
     

และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณ ววน. ประจําปี พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

การประชุมชี้แจง
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570



สกสว.
และ พลวัตของกองทุน ววน.



สกสว.
และ พลวัตของกองทุน ววน.

ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ  
พรบ.สภานโยบายฯ (ม.44 อนุ 1-15) 

สําหรับการชีแ้จงงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (สกสว.)

จัดทําแผนด้าน ววน.
แผนด้าน ววน. และแผนรายสาขา 
ที่มีเป้าหมาย รวมถึง Foresight

จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
ระบบงบประมาณ แบบ 

Multiyear และ block grant

เข้าสู่ปีที่

1. การหมุนครบวงรอบ 
2.การพัฒนาระบบสําคัญ 
3.การใช้กองทุนเป็นจุดหมุนระบบ ววน.

เสริมพลังและขับเคลื่อนระบบ
ระบบส่งเสริมและกลไกการพัฒนาระบบและ

บุคลากร ววน.

สร้างระบบการนําผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์

โปรแกรมสําคัญและการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบติดตามและประเมินผลด้าน ววน. 
ของประเทศ

ประเมินผลการดําเนินงานของระบบ

01

02

03 04

05
63
64

65

66
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 1. การเริ่มต้นของวงรอบปีงบประมาณ 2566

• (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) พ.ศ 2566-2570 

• หลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบ
ประมาณ

สภานโยบายฯ และ ครม.

• การเปิดรับคําของบประมาณ
ด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ต.ค. – พ.ย. 64)

• การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผน
ด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570  
และแนวทางการจัดทําคําของบ
ประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (กสว.) ให้ความเห็นชอบ



วัตถุประสงค์การจัดงาน

5

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ทําความเข้าใจ

แลกเปลี่ยน

2. การพัฒนาระบบสําคัญ      

 3. การหมุนระบบ ววน.

• (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570     
• งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) 
• แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ                
• การติดตามประเมินผลและระบบสนับสนุน

• แผนด้าน ววน. ของหน่วยงาน



เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลือ่นระบบ ววน. ทุกวิทยาการ และ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ร.บ.ส่งเสริม ววน. พ.ศ. 2562)

• สร้างองค์ความรู้  
• พัฒนานโยบาย
สาธารณะ  

• ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมถูกใช้
ในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม 

การพัฒนา
ประเทศอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

3. การหมุน 
ระบบ ววน.1

2

3

4

5

6

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน ววน. ยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเป็นกลไกของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับต่าง
ประเทศ เพ่ือให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบ ววน. หน่วยงานอื่นของรัฐ อปท. และ
เอกชน ในการนาผลงาน ววน. ไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพ้ืนที่

บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การแข่งขัน



การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง
องค์กร สกสว. (มี.ค. 2564)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อํานวยการ

หน่วยงานข้อมูลและสํานักและสํานักงานผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ(x4)

สํานักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ

สํานักบริหารงบประมาณ ววน.

สํานักติดตามและประเมินผล

สํานักพัฒนาระบบ ววน.

สํานักกลยทธ์และพัฒนากองทุน

กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน.  
ด้านกําลังคนและสถาบันความรู้

กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน.  
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม เชิงพ้ืนที่ 

ลดความเหลื่อมลํ่า

กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน.  
ด้านความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มภารกิจพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Matrix Organization

Function Based

Outcome & Stakeholder Based

สํานักบริหารและพัฒนาองค์กร

 3. การหมุนระบบ ววน.



แผน ววน. เชิงกลยุทธ์ 
มุ่งสู่เป้าหมายและผลลัพธ์สําคัญ  OBJECTIVES & KEY RESULTS

ส่ิงที่คาดหวัง 1



ส่ิงที่ 
คาดหวัง 1

ลักษณะของแผน 
ริเริ่ม ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

National and Global Impact Leaps and Bounds Originality Cooperation

ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ส่งผลกระทบระดับประเทศหรือระดับ

สากล 

มีผลต่อการก้าวกระโดด มีฐานงาน
วิจัยและมีความเป็นไปได้ที่ยกระดับ
ผลกระทบเป็นการต่อยอดเพ่ือเพ่ิม

ขนาดผลกระทบ

ต้องความใหม่ทั้งในด้านประเด็น 
กระบวนการหรือผลลัพธ์

มีความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน
และภาคส่วนของ Stakeholders ทั้งใน
หรือต่างประเทศ 



เป้าประสงค์

ผลลัพธ์สําคัญ

แผนงาน

แผนงานย่อย/ชุดโครงการ

โครงการ

P2

การจัดทําแผน 
แบบมุ่งเป้าหมาย

P1
ยุทธศาสตร์



แนวทางการจดัสรรงบประมาณ 
ดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

60-65 %
35-40 %

11

60-65 %
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Fund)
เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามแผนงานสําคัญและแผนงานย่อย 
ซึ่งบริหารจัดการโดย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) 
หรือหน่วยบริหารจัดการแผนงานที่ กสว. มอบหมาย เพ่ือนําไป
สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยต้องเป็นการทํา
วิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายและขับเคลื่อน ววน. โดย
หน่วยงานตามประกาศ กสว.

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund)

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อันจะน ําไปสู่การพัฒนาบุคลากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนงานมูลฐานของสถาบันอุดมศึกษา และ หน่วย
งานในระบบ ววน. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
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ส่ิงทีค่าดหวัง 2

การบริหารงาน ววน. 
PROGRAM MANAGEMENT  
CONSORTIUM & QUADRUPLE HELIX



นโยบาย ยุทธศาสตร์ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทย์ท้าทายของสังคม
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมลํ้า

การพัฒนากําลังคนและสถาบัน
ความรู้

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน

Fu
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เอกชน (LEs, SMEs, Startup) ชุมชน 
หน่วยงานต่างประเทศ

De
m

an
d-

 
dr

iv
en

 
Se

ct
or

ตัวอย่างการบริหารแผน
• ร่วมกําหนดทิศทาง 

แนวทาง 
• ร่วมขับเคลื่อน 
• Feedback loop

วช.

สวก.

สวรส.

หน่วยจัดการทุน area-based*

หน่วยจัดการทุนวิจัยอุตสาหกรรม*

หน่วยจัดการทุนพัฒนา
กําลังคนและสถาบัน*

สนช.

• ประธาน 
• ผู้ทรงคุณวุฒิ 
• Stakeholders

กระทรวง อว.

กระทรวง....

กระทรวง....

กระทรวง....

มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย/เทคโนโลยี

P… … …. P… … …. P… … …. P… … ….



ร่วมมือและร่วมทุน

การลงทุน ววน.

ทุนเอกชน
กองทุน 

ส่งเสริม ววน.

กองทุนอื่นๆ  
ของรัฐ

ทุนต่างประเทศ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ส่ิงที่คาดหวัง 3



เกิดการพัฒนาบุคลากร ววน.
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) ปี 2558-2560

2558

2559

2560

89,617

112,386

138,644 โท 
18%

เอก 
9%

ตรี 
35%

โท 
6% ไม่ระบุ 35%

ตํ่ากว่าตรี 1%

ตรี 
10%

เอก 1%

21.0 : 10,000

17.0 : 10,000

13.6 : 10,000

จํานวนบุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) ต่อ ประชากร (คน)

38% (52,301) 62% (86,343)

2560 เป้าหมายบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ปี 2564 
25.0 : 10,000 คน

ภาครัฐ รัฐวิสากิจ สถาบันการศึกษา 
และองค์กรไม่แสวงหากําไร

ภาคเอกชน

ที่มา: www.stiic.sti.or.th/stat-rd-person/

45%

45%

55%

55%



ววน. เป็นกลไก
สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ

ประชาชนและรัฐสภา
ให้ความเชื่อมั่น และ
สนับสนุนการลงทุน

ด้าน ววน. 



THANK YOU


