
รศ. ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกูล 

รองผู้อ านวยการด้านนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

1 สิงหาคม 2562 

แนะน าร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม   

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) 





เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม & คนไทยในศตวรรษที่ 21 

สร้ำงคนและสถำบันควำมรู้ 
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน 
ยกระดับคุณภำพชีวิต 

1 แผนด้ำน ววน. และแผน

รำยสำขำ ที่มีเป้ำหมำย 

กำรริเริ่มแผนงำนส ำคัญ 

2 ระบบงบประมำณ แบบ 

multiyear และ block 

grant 

4. ระบบติดตำม

ประเมินผลด้ำน ววน. 

3. ระบบส่งเสริม

หน่วยงำน พัฒนำกลไก 

เครือข่ำย ววน 

สกสว TSRI 

5. กองทุนส่งเสริม ววน. 

ส่งมอบระบบและนิเวศน์ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภำพและ มี Accountability ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

ระบบ ววน.เพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

M
ec

ha
ni

sm
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กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์  วิจัย และนวัตกรรม (พรบ.ส่งเสริม ววน.) 

ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำน ววน. ยกระดับ

ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร 

พัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน

คุณภำพ และปัจจัยเอื้อท่ีสนับสนุนกำรวจิัยและนวัตกรรม 

ส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ หรือโครงกำรลงทุนที่รัฐเหน็เปน็กลไกของกำร

พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

สนับสนุนกำรเพิ่มสมรรถนะในกำรเลือก กำรรับ กำรถ่ำยทอด และกำรร่วมมือกับ

ต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้วิทยำกำรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภำพ และเหมำะสม 

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนในระบบ ววน. หน่วยงำนอื่นของรัฐ อปท 

และเอกชน ในกำรนำผลงำน ววน. ไปใช้ในกำรพัฒนำระดับชุมชนและพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนระบบ ววน.ทุกวิทยำกำร และ 

• สร้ำงองค์ควำมรู้  

• พัฒนำนโยบำย

สำธำรณะ  

• ผลงำนวิจัยและ

นวัตกรรมถูกใช้ใน

เชิงเศรษฐกิจ และ

สังคม  

บุกเบิกกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำและสร้ำงนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีด

ควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 

4 

2 

3 

1 

5 

6 
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หัวข้อน าเสนอ 

1. ท าไมต้องมีแผนด้าน ววน. 

2. ลักษณะของแผนด้าน ววน. 

3. การจัดท าแผนด้าน ววน. 

4. จุดเชื่อมต่อสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงาน 

5. วัตถุประสงค์  กิจกรรม  และผลผลิตของภาคบ่าย 

วันที่ 1  สิงหาคม  



1. ท าไมต้องมีแผนด้าน ววน. 



วัตถุประสงค์ของแผนด้าน ววน. 

1. เพื่อชี้ทิศทางในการลงทุนและพัฒนาด้าน ววน. ของประเทศ ใช้เป็นแนวทางจัดสรรงบประมาณ

ด้าน ววน. ท าให้ ววน.เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประเทศเป็นสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม  

2. เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการศาสตร์ บูรณาการการท างานและงบประมาณของหน่วยงานในระบบ 

ววน. ให้มีทิศทางไปสู่เป้าหมายไม่กระจัดกระจาย รวมถึงสร้างโอกาสในการร่วมลงทุนด้าน ววน. จาก

ภาคส่วนต่างๆ 

3. เพื่อเป็นทิศทางให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัตการ ววน. ระยะ3-5  ปี  ประกอบด้วยข้อเสนอ

แผนงานหรือชุดโครงการด้าน ววน. ที่ประเทศต้องการและหน่วยงานมีศักยภาพในการด าเนินการ  

ตลอดจนเพื่อให้ผลงานด้าน ววน. ถูกน าไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคม 

 



2. ลักษณะของแผนด้าน ววน. 



ลักษณะของแผนด้าน ววน. 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดย 

• ตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12  นโยบายรัฐ 

• ใช้ข้อมูล และกระบวนการมีส่วนร่วม 

• เชื่อมโยงกับการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงใหม่ 

• เน้นแผนเชิงกลยุทธ์ โดยค้นหา strategic direction 

• ก าหนด OKR (objective key results) ที่ชัดเจน 

2. เป็นแผนระยะปานกลาง  3-5 ปี 
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ตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 



ยุทธศาสตร์
ชาติ    

6 ด้าน 
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โดยที่แผนแม่บทประเด็นที่ 

23 นี้ มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  

แผนด้าน ววน จึงต้องตอบ

ยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน 
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นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
(นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.)  

แผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ  

แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ 

แผนปฏิบัติการการ
อุดมศึกษา 

แผนปฏิบัติการการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศและ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

แผน ววน.ด้านต่าง ๆ 

แผนปฏิบัติการแต่ละมหาวทิยาลัย 
แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานววน.แต่
ละหน่วยงาน 

แผนด้าน อววน.  

14 

(2) กลไกการแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน.
ไปสู่แผนด้าน ววน. 

ที่มา:  สอวช 

เชื่อมโยงกับการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงใหม ่



รายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

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

สกสว กลุ่มภารกิจแผน 15 

รายละเอียดตาม พรบ. 

(1)  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลัก 

(2)  ระบบ กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดระบบแรงจูงใจ และการอ านวยความสะดวก 

(3)  แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 

(4)  กลไกการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการท าให้ผลงานดังกล่าวเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(5)  แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร 

(6)  การก าหนดภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

แผนด้าน ววน. ที่ระบุวิธีการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแผน  ตลอดจนถึงการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 



เส้นทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.  

สกสว กลุ่มภารกิจแผน  16 

สกสว. 

สภำนโยบำยฯ 

ส ำนัก

งบประมำณ 

ครม. 

กสว. 

-เสนอแนะแผนด้ำน ววน. และกรอบวงเงินงบประมำณ 

-เสนอระบบกำรจัดสรรงบประมำณและบริหำร

งบประมำณแบบบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมกรอบ

วงเงิน 

- เสนอแผนด้ำน ววน. เพ่ือ ครม. ให้ควำมเห็นชอบ 

- เสนอระบบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ 

แบบบูรณำกำร เพ่ือ ครม. อนุมัติ 

ขำข้ึน : แผนและกรอบวงเงินงบประมำณ 

สกสว. จัดท ำแผนด้ำน ววน. และ 

กรอบวงเงินงบประมำณด้ำน ววน.  

สอวช. 

เสนอแผนและกรอบวงเงิน

งบประมาณ 

- กรอบวงเงิน งปม. ที่สภำฯเห็นชอบ 

ขออนุมัติกรอบวงเงิน

งบประมำณ 

อนุมัติ 

เสนอควำมเห็น 

แจ้งผล 

1 

2 

3 

4 

4 

4 
5 

6 



แผนงานดา้น  
(Program/Theme)  
10-12 Themes 

Platform อววน  

โครงสร้างแผนด้าน ววน. 

17 

Grand Challenges 
& Frontier 
Research 

Area Base Competitiveness Human Capital 

แผนงานสาขา (Sector)  
20-25 Sectors 
 

กลุม่เรือ่ง (Cluster)   

ทีม่า  
สกสว. 25/07/62 

เป้าหมาย แนวทาง  
(แผนงาน ชุดโครงการวจิยันวตักรรม 
 พฒันาก าลงัคน 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ววน.....) 



3. การจัดท าแผนด้าน ววน. โดย สกสว. 



•  ตอบเป้าหมายประเทศ 

•  Users and Stakeholders 

Engagement 

•  From diverse to converge    

หลากหลายแต่บูรณาการ 

•  Acquire knowledge, data, 

wisdom  

•  Dynamics  มี rolling / 

speed ทันโลก 

• มี prioritization 

• ท างานร่วมกับ สอวช 

 

3 Horizon Scanning 

 ตอบโจทย์  Pain point  (1st H) 

ตอบโจทย์  Futures (3rd H) 

ตอบโจทย์ Transformation (2nd H) 

Gap Analysis 

-Knowledge Gap  วิจัย 

-Manpower Gap  พัฒนาคน 

-Infrastructure Gap โครงสร้าง

พื้นฐาน 

-Critical Action Gap  นโยบาย 

กฎระเบียบ 

หลักการจัดท าแผนด้าน ววน 
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การจัดท าแผนด้าน ววน. 

ทบทวนยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนแม่บท และแผนอื่น  

นโยบำยรัฐบำล  

Foresight / 3 H ภำพ

อนำคต แนวโน้มโลก 

ศึกษำสถำนกำรณ์ระบบ 

ววน.ในและต่ำงประเทศ 

ศึกษำสถำนกำรณ์กำร

พัฒนำประเทศ 

แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (5 ป)ี 

แผนงำน 1 

แผนปฏิบัติกำร 

หน่วยงำน A 

แผนปฏิบัติกำร

มหำวิทยำลัย B 

แผนงำน 2 

แผนปฏิบัติกำร 

Funding Agency 

C 

แผนงำน ววน. ที่

ส ำคัญ 

กรอบวงเงนิ

งบประมำณ 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

Stakeholders Engagement 

ทบทวนแผนเชิงพื้นที่ และ 

ภูมิภำคและ เป้ำหมำย  SDGs 

วิเครำะห์ รำยสำขำ/ประเด็น 

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

กระทรวง : ก.อววน  , กระทรวง....  

Funding  Agency : วช. , สวก. ,สวรส. , area-based ,สร้างความสามารถอุดมศึกษา , สร้างความสามารถในการแขง่ขนัอุตสาหกรรม 

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

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

องค์ประกอบของแผนด้าน ววน.  

แผนงานด้าน(theme) 

แผนงานสาขา(sector) การศึกษาเพื่ออนาคต 

การพัฒนาคนเพื่ออุตฯ 

/ Direction 

ที่มำ:  สอวช ร่วมกับ สกสว 



องค์ประกอบ 4 มิติ 

1. สาขา/program  การพัฒนาที่ส าคัญ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 

12 และนโยบายรัฐ 

2. แนวทาง  มากกว่าการวิจัย  ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนิเวศ ววน. การ

พัฒนาก าลังคนและเครือข่าย 

3. หน่วยงาน  ระบุหน่วยงานส าคัญตลอด value chain และมีหน่วยบริหารจัดการในแต่

ละสาขา/กลุ่มเรื่อง 

4. ระยะเวลา  เป็นแผนระยะปานกลาง  3-5 ปี 

 



การจัดท าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563   

• ใช้แผนยุทธศาสตร/์

บูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรมที่ประกาศใช้

แล้ว 

ปีงบประมาณ 2564   

• อ้างอิงแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูป

ประเทศด้านต่างๆ  นโยบายรัฐ   

• วิเคราะห์สถานการณ ์

• วิเคราะห์ 3H อย่างง่าย  จัดล าดับ

ความส าคัญเหตุการณ์  เป้าหมาย 

และแนวทาง 

• ผ่านกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิ 18 

กรกฎาคม และประชุมกับหน่วยงาน 

เดือน สิงหาคม 2562  

• น าเสนอ กสว. สภานโยบาย 

ปีงบประมาณ 2565   

•จัดท าแผน strategic 

plan เต็มรูปแบบ 



4. จุดเชื่อมต่อสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 



แผนผังต้นไม้กับโครงสร้างแผนด้าน ววน. 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1.2 เป้ำหมำย 

1.3  แนวทำง 



โครงสร้างแผนด้าน ววน. 
ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนแม่บท ฉบับที่ 23 ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม/แผน 12 /ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของ
แผนด้าน ววน. (+
ตัวชี้วัดตามแผนแม่บท 
ววน และ แผน 12) 

1. ความสามารถในการแข่งขันด้าน ววน ของประเทศ 
2. การพึ่งพาตนเองดา้น ววน. ของประเทศ 

3. ผลของ ววน. ต่อการพัฒนาประเทศ 

1.2 เป้าหมายสุดท้าย
ของแผนด้าน อววน. 

1.3. แนวทาง อววน. 
     (4 platforms) 

Grand Challenges 
and Frontier 

Research 

  
Area-based 

And Inclusiveness 

 
Competitiveness 

   
Human Capital 

1.4. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ อววน  
(10 -12programs) 

2.1. แผนงาน ววน.
ด้าน 10-12 ด้าน (ท่ี
ตอบสนอง 1.2 และ2.2) 

2.2 แผนงาน ววน.
สาขา 20-25 สาขา 
 
 

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

 
 

(T4) 
3.เศรษฐกิจฐานราก 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชายแดน และความมั่นคง 
(T5) 
7.สังคมสูงวัย ระบบสาธารณสุข 
8.คุณภาพสังคมไทย 
17. การปฏิรูปภาครัฐ 
(T6) 
5. ส่ิงแวดล้อม 
6. พลังงาน 

(T8) 
9.การท่องเท่ียว  
10.การแพทย ์
11. การเกษตรสมัยใหม่ 
12. อุตสาหกรรมอาหาร 
13. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(T9) 
14. โลจิสติกส์  
15 เศรษฐกิจดิจิทัล 
24.  Dual Uses  
 

(T1) 
1.การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
(T7) 
2. มนุษย์ศาสตร์และสังคม
ศาสตและศิลปกรรม 

16. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิภาค 
18. การส่งเสริม SME, Startup และพัฒนาระบบนวัตกรรม 

19. โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ววน. ของประเทศ  
20. การพัฒนาก าลังคนด้าน ววน. ของประเทศ 

(18-20  อาจ Built-in ในสาขา) 

ส
ก
ส
ว
. 

1. สร้างคนและสถาบันความรู้ 
 

2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

3.พัฒนาคุณภาพสังคม   คุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

งบ 

ป
ร
ะ
เท
ศ

 
ก
ร
ะ
ท
ร
ว
ง
  
ส
ภ
ำน

โย
บ
ำย
ฯ
 

ค
ณ
ะ
 ก
ก
.ส
่ง
เส
ร
ิม
 ว
ว
น
. 
(ก
ส
ว
.)

 



แผนงำน ววน.สำขำ..... 
แผนงำนสำขำ . ....เกษตรสมัยใหม่......................... 

1.เป้าหมาย  
(+ตัวชี้วัดตาม
แผนแม่บทเรื่อง
ต่างๆ) 

1. เพิ่ม GDP ต่อหัวของภาคเกษตร 

2.แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์   
 กลุ่มเร่ือง   

2.1 เป้าหมาย  
(+ตัวชี้วัด) 

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

2.2  แนวทาง - การวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้
เร่ือง........... 

- การพัฒนา
นวัตกรรม…. 

- การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- การพัฒนาคน 
- การลงทุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน ววน. 

 

- การวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้
เร่ือง............. 

- การพัฒนา
นวัตกรรม 

- การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

- การพัฒนาคน 
- การลงทุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน ววน. 

-  การวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้เร่ือง 
............ 

- การพัฒนา
นวัตกรรม 

- การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- การพัฒนาคน 
- การลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ววน. 
 
 
 
 

  2.3 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

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

สกสว. 

1.การพัฒนา
เทคโนโลยี  

 

2. การปรับ
โครงสร้างภาค

เกษตร 

3.การพัฒนา
เกษตรกร 

 

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

1. เป้าหมาย  
(+ตัวชี้วัดตาม
แผนแม่บทเรื่อง
ต่างๆ) 

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

2. แผนงาน 1.การพัฒนา
เทคโนโลยี 

3.การพัฒนา

เกษตรกร. 
................... 

2.1 เป้าหมาย  
    (+ตัวช้ีวัด) 

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

2.2  แผนงาน
ย่อย /ชุด
โครงการ 

 
• เป้าหมาย
ของแผนงาน
ย่อย 
 

• แนวทางของ
แผนงานย่อย 

 

. การวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้
เร่ือง........... 

- การพัฒนา
นวัตกรรม 

- การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

- การพัฒนาคน 
- การลงทุน
โครงสร้าง
พื้นฐาน ววน. 

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

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

  2.3 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

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

2.4  ระยะเวลา 

แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 



แผนงานดา้น (Program/Theme) 10-12 Themes 

Platform อววน  

สรุปโครงสร้างแผนด้าน ววน. 

29 

Grand Challenges 
& Frontier 
Research 

Area Base Competitiveness Human Capital 

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors 
 

กลุม่เรือ่ง (Cluster)   

ทีม่า  
สกสว. 25/07/62 

แนวทาง  
(การวจิยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ววน.....) 



แผนงานดา้น (Program/Theme) 10-12 Themes 

Platform  

สรุปโครงสร้างแผนด้าน ววน. 

30 

Grand Challenges 
& Frontier 
Research 

Area Base Competitiveness Human Capital 

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors 
 

กลุม่เรือ่ง (Cluster)   

ทีม่า  
สกสว. 25/07/62 

แนวทาง  
(การวจิยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ววน.....) 

สกสว.ใช้ประกาศให้หน่วยงานพฒันา
เป็นแผนงาน/ชุดโครงการ  เสนอขอ
งบประมาณจาก  กสว.  โดย 
1) Designated 
2) Open call 



แผนงานดา้น (Program/Theme) 10-12 Themes 

Platform  

สรุปโครงสร้างแผนด้าน ววน. 

31 

Grand Challenges 
& Frontier 
Research 

Area Base Competitiveness Human Capital 

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors 
 

กลุม่เรือ่ง (Cluster)   

ทีม่า  
สกสว. 25/07/62 

แนวทาง  
(การวจิยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ววน.....) 

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



แผนงานดา้น (Program/Theme) 10-12 Themes 

Platform  

สรุปโครงสร้างแผนด้าน ววน. 

32 

Grand Challenges 
& Frontier 
Research 

Area Base Competitiveness Human Capital 

แผนงานสาขา (Sector) 20-25 Sectors 
 

กลุม่เรือ่ง (Cluster)   

ทีม่า  
สกสว. 25/07/62 

แนวทาง  
(การวจิยั นวตักรรม พฒันาก าลงัคน 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ววน.....) 

ทบทวน/ กลัน่กรองขอ้เสนอ
โดยคณะกรรมการสาขา 

ทบทวน/ กลัน่กรองขอ้เสนอ
โดยคณะกรรมการสาขา 



แผนปฏิบัติกำร ววน.ของหน่วยงำน 
แผนด้าน ววน. 

ตย. แผนงำนด้ำน เศรษฐกิจนวัตกรรม 

แผนงำนสำขำ  1 

แผนงำน 1  

หรือชุดโครงกำร 

แผนงำนสำขำ  2  

ชุดโครงกำร 2  

จัดท ำโดย สกสว. 
จัดท ำโดยหน่วยงำน 

แผนงานด้าน ( theme) 

แผนงานสาขา  ( sector) 1 

กลุ่มเรื่อง 1  

แผนงานสาขา  2  

กลุ่มเรื่อง 2 (cluster) 

• สถานการณ์ 

• เป้าหมาย 

• แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 

• หน่วยงาน 

• สถานการณ์ 

• เป้าหมาย 

• แนวทาง 

• เป้าหมาย 

• แนวทาง 

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติกำรด้ำน 

ววน ของประทศ 
แผนงำนที่ผ่ำน

กำรกลั่นกรอง 

จัดท ำโดย สกสว. 

แผนงานด้าน ( theme) 

ส านัก
งบประ
มาณ 

เส้นทางการท าแผนปฏิบัติการด้าน ววน. 



5. วัตถุประสงค์  กิจกรรม  และผลผลิตของภาคบ่าย 

วันที่ 1  สิงหาคม  



วัตถุประสงค์ของภาคบ่าย 

• หน่วยงานรับทราบโครงร่างแผน ววน. สาขาต่างๆ 

• ร่วมกันวิเคราะห์  strategic goal,  strategic direction รายสาขาของประเทศ,  วิเคราะห์

ช่องว่างความรู้ นวัตกรรม  และ stakeholders เพิ่มเติม 

• สกสว. น าผลไปพิจารณา  ยกร่างแผนด้าน ววน. เสนอ กสว. 

• หน่วยงานจัดท าร่างข้อเสนอเชิงหลักการ แผนปฏิบัติการ ววน. เสนอ สกสว 

 

 



ปฏิทินการด าเนินงานกระบวนการแผนและงบประมาณ ววน. 

สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม 

ระดับ

นโยบำย 

16  สค. กสว 

เห็นชอบแผน

ด้ำน ววน. 

สภำนโยบำย

และ ครม.

เห็นชอบแผน 

ววน.และกรอบ

วงเงิน ววน. 

สภำนโยบำย

แต่งตั้ง

คณะกรรมกำร

พิจำรณำ

งบประมำณ 

ววน. 

สกสว 1. สกสว. จัด

แนะน ำระบบ 

แผน และ

งบประมำณ 

ววน. และจัดท ำ

ร่ำงแผน 

3. สกสว. จัด

กลุ่มและจัด

กระบวนกำร 

ทบทวน  

กลั่นกรอง  

ข้อเสนอรำย

สำขำ 

4. สกสว.

ประกำศรับค ำ

ของบประมำณ

อย่ำงเป็น

ทำงกำร 

6. 

คณะกรรมกำร

กลั่นกรอง

ข้อเสนอ 

7. สกสว.

จัดท ำ

แผนปฏิบัติ

กำรด้ำน ววน 

ของประเทศ 

8.. สกสว. ย่ืน

แผนฯต่อส ำนัก

งบประมำณ 

หน่วยงำน 2.  หน่วยงำนจัดท ำร่ำงค ำขอ

งบประมำณเชิงหลักกำรส่งให้ 

สกสว.  

5. หน่วยงำนยื่นข้อเสนอรอบ สอง 



ตัวอย่าง แผนด้าน ววน. สาขา........ 



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

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

สาขา 

สถานการณ ์

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 
 



ควำมสำมำรถและทักษะ

ภำษำ 

ในศตวรรษที่ 21 

กำรแสดงออกถึง 

คุณค่ำ ส ำนึกควำมเป็นมนุษย์

ด้วยงำนศิลปะ 

เป้าหมาย 

แนวทาง งานวิจัยและนวัตกรรม 

1.Media Literacy  สร้างการเรียนรู้ 

Thai MOOC 

2. Post-Human   

•ความเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับ 

AI   

• พฤติกรรมทางสังคมและ

บุคลิกภาพ   

• Privacy Space  

•ปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าคาดตา 

สังคมไทยรู้เท่ำทันกำร

เปลี่ยนแปลง รองรับผลกระทบ

จำก AI, IT ได้ 

กลุ่มเรื่อง 

งานวิจัยและนวัตกรรม 

1.  การสร้างทักษะทางการสื่อสาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาที่สาม 

2. การสร้าง critical thinking ด้าน

ภาษา 

3. การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 

4. ทักษะการแปล Translation Skill 

เปิดโลกทัศน์เชื่อมโยงผ่านภาษา 

5. Wiki Thai 

 

คนไทยมีทักษะภำษำในศตวรรษท่ี 

21  

งานวิจัยและนวัตกรรม 

1. การผลิตความรู้ ท่ีมาและพลวัตรของ

ศิลปะ 

2. ช่องว่างระหว่างงานสร้างสรรค์กับ

ความรู้ 

3. กลไกการสนับสนุน/ควบคุมของรัฐที่

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านศิลปะ 

4. Diversity of Arts/Culture 

5. บูรณาการศิลปะกับศาสตร์แขนงอื่น 

คนไทยให้คุณค่ำศิลปวัฒนธรรมท่ี

หลำกหลำยและคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ 

ตัวชี้วัด   

มนุษย์กับ AI, IT 

มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

วิจัยเชิงนโยบาย กลไกสนับสนุนทางการเงินส าหรับการสร้างผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่า 

การผลักดันการใช้ประโยชน ์ สร้างสถาบันที่แปรความรู้เป็นผลงานสร้างสรรค์  สร้าง Knowledge sharing 

platform  การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสาธารณะในเชิงลึก  



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction  

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization 

 

 

 

 

AI & IT 
 

- นักเขียน 

- ศิลปิน 

- นักเชื่อมมนุษย์กับเทคโนโลยี 

- ขาดกองทุนสนับสนุนนักเขียน 

- ขาดหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานทางมนุษย์

ศาสตร์และศิลปกรรม (เสนอจัดตั้ง Arts 

and Humanities Council) 

- ขาด Knowledge Transformation 

- ขาดองค์กรแปรรูปความรู้เป็นผลงาน

สร้างสรรค ์

 

 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

- NECTEC  

- โครงการคลังค า เช่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คณะ ICT ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ 

- บริษัท Telecom ต่างๆ 

- ผู้ให้บริการสื่อสาธารณะ 

Knowledge 

- ขาดการสร้างและเชื่อมโยง

องค์ความรู้สู่ผู้ผลิตงานทาง 

Social Media 

- ศิลปินขาดความรู ้

- ขาดผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีฐาน

จากงานวิจัย 

- ขาดความเชื่อมต่อระหว่าง

มนุษย์ กับ AI 

- ขาด Common Knowledge 



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ และ Key actor ที่ส าคัญ ส าหรับแต่ละ Strategic Direction  

ประเด็น (Issue) Key Actors Infrastructure Organization 

 

 

 

ความสามารถและทักษะ

ภาษาในศตวรรษที่ 21 

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

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

- สถาบันการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ/หน่วยงาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
- TK Park (Reading Culture) 
- ห้องสมุดสาธารณะ 
- สื่อสาธารณะ 
- TESL 
 

Knowledge 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย ์
- ครู – ผู้เรียนรู ้
- Critical Thinking ด้านภาษา 



มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 
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 ในต่างประเทศเพ่ือพัฒนา 
Partnership  
- ขาด Knowledge Infrastructure 
ทั้งหมด 
- ขาด Network กับนานาชาติ 
- ขาดการพัฒนาพันธรัฐมืออาชีพ 
- ขาด Knowledge Transformation 

- หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัย 
- สื่อมวลชน/สื่อออนไลน์ 
- องค์กรเอกชนที่สนับสนุน 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 และศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

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
ฝร่ังเศส/Japan 
Foundation/ส่วนงาน
วัฒนธรรมสถานทูต 
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

Knowledge 

- 



กิจกรรมภาคบ่าย 



แผนด้ำน ววน. 

แผนงำนด้ำน ….. 

แผนงำนสำขำ......... 

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร ์

แนวทำงเชิงยทุธศำสตร ์

ผู้รับประโยชน์ และผู้ปฏิบัติกำร 

Program/Theme 

Sector/ สำขำ 

Clusters / กลุ่มเรื่อง 

Program/ Projects 

Stakeholders 

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

Strategic  Directions 

Strategic Issues Strategic goals 
1 

2 

3 

1  สค 62 

45 



แผนงำนด้ำน ววน. 

ด้ำน  1 :  คนไทยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

1. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้  

2. มนุษยศำสตร์ 

ด้ำน 2:   กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเชิงพื้นที่และควำมมั่นคง 

3. เศรษฐกิจฐำนรำก 

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรชำยแดน 

ด้ำน  3: สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

5. สิ่งแวดล้อม    

6. พลังงำน 
46 



ด้ำน  4:  สังคมเท่ำเทียมและคุณภำพชีวิต 

7. โครงสร้ำงประชำกรกับสังคมสูงวัย 

8. คุณภำพสังคมไทย 

ด้ำน 5: นวัตกรรมอุตสำหกรรม 

9. กำรท่องเที่ยว 

10. กำรแพทย์และสำธำรณสุข 

11. กำรเกษตรสมัยใหม่ 

12. อุตสำหกรรมอำหำร 

13. เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

แผนงำนด้ำน ววน. (ต่อ) 

47 



ด้ำน 6: โครงสร้ำงพื้นฐำนและเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม 

14. โลจิสติกส์ 

15. เศรษฐกิจดิจิทัล 

16. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและกำรพัฒนำภูมิภำค 

 

 

 

 

ด้ำน 7:  ระบบนิเวศกำรพัฒนำประเทศ  

17. กำรปฏิรูปภำครัฐ 

18. โครงสร้ำงพื้นฐำนและนิเวศ  อววน 

แผนงำนด้ำน ววน. (ต่อ) 

48 



ขอบคุณค่ะ 


