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วจิยั

โครงการ
พฒันา

องค์
ความรู้

นวตักรรม

แนวคดิการ
สร้างสรรค์



INNOVATION

 นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ เช่น ผลติภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์

 นวตักรรมการบรกิาร เช่น การสร้างรูปแบบการบรหิารในรูปแบบใหม่

 นวตักรรมกระบวนการ เช่น เกดิกระบวนการใหม่ วงจร PDCA List Model

 นวตักรรมบรหิารจดัการ เช่น เกดินโยบายและยุทธศาสตร์ใหม ่ธรรมาภบิาล

 นวตักรรมชุมชน เช่น พลงัการเปล ีย่นแปลงของชุมชน

 นวตักรรมการศกึษาและการเรยีนรู้ เช่น เกดิการเรยีนรู้ใหม่

 นวตักรรมด้านอืน่ๆ 
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กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่



การวจิยัและโครงสร้างกระทรวงใหม่



THAILAND SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ 
ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย



สภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

โครงสร้ำงสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

General Funding

Policy
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Policy
Deployment

&
Budget

Allocation

Funding

นอกกระทรวง

(ส่วนรำชกำร)(มิใช่ส่วนรำชกำร)

Operator
นอก

กระทรวง

ฐานข้อมูล / มาตรฐาน จริยธรรม / การให้รางวัล
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ส านักงานสภานโยบายฯ : สอวช. - (สวทน.)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ : สกสว. – (สกว.)

คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

Operator ในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมิใช่ส่วนรำชกำร
(สวทช. , สทน. , สช. , วว. , มว. , สคร. , ศลช. , อพวช. , สทอภ. , NIA , สสนก

สถำบันอุดมศึกษำ
ในก ำกับของรัฐ 

หน่วยราชการ 
ด้านวิทย์
(วศ. , ปส)

Funding 
นอกกระทรวง
(สวก., สวรส.)

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

Operation

16



กำรจัดสรรงบประมำณ ของ กองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ตาม พรบ. สภานโยบายฯ และ พรบ. การส่งเสริมฯ)

กสว.

สกสว.

หน
่วย

งา
นใ

นร
ะบ

บวิ
จัย

แล
ะน

วัต
กร

รม
   

(ม
.7)

ม.17 (2)
ค ำของบประมำณ ของหน่วยงำนระบบวิจัย 

โครงกำร วท.  โครงกำร วน. และ
กำรจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมำณของ

หน่วยงำนน้ัน

กองทุนส่งเสริม ววน.
หน่วยงาน
ในระบบ

วิทยาศาสตร์

(1) หน่วยงานด้านการให้ทุน  ม.7(2)

(2)   หน่วยงานที่ท าวจิัย
และสร้างนวัตกรรม   ม.7(3) 

(3)  หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน
การทดสอบ บริการคุณภาพฯ    ม.7(4) 

(4)  หน่วยงานการจัดการความรู้และ
ผู้ใช้ประโยชน์   ม.7(5) 

(5) หน่วยงานอ่ืนท่ีสภาก าหนด ม.7(6) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

อื่นๆ

นักวิจัยรายบุคคล

กลุ่มวิจัย

Operators ในระบบ ววน.

สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยราชการด้าน ววน.

ที่มิใช่ส่วนราชการ / ในกระทรวง

นอกกระทรวง / ภาคเอกชน

ของรัฐ เอกชน

ม.41 (4) (6) (7) 
กสว. บริหำรกองทุนส่งเสริม ววน.

หมวด 4
(วัตถุประสงค์ กำรใช้จ่ำย 

กำรจัดสรร กำรบริหำรกองทุน)

--->   การจัดสรรเงิน
aaa พรบ. สภานโยบาย อว
วน.
aaa พรบ. การส่งเสริม ววน.
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เส้นทำงกำรขออนุมัติแผนและกรอบวงเงินงบประมำณด้ำน ววน. (เงินงบประมำณแผ่นดิน)

สกสว.

สภำนโยบำยฯ

ส ำนัก
งบประมำณ

ครม.

กสว.

-เสนอแนะแผนด้ำน ววน. และกรอบวงเงินงบประมำณ
-เสนอระบบกำรจัดสรรงบประมำณและบริหำรงบประมำณ
แบบบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมกรอบวงเงิน

- เสนอแผนด้ำน ววน. เพ่ือ ครม. ให้ควำมเห็นชอบ
- เสนอระบบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ
แบบบูรณำกำร เพ่ือ ครม. อนุมัติ

ขำขึ้น : แผนและกรอบวงเงินงบประมำณ

สกสว. จัดท ำแผนด้ำน ววน. และ
กรอบวงเงินงบประมำณด้ำน ววน. 

สอวช.

เสนอแผนและกรอบวงเงิน
งบประมาณ

- กรอบวงเงิน งปม. ที่สภำฯ
เห็นชอบ

ขออนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมำณ

อนุมัติ

เสนอควำมเห็น

แจ้งผล

1

2

3

4

4

4
5

6

18

-> ริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีส าคัญ
-> โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
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สกสว.

ส ำนักงบประมำณ

ครม.

กสว.

คกก.พิจำรณำ งปม.

สภำผู้แทนฯ

เสนอหลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำขอ งปม.และกำรจัดสรร งปม. 
อนุมัติ

หน่วยงำนในระบบ ววน.
ค ำขอ งปม. 

ประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำของบ งปม. 

ค ำแนะน ำในกำรพิจำรณำค ำขอ งปม. 
ในภำพรวมของกองทุนฯ

พิจำรณำค ำขอ งปม. และ
กำรจัดสรรงบประมำณจำก

กองทุน

เสนอ นรม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำน ววน. 

กลั่นกรองและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ค ำขอ งปม. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค ำขอ งปม. ในภำพรวมของกองทุนฯ

รัฐมนตรีให้ค ำแนะน ำแก่ กสว.

ร่ำง พ.ร.บ. งปม. ประจ ำปี

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10เส้นทำงกำรอนุมัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ววน.

ขำข้ึน : ค ำของบประมำณ

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำงบประมำณด้ำน ววน.
- ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
- จัดล าดับความส าคัญหรอืประเด็นเร่งด่วน
- ประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ความยั่งยืน 
- คุณภาพของแผนวิจัยภายใต้แผนบูรณาการมีความ
สอดคล้องจริงหรือไม่
- ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
- ศักยภาพที่โดดเด่นของหน่วยงาน



แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณด้ำน ววน. 

สกสว.

ส ำนักงบประมำณ

กสว.

กองทุนส่งเสริม ววน.

หน่วยงำนในระบบ ววน.

10. จัดสรร งปม. 
ววน. เข้ำ สกสว.

11. แจ้งผลกำรจัดสรร งปม. ให้หน่วยงำน ววน.
และจัดท ำ Performance agreement ของแต่ละหน่วยงำน 

ขำลง : งบประมำณด้ำน ววน.

กรมบัญชีกลำง

12. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

กองทุนส่งเสริม ววน.

2020



แนวทำงก ำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรจัดท ำแผนด้ำน อววน. ปีงบประมำณ 2564
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แผนกำรจัดสรรงบประมำณ(ขำลง) ปี 2564 ปีที่  1

กองทุนส่งเสริม ววน.

งบภำรกิจของหน่วยงำน งบแผนบูรณำกำรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

วช. สวรส.สวก.

หน่วยงำนในระบบ ววน.

แนวคิด : 1. งบบูรณำกำรผ่ำนหน่วยงำนให้ทุน
2. มีกำรจัดตั้ง ODU ส ำหรับโครงกำรริเริ่มใหม่ โดยงบประมำณมำจำกงบ function และ งบบูรณำกำร
3. หำกเป็นไปได้ระยะยำวจะปรับลด งบ function เพ่ือไปเพิ่ม งบบูรณำกำร

งบประมำณที่จัดสรรตรงให้กับหน่วยงำน ววน.

ODU
โครงการริเร่ิมใหม่

งบประมำณภำพรวมของระบบ ววน. จะถูกจัดสรร
ให้กับแผนบูรณำกำรให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของประเทศให้มำกที่สุด
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กองทุนส่งเสริม ววน.

งบภำรกิจของหน่วยงำน งบแผนบูรณำกำรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

วช. สวรส.สวก.

หน่วยงำนในระบบ ววน.

แนวคิด : 1. ปรับลด งบ function และเน้นกำรสนับสนุนงบประมำณแบบบูรณำกำร
2. ODU / Funding Agency จัดสรรทุนแบบบูรณำกำรให้กับหน่วยงำน ววน.

งบประมำณที่จัดสรรตรง
ให้กับหน่วยงำน ววน.

ODU ODU

ODU ODU/FA

แผนกำรจัดสรรงบประมำณ(ขำลง) ปี 2565 ปีที่ 2
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กองทุนส่งเสริม ววน.

งบแผนบูรณำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วช. สวรส.สวก.

หน่วยงำนในระบบ ววน.

แนวคิด : 1. ODU / Funding Agency จัดสรรทุนแบบบูรณำกำรให้กับหน่วยงำน ววน.

ODU

ODU/FA FA FA

แผนกำรจัดสรรงบประมำณ(ขำลง) ปี 2566 ปีที่ 3



กองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

ยกระดับ
คุณภำพชีวิต

สร้ำงคนและ
สถำบันควำมรู้

รำยได้ภำพรวมของกองทุนส่งเสริม ววน.

25

งบประมำณแผ่นดิน
- งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

(งบเงินอุดหนุน)
- งบภำรกิจของหน่วยงำน
- งบโครงสร้ำงพื้นฐำน
- งบวิจัยและนวัตกรรม

1

เงินบริจำค
2

รำยรับจำกแหล่งอื่น 
(ภำครัฐ / ภำคเอกชน)

3

กองทุนจำกหน่วยงำนอื่นๆ
4

เงินต่ำงประเทศ
5

1. งบประมำณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมำณแผ่นดิน



แผนกำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณของกองทุนส่งเสริม ววน.

26

กสว.

กองทุนส่งเสริม ววน.

ขออนุมัติหลักเกณฑ์ อนุมัติ

เงินนอกงบประมำณ
2+3+4+5

Designed

Opencall

งบบูรณำกำร

ทุนอุดหนุนทั่วไป + 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

สกสว.

คกก.พิจำรณำ งปม.

กรณี เป็น งบบูรณำกำร



แผนกำรจัดสรรงบประมำณของกองทุนส่งเสริม ววน.

27
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ปี พ.ศ.

รวมงบประมาณด้าน ววน. งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ

มำตรกำรในกำรสรำ้งแรงจูงใจให้เกดิกำรระดมงบประมำณภำยนอกเข้ำสูก่องทุน 
เช่น กำรเพิ่มสัดสว่นงบประมำณที่จัดสรรให้หน่วยงำนท่ีร่วมทุน



โครงสร้างกระทรวงใหม่



กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่



กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่



กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่





กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่



ภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ภำยใต้สภำนโยบำย

34

สภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

คณะกรรมกำร
ส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

กองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

รับผิดชอบงำนวิชำกำรและงำนธุรกำร รวมถึงสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ควำม
สะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กสว .  และคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมมำตรำ 12(2) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (พรบ.สภำฯ 
ม.44(1))
ศึกษำสถำนกำรณ์ภำพรวมในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมในระดับชำติและนำนำชำติ 
เพื่อน ำเสนอต่อสภำนโยบำยในกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผน รวมทั้ง
งบประมำณเพ่ือกำรวิจัยและนวัตกรรม (พรบ.สภำฯ ม.44(2))
จัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศเสนอ
ต่อ กสว. (พรบ.สภำฯ ม.44(3))

จัดท ำกรอบวงเงินงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเสนอต่อ กสว. (พรบ.สภำ
ฯ ม.44(4))

จัดท ำค ำของงบประมำณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำน
วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม ตำมมำตรำ 12(2) (พรบ.สภำฯ ม.44(5))

จัดท ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำของบประมำณและกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อ กสว. (พรบ.สภำฯ ม.44(6))

กลั่นกรองค ำของบประมำณของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ์ตำมมำตรำ 41(4) (พรบ.สภำฯ ม.44(7))



จัดท ำข้อเสนอ และริเริ่มโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศที่ต้อง
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสำนกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้โดยกำรมีส่วนรวมของหน่วยงำนในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม (พรบ.สภำฯ ม.44(8))

เสนอควำมเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรถ่ำยทอด
วิทยำกำรหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท ำและเสนอมำตรกำร 
สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว (พรบ.สภำฯ ม.44(12))

เสนอควำมเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินของหน่วยงำนใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม (พรบ.สภำฯ ม.44(9))

สภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

คณะกรรมกำร
ส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

กองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

เสนอควำมเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับกำรก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุง
และแก้ไขระหรือกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม (พรบ.สภำฯ 
ม.44(10))

เสนอควำมเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับกำรก ำกับ เร่งรัด และ
ติดตำมให้มีกำรจัดท ำและกำรด ำเนินกำรตำมแผนด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ รวมถึงก ำกับ เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำรใช้
งบประมำณของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
(พรบ.สภำฯ ม.44(14))

ประสำนงำนและให้ควำมร่ วมมื อกับส่ วนรำชกำร 
หน่วยงำนอื่นของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภำยใต้
สภำนโยบำย (ต่อ)
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วัตถุประสงค์และกำรจัดสรรงบประมำณของกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม
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ส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่
ของประเทศ

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำน
ในระบบกำรวิจัยและ
นวัตกรรม หน่วยงำนอื่นของ
รัฐและเอกชน ในกำรน ำ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในกำรพัฒนำชุมชนและ
พื้นท่ี

สนับสนุนกำรเพิ่มสมรรถนะในกำรเลือก
กำรรับ 
กำรถ่ำยทอด และกำรร่วมมือกับบุคคลหรือ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ เพื่อให้วิทยำกำร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน

ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำร
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
ยกระดับควำมสำมำรถของ

ผู้ประกอบกำร ภำคเกษตรกรรม 
อุตสำหกรรม และภำคบริกำร

ของประเทศ. 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี กำรวิจัยและ

นวัตกรรม

บุกเบิกกำรวิจัยชั้นแนว
หน้ำและ
กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ



การจัดสรรงบประมาณ ของ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

(ตาม พรบ. สภานโยบายฯ และ พรบ. การส่งเสริมฯ)กสว.

สกสว.

หน
่วย

งา
นใ

นร
ะบ

บว
ิจัย

แล
ะน

วัต
กร

รม
   

(ม
.7)

ม.17 (2)
ค ำของบประมำณ ของหน่วยงำนระบบ

วิจัย 
โครงกำร วท.  โครงกำร วน. และ

กำรจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมำณ
ของหน่วยงำนนั้น

กองทุนส่งเสริม ววน.
หน่วยงาน
ในระบบ

วิทยาศาสตร์

(1) หน่วยงานด้านการให้ทุน  
ม.7(2)

(2) หน่วยงานที่ท าวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม   ม.7(3) 

(3)  หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน 
การทดสอบ บริการคุณภาพฯ  ม.7(4) 

(4)  หน่วยงาน  การจัดการความรู้และผู้ใช้
ประโยชน์   ม.7(5) 

(5) หน่วยงานอื่นที่สภาก าหนด 
ม.7(6) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

อื่นๆ

นักวิจัย
รายบุคคล

กลุ่ม
วิจัย

Operation ในระบบ 
ววน.

สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยราชการด้าน ววน.

ที่มิใช่ส่วนราชการ / ใน
กระทรวงนอกกระทรวง / 

ภาคเอกชน

ของรัฐ เอกชน

ม.41 (4) (6) (7) 
กสว. บริหำรกองทุนส่งเสริม 

ววน.

หมวด 4
(วัตถุประสงค์ กำรใช้จ่ำย 

กำรจัดสรร กำรบริหำรกองทุน)

--->   การจัดสรรเงิน
aaa พรบ. สภา
นโยบาย อววน.
aaa พรบ. การ
ส่งเสริม ววน.



ประเภทของหน่วยงำนในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส ำนักงำน
ปลัดกระทร

วง

สอวช. สกสว. สภำพัฒน์
ฯ

สนง. คกก. 
นโยบำย

กำรศึกษำฯ

ม.รัฐ 9 แห่ง

ส ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

มรภ. 38 แห่ง

ม.ในก ำกับ 25 
แห่ง

มทร. 9 แห่ง

สวทช. ปส.

มว. วศ.

สช. สทน.

ศสช. สดร.

สสนก. สนช.

สทอภ. อพวช. วว.

สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด
กระทรวงอื่นๆ

ม.เอกชน 75 แห่ง

กษ. สธ. คค.

พม. พณ. ก.อื่นๆ

เอกชน ชุมชน

2

3

4

5

6

หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมใดจะจัดอยู่ในประเภทใดตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมที่สภำนโยบำย
ก ำหนด

1

2

3

4

5

หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผน และกรอบวงเงินงบประมาณ 

ววน.



พ.ร.บ.ส่งเสริม 
ม.17(2) : ให้หน่วยงำนในระบบ ววน. ที่จะขอ  งปม. จัดท ำค ำขอ งปม. เพื่อโครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และโครงกำรวิจัยและ นวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. และให้ กสว. พิจารณาค าขอ และผลการด าเนินการของแต่ละ
หน่วยงานในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุน ให้เป็น  งปม. ของหน่วยงานนั้น
ม.18 : ในกรณีมีความจ าเป็น จะท าข้อตกลงให้ด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยให้ได้รับเงิน งปม. จากกองทุนเกิน 1 ปี งปม. ก็ได้
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โครงสร้ำงงบประมำณตำมกฏหมำยใหม่ (กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม)

ส ำนัก
งบประมำณ

กองทุนส่งเสริม 
ววน.

งบพัฒนำควำม
เป็นเลิศ (งบ
ลงทุนพิเศษ)

งำนบุคลำกร งบด ำเนินกำร
ประจ ำและงบ

ลงทุน

งบวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย/
เทคโนโลยี



ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 -2579)

สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้
จริง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ภำคกำรผลิตและกำรบริกำร

สำมำรถใช้แก้ปัญหำและ
เกิดผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงส ำคัญ

สร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
ฐำนและสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคม
ส ำหรับกำรเติบโตระยะยำว

0

1

0

2

0

3

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใช้กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นก ำลังอ ำนำจ
แห่งชำติ เพื่อก้ำวไปสู่
ประเทศที่พัฒนำแล้วภำยใน 
20 ปี ด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป้ำประสง
ค์วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อ 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาราย
กลุ่มเรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีรายจังหวัด/ภาค

กรอบยุทธศำสตร์ที่ 1. 
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

สร้ำงควำมม่ังคั่งทำง
เศรษฐกิจ

กรอบยุทธศำสตร์ที่ 2.
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

กำรพัฒนำสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศำสตร์ที่ 3. 
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของ

ประเทศ

กรอบยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และ

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 
ปี

กรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับ 20

ร้อยละ 52
ร้อยละ 70 แผนงานบูรณาการ ร้อยละ 30 Spearhead

ร้อยละ 55

ร้อยละ 70 แผนงาน
บูรณาการ

ร้อยละ 30 
Spearhead

ร้อยละ 23 ร้อยละ 25

ร้อยละ 20ร้อยละ 25

2561

ปี
งบประมาณ

2562
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หลักคิดในกำรก ำหนดสัดส่วนกรอบวงเงินงบประมำณปี 2561 - 2563

1. อำหำร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยี
กำรแพทย์
2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3. ระบบโลจิสติกส์
4. กำรบริกำรมูลค่ำสูง
5. พลังงำน

2563 อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรพิจำรณำของส ำนักงบประมำณ

1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ 21
2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
3. สุขภำพและคุณภำพชีวิต
4. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
5. กำรกระจำยควำมเจริญและเมือง
น่ำอยู่

1. เทคโนโลยีฐำน (Platform 
technology)
2. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสังคมและ
ควำมเป็นมนุษย์
3. กำรวิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร (Frontier Research)

1. บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย
2. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
3. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิจัยและ
นวัตกรรม
5. มำตรฐำนกำรวิจัย/อุตสำหกรรม



เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ 5 แผนย่อย
แผนย่อย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

ด้ำนเศรษฐกิจ • ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

• วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

• อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัย

• จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

ด้ำนสังคม • คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

• ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสมัฤทธิ์
ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ)

ด้ำนสิ่งแวดล้อม • การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสี
เขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

• สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
(จ านวนเท่าที่เพิ่มขึ้น)

ด้ำนองค์ควำมรู้
พื้นฐำน

• ประเทศไทยมีขดีความสามารถของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย

• เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้ำนปัจจัย • จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ • ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนโครงสร้างพื้นฐาน
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กรอบการวจิยัภายใต้กระทรวงใหม่



ทศิทางการท างานของอาจารย์ภายใต้กระทรวงใหม่

อาจารย์

สร้างองค์
ความรู้

พฒันาการ
วจิยั

สร้าง
นวตักรรม

ผูร่้วม
สร้างสรรค์
สงัคม



บทบาทใหม่ของอาจารย์มหาวทิยาลยั

พฒันาและสร้างองค์
ความรู้

วจิยัและสร้าง
นวตักรรม

ร่วมสร้างสรรค์
สงัคม

น าสู่การเปล ีย่นแปลง

พฒันาพ ืน้ท ี่
กจิกรรมและการ

เรยีนรู้


