทางสขุภาพของประเทศให้พร้อมรบัโรคระบาดระดบัชาติและ

โรคอบุติัใหม่
3. ขจดัความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพฒันาอาชีพ

การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตักรรม
4. เพ่ิมความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชมุชนท้องถ่ิน
5. พฒันานโยบายและต้นแบบส าหรบัสงัคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รปัชัน 

และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรม
6. พฒันาเมืองน่าอยู่ท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาชมุชน/ท้องถ่ิน และกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมสู่ทกุภมิูภาค โดยใช้วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
7. พฒันานโยบายและต้นแบบเพ่ือสร้างสงัคมไทยไร้ความรนุแรง ประชาชนมีความ

ปลอดภยัและสวสัดิภาพสาธารณะในการด ารงชีวิต โดยใช้การวิจยั เทคโนโลยี
และนวตักรรม

8. พฒันาและเร่งแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
บริโภคอย่างยัง่ยืนและการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจยั 
เทคโนโลยี และนวตักรรม

9. พฒันานโยบายและต้นแบบเพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากภยัพิบติั
ทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร ์การวิจยั 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
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เป้าประสงค ์(Objective) ยทุธศาสตรท่ี์ 3

ประเทศสำมำรถสร้างองค์ความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ระดบัขัน้แนวหน้าท่ีก้าวหน้าล า้ยุค ในกำรก้ำวกระโดดจำกกำรเป็น
ผู้ใช้เทคโนโลยี (Adopter)เป็นหลักไปสู่การเป็นผู้น าเทคโนโลยี 
(Front-Runner)ในระดบัสำกลในสำขำเป้ำหมำยของประเทศ และใน
ระดบัอำเซียนส ำหรบัอุตสำหกรรมและบรกิำรใหม่แห่งอนำคต โดยมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมท่ีส าคญั 
เทคโนโลยีฐาน และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่
ทดัเทยีมสำกล อีกทัง้มีผลงานวิจยัขัน้แนวหน้าและกระบวนทศัน์
ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ ที่ถูก
น ำไปประยุกต์ใช ้เพื่อใหป้ระเทศสำมำรถตอบสนองต่อโอกำสและควำม
ทำ้ทำยในอนำคตไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 3

1. ขบัเคลื่อนการวิจยัขัน้แนวหน้าท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ศิลปกรรม
ศาสตร ์และเทคโนโลยีขัน้แนวหน้า รวมทัง้กำรน ำผลกำรวจิยั
ขัน้แนวหน้ำประยุกตใ์ชแ้ละพฒันำต่อยอด

2. พฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมส าหรบัอตุสาหกรรมแห่ง
อนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทัง้อตุสาหกรรม
อวกาศ 

3. พฒันำโครงสร้างพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม และโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ 
ทีร่องรบักำรวจิยัข ัน้แนวหน้ำและกำรพฒันำเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมสูอ่นำคต

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : 3 แผนงาน
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เป้าประสงค์ (Objective) ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

ก าลงัคนและสถาบนัด้านวิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรมของประเทศ ไดร้บักำรพฒันาให้มี
สมรรถนะสูงด้ำนวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพื่อ เ พ่ิมขีดความสามารถในกำรแข่งขันของ
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงก้ำวกระโดด พฒันา
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน และพร้อม
พฒันาสู่อนาคต 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตรท่ี์ 4

1. ยกระดบัการผลิตและพฒันาบุคลากรด้านการวิจยัและ
พฒันา รวมถึงนักวิทยาศาสตรแ์ละนวตักร ตอบโจทยค์วำม
ต้องกำรของประเทศ โดยใช้วิทยำศำสตร์ กำรวิจ ัยและ
นวตักรรม

2. พลิกโฉมและยกระดบัสถาบนัด้านวิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม ให้ตอบโจทย์เป้ำหมำยของประเทศและสำมำรถ
เทยีบเคยีงระดบันำนำชำติ

3. ยกระดับควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจยั พัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของสถาบัน /ศูนย์วิจ ัยกับเครือข่ายระดับ
นานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางก าลงัคนระดบัสูงของ
อาเซียน

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : 3 แผน
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ผลลพัธส์ าคญั

• ประเทศไทยมคีวำมสำมำรถในการจดัการและฟ้ืนตวัอย่างมีประสิทธิภาพ (Resilience) ต่อกำรเกดิภำวะวกิฤต
เรง่ดว่น 

• ประเทศไทยมีศกัยภาพในการพ่ึงตนเองดำ้นควำมรูก้ ำลงัคนและโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นววน. เพือ่สนบัสนุนกำรจดักำร
ภำวะวกิฤตเรง่ดว่นและกำรฟ้ืนตวัหลงัภำวะวกิฤต

• นวตักรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นผลงานจาก ววน. เพือ่กำรจดักำรภยัพบิตัแิละภำวะวกิฤตเรง่ดว่นที่
ถกูน าไปใช้ประโยชน์

• ฐานข้อมลู/ข้อมลู/องคค์วามรู้ระดบัประเทศเพือ่ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง สำมำรถรว่มกนัจดักำรภำวะวกิฤตเรง่ดว่น 
ไดท้นัทว่งทแีละเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

• ข้อมลูเพ่ือการลงทนุในการพฒันาก าลงัคนและโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ววน. ท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัมือภาวะ
วิกฤตเร่งด่วน  เพือ่ใหป้ระเทศปรบัตวัได ้มคีวำมมัน่คงในทุกมติิ

แผนงานส าคญั F13 แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
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ผลลพัธส์ าคญั แผนงานขบัเคล่ือนการพฒันา ววน. ให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มรีะบบจดัสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน. แบบบรูณาการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิผ์ำ่นกองทุนสง่เสรมิ
วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรมในรปูแบบกำรสนบัสนุนงบประมำณทีเ่หมำะสม เกดิประสทิธผิลและมี
ประสทิธภิำพตำมหลกัธรรมำภบิำล ปฏบิตังิำนใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคม์ตีน้ทุนหรอืกำรใชท้รพัยำกรอยำ่ง
เหมำะสม มคีวำมคุม้คำ่ 

• มรีะบบและกลไกในการพฒันาความเข้มแขง็ของระบบนิเวศ ววน. และการส่งเสริมและการขยายผล                     
การน างานวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของกลุม่เป้ำหมำย 

• มรีะบบติดตามประเมินผลการลงทนุด้าน ววน. ทีว่ดัไดท้ัง้ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล และควำมคุม้คำ่               
ในกำรลงทุน 

• มรีะบบบริหารจดัการข้อมลูและระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรจดักำรและน ำไปสูฐ่ำนขอ้มลูเพือ่ใช้
ประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
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แผนงานขบัเคล่ือนและบริหารแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570
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กสว. และคณะอนุกรรมกำรภำยใต ้กสว. 

นโยบำยกำรท ำงำนบูรณำกำรระหวำ่งหน่วยงำนและกองทุนอื่นกำรท ำงำนบรูณำกำร

1. กลไกคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

แหลง่งบประมำณ กองทุนสง่เสรมิวทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม และแหลง่งบประมำณอืน่, 
หน่วยบรหิำรและจดักำรทุน, รปูแบบกำรสนบัสนุนทนุ

2. ระบบงบประมาณและ

การบริหารงบประมาณ
ระบบกำรสนบัสนุนและสรำ้งควำมเขม้แขง็ในกำรบรหิำรโครงกำรพฒันำวทิยำศำสตร ์                                
และงำนวจิยัและนวตักรรม, ระบบกำรบรหิำรควำมรูแ้ละทรพัยส์นิทำงปัญญำของประเทศ,
ระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน มำตรฐำน กฎหมำย กฎระเบยีบ, ระบบอุดมศกึษำ  

3. ระบบนิเวศ และกลไกการ
สนับสนุน ท่ีส าคญั

กำรน ำผลงำนวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ดำ้นนโยบำย ดำ้นเศรษฐกจิ ดำ้นสงัคมพืน้ที ่              
แนวทำงกำรขบัเคลือ่นกำรจดักำรควำมรู ้กลไกเชือ่มโยง สรำ้งควำมเชือ่มัน่ ถ่ำยทอด                           
ขยำยผลสูผู่ใ้ชป้ระโยชน์กลุม่ต่ำงๆ 

4. การน าผลงานด้านวิทยาศาสตร์
วิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์

ตดิตำมประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิตำมเป้ำหมำยและผลสมัฤทธิท์ีส่ ำคญั (OKRs)                                   
ใชร้ะบบขอ้มลูดำ้นวทิยำศำสตร ์วจิยั นวตักรรม และอุดมศกึษำ ในกำรตดิตำมและ
ประเมนิผล 

5. ระบบการติดตามและ
ประเมินผล

ระบบขอ้มลูสำรสนเทศวจิยัและนวตักรรมแหง่ชำต,ิ  ระบบขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชำต,ิ ระบบคลงัขอ้มลูเพือ่รองรบันโยบำยดำ้นกำรอุดมศกึษำ,                                           
ระบบขอ้มลูสถำนกำรณ์และกำรคำดกำรณ์อนำคต

6. ระบบสารสนเทศดิจิทลัและ
ระบบข้อมลู

กลไกการขบัเคล่ือนแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570
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4 ยทุธศาสตร์

13 แผนงานส าคญั**

52 แผนงานย่อย**

พ.ศ. 2566-2570 

• Flagship
• Non-Flagship

พ.ศ. 2563-2565

** ระดบัทีร่บัขอ้เสนอโครงกำรจำกนกัวจิยัเพือ่ตอบแผนงำนส ำคญัและแผนงำนยอ่ย
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4 แพลตฟอรม์

17 โปรแกรม
แผนงานย่อย**

24 แผนงาน

การเปรียบเทียบโครงสร้างแผนด้าน ววน. 2 ฉบบั
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THANK YOU
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