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แนวทางการจดัสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564-2566
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* PMU PMU 



P1 สรา้งระบบผลติและพฒันา   
ก าลงัคนใหม้คีุณภาพ

P2 ผลติก าลงัคนระดบัสงูรองรบั 
EEC

P3 ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
และพฒันาทกัษะเพื่ออนาคต

P4 AI for All

P5 Frontier Research/ Blue Sky 
Research Fund 

P6 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
ทางวทิยาศาสตรท์ีส่ าคญั 

P16 การปฏริปูระบบ อววน.
(Future Lab)

P10 RDI for New Economy

P10.1 BCG in Action

P12 โครงสรา้งพืน้ฐานทาง  
คุณภาพและบรกิาร

P16 การปฏริปูระบบ อววน. (Deep-
Science Tech Innovation Platform)

P13 Sustainable communities

P14 ขจดัความยากจนแบบ  
เบด็เสรจ็และแมน่ย า

P15 เมอืงน่าอยู่

P7 โจทยท์า้ทายดา้นทรพัยากร   
สิง่แวดลอ้ม และการเกษตร 

P8 สงัคมสงูวยั

P9 สงัคมคุณภาพและความมัน่คง

P10.1 BCG in Action
(เฉพาะ Smart Farming)

P11 พฒันาระบบนิเวศนวตักรรมและ
พืน้ทีเ่ศรษฐกจินวตักรรม

P12 BCG 
(เฉพาะ “Genomics Thailand”)

* PMU PMU 

P16 การปฏริปูระบบ อววน.
(Global Partnership Fund,  ฐานขอ้มลู
วจิยั)





PMU โดย วช. เปิดรับข้อเสนอ
4-5 ดาว ท่ีเป็นโครงการ
ต่อเนื่องและไม่ตรงกับ 

Flagship โดยใช้งบประมาณ
จากกองทุน ววน.

PMU เปิดรับข้อเสนอ 4-5 
ดาว ท่ีตรงกับ Flagship





แนวทางการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

• งบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้าน ววน. 
(แผนงานพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา  

• สอดคล้องยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการ
พัฒนา 4 Platforms 16 Programs     
27 Flagships

• กรอบงบประมาณ ววน. จัดสรรจาก สงป. 
โดยตรงไปที่หน่วยงาน และ   กองทุน 
ววน. 

• การให้ทุนด าเนินการผ่าน PMU

• งบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้าน 
ววน. จะก าหนดกรอบวงเงินโดย 
สอวช. และ สกสว.

• งบประมาณ ววน. จัดสรรผ่าน
กองทุน ววน. โดยสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา 
4 Platforms, 16 Programs,    
XX Flagships

• การให้ทุนด าเนินการผา่น PMU

ปี 2564ปี 2563 ช่วงเปลี่ยนผ่าน



Research and Innovation Ecosystem 
Coordination from Policy, Budget Allocation, and Research Funding

สป.อว.

สกสว.สภานโยบาย อววน.
สอวช. 

Policy and Budget Allocation Program 

Management 
Units (PMU)

R&I 
Operation

สวทช. มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย

เช่น วว.

ภาคเอกชน

กองทุน ววน.

A

C

Bสวก.

วช.

สนช.

สวรส.



แนวทางการบริหารจัดการทนุวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ

Thailand Grand Challenges) 
> 20 ล้านบาท

▪ เป็นการก าหนดทิศทาง RDI ที่สอดคล้องกับ National 
Agenda เป็นเรื่องส าคัญ ยาก และท้าทาย – จึงต้องใช้
หลายศาสตร์ และหลาย Partners
▪สังคมและประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ว่า              

ท าไมจึงท าวิจัยและจะเกิดผลอะไร
▪ ผู้ก าหนดนโยบายสามารถก ากับทิศทางและ     

ขับเคลื่อนเป้าหมายและแผนได้
▪ รวมพลังของนักวิจัยและเครือข่าย RDI 

ในทิศทางเดียวกัน
▪ค านึงถึงเป้าหมายเป็นหลัก ส าคัญ           

เข้าใจได้ง่าย และจับต้องได้
▪ SEP for SDGs
▪ประสานกลไกที่ร่วมกับต่างประเทศ 

(Thailand10)

กลไก Grand Challenges ส าคัญอย่างไร และเลือกอย่างไร



กลไกการให้ทุน Thailand Grand Challenges

• ยืนยันหัวข้อ
• Key stakeholders (รัฐ/เอกชน/

ชุมชน/มหาวิทยาลัย/ตปท.)

The Challenges

• ประเด็นท้าทายโดยก าหนด 
Objectives, Key Results, 
Budget, Timeline
(ตอบโจทย์แผน ววน.)

Action Participation

•สรรหา และ/หรือรับสมัคร กลุ่มวิจัย
• หน่วยงาน/กลุ่มหน่วยงาน (Consortium)
• แต่ละ Topic อาจมากกว่า 1 หน่วยงาน/กลุ่ม
หน่วยงาน
• ให้กระบวนการมีส่วนร่วม Quadruple Helix
คัดเลือกหน่วยงาน/กลุ่มหน่วยงาน (Consortium) 

Topic /Issues

กสว. ก าหนดกรอบแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกรอบงบประมาณ
ตามนโยบายของสภานโยบาย อววน.

PMU วช.  ก าหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรม (Program) 
หัวข้อวิจัยและ OKR

OKR



ทุนวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย
(Grand Challenges)

นโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

การพัฒนา
เส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและ

นวัตกรรมและ
การวิจัยเพื่อ

ฐานทาง
วิชาการ 

(ทั้ง วทน., 
สังคมศาสตร,์ 
มนุษยศาสตร)์

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและนวัตกรรม

และการวิจัยเพ่ือฐานทางวิชาการ

การสร้าง
เครือข่าย

ความร่วมมือ
นานาชาติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ วช. ด าเนินการ
**กรอบงบประมาณปี 2563 ที่จัดสรรใน Grand Challenges ประมาณ 2,000 ล้านบาท

สังคมสูงวัย การบริหารจัดการน้ า การเกษตรและ
อาหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การแพทย์และ
สาธารณสุข

ความเหลื่อมล้ าและ        
ความเสมอภาค

เศรษฐกิจฐานราก             
และการพัฒนาชุมชน

เมืองน่าอยู/่
Smart city

คนไทยในศตวรรษ
ที่ 21

ความม่ันคง       
ในมิติใหม่ เชื่อมไทยเชื่อมโลก การรับมือ

เทคโนโลยีใหม่

15
พฤศจิกายน 

2562

ธันวาคม
2562

มกราคม 
2563

เศรษฐกิจและ         
การบริการยุคใหม่ พลังงาน การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

*ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563

PM2.5 Air Qualityระบบการจัดการน  า        Active and Productive Aging คุณภาพและผลผลิตสินค้าการเกษตร
เพื่อบริโภคและส่งออก
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ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา

1
2

3
4

1.การพัฒนาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

4.การวิจยัและสรา้งนวัตกรรมเพือ่การพฒันา   
เชิงพื้นที่และลดความเหลือ่มล้ า

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

P.1 ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ 
(National Brain Power Ecosystem) 

P.2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต
P.4 AI for All
P.5 การวิจัยขั นแนวหน้า (Frontier Research)
P.6 โครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและการ

วิจัยพื นฐาน

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร 
- Circular Economy/ เน้น Zero-waste/PM2.5/Smart 

Farming/การจัดการน  า
P.8 สังคมสูงวัย 
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.10 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy)
- BCG Economy/ AI& Data Economy/ Creative Economy/ 

Sharing Economy/ RDI for S-Curve Industries
P11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation              

Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยาน
วิทยาศาสตร์/ EECi/ เมืองนวัตกรรมอาหาร 

P.12 โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพและบริการ (National     
Quality Infrastructure & Services: NQIS)

P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า
P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/ Livable City)

Strategic 
Platforms



1. Use "Grand Challenges" as a game changer in the identifying and 

managing key RDI agenda

2. Leverage from Global GC, Thailand as member of Global Grand 

Challenges Family (Thailand x10 Program)

•Identify 3-5 Global issues that Thailand can join as one of the key 

partners

•If possible, on the C. Circular Economy

•Leverage the power of the global network (x10 in global scale)

3. Focus on Thailand and ASEAN issues

4. Realize the concept of "SEP for SDG",  SEP in Action

•SEP for SDG, focus on BCG (esp C) as key component of 
Thailand 4.0

Guiding Principles

Grand Challenges Thailand


