
รศ.ดร. ปทมาวดี  โพชนุกูล
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และน

วัตกรรม (สกสว.)
3 กรกฎาคม  2560

ความรวมมือดานงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธของสถาบันอุดมศึกษา

ภายใตกระทรวงใหม



หัวขอนําเสนอ
1. พันธกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และ

บทบาทการพัฒนาพื้นที่
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
3. การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร  และ

แผนดาน ววน
4. พันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ 

ระบบ ววน.ใหม



1. พันธกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และ
บทบาทการพัฒนาพื้นที่



พันธกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

การเรียน
การสอน

บริการ
วิชาการ

การวิจัย
เนน

เปาหมา
ยรายงาน

วิจัย

บทความ
วิชาการ

เอกสารประกอบ
คําสอน  สื่อการ
สอน ตํารา

นวัตกรรม
เพื่อชุมชน

นโยบาย
สาธารณะ

คูมือ หลักสูตรอบรม 
พี่เลี้ยง

ทักษะ นศ จาก 
สหกิจศึกษา 
กิจกรรมนอก
หลักสูตรในชุมชน 
พื้นที่

ปริมาณ
และ

คุณภาพ 
นศ.

คุณภาพ
อาจารย,
ชื่อเสียง, 
อันดับ
มหาวิทยาลั
ย

ประโยช
นตอ
ชุมชน
พื้นที่บํารุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
สัมพันธที่เปน 
interaction



การวิจัยในฐานะเครื่องมือสรางการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่
เปลี่ยนชุมชนและสังคม

การสราง
นโยบาย

สาธารณะที่ดี

การสรางนวัตกรรม
ชุมชน

การวิจัยสรางความรูที่สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่ (ทรัพยากร 

เศรษฐกิจ สังคม)

สรางขอมูล 
การเรียนรู 
เปลี่ยนการ
รับรู

สรางเครื่องมือ
ใหม
เพื่อแกปญหา
เปลี่ยนความ
สัมพันธ

ปรับ/สรางเปาหมาย
กลไกใหม
เปลี่ยนความสัมพันธ
เชิงโครงสราง

สร
าง
คน
ใน
ทุก
ระ
ดับ



ความมุงหมาย : ความเขมแข็งจากฐานราก ความ
ยั่งยืนจากภายใน
เปลี่ยนกระบวนทัศนของสังคม เปนตนแบบให
นโยบายขางบน

• การยกระดับ
คุณภาพชีวิต

• การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

• การสรางความสมดุลและ
ยั่งยืนของการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

• การเพิ่มทางเลือกและ
โอกาสการประกอบอาชีพ

• การเพิ่มความสามารถ
ในการจัดการตนเอง
ของชุมชน ทองถิ่น 
จังหวัด

มิติ
การเมือง

การ
ปกครอง 

มิติ
เศรษฐกิจ 

มิติสังคม
วัฒนธรร

ม 

มิติ
ทรัพยาก

ร
สิ่งแวดล

อม 
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ขอมูล/ความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังคม

ภูมิปญญ
า

(สีลาภรณ, 
255..)



เครื่องมือสรางการเรียนรู
เปลี่ยนอะไร สรางการ

เรียนรูรวม
กันอยางไร

ผลลัพธ

ครัวเรือน

ชุมชน

ทองถิ่น

จังหวัด

Critical
Situation
Review/

Need 
assessment

Action
Research

KM

กระบวน
ทัศนใหม,

นวัตกรรม
ชุมชน,

การเปลี่ยน
ความ
สัมพันธ



การจัดการความรู
และการเรียนรู
การจัดการ
ความสัมพันธ

การวิจัยที่ออกแบบ
ใหมีปฏิบัติการของ
การเรียนรูรวมกัน

8

การใช
กระบวนการวิจัย
เปนเครื่องมือ

(สีลาภรณ, 
255..)
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ภาครัฐ

สวนก
ลาง
  
ภูมิภา
ค
    อป
ท.

   ภาคธุรกิจ
เอกชน

    
อุตสาหกรร
ม
การคาและ
บริการ

ภาค
ประชาชน

      
ชุมชน
ประชา
สังคม ภาค

วิชาการ

สังคมศาสตร-
มนุษยศาสตร
   วิทยาศาสตร-
เทคโนโลยี
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทุกมิติ

(สีลาภรณ, 
255..)



นักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม

สมรรถนะนัก
วิจัย

ประเภทของนักวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น (ผล
ผลิต)

นักวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น

นักวิจัยรับใช
สังคม

นักวิจัย
นโยบาย

วิเคราะหผลก
ระทบและชอง
วางทาง
นโยบาย การ
ขยายผล

นักวิจัยเพื่อน
โยบายทองถิ่น
หรือสาธารณะ

(ขอเสนอ
นโยบาย)

วิเคราะหขอมูล
และเขียนงาน
อยางเปนระบบ

นักวิจัยเพื่อ
วิชาการ

(บทความ 
ตํารา)

นักวิจัยเพื่อ
วิชาการ

พัฒนาโจทย
จากชาวบาน
และทํางาน
อยางมีสวน
รวมทุกภาค
สวน

นักวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น

(นวัตกรรม
ชุมชน)

นักวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น

นักวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น



องคประกอบ 2 สวนของงาน  ABC (สี
ลาภรณ, 255..)

1. กลไก
ขับเคลื่อน
การเชื่อมตอ
องคประกอบ

2. ความรูเพื่อแก
ปญหา/

พัฒนาเฉพาะ
ดาน
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มหาวิทยาลัยจะเปนจุดเชื่อมตอของภาคีและ
องคประกอบเพื่อการพัฒนาชุมชน-พื้นที่-สังคม



2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)





กองทุนสงเสริม ววน.

สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดาน ววน. ยกระดับความสามารถของ
ผูประกอบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัย โครงสรางพื้นฐานดาน
คุณภาพ และปจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญ หรือ
โครงการลงทุนที่รัฐเห็นเปนกลไกของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ 
การถายทอด และการรวมมือกับตางประเทศ 
เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานใน
ระบบ ววน. หนวยงานอื่นของรัฐ อปท และ
เอกชน ในการนาผลงาน ววน. ไปใชในการ
พัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบ ววน.
ทุกวิทยาการ และ

• สรางองค
ความรู 

•พัฒนา
นโยบาย
สาธารณะ 

•ผลงาน
วิจัยและน
วัตกรรม
ถูกใชใน
เชิง
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหนาและสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน

4

2

3

1

5

6

การพัฒ
นาประเทศอยางสมดุลและ

ยั่งยืน

สกสว กลุมภารกิจแผน 14



เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม & คนไทยใน
ศตวรรษที่ 21

สรางคนและ
สถาบันความรู

สรางขีดความ
สามารถในการ

แขงขัน
ยกระดับคุณภาพ

ชีวิต

1 แผนดาน ว
วน. และแผน
รายสาขา ที่มี
เปาหมาย

2 ระบบ
งบประมาณ 

แบบ 
multiyear 
และ block 

grant

4. ระบบ
สงเสริม 

กลไก เครือ
ขายพัฒนา ว
วน และ
บุคลากร 

3. แผนงาน
ริเริ่มสําคัญ 
แผนงาน
ขนาดใหญ 

และ
โครงสราง
พื้นฐาน ววน.

สกสว TSRI

5. กองทุนสงเสริม ววน.

สงมอบระบบและนิเวศนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและ มี Accountability ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ว

วน.เพื่อการพัฒนาประเทศ

M
ec

h
an

is
m

สกสว กลุมภารกิจแผน 15



สกสว กลุมภารกิจแผน 16

สกสว

สงเสริม  ขับเคลื่อน 

(R4, R5)

ประเด็น / เปา /ตัวชี้วัด /
กรอบงบประมาณ

การจัดสรร
งบ,  ความคุม

คา

• มาตรฐานการจัดการ
งานวิจัย(RQA)

• ระบบ accreditation
• ระบบ KM
• ระบบ Empowerment
• ระบบผลักดันการใช

ประโยชน
• ระบบแรงจูงใจ ใหคุณ

โทษ

Impact  ราย
หนวยงาน

SRI Macro 
Impact

Deployment



คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล  

แตงตั้งโดยสภานโยบายฯ

Accountability



3.  การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร  
และแผนดาน ววน

สกสว กลุมภารกิจแผน 18
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ยทุธศาสตร์
ชาต ิ  

6 ดา้น

สกสว กลุมภารกิจแผน 20



โดยทีแ่ผนแมบ่ทประเด็นที ่23 นี ้มคีวามเชือ่มโยงกบั
ยทุธศาสตรช์าตทิัง้ 6 ดา้น  แผนดา้น ววน จงึตอ้งตอบ
ยทุธศาสตรช์าตทิกุดา้น

สกสว กลุมภารกิจแผน 21



(1) รางกรอบนโยบาย

ยุทธศาสตร และแผนดาน อ

ววน.

นโยบายและยทุธศาสตรด์า้นการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและน

วตักรรม
(นโยบายและยทุธศาสตร ์อววน.) 

แผนดา้นวทิยาศาสตร ์
วจัิยและนวตักรรมของ

ประเทศ 

แผนดา้นการอดุมศกึษา
เพือ่ผลติและพัฒนากําลงั

คนของประเทศ

แผนปฏบิตักิารการ
อดุมศกึษา

แผนปฏบิตักิารการ
พัฒนากําลงัคนของ

ประเทศและการ
จัดการศกึษาตลอด

ชวีติ

แผน ววน.ดา้นตา่ง ๆ

แผนปฏบิตักิารแตล่ะมหาวทิยาลยั
แผนปฏบิตักิาร
หนว่ยงานวจิยั

แตล่ะหนว่ยงาน

ทิศทาง 
นโยบาย
กรอบใหญ
ของ
ประเทศ
(สภา
นโยบาย)

แผนแมบท/
แผนพัฒนา
ดาน ววน./ 
แผนปฏิบัติการ
แตละดาน
และ งปม. ตาม
แผนแตละดาน 
(กสว. & กกอ.)

แผน
ปฏิบัติการ
รายหนวย
งาน

แผนดา้น อววน. 

Top-down
Bottom-up

22

(2) กลไกการแปลง

นโยบาย ยุทธศาสตร 

และแผนดาน อววน.ไป

สูแผนดาน ววน.

องคประกอบที่พิจารณาดําเนินการภายใตคณะทํางานยอยดาน ววน.

ที่มา:  สอวช สกสว กลุมภารกิจแผน



รายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ  (พ.ร.บ. การสงเสริมฯ ม.12)
รายละเอียดตาม พรบ.

(1) วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรหลัก

(2) ระบบ กลไก และแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดระบบแรงจูงใจ และการอํานวยความสะดวก

(3) แนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

(4) กลไกการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การถายทอดเทคโนโลยี 

และการทําใหผลงานดังกลาวเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

(5) แนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากร

(6) การกําหนดภารกิจของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัต

กรรม

23
แผนดาน ววน. ที่ระบุวิธีการสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนแผน  ตลอดจนถึงการผลัก

ดันการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สกสว กลุมภารกิจแผน



แผนงาน 2563-2565  (รายสาขาและ
ประเด็น) 

1.การศึกษาเรียนรู 
2.การพัฒนาบุคลากร ว
วน
3.มนุษยศาสตร
4. การแพทยและ
สาธารณสุข
5.เกษตรสมัยใหม
6. อาหารมูลคาสูง
7.อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ
8 โลจิสติกส
9 การทองเที่ยว
10.พลังงาน

11.เศรษฐกิจสรางสรรค
12. เศรษฐกิจดิจิทัล
13. การปฏิรูประบบราชการ
14. สิ่งแวดลอม
15.เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
16 เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ
นอกภาคทางการ
17, โครงสรางประชากร สังคม
สูงวัย
18. ความสัมพันธระหวาง
ประเทศและชายแดน
19. ปจจัยสนับสนุนและ
โครงสรางพื้นฐาน ววน

24
สกสว.กลุมภารกิจแผน
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ระบบการจัดทําแผนและกรอบงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม



หลักการจัดทําแผน ววน
•  ตอบเปาหมายประเทศ
•  Users and Stakeholders Engagement
•  From diverse to converge    หลากหลายแตบูรณาการ
•  Acquire knowledge, data, wisdom 
•  Dynamics  แผนระยะยาวที่มี rolling   / ม ีspeed ทันโลก / ม ี

prioritization
•  3 Horizontal Scanning

– ตอบโจทย  Pain point  (1st H)
– ตอบโจทย  Futures (3rd H)
– ตอบโจทย Transformation (2nd H)

• ออกแบบกลไกเครื่องมือขับเคลื่อนแผนฯ  Research System 
Management 
– budget 
– institutional arrangement  เชน  national labs, excellent centers
– KPI  รางวัลและแรงจูงใจ

• Response แตก็ สราง Resilience ตอ การเมืองประเทศ และ 
การเมืองในระบบวิจัย เพื่อสราง  accountability ของระบบวิจัย26สกสว กลุมภารกิจแผน

- Gap Analysis

- Knowledge Gap 🡺 ประเด็นวจิยั
- Manpower Gap 🡺 ประเด็นพฒันาคน
- Infrastructure Gap 🡺ประเด็นโครงสรา้งพืน้ฐาน
- Critical Action Gap 🡺 นโยบาย กฎระเบยีบ
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การจัดทํา
แผนทบทวน

ยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบท และ

แผนอื่น 
นโยบายรัฐบาล 

Foresight / 3 H 
ภาพอนาคต 
แนวโนมโลก

ศึกษาสถานการณ
ระบบ ววน.ในและ

ตางประเทศ

ศึกษาสถานการณ
การพัฒนา
ประเทศ

แผนดานวิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (5 ป)

แผนงาน 1

แผน
ปฏิบัติการ
หนวยงาน 

A

แผน
ปฏิบัติการ
มหาวิทยาลั

ย B

แผนงาน 2

แผน
ปฏิบัติการ 
Funding 

Agency C

แผนงาน ว
วน. ที่สําคัญ

กรอบวงเงิน
งบประมาณ
ผลลัพธที่คาด

หวัง
การจัดสรร
งบประมาณ

Stakeholders 
Engagement

ทบทวนแผนเชิงพื้นที่ 
และ ภูมิภาคและ 
เปาหมาย  SDGsวิเคราะห ราย

สาขา/
ประเด็น

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน ววน ของประเทศ  กสว.ตองจัดทําประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวม

ที่ตองใชตามแผน(งาน)แตละดานเสนอตอสภานโยบาย โดยระบุวา ปใดตองใชงบประมาณเทาใด



เสนทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงิน
งบประมาณดาน ววน. 

สกส
ว.

สภานโยบายฯ

สํานัก
งบประมา

ณ

ครม.

กสว.

-เสนอแนะแผนดาน ว
วน. และกรอบวงเงิน
งบประมาณ
-เสนอระบบการจัดสรร
งบประมาณและบริหาร
งบประมาณแบบ
บูรณาการที่มุงผล
สัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน

- เสนอแผนดาน ววน. เพื่อ 
ครม. ใหความเห็นชอบ
- เสนอระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการ เพื่อ ครม. 
อนุมัติ

ขาขึ้น : แผนและกรอบวงเงิน
งบประมาณ

สกสว. จัดทําแผนดาน ววน. 
และ

กรอบวงเงินงบประมาณดาน 
ววน. 

สอว
ช.

เสนอแผน
และกรอบ
วงเงิน
งบประมาณ

- กรอบวงเงิน งปม. ที่
สภาฯเห็นชอบ

ขออนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณ

อนุมั
ติ

เสนอ
ความ
เห็น

แจง
ผล

1

2

3

4

4
45

6
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29ที่มา:  สอวช

Theme

Subtheme

Cluster



30

Cluster a1

สกสว กลุมภารกิจแผน



31ที่มา:  สอวช สกสว กลุมภารกิจแผน



- การศกึษาขอ้มลู, foresight, stakeholder 
engagement

- 3H 🡺 ประเด็นยทุธศาสตร์
- Gap Analysis

- Knowledge Gap 🡺 ประเด็นวจัิย
- Manpower Gap 🡺 ประเด็น

พัฒนาคน
- Infrastructure Gap 🡺ประเด็น

โครงสรา้งพืน้ฐาน
- Critical Action Gap 🡺 นโยบาย 

กฎระเบยีบ

แผ
น

สกสว กลุมภารกิจแผน 32



4. พันธกิจสัมพันธของ
มหาวิทยาลัย

 กับ ระบบ ววน.ใหม



แนวทางการดําเนินงาน

• กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
พื้นที่  เชน  สรางคนใหทองถิ่น  สรางความรูให
ทองถิ่น   สรางนวัตกรรมที่ประยุกตภูมิปญญากับ
ความรูใหม



จัดทําแผนปฏิบัติการ ววน. ของ มหาวิทยาลัย
ดาน (Theme):   การพัฒนาเชิงพื้นที่

นวัตกรรมการวิจัย

พัฒนา
บุคลากร ว

วน

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน ว

วนพัฒนาเชิง
สถาบัน  
นิเวศ ววน

ถายทอด
ความรู

เทคโนโลยี 
นวัตกรรม

สรางความรู
ใหพื้นที่

ใชความรูเพื่อ
สรางคุณคา 
มูลคา

พัฒนานักวิจัย และ
ผูเชี่ยวชาญดานทําแผน
พ้ืนที่และเชิงประเด็น ทํา
งานกับผูเชี่ยวชาญในและ
ตางประเทศ พัฒนานัก
บริหารงานวิจัย

ขอมูล
ครัวเรือน  
Lab

Co-funding

พัฒนา หนวยบริหาร
งานวิจัย ระบบ ววน
(ตนทาง กลางทาง 
ปลายทาง) นโยบาย
และระบบสนับสนุน  
เครือขายKM และ
ศูนยนวัตกรรมพันธ
กิจสัมพันธ

ใช วว
น เพื่อพ

ัฒนาท
องถิ่น

พัฒน
าศักย

ภาพ ววน.



• 30 กค – 9 สค. 62   
สกสว พบ หนวยงานในระบบ ววน.



ขอบคุณคะ


