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กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 



Reinventing the 
nation





กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

ประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

การศึกษาและ
การเรียนรู้

การวางรากฐาน
อนาคต

การพัฒนาสังคม



กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570



งบประมาณกฎกระทรวง
การแบ่งกลุ่ม

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย



แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

การจัดทําแผนพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเป็นการทําแผนเพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยให้ตอบ
โจทย์ประเทศ ไม่ใชก่ารทํา

โครงการเพื่อของบประมาณ



เป้าหมาย
พลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) ด้วยการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

• สร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21

• การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือน
ประเทศตามแนวทาง Value-based economy
• การทํางานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix)



หลักการ

• การพัฒนาความเป็น
เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่
สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการ
ของประเทศ

• การผลิตกําลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการ
ของประเทศ



วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก

มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็น
ทิศทางของประเทศและมีคุณภาพระดับโลก และ
สร้างและพัฒนาบุคลากร
ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
ระดับโลก 

2. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตามทิศทางและ
จุดเน้นของประเทศ3. กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ
สูงตามความต้องการของท้องถ่ิน และ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

4. กลุ่มการพัฒนาปัญญา
และคุณธรรมด้วยหลัก
ทางศาสนา 

มุ่งเน้นการนําคําสอนทางศาสนาต่าง ๆ มา
ผสมผสานกับวิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนและวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
ปลูกฝังจิตสํานึกและคุณธรรมที่ดีงาม

5. กลุ่มการผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาเฉพาะ 

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ 
เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด



กลุ่มที่ 3 -- กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 
มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์

ร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และให้ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้  ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดย 

1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา  องค์กรในชุมชน และ
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นทีใ่ห้มีจิตสํานึก และความรู้
ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่    

3) ดําเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น



การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอน

วิจัยและนวัตกรรม

คุณภาพสูง

มีจุดเน้น

ระบบ
บริหารบุคลากร

• เน้นสมรรถนะและจริยธรรม
• Talent Management
• การดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถ
สูงจากต่างประเทศ

• การเคล่ือนย้ายบุคลากร
• ระบบ adjunct assignment 
เป็นต้น

การแก้ข้อจํากัด 
ปลดล็อคข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
อุปสรรคแก่การทํางาน

ของบุคลากร เพื่อให้สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถ
ทํางานตามเป้าหมายโดย
ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ระบบการเงิน
และงบประมาณ
• มีจุดเน้น (focus) ตรงกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

• Outcome-oriented

ธรรมาภิบาล
• ปรับหรือแก้ไขระบบธรร
มาภิบาลการบริหาร
มหาวิทยาลัยในทุกระดับ

• การทํางานที่ยึดนโยบายที่
ถ่ายทอดจากระดับสภา
มหาวิทยาลัย สู้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยเสนอ
แผนปฏิรูปที่เป็น

รูปธรรม



งบประมาณ
พรบ.อุดมศึกษา + เงินนอกงบประมาณ พรบ.ววน.

เงินนอกงบประมาณ

45(1)
งบบุคลากร

45(2)
งบดําเนินงานฯ

45(3)
โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย

งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17(1)
งบรายจ่าย

ประจําและรายจ่าย
ตามภารกิจ17(2)

กองทุน ววน.

หน่วยให้ทุนวิจัย PMU+

ยุทธศาสตร์พลิกโฉมมหาวิทยาลัย



Reinventing University Platforms

Manpower Brainpower
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กองทุน ววน.ทุนวิจัย



Leading Indicators - Area-based & Community University

Research & Innovation
Area-based Knowledge Development Area-based Innovation Leader

• International publications in Q1-Q4
• Publications in TCI-G1
• Intellectual property
• Knowledge transfer to local society
• Academic service from research output to 

local entity
• Value addition to local arts, culture and 

wisdom
• Collaboration with other universities in the 

area
• Research co-funding from PMUs & 

Communities & SMEs
• Research and development income from local 

government & private sector

• Policy from research for area development
• Technology and knowledge application to local 

society
• Conversion from research publication to 

academic service project
• Contribution to income enhancement of local 

entrepreneurs
• Income from local arts, culture and wisdom 

value addition
• Social enterprise
• Knowledge sharing and transfer with HEIs or 

local communities in SEA region

Y1 Y3 Y5Intermediate Long-term

Present



Leading Indicators - Area-based & Community University

Education
Community Human Resource 

Capacity Building
Community Leadership 

Development

• Percentage of graduates employed in the 
region

• Non-age group participation in local human 
resource development

• Talent mobility to communities and SMEs
• Curriculum alignment for area development
• Joint program with local 

university/school/college 
• Capacity building program for human 

resource development 
• Percentage of curriculum with Work-

integrated learning for communities & SMEs 
& government (50%)

• Graduates employed in the region to become 
leader of community

• Local leaders passing human resource 
development program

• Change agents in the university 
• Talent mobility (1/2 time & full time)
• Change agents in the community and in SEA 

region
• Joint program with local 

university/school/college
• Percentage of curriculum with Work-

integrated learning for communities & SMEs 
& government (70%)

Y1 Y3 Y5Intermediate Long-term

Present









เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3



1. เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมท่ีเข้มแข็ง โดย
อาศัยกลไกการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น 

2. เพ่ือปฏิรูประบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการดําเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เพ่ือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้มีจิตสํานึกและสามารถนําความรู้ด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

4. เพ่ือนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์



จุดมุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี

การปฏิรูประบบบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา

การพัฒนากําลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)

เพื่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่



ประเด็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแต่ละภูมิภาค
(โดยเน้นฐานทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ภาคเหนือ – Creative Lanna

พ้ืนที่เป้าหมาย : เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน 
ลําปาง

ภาคใต้ – Premium Tourism

พ้ืนที่เป้าหมาย : ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – Mekong Tourism

พ้ืนที่เป้าหมาย : เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ 
อุดรธานี สกลนคร

ภาคตะวันออก – Tourism

พ้ืนที่เป้าหมาย : สัตหีบ พัทยา เกาะเสม็ด 
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด/ภาคตะวันออก

ภาคใต้ชายแดน – Eco - Tourism

พ้ืนที่เป้าหมาย : ภาคใต้ชายแดน

ภาคกลาง – Art & Creativity

พ้ืนที่เป้าหมาย : กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท ราชบุรี

ท่ีมา : ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 



เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานของ
องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม พ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 
การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม

ท่ีมา สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)



จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสร้างสรรค์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความแปลกแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่า และคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
และกลุ่มอาชีพฯ มีความต้องการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมไทยให้มากข้ึน
เน่ืองจากได้รับความสนใจและตลาดมีความต้องการมากข้ึน
ตลอดเวลา ......... ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ ความรู้ในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ

ที่มา รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวัดนครปฐม” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2560



แผนพัฒนาภาคและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์



ภาคเหนือ



ภาคตะวันออกฉียงเหนือ



ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้



ภาคใต้ชายแดน



ทิศทางและการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ 
2566-2570



ผลการดํา เ นินงานเด่นของแผนด้าน  ววน .พ .ศ .2563-2565 สู่ แผนด้าน  ววน .  พ .ศ .2566-2570

การแก้ปัญหา
วิกฤติเร่งด่วน
ของประเทศ 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
ลดความเหล่ือมล้ํา

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของ

สังคม

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

การพัฒนา
กําลังคนและสถาบัน

ความรู้

การพัฒนาความ
เข้มแข็งและ

ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ

ด้าน ววน.

• ระบบงบประมาณ
และ การบริหา
งบประมาณ

• ระบบนิเวศ และกลไก
การสนับสนุน ววน.

• ระบบการนําผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ 

• ระบบการติดตาม
และประเมินผล

• ระบบสารสนเทศ
ดิจิทัลและระบบ
ข้อมูล

• ระบบสนับสนุนการ
ขับเคล่ือน ววน.

• พัฒนากําลังคนให้มี
ทักษะและ
ความสามารถรองรับ
การทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

• ส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI 
for All) เพ่ือเป็นฐาน
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ส่งเสริม
การวิจัยขั้นแนวหน้า 
และโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ

• ยกระดับและพัฒนาเกษตรมูลค่า
สูงและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง

• พัฒนาระบบดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านการแพทย์และสุขภาวะ/
ด้านเกษตรและอาหาร

• พัฒนาการวิจัยพลังงานและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

• วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์
อย่างแม่นยํา 

• พัฒนาการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการ
วิจัย

• พัฒนางานวิจัยอุตสาหกรรม
ระบบคมนาคมแห่งอนาคต และ
ยานยนต์ไฟฟ้า

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ 

• จัดการกับกลุ่มปัญหาด้าน
สังคมด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

• พัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดการ
เช้ือเพลิงสําหรับการจอง
เผา ลดการปลดปล่อย 
PM2.5 และระบบเซ็นเซอร์ 
DustBoy

• พัฒนาแพลตฟอร์มจัดหา
งานสําหรับผู้สูงอายุ 
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุพ่ึงตนเอง 

• พัฒนาชุดโปรแกรมทํานาย
ฝนล่วงหน้า 14 วัน และเกิด
โครงการท่อทองแดงโมเดล

• การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ และ Climate 
Change

• เกิดระบบการแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จ
และแม่นยํา และนวัตกรรมแก้
จน 

• สร้างกลไกการบูรณาการ
ความร่วมมือการแก้ไข
ความยากจน เป็นแผน
จังหวัด แผนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ

• ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม

• พัฒนาชุมชนนวัตกรรม 
• พัฒนาขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่
บนฐานทรัพยากรพ้ืนถิ่น 

• พัฒนาเมืองน่าอยู่ เช่น 
เมืองเก่าสงขลา เมืองศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ในล้านนา

• ผลิตและพัฒนาชุด
ตรวจเช้ือโควิด-19 

• ผลงานวิจัยด้าน
เวชภัณฑ์เพ่ือ
วินิจฉัยและรักษา 
การผลิตหน้ากาก
อนามัยที่

• ผลงานวิจัยด้าน
วัคซีนต้านไวรัสใน
ประเทศไทย 

• ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
ดูแลผู้ป่วย 

• ผลงานวิจัยด้าน
องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบาดวิทยาและเช้ือ
ไวรัส 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้
มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์

ของแผนด้าน
ววน. 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนว
หน้าที่ก้าวหน้าลํ้ายุค เพื่อสร้างโอกาส
ใหม่และความพร้อมของประเทศใน
อนาคต

การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถ
แก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม

การพัฒนากําลังคนและสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่าง

ย่ังยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม

วิสัยทัศน์ แผนด้าน ววน.
2566-2570

“พลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และพร้อมสําหรับโลกอนาคต 
โดยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย โดยการสานพลัง
หน่วยงานในระบบ ววน. รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม”

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วย
เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากําลังคนและสถาบันด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างย่ังยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม

“พลิกโฉมประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และพร้อมสําหรับโลกอนาคต โดยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและย่ังยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและคุณค่า        
ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย โดยการสานพลังหน่วยงานในระบบ ววน. รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม”

คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน

เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานรากและพึ่งพาตนเอง
ได้ ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต โดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน
การแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย่ังยืน
และเพ่ิมรายได้ของประเทศ
P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน
เกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย่ังยืนและเพ่ิม
รายได้ของประเทศ
P3 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการ
ท่องเท่ียวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย่ังยืนและเพ่ิมรายได้
ของประเทศ
P4 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน
พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพให้
เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย่ังยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ
P5 (S1) พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมท้ังหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพ่ึงพาตนเอง
P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเช่ือมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การประกอบแบตเตอร่ีและช้ินส่วนสําคัญ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเก่ียวเน่ือง
P8 (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือ ยกระดับ
รายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพ่ึงพาตนเองของประเทศ

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P10 (S2) ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับ
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหล่ือมล้ํา โดยการเพ่ิม
โอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี
P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสําหรับสังคมคุณธรรม การ
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้
ผลการวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P13 (S2) พัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือสร้างสังคมไทยไร้ความ
รุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังสวัสดิ
ภาพสาธารณะ โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างย่ังยืนและการเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบ
ท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นทุนสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่าง
ย่ังยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปล่ียนแปลง

P18 (S3) พัฒนาการวิจัยข้ันแนวหน้าท่ีสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมท้ังการ
นําผลการวิจัยข้ันแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมข้ันแนว
หน้า
P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ 
P20 (S3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ท่ีรองรับการ
วิจัยข้ันแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อนาคต

P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และ
นวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ให้มีจํานวนมากข้ึน
P22 (S4) พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและ
สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
P23 (S4) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียน
และศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียนท่ีมีความร่วมมือด้านการ
วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับ
เครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข็มแข็งในวงกว้าง

แผนงาน

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570

P24 แก้ไขปัญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

P25 พัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขับเคลื่อนการดําเนินงานของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570

25 แผนงาน 54 แผนงานย่อย14   แผนงานสําคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับข้ันแนวหน้าที่ก้าวหน้าลํ้า
ยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อม
ของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้
มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม



1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็น
ศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน

2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูง (Advanced Therapy 
Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวข้อง และ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ท่ีเป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง 
ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, 
Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกช้ันนําของโลก 

4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง
และมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศ
ช้ันนําของโลก โดยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ”

5. พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีเน้นคุณค่า สร้างความย่ังยืน และเพ่ิมรายได้ของ
ประเทศ

6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) 
ขนาดใหญ่

8. พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการ
พ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม

14 แผนงานสําคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย  (Flagship) ของแผนด้าน ววน. 2566-2570

9. ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพ่ิมโอกาสและลด
ช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

10. เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ให้พ่ึงพาตนเองได้
และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถ่ินมากข้ึน

11. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีก้าวหน้า ลํ้ายุคสู่อนาคต และ
เทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) รวมท้ัง
ดาวเทียม เพ่ือการประยุกต์ใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนาประเทศด้าน
ภูมิสารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

12. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีจําเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูง
ด้านวิชาชีพและวิชาการ

13. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ให้มี
จํานวนมากข้ึน และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

14. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึง
ด้านศาสตร์โลกตะวันออกและมรดกทางวัฒนธรรม

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ PMUs รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย1

P1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการแพทย์และสุขภาพ
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P2 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCGในด้านเกษตรและอาหาร
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P3 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการท่องเที่ยว
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

P4 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน 
วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ

P5 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

P6 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล แข่งขันได้

P7 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสําคัญ  ตลอดจนเทคโนโลยีเก่ียวเนื่อง

P8 พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือ ยกระดับรายได้ 
ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ



สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ PMUs รับผิดชอบ

P9  พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

P10 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม่

P11 ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า โดยการเพ่ิมโอกาส และยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่

P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสําหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

P13 พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นและกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค 

P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ

P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างย่ังยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า

P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 การยกระดับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 2

P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและความงอกงาม
ของศิลปะและวัฒนธรรม



สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ PMUs รับผิดชอบ1 การพัฒนา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

อนาคต
3

P18 พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ รวมท้ังการนําผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นแนวหน้า

P19 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ

P20 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ



สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ PMUs รับผิดชอบ1 การพัฒนากําลังคน
และสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 4

P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรท่ีมีทักษะสูง ให้มีจํานวนมากขึ้น

P22 พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศ
อย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ

P23 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน



ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)   เริ่ม 2 พฤษภาคม 2562  

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในและนอกกระทรวง อว.*สถาบันอุดมศึกษา

สภานโนบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ม.6)

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ม.54)

นโยบาย

ขับเคล่ือนนโยบาย
และจัดสรร
งบประมาณ

บริหารและ
จัดการทุน

ปฏิบัติการ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือ “สกสว.” (ม.43)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือ “กสว.” (ม.40)

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน)

คณะกรรมการติดตามประเมินผล
การส่งเสริมววน.

(นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน)

ระบบ ววน. ท่ีเป็นกลไกการขับเคล่ือนแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570

(*หน่วยงานนอกกระทรวง อว. หมายถึง กรม ในกระทรวงอ่ืนๆ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายฯ กระทรวง หรือทบวง และภาคประชาสังคม เป็นต้น)

คณะกรรมการอํานวยการ 
“อนก”

(ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธาน)



ขอบคุณครับ


