
 

 

 

  

 
 

 
 
 

โครงการ 
การประชุมช้ีแจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 

ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
วันพฤหัสบดทีี ่1 – วันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2562  

ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
ความเปนมา 

ตามท่ี สํานักงานราชกิจจานุเบกษาไดประกาศพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ    (สวทน.) ไปปฏิบัติหนาท่ีเปน “สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.)” และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหนาท่ีเปน “สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนมา ในโอกาสนี้ สอวช. 
และ สกสว. เห็นวาควรมีการจัดประชุมเพ่ือแนะนําแนวทางใหมของการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของ
ประเทศภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และแนะนําแนวทางของแผนดาน
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (แผนดาน ววน.) 2563-2565 ท่ี สอวช. และ สกสว. ไดรวมกันยกรางข้ึน
ภายใตแนวทางของ พรบ.สภานโยบายฯ  พรบ.การสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ในสวนของรางแผนดาน ววน. 2563-2565 จะเปนกรอบและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ววน. ของ
หนวยงาน ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 รวมท้ังแผนปฏิรูปประเทศและนโยบายสําคัญ และอางอิงรางแผนยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 
20 ปท่ีหนวยงานในระบบ ววน.มีความคุนเคย แตปรับแผนใหมีเปาหมายรายสาขาท่ีคมชัดข้ึน โดยนําขอมูลจากการ
ระดมสมองของผูทรงคุณวุฒิรายสาขาจากภาคสวนตาง ๆ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ท่ีผานมา สําหรับรางแผน
ดาน ววน. ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

(1) มิติกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร จะครอบคลุมกิจกรรมการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. การพัฒนาบุคคลากร ววน. การพัฒนานิเวศ ววน. 
และการผลักดันผลงานสูการใชประโยชน   

(2) มิติประเด็น จะประกอบดวยเรื่อง (Theme) ประมาณ 10-12 เรื่อง และเรื่องยอย (subtheme) 
ประมาณ 25 สาขา กําหนดเปาหมายและแนวทาง เพ่ือใหแผนดาน ววน. ฉบับนี้สามารถนําไปถอดเปน
แผนปฏิบัติการ ววน. ของหนวยงาน ในระดับแผนงาน โครงการ เพ่ือสนับสนุนการสรางคนและสถาบัน
ความรู สรางขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามเปาหมายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมและเจตนารมณของกฎหมายตอไป  

  

  

              

  

  



 

 

 

  

 
 

(3) มิติหนวยงาน เพ่ือกําหนดผูใชประโยชน และหนวยงานสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการพัฒนา ววน. 
ในสาขาหรือเรื่องยอยนั้น ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยครอบคลุมหนวยใหทุนและหนวยบริหาร
จัดการแผนงาน  หนวยปฏิบัติการ หนวยมาตรฐาน หนวยขยายผล เปนตน 

(4) มิติเวลา แผนดาน ววน. เปนแผนระยะปานกลาง  เพ่ือใหสามารถเปนกรอบในการลงทุนพัฒนา ววน. 
อยางตอเนื่อง รวมถึงเปนกรอบในการท่ีหนวยงานจะขอรับจัดสรรงบประมาณแบบ multiyear เนนการ
บรรลุเปาหมายโดยมีตัวชี้วัดเปนระยะ 

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีขอมูลในการเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดาน ววน. ของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนดาน ววน. 2563-2565 ท่ี สกสว.และ สอวช. ไดยกราง
ข้ึน กอนขอความเห็นชอบจากสภานโยบายฯ สกสว. รวมกับ สอวช. จึงจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงาน
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจรวมกัน  เพ่ือใหแผนดาน ววน. ฉบับนี้สามารถนําไปปฏิบัติและสนับสนุนการสรางคนและ
สถาบันความรู สรางขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามเปาหมายกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และเจตนารมณของกฎหมายตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือแนะนําแนวทางใหมของการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศภายใตกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  และ บทบาทของ สอวช. และ สกสว. 

2. เพ่ือแนะนํารางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 2563-2565 สําหรับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ 
ววน. ของหนวยงาน  

3. เพ่ือชี้แจงการแบงประเภทและแนวทางการพัฒนาหนวยงานในระบบ ววน. 
4. เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
5. เพ่ือชี้แจงข้ันตอนการยื่นคําของบประมาณของหนวยงานในระบบวทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 
ผูเขารวม   

รวมประมาณ 1,200 คน ประกอบดวย 

• ผูแทนหนวยงานระดับกรมข้ึนไปประมาณ 350 หนวยงาน หนวยงานละ 3-4 คน  รวมประมาณ  1,000 คน 

• ผูทรงคุณวุฒิและวิทยากรกระบวนการ ประมาณ 100 คน 

• บุคลากร สกสว. สอวช. ประมาณ 50 คน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. หนวยงานมีความเขาใจการปฏิรูประบบ ววน. เปาหมายและแนวทางการจัดทําแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) แนวใหม เพ่ือเปนเครื่องมือสูการพัฒนาประเทศ 
2. หนวยงานไดแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการดาน ววน. รายสาขา ของหนวยงาน ทําใหหลายหนวยงาน

เห็นเปาหมายรวมกัน และสามารถออกแบบแผนปฏิบัติการ ววน. ท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกันเปนเอกภาพราย
สาขา/ประเด็นมากข้ึน 

3. ความคิดเห็นและขอมูลจากหนวยงานถูกรวบรวมเพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนดาน ววน.     



 

 

 

  

 
 

 
 

กําหนดการ 
การประชุมช้ีแจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 

ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   
วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.  

ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน (พรอมรับอาหารวาง) 
09.00-09.15 น. พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารวมงาน และชมวิดีทัศน 
09.15-09.25 น. กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน 

      โดย   ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ  
              ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

09.25-10.10 น. กลาวเปดงานและปาฐกถา “แนวทางใหมของการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม”   

      โดย   ดร. สุวิทย เมษินทรีย  
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

10.10-10.25 น.  รวมถายภาพหมูบนเวที 
10.25-10.45 น.  “การแบงประเภทและแนวทางการพัฒนาหนวยงานในระบบ ววน.”    

      โดย   รองศาสตราจารย ดร. พงศพันธ  แกวตาทิพย 
              รองผูอํานวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม และเครือขาย  
          สกสว. 

10.45-11.00 น. บรรยายเรื่อง “การเตรียมการดานนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” 

      โดย   ดร. กิติพงค  พรอมวงค  
            ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
        แหงชาติ  (สอวช.) 

11.00-11.15 น. “แนวทางการสรรหากรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากตัวแทนหนวยงาน
ในระบบ ววน.”    

      โดย   รองศาสตราจารย ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ 
              รองผูอํานวยการดานการดําเนินการกองทุน และอํานวยการ สกสว. 

11.15-12.00 น. “แนะนํารางแผนดาน ววน. 2563-2565 และการทําแผนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือสรางเสนทางการ
เปลี่ยนแปลง” 

      โดย   รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี  โพชนุกูล 
              รองผูอํานวยการดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร สกสว.  

12.00-12.30 น. ตอบขอซักถาม  



 

 

 

  

 
 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความเขาใจและการมีสวนรวมในการทําแผน ววน. 

ธีม 1 :  คนไทยและการเรียนรูตลอดชีวิต   
1. การศึกษาและการเรียนรู  
2. มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปกรรม 

ธีม 2:   การสรางความเขมแข็งเชิงพ้ืนท่ีและความม่ันคง 
     3. เศรษฐกิจฐานราก 
     4. ความสัมพันธระหวางประเทศและการจัดการชายแดน 

ธีม 3: สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     5. สิ่งแวดลอม    

6. พลังงาน 
ธีม 4:  สังคมเทาเทียมและคุณภาพชีวิต 

     7. โครงสรางประชากรกับสังคมสูงวัย 
     8. คุณภาพสังคมไทย 

ธีม 5: นวัตกรรมอุตสาหกรรม 
     9. การทองเท่ียว 
     10. การแพทยและสาธารณสุข 

11. การเกษตรสมัยใหม 
     12. อุตสาหกรรมอาหาร 
     13. เศรษฐกิจสรางสรรค 

ธีม 6:  เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
    14. โลจิสติกส 
    15. เศรษฐกิจดิจิทัล 
    16. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิภาค 

ธีม 7:  ระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ      
    17. การปฏิรูปภาครัฐ 

ธีม 8:  ระบบนิเวศ อววน. 
    18. โครงสรางพ้ืนฐานและระบบนิเวศ อววน. 
  



 

 

 

  

 
 

 

กําหนดการ 

การประชุมช้ีแจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 
ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

วันศุกรท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-15.30 น. 
ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน (พรอมรับอาหารวาง) 
08.45–09.15 น. การแสดงโขนสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
09.15-09.20 น. พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารวมงาน 
09.20-09.40 น. บรรยายเรื่อง “บทบาทและหนาท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 
   โดย รองศาสตราจารยนายแพทย สรนิต  ศิลธรรม 
    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
09.40–10.00 น. บรรยายเรื่อง “บทบาท หนาท่ีของ สกสว. และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 
 โดย ศาสตราจารยนายแพทย สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ  ผูอํานวยการ สกสว. 

10.00–11.45 น. เสวนาเรื่อง “การสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเปาหมายการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน” 

 โดย ศาสตราจารย ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (อยูระหวางการทาบทาม) 

  คุณอนันต  แกวกําเนิด  ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ 
  ศาสตราจารยนายแพทย สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ  ผูอํานวยการ สกสว. 
  ดร. ณรงค  ศิริเลิศวรกุล  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 
  ศาสตราจารยนายแพทย สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
  ดร. พันธุอาจ  ชัยรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 ดําเนินรายการโดย คุณณัฐธีร  โกศลพิศิษฐ 

11.45–12.00 น. ตอบขอซักถาม 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  



 

 

 

  

 
 

13.00–14.00 น. “การบริหารจัดการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 

 โดย ศาสตราจารย ดร. สมปอง  คลายหนองสรวง  
 รองผูอํานวยการดานการบริหารระบบงบประมาณ สกสว.  
14.00–15.00 น. “ชี้แจงข้ันตอนการยื่นคําของบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 

  โดย กลุมภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล สกสว. 
15.00–15.30 น. ตอบขอซักถาม 
15.30 น. ปดการประชุม รับประทานอาหารวาง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 


