
แนวทางการเสนอของบประมาณ

ดาน ววน.และประจําปงบประมาณ 2564



ยทุธศาสตร์ชาติ กบั แผนววน.



แผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565 (แผนงานเชิงกลยุทธดาน ววน.)





4 แพลตฟอรม 16 โปรแกรม
แพลตฟอรม 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังใหมี

คุณภาพ

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ

พัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน

ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for 

All)

P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการ

วิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรท่ีสําคัญ 

(Futurium/Observatory/Synchrotr

on/Space Science/Plasma Fusion)

แพลตฟอรม 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม และการเกษตร

(Zero-waste/PM 2.5/Smart 

Farming/การจัดการนํ้า)

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

แพลตฟอรม 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแขงขัน

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขัน

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

(BCG Economy/AI&Data

Economy/Creative Economy/ 

Sharing Economy/RDI for S-Curve 

Industries)

P.11 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ

เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

(อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/เมือง

นวัตกรรมอาหาร)

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ (ทดสอบ สอบเทียบ มาตรฐาน

รับรองคุณภาพ)

แพลตฟอรม 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐาน

รากและชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

และแมนยํา (Personalized Poverty 

Eradication)

P.15 เมืองนาอยู (Smart/Livable 

City)

P.16 การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing University System & Research System)

แผนงานเชงิกลยุทธดาน ววน.
อางอิง  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน.



งบประมาณ ววน. หมายถึง?
พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ม.17(1) คําของบประมาณ

• รายจายประจํา และ รายจายตามภารกิจของหนวยงาน

• ท่ีมิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ใหเสนอตอสํานักงบประมาณไดโดยตรง

มาตรา 17 ใหหนวยงานในระบบวจิัยและนวัตกรรมท่ีจะของบประมาณจดัทําคําของบประมาณดงัตอไปน้ี

ม.17(2) คําของบประมาณ เพื่อ

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

• โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ใหเสนอตอ คณะกรรมการสงเสริมฯ (กสว.) 

• หลักเกณฑ การขอ/การพิจารณา ตามท่ี กสว. กําหนด 

สงป. จัดสรรตรงไปยังหนวยงาน
สงป. จัดสรรผาน “กองทุนสงเสริม ววน.”

และ กสว. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน

ใหหนวยงาน สอดคลองตามแผนดาน ววน.
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การจําแนกงบประมาณของหนวยงาน ในกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อเปนงบประมาณจัดสรรผานกองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563



การจําแนกงบประมาณของหนวยงาน ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อเปนงบประมาณจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม 9 ก.ย. 62

มาตรา 17 (1) งบประมาณรายจายประจําและรายจายตาม

ภารกิจของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม – 58 หนวยงาน

(งบประมาณดาน ววน. ที่ป 63 อนุโลมจายตรงแกหนวยงาน)

มาตรา 17 (2) งบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม 

(งบประมาณดานววน. ที่เขากองทุนฯ) – 58 หนวยงาน
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แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวตักรรมท่ีจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการปกติ (Non-Flagship) จํานวน 4,170.76 ลานบาท

Platform 1
การพัฒนากําลังคนและ

สถาบันความรู

(39.31%)

Platform 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม

(29.51%)

Platform 3

(22.56%)

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขนั

Platform 4

(8.63%)

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมลํ้า

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให

มีคุณภาพ 

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ

พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต :

P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการ

วิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยท่ี

สําคัญ 

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย .

P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจ .

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ

เร่ิมตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

Localization

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ 

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชมุชนนวัตกรรม 

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา 

P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลาง

ความเจริญ 
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แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวตักรรมท่ีจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณโครงการแผนงานริเร่ิมสําคัญ (Flagship) จํานวน 8,383.79 ลานบาท

Industrial post doc

AI for All

Genomics

Quantum Research

Space Consortium

Frontier Res Seed Fund 

Social and humanity Frontier 

Research

Platform 3 Platform 4 Program 16Platform 1
การพัฒนากําลังคนและ

สถาบันความรู

(23.50%)

Platform 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม

(14.19%)

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแขงขนั

(35.78%)

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมลํ้า

(14.60%)

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(11.93%)

Zero Waste Thailand

PM2.5

Smart Farming

การบริหารจัดการน้ํา

Thailand Ageing Platform

Open Society Social Change

ความปลอดภัยทางถนน

Tech Localization

PPP-RDI

อุทยานวิทยาศาสตร

Social Innovation

ชุมชนนวัตกรรม

University for Inclusive 

Growth program

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

Future Lab

Deep-Science

Technological Innovation 

Platform

University for Inclusive 

Growth program

ฐานขอมูลวิจัย

BCG in Action
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ผานกองทุนฯ

สกสว.

สํานักงบประมาณ

กสว.

กองทุนสงเสริม ววน.

จัดสรร งปม. 

ววน. เขา 

สกสว. ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วาดวย การบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ขาลง : งบประมาณดาน ววน.

11

ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ

หนวยงานในระบบ ววน.

PMU
จัดสรรตรงไปยัง

แผนงาน

จัดทํา PA

OKRs

แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

Flagship

Non-Flagship
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การจัดสรรงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ 2563 ประเภท Flagship

ให้หน่วยงานทํางานวิจยัและ

นวตักรรมตามภารกิจตาม

กฎหมายให้เกิด Impact 
ตาม Strategy :OKRs

4 Platforms 16 Programs: 27 flagships

นกัวิจยั

Funding Agency

กองทุนส่งเสริม ววน.

วช. สวก. สนช. สวรส.A B C

มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานวิจยั

หน่วยงานวิจยัท่ีมี
ภารกิจเฉพาะ

(Flagship) จํานวน 8,383.79 ลานบาท

PMU



PMU: B

PMU: C

PMU: A



PMU: B PMU: C PMU: A





Flagship 8,384   ลานบาท



Flagship 8,384   ลานบาท



ทิศทางการสนบัสนุนการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัแผน ววน.





PM 2.5

Platform 2: การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทยทาทายของสังคม

Program 7: โจทยทาทายดานทรัพยากร 
สิ่งแวดลอม และการเกษตร



Objectives and Key Results 

Objective
• สนับสนุนจัดการกับปญหา PM2.5 ของประเทศไทยอยางบูรณาการ โดยใชความรูการวิจัยและนวัตกรรม

Key Results 
• ลดจํานวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินคามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมตอลกูบาศกเมตร) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เชน กทม. เชียงใหม ฯลฯ) ดวยความรูการวิจัยและ

นวัตกรรม

OUTPUT OUTCOME IMPACT

1) ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมอยางบูรณาการเพื่อจัดการปญหา PM2.5 

อยางเปนระบบซ่ึงมปีระสทิธิภาพและเปนผลงานวิจัยและนวัตกรรมซ่ึงผลิตและใช

ประโยชนในประเทศ อาทิ เครื่องฉีดพนนํ้ากระจายมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร, หนากากอนามัย, เครื่องฟอกอากาศทีม่ ีHEPA Filter, การใช

เทคโนโลยียานยนตที่สะอาด, การใชเช้ือเพลิงที่สะอาด, ระบบการจัดการของเหลอื

ใช ทดแทนการเผาในทีโ่ลง, ระบบเซนเซอรเพื่อตรวจปริมาณฝุนและกาซที่ผลติจาก

โรงงานที่เกินมาตรฐาน 

2) ตนแบบองคความรู สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อกําจัด PM2.5 สูภาคการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม อาทิ อุปกรณตรวจวัดฝุน PM2.5, หนากากปองกันมลพิษ, เครื่อง

ฟอกอากาศ

1) ประเทศไทยมีผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อ

จัดการปญหา PM2.5 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพ และเปนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมซ่ึงผลิตและใช

ประโยชนในประเทศ 

2) พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไดใช

ประโยชนจากองคความรู การวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อจัดการ PM2.5 

1) สุขภาวะที่ดีข้ึนของประชาชน

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เชน 

กทม. เชียงใหม ฯลฯ) 

โดยเฉพาะ ในชวงฤดูกาลซ่ึงมี

ปญหา PM2.5 

2) ภาพลักษณดานการทองเที่ยวที่

ดีข้ึน และลดผลกระทบของ 

PM2.5 ตอภาคธุรกิจทองเที่ยว

ของ ประเทศ 



แนวทางการเสนอของบประมาณ

ดาน ววน.และประจําปงบประมาณ 2564



ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตรชาติ 20 ป

และแผนแมบทที่เกี่ยวของ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2. จัดสรรงบประมาณใน 2 ลักษณะ 

1.ทุนสน บัสน นุงานพ ืน้ ฐาน  (Fundamental Fund) ประกอบดวัย Basic Research Fund และ Basic Function Fund 

2.ทุนสน บัสน นุงาน เช งิกลยทุธ  (Strategic Fund) ค ือ Competitive Fund

3. บริหารจัดการงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-year ผาน Performance Agreement (PA) กับ หนวยบริหาร

จัดการโปรแกรม (PMU)

4. มีหนวยบริหารจัดการโปรแกรมประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในลักษณะของ Quadruple Helix 

5. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีการถายทอด Objective and Key Results (OKRs) ที่ถายทอดลงมาในแตละ

ระดับ โดยจัดใหมีระบบสารสนเทศกลางของประเทศในลักษณะของ Data portal เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในทุกระดับ 

หมายเหตุ: ผานการพิจารณาอนุมัติในท่ีประชุม กสว. 25 ตุลาคม 2562 





การเตรียมการจดัทาํคาํของบประมาณขาข้ึน

ประจาํปี 2564



สกสว.

กสว.

คกก.พิจารณา งปม.

สภาผูแทนฯ

หนวยงานในระบบ ววน.

สงคําของบประมาณดาน ววน. ของหนวยงาน

รัฐมนตรีใหคําแนะนําแก กสว.

สํานักงบประมาณ ครม.

PMU
สงคําของบประมาณของ PMU

พิจารณาคําขอ งปม. และ

จัดสรรงบประมาณจากกองทุน

กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญ

คํางบประมาณของ PMU

พิจารณาคําขอ งปม. ของกองทุน

กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญ

คําของบประมาณของหนวยงาน

ในระบบ ววน.

เปดรับคําขอ

งบประมาณ

15 – 30 พ.ย. 62

พ
.ย

. 6
2

ธ.
ค.

 6
2

คําของบประมาณขาขึ้นของระบบ ววน. ใหม

ประมาณ ธค. 2562



กรอบงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ 2564 จําแนกตามประเภทของทุน

1) ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน 
Fundamental Fund

Basic Research Fund & Institutional Capacity 
Building Fund จัดสรรงบประมาณใหกับ PMU เพ่ือ
นําไปสนับสนุนทุนแกโครงการงานวิจัยพ้ืนฐาน และสราง
ความเขมแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ
สถาบันความรูและสถาบันวิจัยในหนวยงาน

Basic Function Fund จัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะดาน ววน. และดําเนินการตาม
พันธกิจของตนเอง ซึ่งอาจรวมโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. 
ระดับชาติ และโครงการริเร่ิมสําคัญของประเทศ

2) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ Strategic Fund

Competitive Funding จัดสรร
งบประมาณใหกับหนวยงานบริหารจัดการ
โปรแกรม (Program Management Unit: 
PMU) เพ่ือนําไปสนับสนุนทุน (Granting) แก
หนวยงานระดับปฏิบัติโดยตองเปนการทําวิจัย
ท่ีเนนตอบยุทธศาสตรและแผนดาน ววน. 
ของประเทศ 

35%

15%

กองทุนสงเสริม ววน

งบประมาณดาน ววน.

50%

4 Platforms 16 Programs



ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund

Basic Research Fund & Institutional Capacity Building 

Fund จัดสรรงบประมาณใหกับ PMU เพื่อนําไปสนับสนุนทุนแก

โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสรางความเขมแข็งของงานวิจัยและ

การบริหารงานวิจัยของสถาบันความรูและสถาบันวิจัยในหนวยงาน



ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ Strategic Fund

Competitive Funding จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน

บริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) 

เพื่อนําไปสนับสนุนทุน (Granting) แกหนวยงานระดับปฏิบัติโดยตอง

เปนการทําวิจัยที่เนนตอบยุทธศาสตรและแผนดาน ววน. ของ

ประเทศ 
4 Platforms 16 Programs













ที่มา: สอวช. 35





แพลตฟอร์มที ่1
การพฒันากาํลงัคนและสถาบันความรู้





แพลตฟอร์มที ่1
การพฒันากาํลงัคนและ

สถาบันความรู้

แพลตฟอรม 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังใหมีคุณภาพ

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for 

All)

P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่สําคัญ 

(Futurium/Observatory/Synchrotron/Space Science/Plasma 

Fusion)





โปรแกรมท่ี 2 ผลิตกาํลังคนระดบัสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกจิสังคมของประเทศ

OKR
O1.2 มีกาํลงัคนระดบัสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกจิสังคมของประเทศ

KR1.2.1 นวตักรรมการจดัการและการฝึกอบรม เพ่ือพฒันากาํลงัคนระดบัสูง ทีส่ามารถตอบ

ความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สอดคล้องต่อความต้องการของการพฒันา

พืน้ที ่EEC 
KR1.1.2 แรงงานมีทกัษะระดบัสูง ตรงกบัความต้องการเพ่ือการพฒันา EEC โดยการจดัหา

และพฒันาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพืน้ที ่EEC ให้ได้ 188,000 คน 

(ผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญภายในป พ.ศ. 2565) 



โปรแกรมที่ 3 สงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตและพฒันาทักษะเพือ่อนาคต

OKR

O1.3 พฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติและทกัษะเพ่ืออนาคต

KR1.3.1 มรีะบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีไ่ด้รับการยอมรับ ทีท่าํให้บุคลากรของประเทศไทยมชุีดความรู้ทกัษะทีจ่ําเป็น

สําหรับอนาคต ทีส่ามารถปรับตวัจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละรูปแบบธุรกจิอย่างฉับพลนั 

(disruption) 

KR1.3.2 ระบบการเรียนรู้ การเสริมทกัษะใหม่ และเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีเ่ข้าถึงได้สําหรับทุกคน ทีถู่ก

นําไปใช้อย่างทัว่ไปและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

KR1.3.3 มพืีน้ทีแ่ละนิเวศการเรียนรู้ทีไ่ด้มาตรฐาน เข้าถึงได้ และถูกนําไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับ

คนทุกวยั โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือเสริมการมทีกัษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทกัษะด้านวจิัย วศิวกรรม และนวตักรรม หรือ

วทิยาการทีสํ่าคญัต่างๆ เช่น การสร้างโรงประลองต้นแบบทางวศิวกรรม (Fabrication Lab for STEM) 

พพิธิภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้ ทุกเมือง 

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญภายในป พ.ศ. 2565) 





โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหน้า และการวิจัยพืน้ฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ



โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหน้า และการวิจัยพืน้ฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (ต่อ)

OKR
O1.5b พัฒนาองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย 

สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต

KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทศัน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคม 

หรือวทิยาการที่สาํคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต อย่างน้อย 5 เร่ืองต่อปี

KR1.5b.2 จาํนวนบทความวจิัยที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ(Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ

ยอมรับ เพิ่มขึน้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี และตดิอันดับ 1 ของ ASEAN ภายใน 2570 

KR1.5b.3 ผลงานวจิัยที่เป็นการค้นพบส่ิงใหม่ (New Discovery) การทาํสาํเร็จเป็นครัง้แรกในโลก (First in Class) หรือการสร้างส่ิงที่ดีที่สุดในโลก 

(Best in Class) อย่างน้อย 3 เร่ือง

KR1.5b.4 เครือข่ายนักวจิัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวจิัยร่วมกับกลุ่มวจิัยสาํคัญของโลกหรือได้รับทุนวจิัย

จากหน่วยงานให้ทุนสาํคัญของโลก เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี

KR1.5b.5 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางด้านวศิวกรรมหรือต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากงานวจิัยขัน้แนว

หน้า อย่างน้อย 10 บริษัท

KR1.5b.6 มีระบบที่เก็บหรือเช่ือมโยงวทิยาการหรือองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ทัง้เชงิปริมาณ 

เชงิคุณภาพ และผู้ถือครองงานความรู้ในปัจจุบันที่สามารถเข้าถงึและสืบค้นและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมีการวเิคราะห์วทิยาการสาํคัญที่ประเทศ

ต้องมีในอนาคต 



โปรแกรมท่ี 6 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการวจิัยที่สาํคัญ



แพลตฟอร์มที ่2
การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย

ของสังคม





แพลตฟอร์มที ่2
การวจิัยและสร้างนวตักรรม
เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม

แพลตฟอรม 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

(Zero-waste/PM 2.5/การจัดการนํ้า)

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง



โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร



โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย



โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง



แพลตฟอร์มที ่3
การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือเพิม่ขดี

ความสามารถการแข่งขนั





แพลตฟอร์มที ่3
การวจิัยและสร้างนวตักรรม
เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถ
การแข่งขนั

แพลตฟอรม 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแขงขัน

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ

(BCG Economy/AI&Data Economy/Creative Economy/ 

Sharing Economy/RDI for S-Curve Industries)

P.11 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

(อุทยานวิทยาศาสตร/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร)

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (ทดสอบ สอบ

เทียบ มาตรฐานรับรองคุณภาพ)



โปรแกรมที่ 10 ยกระดบัความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ



โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิเร่ิมต้น (Startup) พฒันาระบบนิเวศนวัตกรรม และพืน้ที่เศรษฐกจินวัตกรรม



โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพและบริการ



แพลตฟอร์มที ่4
การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ที่

และลดความเหล่ือมลํา้





แพลตฟอร์มที ่4
การวจิยัและสร้างนวตักรรม

เพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ทีแ่ละลด

ความเหล่ือมลํา้

แพลตฟอรม 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา (Personalized Poverty 

Eradication)

P.15 เมืองนาอยู (Smart/Livable City)



โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาํหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม



โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบด็เสร็จและแม่นยาํ



โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ



จุดสาํคญั “การวจิยัตอ้งมีเป้าหมาย” 

การวิจยัจากนีไ้ปทา่นนายกรัฐมนตรีจงึมุง่เน้น BCG (Bio-Circular-
Green Economy) คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว BCG จะครอบคลมุทัง้ 4 sectors สําคญัท่ีเป็น 
sector หลกัของประเทศไทย 
เกษตรและอาหาร

 การแพทย์ สขุภาพ 

พลงังาน วสัดชีุวภาพ 

การทอ่งเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



ทาํไมท่านนายกหรือรัฐบาลชุดน้ีจึงเนน้เร่ืองของ BCG 
• วนันี ้BCG เป็นการสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ กวา่ 3.4 ล้านล้านบาท หรือคดิเป็นกวา่ 21% 

ของ GDP 
• หวงัวา่ทําดีๆ และการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง จะขยบัขึน้มาจากประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท เป็น 

4.4 ล้านล้านบาทใน 3-5 ปีข้างหน้า 

• ซึง่เป็นแหลง่ท่ีสร้างรายได้ให้กบัคนสว่นใหญ่ มีคนกวา่ 18 ล้านคนจะได้ประโยชน์จาก BCG
ยกตวัอยา่งเชน่ 

• Smart farmer ถ้าเราสามารถยกระดบัเกษตรกรให้เป็น smart farmer ได้ 

• สามารถยกระดบัการทอ่งเท่ียวไปสูก่ารทอ่งเท่ียวท่ีมีมลูคา่สงู การทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพได้ จะเกิดการ
สร้างงานเพิ่มขึน้อีกกวา่ 18 ล้านคน 

• รายได้ของเกษตรกรขึน้เป็น 150,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี จากปัจจบุนัท่ีมีอยูเ่พียง 58,000 บาทตอ่คนตอ่
ปี





BCG Economy

Bio-Economy
เศรษฐกิจชีวภาพ

Green Economy
เศรษฐกิจสีเขียว

Circular - Economy
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Economic Wealth Environmental 
wellness

Social 

well-being
Human wisdom

SEP

SDG

Innovate throughout the value chain

Idea Generation
Designing 
Business 
Model/Plan

Financing Production
Sale&

Marketing Distribution













เศรษฐกิจหมุนเวยีน 



แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนเปนแนวทางธุรกิจใหมโดยพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางตลาด ลูกคา และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู รวมถึงใชเทคโนโลยีใหมๆ 
ในการเปลี่ยนระบบผลิตทางตรงจาก Make > Use > Dispose ไปสูระบบ
ผลิตแบบหมุนเวียน คือ Make > Use > Return

เปาหมายและแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเปนการรักษาคุณคาของ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมนอยท่ีสุด 

ท่ีมา: https://www.scg.com/sustainability/circular-economy/about



http://theconversation.com/the-planned-national-waste-policy-wont-deliver-a-truly-circular-economy-103908





สรุปTimeline



ปฏิทินการสงขอเสนอสําหรับหนวยงาน ปงบประมาณ 2563-64

ประเภทของทุน มหาวิทยาลัย หนวยงานในระบบ ววน. ท่ี

ดําเนินงาน.เอง

2563 2564 2564

Basic Research Fund - สงขอเสนอไปยัง PMU B -
Basic Function Fund - - สงขอเสนอไปยัง สกสว.

Strategic Fund resubmit โครงการ 4-5 ดาว ไปยัง 

สกสว.ในวงเงินงบฯท่ีกําหนดเพื่อคัด

กรองรวมกับ PMU (8-15 พย) สงขอเสนอเบ้ืองตนไปยัง 

PMU ท่ีรับผิดชอบ

โปรแกรม

(16-30 พย)

สงขอเสนอเบ้ืองตนไปยัง 

PMU ท่ีรับผิดชอบ

โปรแกรม

(16-30 พย)

สงขอเสนอ Flagship 2563 ไปยัง 

PMU ท่ีรับผิดชอบ (เริ่ม 1 ธค)

มหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติงบแลว

ทํา PA กับ สกสว. เพื่อจัดสงงบฯ



* Basic Research & Institutional Capacity Building Fund เบ้ืองตนจัดสรรผาน B
** สวนท่ีจัดสรรผาน PMU ในระบบ คือ Basic Research & Institutional Capacity Building Fund และ Competitive Funding
*** National (Large) Infrastructure จัดสรรตรงผานกองทุนฯ ในชองทาง 1.2 Basic Function Fund

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ 2564-2566 ขาลง เม่ือไดงบประมาณ

4 Platforms 

16 Programs

นักวิจัย

Competitive Funding 

มหาวิทยาลัย

หนวยงานวิจัยท่ีมี
ภารกิจเฉพาะ

2. Strategic Fund1. Fundamental Fund

วช.A C สวก. สนช. สวรส. อ่ืน ๆ

Program Management Unit: PMU 

50%35%

1.1 Basic Research & Institutional Capacity Building Fund 

B

หนวยงานวิจัย

15%

กองทุนสงเสริม ววน.

1.2 Basic Function Fund

B

all PMU

12 พ.ย. 62



ขอบคุณครับ

Thailand Science Research and  Innovation 
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