
โดย ศ.ดร.สมปอง  คลายหนองสรวง
ผูอํานวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย

และการปรับตัวของนักวจิยัในระบบ ววน. 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563



Outline
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และแผนดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม

ระบบงบประมาณการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบริหารโปรแกรมดานการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

2
ภารกิจหนาที่สําคัญของ สกสว. เพ่ือขับเคลื่อนระบบ ววน.



การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม



ระบบบริหารจัดการงานวิจยั (รูปแบบเดิม)

• กฎหมาย และ  Ecosystem ท่ีไมเอื้อใหทํางานวิจัยไดอยาง
สะดวก

ปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัย 

• นโยบายภาพรวมดาน อววน. ของประเทศ ออกโดยสภา
นโยบายฯ 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

• งบประมาณ ดานการวิจัยไมไดถูกบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลกระทบดานการวิจัยท่ีแกปญหา
ประเทศ

• นโยบาย ออกโดยสวนราชการ ท่ีไมไดรวมศูนยอยูท่ีเดียว 
ทําใหไมมีนโยบายดานการวิจัยภาพรวมของท้ังประเทศ

• ความซํ้าซอนของโครงการ เกิดจากการเสนอคําขอไปยัง
แหลงทุนตางๆ

• กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม บริหารจัดการ
เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัย ท่ีตอบโจทย และแกปญหาประเทศ

• คําของบประมาณดาน ววน. ท้ังหมด เสนอผานกองทุนฯ เพียง
ท่ีเดียว

• กฎหมาย และ Ecosystem ท่ีเอื้อใหงานวิจัยสะดวกข้ึน เชน 
กฎหมายดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา

• ไมมีระบบติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ท้ังผลผลิต ผลลัพธ 
ผลกระทบ ท่ีสามารถนําไปบริหารจัดการงานวิจัย และ
นําไปใชแกปญหาของประเทศ 

• เกิดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย ท้ังผลผลิต 
ผลลัพธ ผลกระทบ ท่ีสามารถนําไปบริหารจัดการงานวิจัย และ
นําไปใชแกปญหาของประเทศ 



เปาหมายของการปฏิรูปกระทรวง อว.

เพื่อขับเคลื่อนประเทศผานการสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

และการเตรียมคนไทยสูทศวรรศตวรรษที่ 21

Foundation of the Future

สรางรากฐานแหงอนาคต 

Modern Management Agencies 

(หนวยงานบริหารจัดการสมัยใหม 

ในลักษณะ Quasi-Government 

Agencies)

Leading through Strategic Funding

(ช้ีนําทิศทางดวยทุนวิจัยที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร และนโยบายประเทศที่ชัดเจน)

Flow and Collaboration Network

(มีความรวมมือเครือขายที่เช่ือมโยงการ

ทํางานทั้งภายใน และภายนอก

กระทรวง อว.)

Autonomy with Accountability

(มีความเปนอิสระบนพ้ืนฐานของ

ภารกิจที่รับผิดชอบ บนโจทยตัวช้ีวัด

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน)

Empower 

เพ่ือสรางนวัตกรรม และสรางองคความรู

ของทุกภาคสวนไปพรอมกัน

Policy and Process Innovation

(มีกลไกและกระบวนการทํางานแบบใหม มี

ระบบงบประมาณทั้ง Annual Budgeting 

และ Block Grant/Multiyear Budgeting)

Transformation 

โครงสราง กฎระเบียบ 

ระบบงบประมาณ

หลักการสําคัญ 



การปฏิรูปที่สําคัญจากการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

01 การปฏิรูปการบริหาร

(Administrative Reform)

02

Regulatory Sandbox มาใชอยางเปน

รูปธรรม 

การปฏิรูปกฎหมาย

(Regulatory Reform)

03

กองทุนสงเสริม ววน. เปนกลไกสําคัญในการ

บริหารและจัดสรรงบประมาณ

ในลักษณะ Block Grant และ Multi-year 

Budgeting

การปฏิรูปงบประมาณ

(Budgeting Reform)

ระเบียบอํานวยความสะดวกในการสงเสริม

นวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยี 

หนวยงานที่มีความคลองตัว 

การกําหนดหนวยงานในระบบ อววน.

การพัฒนาระบบขอมูลดาน อววน.



การตัดโอนหนวยงานมาสังกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงศึกษาธกิาร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักงานรัฐมนตรี (สร.)

สํานักงานปลัดวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สป.)

กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สํานักงานรัฐมนตรี (สร.)

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรม (สกสว.)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)



ท่ีมา : สํานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.)

PMU A PMU B PMU C

* PMU A มาจาก Area – based หรือ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)

* PMU B มาจาก Brain Power, manpower หรือ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสรางนวัตกรรม (บพค.)

* PMU C มาจาก Competitiveness หรือ หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)



ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม



นโยบายและยทุธศาสตร อววน. เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570

1
2

3
4

แพลตฟอรมการ
ดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร

1. การพัฒนากําลงัคนและสถาบันความรู 
2. การวิจัยและสรางนวตักรรมเพื่อตอบโจทยทา
ทายของสังคม

3. การวิจัยและสรางนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขัน 4. การวิจัยและสรางนวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชงิ
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

P.1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ

P.2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต
P.5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และการเกษตร 

P.8 สังคมสูงวัย 

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) พัฒนาระบบ

นิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา

P.15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

P.17 Covid-19 and Related Issues



เปาหมายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม



การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นวิจัย





การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นวิจัย



โครงการยุวชนอาสา
โครงการบัณฑิตอาสา

โครงการผูประกอบการรุนใหม

คนไทยยุคใหมแหง

ศตวรรษที่ 21

Quadruple Helix

Brainpower

Manpower

Re-skill/Up-skill

ยุวชนสรางชาติ

ภาครัฐ เอกชน

ชุมชนมหาวิทยาลัย

นักวิจัยรุนใหม

นักวิจัยอาวุโส

การสรางคน



กองทุน

นักวิจัย

Strategic

Fundamental
มหาวิทยาลัย

หนวยงาน

กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม





Healthcare Reinvention Model

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

รูปแบบใหมของการบริการ

ทางสาธารณสุขของประเทศ

ปลดล็อกระบบ

สุขภาพไทยใน

ระดับภูมิภาค

และนานาชาติ 

การพัฒนา

องคความรู

ในบริบท

ตางๆ 



Economic 
Performance

Government 
Efficiency

Business 
Efficiency 

Infrastructure 

Platform 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

Platform 2 การวจัิยและสรางนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยทาทายของสังคม

Platform 3 การวิจัยและสรางนวตักรรมเพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขัน

Platform 4 การวจัิยและสรางนวตักรรมเพือ่การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้าํ

Program 16 การปฏิรูประบบ อววน.

Program 17 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ

PMU สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ

2020

อันดับ 29

IMD World Competitiveness Yearbook 2020, Talent & Digital 2019: summaries

2019

อันดับ 43

Source: Cornell University, INSEAD, WIPO, 2019 
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ระบบงบประมาณ การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม



ระบบการจัดสรร

และบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ

ใหความสําคัญกับผลผลิตมากกวาทรัพยากรที่ใช

กระจายอํานาจใหหนวยรับงบประมาณBlock grant 

และ Multi-year 

budgeting

ความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร

ระดับชาติโดยมี 

Priority setting 

สงเสริมการบริหาร

จัดการงานวิจัยผาน

ระบบ NRIIS 

ระบบการตรวจสอบภายในและความ

รับผิดชอบของผูบริหารหนวยงาน

โดยการสรางระบบการรายงาน

ผลการดําเนินงานและการเงิน

แบบ real-time

กําหนด OKR 

โดยมีหนวยนับที่

ชัดเจน สามารถวัดผลไดอยางสมบูรณและ

นําไปใชจริงอยางเหมาะสมกับเวลา

ใหความสําคัญ

กับการวางแผน

กลยุทธของหนวยงาน 

จายงบประมาณตามแผนกลยุทธ ให

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรหนวยงาน

และยุทธศาสตรระดับชาติ

เนนความรับผิดชอบและความโปรงใส

ในการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณ 
มีธรรมาภิบาล 

ความโปรงใส

ตรวจสอบได

2.

3.

4.

5.

6.

ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์
1.



เครื่องมือที่จะชวยใหการลงทุนงบประมาณสัมฤทธิ์ผล

แผน ววน. และยุทธศาสตร อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570 : 
มีการต้ังเปาหมายระยะยาว OKRs มีการจัด Priority setting

ระบบบริหารงบประมาณและแนวทางการจัดสรรผานกองทุนสงเสรมิฯ (Strategic 
Fund 60% และ Fundamental Fund 40%) โดยจัดสรรงบประมาณแบบ Multi-
year และ Block grant

มีหนวยบริหารจัดการโปรแกรม (Program management unit: PMU) ประสานงาน
กับผูที่มีสวนเก่ียวของในลักษณะของ Quadruple Helix เพื่อตอบโจทยแบบจําเพาะ

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีการถายทอด Objective and Key Results 
(OKRs) ที่ถายทอดลงมาในแตละระดับ โดยจัดใหมีระบบสารสนเทศกลางของประเทศ 
(TIRAs-EPMS-NRMS) ในลักษณะของ Data portal เพื่อเช่ือมโยงขอมูลในทกุระดับ

มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส มีระบบโครงสรางการบรหิารต้ังแตสภานโยบาย, กสว., 
คณะกรรมการติดตามประเมินผล ฯ



3. งบวิจัย

2. การ

สนับสนุนการ

วิจัย

1. นโยบาย

4. สถาบัน

วิจัย

5. บุคลากรวิจัย
6. โครงสราง

พื้นฐาน

7. มาตรฐาน

8. การจัดการ

ผลผลิต

9. การประเมิน

ระบบวิจัย

ระบบวิจัยของประเทศ
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ระบบบริหารจัดการงานวิจยั (รูปแบบเดิม)

• กฎหมาย และ  Ecosystem ท่ีไมเอื้อใหทํางานวิจัยไดอยาง
สะดวก

ปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัย 

• นโยบายภาพรวมดาน อววน. ของประเทศ ออกโดยสภา
นโยบายฯ 

ระบบวิจัยและนวัตรรมของประเทศ

• งบประมาณ ดานการวิจัยไมไดถูกบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลกระทบดานการวิจัยท่ีแกปญหา
ประเทศ

• นโยบาย ออกโดยสวนราชการ ท่ีไมไดรวมศูนยอยูท่ีเดียว 
ทําใหไมมีนโยบายดานการวิจัยภาพรวมของท้ังประเทศ

• ความซํ้าซอนของโครงการ เกิดจากการเสนอคําขอไปยัง
แหลงทุนตางๆ

• กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม บริหารจัดการ
เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัย ท่ีตอบโจทย และแกปญหาประเทศ

• คําของบประมาณดาน ววน. ท้ังหมด เสนอผานกองทุนฯ เพียง
ท่ีเดียว

• กฎหมาย และ Ecosystem ท่ีเอื้อใหงานวิจัยสะดวกข้ึน เชน 
กฎหมายดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา

• ไมมีระบบติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ท้ังผลผลิต ผลลัพธ 
ผลกระทบ ท่ีสามารถนําไปบริหารจัดการงานวิจัย และ
นําไปใชแกปญหาของประเทศ 

• เกิดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย ท้ังผลผลิต 
ผลลัพธ ผลกระทบ ท่ีสามารถนําไปบริหารจัดการงานวิจัย และ
นําไปใชแกปญหาของประเทศ 



กองทุนสงเสริม ววน.

กสว. / สกสว.

สํานักงบประมาณ

มหาวิทยาลัย และ 

หนวยงานในระบบ ววน. 

ยื่นขอเสนอแผนงาน/

โครงการ ไปยัง PMU

PMU ยื่นคําขอ

งบประมาณราย 

Program

(แผนงานและงบประมาณ)

ตามหลักเกณฑที่ กสว. กําหนด

E-budgeting

สกสว. เสนอคําของบประมาณดาน ววน. ม.17(2)

(คําขอ งปม. ของกองทุนฯ) 

ที่ผานความเห็นชอบฯ ไปยัง สงป.

นักวิจัย นักวิจัยนักวิจัย

สงป. จัดสรรงบประมาณดาน ววน. ม.17(2)

ผานกองทุน แบบรายปงบประมาณ 

กองทุน จัดสรรงบประมาณ

ตามแผนดาน ววน และ ทิศทาง

ของ Platform และ Program ไปที่ PMU

PMU จัดสรรงบประมาณใหแก

หนวยงานและบริหารใหเกิด 

Consortium ตอบโจทย OKRs 

ของ Program

คําขอ

ขาข้ึน

จัดสรร

ขาลง

25

กลไกแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ระบบขอมูล

สารสนเทศวิจัย

และนวัตกรรม

แหงชาติ

(NRIIS)

หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

หนวยงาน มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย มูลนิธิ

.......

PMU/Funding Agency

ในลักษณะ Block grant/ Multi year



งบประมาณ ววน. เสนอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 2564 

แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. สป.อว. 4. มว. 

2. Gistda 5. ปส. 

3. สดร. 6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ z
กองทนุส่งเสริม 

ววน.

งบประมาณ ววน. 

สป.อว.

1. Strategic Fund

2. Fundamental 
Fund

PMU A PMU B PMU C

Global & Frontier 

Research 

(16 หนวยงาน)

Technology / 

Innovation

(22 หนวยงาน)

Area-Based and 

Community 

(53 หนวยงาน)

หนวยงานดาน

เศรษฐกิจ 

(22 หนวยงาน)

หนวยงานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

(12 หนวยงาน)

หนวยงานดาน

สังคมและความ

มั่นคง

(30 หนวยงาน)

หนวยงานดาน

สาธารณสุข 

(12 หนวยงาน)

Initiative-

Directed

หน่วยงานส่วนอุดมศึกษา (91 หน่วยงาน)



1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ 
Strategic Fund

กําหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงาน โปรแกรม และแผนงานสําคัญ ซึ่งบริหาร
จัดการโดยหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อ
นําไปสนับสนุนทุน (Granting) แกหนวยงานระดับ
ปฏิบัติโดยตองเปนการทําวิจัยท่ีเนนตอบยุทธศาสตร
และแผนดาน ววน. ของประเทศ 

2) ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน  
Fundamental Fund

2.1 Basic Research Fund กําหนดกรอบและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานท่ีเปน 
การพัฒนานักวิจัย และสรางความเขมแข็งของงานวิจัย
และการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู และ
สถาบันวิจัยในหนวยงาน เพื่อตอบโจทยประเทศ

2.2 Functional-based Research Fund กําหนด
กรอบและจัดสรรงบประมาณตรงไปท่ีหนวยงานตาม
ภารกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งของหนวยงาน และ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ 2564-2566

27
*ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 28 ต.ค. 62

**มติ กสว. ใหแนวทาง และ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน ววน. เห็นชอบในหลักการ ณ วันที่ 16 มกราคม 63

กรอบวงเงินสําหรบัทนุสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ไมนอยกวารอยละ 50 และ

ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ไมเกินรอยละ 50



64,117.42

37,000

56,170.68

41,864.40

37,476.42

15,779

55,506.73

36,060.52

24,403.33

17,189

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564

การเปรยีบเทียบงบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ 2561 - 2564

เสนอขอ

งบประมาณ

ปรับกรอบวงเงิน 

Pre-ceiling

ปรับกรอบ

งบประมาณเร่ิมตน

กรรมาธิการพิจารณา

งบประมาณ

หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (วิจัยและนวัตกรรม)

แผนยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

9.53 % 4,0816,19611,488

นอกกองทุน 
7,740 

4,350

69,311.46

47,192

6,089

?

19,916.63
?

กองทุน ววน.

Update 31 มีนาคม 2563

กองทุน ววน.

12,555

20,295
5.52 %

นอกกองทุน 
7,431 

กองทุน ววน.

12,555

19,986

28



การบริหารโปรแกรมดาน

การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม



P 1-17





P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P.17 การแก้ไขปัญหา

วิกฤตของประเทศ

P17 การแก้ไขปัญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

โปรแกรมที่ PMU รับผิดชอบ





ภารกิจหนาท่ีสําคัญของ สกสว. เพื่อขับเคลื่อนระบบ ววน.













Thank You





International Institute for Management 
Development (IMD)

42

Thailand 258 20 27 45
Source: International Institute for Management Development (IMD), 2019



Global Innovation Index (GII): THAILAND

43
Source: Cornell University, INSEAD, WIPO, 2019 

Overall of Thailand’s Rankings in the 7 GII Areas 2019
43rd Thailand ranks 43rd among 
the 129 economies featured in the 

GII 2019.

4th Thailand ranks 4th among the 
34 upper middle-income 

economies.

10th Thailand ranks 10th among 
the 15 economies in South East 

Asia, East Asia, and Oceania.



สํานักงบประมาณ กองทุนสงเสริม ววน. PMU/หนวยงาน นักวิจัย
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