บทบาท วช. 5G
และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)
สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (กมอ.)

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
• ราชการประจาทั่วไป รวมถึงร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
• จัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา
จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กกอ. และ กมอ.

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
• ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสาคัญของประเทศ
• จัดทาฐานข้อมูลและดัชนี ว & น
• จัดทามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
• ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น
• ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงาน

สถาบันอุดมศึกษา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
(จะเปลี่ยนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ)

คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ
• เสนอความเห็นต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทและแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• จัดทานโยบาย กรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดทาคา
ของบประมาณ
• บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

สถาบันวิจัยในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
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ภารกิจ หน้าที่และอานาจของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 มาตรา 13 )

1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม

2. การจัดทาฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดาเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญของประเทศ
4. การจัดทามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม
7. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
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หน่วยงานด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน และกรอบ
งบประมาณ ววน.

หน่วยงานด้านการให้ทนุ

หน่วยงานที่ทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
หน่วยงานด้านมาตรวิทยา
มาตรฐาน การทดสอบและบริการ
คุณภาพวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานด้านการจัดการความรู้
จากงานวิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์

สป.อว.

สอวช.

สกสว.

สภาพัฒน์ฯ

สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาฯ

และ
หน่วยงาน
ให้ทุนอื่น ๆ

สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ
ม.รัฐ 9 แห่ง

สวทช.

ปส.

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอื่น ๆ

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

มว.

วศ.

ม.เอกชน 75 แห่ง

ม.ในกากับของรัฐ 25 แห่ง

สช.

สทน.

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

ศลช.

สตร.

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

สสนก.

สนช.

สทอภ.

อพวช.

วว.

กษ.

สธ.

คค.

พม.

พณ.

ก.อื่น ๆ

เอกชน

ชุมชน
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ระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
บริหารจัดการจากนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ โดยมีกลไกและการสนับสนุนผ่านหน่วยให้ทุน
หน่วยให้ทุน

หน่วยงานนโยบายและกรอบงบประมาณ
นโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

นโยบาย
การอุดมศึกษา(สป.อว.)

สวก.

*

หน่วยทาวิจัย

เช่น วว.

วช.5G

สวรส.

สถาบันวิจัย

Funding
Agency/
ODU

สวทช.

มหาวิทยาลัย
*โครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ทปี่ ระเทศยังไม่เคยมีมาก่อน
งบประมาณดาเนินการมากกว่า 3,000 ล้านบาท ต้องมีหลาย
หน่วยงาน/สถาบันวิจัยร่วมดาเนินการในลักษณะ Consortium
5
เช่น Genomics Thailand

ทิศทางใหม่ของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
Multi-year funding
Block grant

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Outcome and impact-driven

ทุนในเชิงรุกตามประเด็นยุทธศาสตร์

Synergy & partnership

• ประสานกับหน่วยให้ทุนอื่น ๆ (สวก., สวรส.)
• มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั้งในและนอกกระทรวง
• ให้ทุนวิจัยครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ

Streamlined process

•
•
•
•

ระบบ Online 100% 5G-funding
กลไก ODU (Outcome Delivery Units)
Program funding และ Matching fund
Monitoring and Evaluation โดยผู้ใช้ผลการวิจัย
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วิธีการทางานแบบใหม่ : วช. 5G
1. ให้ทุนเชิงรุกนาไปสู่การบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท (แทนการตั้งรับ)
โดยใช้สรรพศาสตร์

2. ดาเนินการให้ทุนเป็น Multi-year ซึง่
ผูกพันได้ โดยคานึงถึงประสิทธิผลเป็นหลัก
3. ประสานเป้าหมายกับภารกิจอื่นของหน่วยงาน
ทั้งในและนอกกระทรวงฯ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร

4. Streamlined process
• ใช้ระบบ Online 100% (สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของนักวิจัย
และลดระยะเวลาดาเนินการ)
• มีกลไก ODU ทาให้สามารถรับผิดชอบภารกิจ และเชื่อมโยงการ
ทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงฯ
• มีกลไกให้ทุนเป็น Program funding ได้ และ Matching fund
กับภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มหน่วยงาน และระหว่างประเทศ
• มีระบบ Monitoring and Evaluation ที่สอดคล้องกับระบบ
ให้ทุน online และติดตาม ประเมินผลโดยผู้ใช้งานวิจัย (User)
• ทุกภารกิจมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการให้
ทุนการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการวิจัย การให้รางวัล และ
ฐานข้อมูล โดยใช้ระบบทีมภายใน (Targeted delivery teams)
และหน่วยงานภายนอก (Outcome Delivery Units)
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ

การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
(10 S-curve)

การพัฒนา
สุขภาพ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเชิง
พื้นที่

ทุนพัฒนาบุคลากรและ
การวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
การพัฒนา
บุคลากร
และการวิจัย
เพื่อฐานทาง
วิชาการ

การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
นานาชาติ

นโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
จะดาเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกประเด็นภายในกันยายน 2562

ครั้งที่ 1 : วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 : วันที่ 3 กันยายน 2562
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ระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher)

• 80 คน : ประชากร 10,000 คน ในปี 2580
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นักวิจัยอาวุโส
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ทุนส่งเสริมกลุม่ วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

นักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-career Researcher)
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) (พวอ.)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก
และขนาดย่อม (RISE) (พวอ.)

นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) (พวอ.)

นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Young Researcher)
อาชีวะ
ทุนส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ
ป.ตรี - ป.เอก
คปก. ตรี - เอก / โท - เอก
พวอ. โท / เอก (ฐาน ป.ตรี / ฐาน ป.โท)

คุณสมบัตินักวิจัย
นักวิจัยรุ่นเยาว์
นักวิจัยรุ่นใหม่
นักวิจัยรุ่นกลาง
นักวิจัยอาวุโส

- กาลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือทางานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
ทางานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
ทางานวิจัยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
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Timeline ของการดาเนินงานทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
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แนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
ชุดโครงการท้าทายไทย
และ Spearhead
> 20 ล้านบาท

Policy-driven
(Top-down)

กลุ่มโครงการมุ่งเป้า
5-20 ล้านบาท

โครงการย่อย
0.5-5 ล้านบาท

Investigatorinitiative
(Bottom-up)
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

การพัฒนา
สุขภาพ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อ้อยและน้าตาล
นาโนเทคโนโลยี
ยางพารา
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)

ความเหลี่อมล้า
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน
มนุษยศาสตร์
สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
จิตพฤติกรรม เยาวชนและสังคมไทย
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และคนพิการ
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

9. เศรษฐกิจพอเพียง
10. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
11. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
12. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
13. ความมั่นคงและปัญหา
ชายแดนใต้
14. ศูนย์กลางทางการแพทย์
(Medical Hub)
15. การแพทย์และสาธารณสุข

งบประมาณ
310 ล้านบาท

งบประมาณ
400 ล้านบาท

ผู้สนใจสมัคร
ด้วยตนเอง
ส่งข้อเสนอ
ในระบบ NRMS
ภายใน
วันที่ 31 ส.ค. 62
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
National Research Management System

Researcher

ระบบ
แจ้งเตือน
และติดตาม
ติดตาม
สถานะได้
ทุกขั้นตอน

ระบบ
ใช้งานง่าย

นักวิจัย
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ดาเนินงานวิจัย

Proposal
assessment

ประเมิน
ออนไลน์

ยื่นขอทุน
ออนไลน์
100%
ตรวจสอบ
ความ
ซ้าซ้อนด้วย
ตนเอง

Ongoing &
Monitoring

สรุป
โครงการ
แบบย่อ

ผู้ประเมิน

ติดตาม
สถานะได้
ทุกขั้นตอน
ตรวจสอบ
ความ
ซ้าซ้อน

Research
evaluation
บริหารทุน
ออนไลน์
100 %

วช.
เบิกจ่าย
ออนไลน์

วิเคราะห์
ประสิทธิภาพ
นักวิจัย
ออก
สัญญารับทุน
จากระบบ
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www.nrct.go.th
@nrctofficial

สาหรับดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการบรรยาย

