
การพฒันาโจทยว์จิยัและการบรูณาการ
เขยีนโครงการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

และเป้าหมายของประเทศ 

โดย    สนัุนทา สมพงษ์ 

ทีป่รกึษาการวจิัย 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.)    
 

 

 บรรยาย  ณ   หอ้งราชพฤกษ์   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฏรธ์าน ี    จงัหวด้สรุาษฏรธ์าน ี 

    วันที ่   28  มถินุายน    2560 



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยมุง่เป้าปีงบประมาณ 2561 

ประกอบดว้ย 23 กลุม่เรือ่ง ดงันี ้

7.สตัวเ์ศรษฐกจิ 

8. สมนุไพรไทย อาหารเสรมิ และสปา 

9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความ
ปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 
 

 

10. พลาสตกิชวีภาพ  

11. การแพทย ์และสาธารณสขุ 

12.วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์
และเวชภณัฑ ์

1. ขา้ว 

2.    มนัส าปะหลงั 

3. ยางพารา 

4. ออ้ยและน า้ตาล  

5. ปาลม์น า้มนั  

6.พชืสวน (ไมผ้ล พชืผกั  

และไมด้อกไมป้ระดบั)  



แผนงานสง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยมุง่เป้าปีงบประมาณ2561 

19. วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มและ SMEs  

20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
 

21.การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว  
 

 
22. ประชาคมอาเซยีน 
 

23. มนุษยศาสตร ์
 

13.การคมนาคมขนสง่ระบบราง  

14.โลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทาน 

15.การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

. 

16. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

 

17.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

18.  สิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศความ
หลากหลายทางชวีภาพ  



คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใตส้ภา
นโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ 

1.คณะกรรมการบรูณาการบรหิารจัดการปฏริปูระบบวจัิยและนวัตกรรม 

2.คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายและยทุธศาสตรว์จัิยและนวัตกรรม 

3.คณะอนุกรรมการดา้นการพัฒนาบคุลากรวจัิยและนวัตกรรม 

4.คณะอนุกรรมการดา้นการปรับระบบงบประมาณวจัิยและนวัตกรรม 

5.คณะอนุกรรมการดา้นการปรับปรงุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 



ปรับทศิทางนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยและนวัตกรรมของประเทศ  

1.การวจิัยและนวตักรรมทีม่าจาก Supply Side (ตอบโจทยผ์ูว้จิัย)  การวจิัยและนวตักรรม
ทีม่าจาก Demand Side (ตอบโจทยป์ระเทศ ตอบโจทยส์งัคม ตอบโจทยเ์อกชน) 

2.หวัขอ้วจัิยเป็นชิน้ๆ (Fragmented Research Projects) (เบีย้หวัแตก)วาระการวจิัยเรือ่ง
ใหญ่ๆ  ทีช่ดัเจน (Integrated Research Agendas) (บรูณ าก ารในองคร์วม) 

3.Something in Everything (แตะทกุเรือ่ง แตไ่มเ่กง่สกัเรือ่ง)Everything in Something 
(เกง่บ างเรือ่งทีส่ าคญั แตเ่กง่สดุๆ) 

4.เนน้พัฒนาความเป็นเลศิทางเทคโนโลย ี(State of the Art Technology)เนน้การพัฒนา
และการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม (Appropriate Technology) 

5.ตา่งคนตา่งคดิ (เกดิคว ามซ ้าซอ้นและข าดพลงั)สรา้งเครอืขา่ยการพัฒนานวตักรรม และ
การวจิัยอยา่งเป็นระบบ (ประช ารัฐ/เครอืข า่ยระหว า่งประเทศ) 

ทีม่ า : ดร. สวุทิย ์เมษินทรยี ์(๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐) 



การทบทวนปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรงบประมาณในระบบวจัิยและนวัตกรรม  

แผนการขับเคล่ือนและปฏรูิประบบวจัิย
แบบบูรณาการของประเทศและกรอบ
ยุทธศาสตร์การวจิัยแห่งชาต ิ๒๐ ปี  โดย 
รอง นรม. พล.อ.อ.ประจนิ จ่ันตอง  

Roadmap การวิจยัและ
นวัตกรรม  โดย รมต. ดร.สุวิทย์ เมษิ
นทรีย์  

ข้อเสนอแนวทางการปฏรูิป
ระบบวจิัย พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรมของไทย 

๑.นโยบายระยะสัน้และจัดสรร
งบประมาณรายปี ไมส่ามารถท างาน
วจิัยขนาดใหญต่อ่เนือ่งได ้ 
๒.โจทยว์จิัยไมต่รงกบัทีป่ระเทศหรอื
อตุสาหกรรมตอ้งการ  
๓.หน่วยวจิัยเฉพาะทางมนีอ้ย โดย 
เฉพาะเทคโนโลยชีัน้สงูทีอ่ตุสาห 
กรรม ตอ้งการ  
๔.งานวจิัยกระจัดกระจาย ไม่
เชือ่มโยงสูก่ารผลติและบรกิาร  
๕.โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวเิคราะห ์
ทดสอบและการรับรองมาตรฐานมี

๑.การวจิัยและนวตักรรมทีม่าจาก 
Supply Side (ตอบโจทยผ์ูว้จิัย)  
๒.หวัขอ้วจัิยเป็นชิน้ๆ (เบีย้หวัแตก) 
(Fragmented Research Projects)  
๓.Something in Everything  
(แตะทกุเรือ่ง แตไ่มเ่กง่สกัเรือ่ง)  
๔.เนน้พัฒนาความเป็นเลศิทาง
เทคโนโลย ี(State of the Art 
Technology)  
๕.ตา่งคนตา่งคดิ (เกดิความซา้ซอ้น
และขาดพลงั)  

“การลงทุนระบบวิจัย 
พัฒนาและการสร้าง
นวัตกรรมมีการลงทุนต ่า
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ท า
ให้มีองค์ความรู้น้อย
เกินไป”  



กรอบแนวทางการปรับระบบจัดสรรงบประมาณ 
การวจัิยและนวตักรรมของประเทศ  

ปัญหาด้านนโยบาย  การจัดสรรและบริหาร
งบประมาณ  

การตดิตามประเมนิผล  ปัญหาการผลักดันการน า  
ว และ น ไปใช้ประโยชน์ 

๑) ก าหนดให้แผน
ยุทธศาสตร์วจิัยและ
นวัตกรรมแห่งชาตเิป็น
กรอบหลักในการจัดสรร
งบประมาณ โดยจัดท าแผน
แม่บทบูรณา
การงบประมาณให้
ครอบคลุมแผนการลงทุน
วจิัยและนวัตกรรม 
บุคลากร และโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่อสนับสนุนการ
วจิัยและนวัตกรรมที่ส 

 ๒) ปรับระบบประมาณ  
•งบประมาณบูรณาการ
การวจิัยและนวัตกรรม โดย
การจัดสรรงบแบบก้อน 
(Block Grant) ให้
รองรับโปรแกรมวจิัยและ
นวัตกรรมหลัก                 
( Program-based ) ที่
ถูกจัดล าดับความส าคัญสูง
และต้องด าเนินการ
ต่อเน่ือง( Multi Year)  
•

๓) จัดท าระบบ/กลไกการ
ตดิตามและประเมนิผล
โปรแกรมวจิัยและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยให้มีการประเมนิผล
กระทบและความคุ้มค่า 
และรายงานผลต่อสภา
นโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ 

๔) เพิ่มกลไกการสนับสนุน
การวจิัยให้แก่หน่วยงาน
ภาคเอกชน และส่งเสริมใน
การลงทุนงบประมาณด้าน
วจิัยและนวัตกรรมของ
ภาครัฐและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนร่วมลงทุนและ
เป็นผู้น าในด้านวจัิยพัฒนา
และนวัตกรรม และ
มาตรการทางการเงนิ  



เป้าหมายการปรับระบบงบประมาณการวจิัยและนวตักรรม  

เพือ่ใหร้ะบบงบประมาณสามารถเป็นกลไก 

1.ในการขบัเคลือ่นการวจัิยและนวัตกรรมของประเทศมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย
ตามยทุธศาสตรช์าต ิ

2.ผลักดนัใหเ้กดิการงานวจัิยทีม่คีณุภาพและและสง่เสรมิใหม้กีารนา
ผลงานวจัิยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชนใ์นทกุมติ ิ

3.ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการวจัิยและนวัตกรรมของประเทศ
เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการลงทนุเพือ่การวจัิยและนวัตกรรม 



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

วจัิยและพัฒนา 
- ขอ้รเิริม่ใหมต่าม 
นโยบายรัฐบาล 
- บัญชนีวตักรรม
และสิง่ประดษิฐ ์

 

เป้าหมายแผน
ฯ 12 
  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวตักรรมเพือ่ยกระดบัความสามารถ 
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน

ฯ 12 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจิยัและ
พัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองค์

ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิย

และนวตักรรม 

1. นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชน ไมต่ า่กวา่ 3 
เรือ่ง 
2 . ลดคา่ใชจ้า่ยในการในการลงทนุหรอืการใหบ้รกิารของ
ภาครัฐ .....ลา้นบาท 
3. แกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความมัน่คง สิง่แวดลอ้ม และ
คณุภาพชวีติประชาชน ในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล 5 
ประเด็น 
4. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ .. 
5.  สัดสว่นทีน่ าไปใชใ้นสังคม ... รอ้ยละ 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใช ้

อา้งองิในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ
รอ้ยละ 50  

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพฒันา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10  
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน 
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวตักรรม
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

วจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 เทา่ ของ
คา่ใชจ้า่ยวจัิยและนวัตกรรมของรัฐ 
 1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด 
2. มลูคา่การลงทนุในการ 

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐาน เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

วจัิยและนวตักรรม
ในอตุสาหกรรมและ 
คลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

-  วจัิยและพัฒนาเพือ่ความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่
ย่ังยนื 
-  วจัิยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ 
โครงการทา้ทาย 
การพัฒนาสิง่ประดษิฐต์น้แบบ 
โครงการมุง่เป้า 

-   การจัดการความรูก้ารวจัิย เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนา
ชมุชนและสังคม  

พัฒนา
ระบบ/ 
มาตรฐา
น วจัิย 

1. วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้ีม่ศีักยภาพ 
2. วจัิยประยกุต ์ตามสาขา
ยทุธศาสตร ์

 
 1.โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่
ตพีมิพร์ะดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ 50  
2.โครงการวจิัยทีส่ามารถก าหนดแนวทาง
น าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 
50 
 

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน
อตุสาหก
รรม 

พัฒนา
บคุลากร
วจัิยและ
นวตักรรม 

1. มลูคา่โครงการของรัฐทีม่กีารลงทนุกับภาคเอกชนในลักษณะ co-funding ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของ

มลูคา่โครงการทัง้หมด  
2. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีคา่ใชจ้า่ยการวจัิยและพฒันา รอ้ยละ 

20 ตอ่ปี 
3. โครงการวจัิยและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและ 
    คลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิรมิของรัฐบาล จ านวน  ..  
4  รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวตักรรมเกดิการจัดซือ้จัดจา้ง
จากภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ ... ของรายการ 

5มจี านวนนวตักรรมทีข่ ึน้บญัชจี านวน ... รายการ 
6ผลงานวจัิยและนวตักรรมน าไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรม
และคลสัเตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

1.ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้งนวัตกรรมทีภ่าครัฐ
สามารถน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ ่ากวา่5 เรือ่ง 

2.ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่ก าหนด
นโยบายของภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานที่
รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70  

3.ผลงานวจัิยทีถ่กูน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนและ
สังคม รอ้ยละ 70 

 

พัฒนา
โครงสร ้
าง

พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวัตกรร

ม 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย
แผนบรูณาการ 

แนวทาง
ด าเนนิงาน 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  
เป็นรอ้ยละ 45 

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15 คนตอ่ประชากร 
10,000 คน 4. นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

จ านวนหน่วยงานที่
ไดรั้บการรับรองหรอื
ขึน้ทะเบยีนมาตรฐาน
การวจัิย เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 20 

 

ผูรั้บบรกิารดา้น
มาตรฐาน (ทดสอบ/
สอบเทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) เพิม่ข ึน้
รอ้ย 10 ตอ่ปี  

 

การจา้งงานใหมข่อง
บคุลากรวจัิยและ

นวัตกรรมเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 ตอ่ปี 

 
 

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิย
และนวัตกรรมมกีารใช ้

งานรว่มกันระหวา่ง 2 
หน่วยงานขึน้ไป 

 

สะสมองคค์วามรู ้

จ านวนโครงการทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 มกีารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ NRMS ตัง้แต ่1. Proposal Assessment 2. Ongoing and Monitoring และ 3.Reserch Evaluation รอ้ยละ 100 ของการด าเนนิงาน 

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้
เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25 

2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

7. มูลคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 

* วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้หมายรวมถงึวจัิยและนวตักรรม 

3. อันดบัความสามารถการแขง่ขันโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นเทคโนโลย ีจัดโดย IMD อยูใ่นล าดับ ..   



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่
แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพ
ชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจิยัและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ

เป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจิยัและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี

ศกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ที่
สนับสนุนการวจิัยและนวัตกรรม 

1. ขา้ว 
2. มนัส าปะหลัง 
3. ยางพารา 
4. ออ้ยและน ้าตาล 
5. ปาลม์น ้ามนั 
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั) 
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8. พลาสตกิชวีภาพ 
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภยั

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้ 
10.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภณัฑ ์
11.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME) 
12.การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15.การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16.การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17.ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ 
18.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ 
20.การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21.มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22.ประชาคมอาเซยีน 

 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences) 

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology) 

3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences) 

4. เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences) 

5. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences) 
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)  

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice  
2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good 
Laboratory Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี
ชวีภาพ 

9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  

มุง่เป้า สาขาการวจิัย 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

มาตรฐานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1.การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทีท่นัสมัยเพือ่การเกษตร 

2.นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor 

3.การพฒันาพลังงานทดแทน 
4.Smart Government 
5.ระบบขนสง่ทางราง 
6.การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ (Climate Technology) 

7.Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation (APASTI) 
9.การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการ
ภัยพบิตั ิ 

10.การจัดการน ้า  
11. การพฒันา Technological deepening 
Startup 

  

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Agenda 
– Program based) 

1. การพฒันาสมนุไพรไทยครบวงจร 
2. นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
3. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล  
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
5. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมัน่คงทาง

สงัคมมนุษย ์
6. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 

 

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice 
3.การทดสอบ 
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิย
เฉพาะทาง 
2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม  

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม 
 

1.ทนุการศกึษาวจัิย 
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้น
และนวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 
 

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 



 

เป้าหมายแผนฯ 
12 
  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถการแขง่ขันของ
ภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน

ฯ 12 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  

เป็นรอ้ยละ 45 

 
  6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้บัภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15 คนตอ่
ประชากร 10,000 คน 

4. นวตักรรมทางสังคมและนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
ทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจัิย
พืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองค์

ความรู ้เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ 25 

   2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

   7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา 
    มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 



 
 

บญัชนีวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ ์

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

 
1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย  กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด** 

 
2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5    เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจัิยและ
นวัตกรรมของรัฐ**  

 
1.  เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดัแนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

 
  วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมและ   คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้    รเิริม่ใหมต่ามนโยบายรัฐบาล 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

1. โครงการวจัิยและนวัตกรรมสอดคลอ้งกับ 
      อตุสาหกรรมและ  คลสัเตอรเ์ป้าหมายและ
ขอ้รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 20 
โครงการ  

 
 
2. ผลงานวจัิยและนวัตกรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น  อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

1. รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวัตกรรม 
 
     เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจากภาครัฐเป็นจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 10 รายการ 

 
2. มจี านวนนวัตกรรมทีข่ ึน้บญัชจี านวน 80 
รายการ 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

การสรา้ง ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

• 1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่

• 2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

• 3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้ี
และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

• 4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 

• 5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 

• 6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

• 7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์

• 8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี
ชวีภาพ 

• 9. อตุสาหกรรมดจิติอล 

• 10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

• 11 ASEAN Plan of Action on Science 
Technology and Innovation (APASTI) 

• 12 การพฒันา Technological deepening 
Startup 

• 13 นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor 

โอกาส ความเสมอภาคและ 
เทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

• 1. ระบบขนสง่ทางราง 

• 2.การสรา้งโอกาสในการ
สรา้งนวตักรรมทีท่นัสมยัเพือ่
การเกษตร 

• 3.  Smart Government 

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่ 
ส ิง่แวดลอ้ม  

• 1.การจัดการน ้า  

• 2.การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่
ป้องกนัและจัดการภัยพบิตั ิ 

• 3.การจัดการเทคโนโลยรีองรับ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
(Climate Technology) 

• 4.การพัฒนาพลงังานทดแทน 

• 5.Bioeconomy  

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 



เป้าหมายที ่2.   วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็ง 
 

ดา้นสงัคม ชมุชน ความม่ันคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ า่กวา่   รอ้ยละ  15   ของผลงานทัง้หมด 
 

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความมั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ 
 
ประชาชนในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น 

 
1.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคมไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงาน
ทัง้หมด 
 

 
2.  สงัคม 

ตวัชีว้ดั 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

 ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้ง    นวัตกรรมทาง   สงัคมหรอื นวัตกรรม       ส าหรับ ผูส้งู  อายแุละผู ้ พกิาร  ภาครัฐรอ้ยละ 60   ของ โครงการ  

เป้าหมาย 
 

แผนบรูณาการ 

 
ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย 

แผนบรูณาการ 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

การจัดการความรูก้ารวจัิย 
เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาชมุชนและสงัคม 
เพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 
 

 
 
 

 วจัิยและพัฒนาเพือ่ความ 
มั่นคง สงัคม และการพัฒนา
ทีย่ั่งยนื 

วจัิยและพัฒนาในประเด็น
ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ 
•ทา้ทายไทย 
•มุง่เป้า 
  

 ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็น  แนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของ   ภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานที ่ รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70    ของโครงการ  

 ผลงานวจัิยสามารถน าไปใชใ้นการ   พัฒนาชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 70    ของโครงการ  



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม
ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.1.การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

2.ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และระบบนเิวศ 

3.การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

4.การพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

6.พลาสตกิชวีภาพ 

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
ตอ่ ส ิง่แวดลอ้ม  

1.1.การคมนาคม
ขนสง่ระบบราง 

2.วสิาหกจิชมุชน 
และวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

3.โลจสิตกิสแ์ละโซ่
อปุทาน 

4.การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ 

5.นวัตกรรมทางสงัคม 
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 

6.ประชาคมอาเซยีน  

โอกาส ความเสมอ
ภาคและ เทา่เทยีม
กนัทางสงัคม 

1.1.ความ
เขม้แข็งของ
ชมุชนฐานราก 

2.การศกึษาและ
สรา้งสรรคก์าร
เรยีนรู ้
มนุษยศาสตร์
และจติ
พฤตกิรรม
ศาสตร ์

การพฒันาและ 
เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน  

1.1.การบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่ว 

2.การพัฒนาสมนุไพร
ไทยครบวงจร 

3.วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอื
ทางการแพทยแ์ละ
เวชภัณฑ ์

4.ขา้ว 

5.มันส าปะหลัง 

6.ยางพารา 

7.ออ้ยและน ้าตาล 

8.ปาลม์น ้ามัน 

9..พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ 
ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก 
ไมด้อกไมป้ระดับ) 

10.สตัวเ์ศรษฐกจิ 

การสรา้ง 
ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

1.1.นโยบายเพือ่
การพัฒนาความ
มั่นคงทางสังคม
มนุษย ์

2.ความมั่นคง และ
ธรรมาภบิาล  

3.อาหารเพือ่เพิม่
คณุคา่และความ
ปลอดภัยส าหรับ
ผูบ้รโิภค และ
การคา้ 

ความม ัน่คง  



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.ขา้ว 
2.มันส าปะหลงั 
3.ยางพารา 
4.ออ้ยและน ้าตาล 
5.ปาลม์น ้ามัน 
6.พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ) 
7.สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8.พลาสตกิชวีภาพ 
9.อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภค และ
การคา้ 

10.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ ์
11.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
12.การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15.การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16.การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17.ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ 
18.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 
20.การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21.มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22.ประชาคมอาเซยีน 

 

มุง่เป้า 

 
ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based) 

1.ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ 
2.การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร 
3.นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
4.ความมั่นคง และธรรมาภบิาล  
5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

6.นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทาง
สงัคมมนุษย ์

7.ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 



เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา 
 

เพือ่สรา้ง  /  สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 
  
2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใช ้แกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50 

 
ตวัชีว้ดั 

 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้
ทางดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตาม
สาขาการวจัิยโดยเนน้ดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ศลิปะ วัฒนธรรม    คณุธรรม
และจรยิธรรม อยา่งเหมาะสม 
 

 
 
โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ 
 
ตพีมิพ ์ระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ  
 
50**  
 

เป้าหมายแผนบรูณาการ 
 

 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมายแผนบรูณาการ 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

3.  สะสมองคค์วามรู ้

วจัิยประยกุตเ์ชงิลกึหรอืตอ่ยอดเพือ่ 
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ 
หน่วยงาน 
 

 
 

โครงการวจัิยทีส่ามารถก าหนดแนวทาง 
น าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื  น าไปใชแ้กไ้ข 
 
ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50 
 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่3.   วจัิยและพัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

การสรา้ง ความสามารถในการ
แขง่ขนั 

• วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   Sciences) 

• วศิวกรรมและเทคโนโลย(ีEngineering and 
technology) 

• เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences) 

โอกาส ความเสมอภาคและ เทา่
เทยีมกนัทางสงัคม 

• สงัคมศาสตร ์(Social Sciences) 

• มนุษยศาสตร ์(Humanities) 

• วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical 
and Health Sciences) 



เป้าหมายที ่4.    พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุน 
 

การวจิัยและนวตักรรม 

 
1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้     รอ้ยละ 20 
 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การด าเนนิการวจัิยและพัฒนา ลดลง
เฉลีย่รอ้ยละ10 
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน** 
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวัตกรรม   เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

 
4.โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ตวัชีว้ดั 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

พัฒนาระบบ/ 
มาตรฐาน วจัิย 

พัฒนาระบบ/มาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

พัฒนาบคุลากรวจัิยและ
นวัตกรรม พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นการวจัิยและนวตักรรม 

เป้าหมาย 
แผนบรูณาการ 

 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมายแผนบรูณาการ 

 

 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 
 

   
จ านวนหน่วยงานที ่

ไดรั้บการรับรอง หรอืขึน้   
ทะเบยีน  มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 

  

 

 
ผูรั้บบรกิารดา้นมาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบเทยีบ/
รับรองมาตรฐาน) 

 เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี  
 
 
 
 

 

 การจา้งงานใหมข่อง
บคุลากรวจัิยและ 

นวัตกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ  
10 ตอ่ปี** 

 
 
 

 

รอ้ยละ 20 ของโครงสรา้ง
พืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม 

มกีารใชง้านรว่มกนั 
ระหวา่ง  

2 หน่วยงานขึน้ไป 
 
 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวตักรรม 

การสรา้ง ความสามารถในการแขง่ขนั 

• หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง 

• อทุยานวทิยาศาสตร ์

• Pilot Plant 

• ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม  

• ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 

• การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture Practice, 
Good Manufacturing Practice 

• การทดสอบ 

• การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

• 1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 

• 2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory Practice 

• 3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิา 

• 4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 

• 5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

การพฒันาและ เสรมิสรา้ง ศกัยภาพคน  

• 1.ทนุการศกึษาวจัิย 

• 2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม 

• 3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 

• 4.การพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและ
นวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 

• 5.การสรา้งความตระหนัก 



เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวตักรรม 

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice     2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิัตกิาร    4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

                                           มาตรฐานวจัิย 

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice 
3.การทดสอบ 
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบิัตกิาร  /เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง                  2.  อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant                  4.  ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม 

                  โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม 
 

1.ทนุการศกึษาวจัิย                    2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและนวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 
 

      บคุลากรวจัิยและนวัตกรรม 



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความม่ันคง และคุณภาพชวีติ

ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ
เป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ที่
สนับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม 

1. ขา้ว 
2. มันส าปะหลัง 
3. ยางพารา 
4. ออ้ยและน ้าตาล 
5. ปาลม์น ้ามัน 
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไมด้อกไม ้

ประดับ) 
7. สัตวเ์ศรษฐกจิ 
8. พลาสตกิชวีภาพ 
9. อาหารเพือ่เพิม่คุณค่าและความปลอดภยัส าหรับผูบ้รโิภค 

และการคา้ 
10. วัสดุอปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME) 
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ 
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22. ประชาคมอาเซยีน 

 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   Sciences) 
2. วศิวกรรมและเทคโนโลย(ีEngineering and 

technology) 
3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical 

and Health Sciences) 
4. เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences) 
5. สังคมศาสตร ์(Social Sciences) 
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)  

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice  
2.วจัิยในสัตวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบัิตกิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอั์จฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุ่มรายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ

สขุภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 
9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  

มุง่เป้า 

สาขาการวจิยั 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

มาตรฐานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมัยเพือ่
การเกษตร 

2. นวตักรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor 
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
4. Smart Government 
5. ระบบขนสง่ทางราง 
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate 

Technology) 
7. Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI) 
9.  การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการภัยพบิตั ิ 
10.การจัดการน ้า  
11. การพัฒนา Technological deepening Startup 
  

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Agenda – 
Program based) 

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ 
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร 
3. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
4. ความมั่นคง และธรรมาภบิาล  
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสงัคมมนุษย ์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture 
Practice, Good Manufacturing Practice 
3.การทดสอบ 
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบัิตกิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง 
2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม 
 

1.ทนุการศกึษาวจัิย 
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวัตกรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและนวัตกรรมให ้
บคุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 
 

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 
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เป้าหมาย 
สดัสว่นการจดัสรร

งบประมาณ 

(รอ้ยละ) 

เป้าหมายที ่1. วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  

45 
เป้าหมายที ่2. การวจิยัและพฒันา นวตักรรมเพือ่แกป้ัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 

ชุมชน และความม ัน่คง 

เป้าหมายที ่3. วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ ีม่ศีกัยภาพ เป็นฐานความรูใ้นการวจิยัและพฒันา 30 

เป้าหมายที ่4. สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบนวตักรรม มาตรฐานวจิยั มาตรฐานอุตสาหกรรม 

และบคุลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของประเทศ 

25 

 
  

การบรหิารแผนงานโครงการ กจิกรรม ภายใตก้รอบแผนบรูณาการการ
วจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 



ประเด็นส ำคัญของกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

1.  คณุภาพของโครงการ     ขอ้คน้พบทีส่ าคญั หรอืนวัตกรรมใหม+่ 
สามารถแกปั้ญหาทีส่ าคญั+ องคค์วามรูใ้หม ่ ทีม่นัียส าคญั 

2.  คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ     สามารถ น าเสนอขอ้มลูตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวไ้ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

3.  ความเหมาะสมของนักวชิาการ/ทมีวจัิย        นักวชิาการมคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่งทีว่จัิย มคีวามพรอ้มและ
สามารถอทุศิเวลาใหง้านวจัิย 



ประเด็นส ำคัญของกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 

4.  จรยิธรรมการวจัิย    ด าเนนิการวจัิยตามมาตรฐานและจรยิธรรมการวจัิย 

(1 )    จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ 

( 2 )   จรยิธรรมการวจัิยในคน 

(3 )    มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพดา้นพันธวุศิวกรรม 

(4  )   มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

5.  งบประมาณการวจัิย    ความเหมาะสม     คุม้คา่การวจัิย 



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

1. ความสอดคลอ้ง     [10 คะแนน] 

2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย   [60 คะแนน] 

3. ผลกระทบของแผนงานวจัิย (impact)     [30 คะแนน] 



 
 
 1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

1.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย
และยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต ิ

1.3 ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
การวจิัยของชาตริายประเด็น 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
 
 

1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย/เป้าหมายของ
รัฐบาล ซึง่ประกอบดว้ย ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิโครงการทา้ทายไทย และนโยบาย
รัฐบาล 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย [60 คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจัิย (input) [20 คะแนน] 

2.2 กระบวนการวจัิย (process) [20 คะแนน] 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย [60 คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจิัย (input) [20 คะแนน] 

2.1.1 หวัเรือ่งของการวจิัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเรง่ดว่น (hot issue) ทีม่ี
ความส าคญัและจ าเป็น ตอ้งท าวจัิยเพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่น 

2.1.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยมคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม 

2.1.3 มศีกัยภาพสงูในการเป็นศนูยก์ลาง (hub) เพือ่พจิารณาศกัยภาพของหน่วย
งานวจัิยหลกัทีรั่บผดิชอบแผนงานวจัิย รวมทัง้ศกัยภาพในการท าหนา้ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลาง หรอืศนูยป์ระสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิัยอืน่ทัง้ในและตา่งประเทศ
เพยีงใด 
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2.1.4 การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวจัิยทีม่ี
หน่วยงานรว่มด าเนนิการหลายหน่วยงานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถปุระสงค์
หลกัเดยีวกนั 

-อาจประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ (ทัง้นีห้ากเป็นไปไดค้วรมคีวามรว่มมอื
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐไมน่อ้ยกวา่ 2 กระทรวงขึน้ไป) 
 

-ภาคเอกชน/ภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรว่มกนัคดิรว่มกนัท าการวจิัยและ
พัฒนาเป็นคณะ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในเชงิหุน้สว่น 
(partnerships) 
 

- โดยมกีารสมทบคา่ใชจ้า่ยในการวจัิยและพัฒนา และมสีว่นรว่มในการน า
ผลการวจัิยและพัฒนาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาและพัฒนา
ประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 
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2.1.5 โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจิัยและคณะผูว้จิัย มคีวามเหมาะสมและมี
ความพรอ้มคอืครอบคลมุทกุสาขาวชิาการหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จิัย 

1) แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูว้จัิยทีจ่ะท าการวจัิยไดส้ าเร็จ 

2) มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ในการวจัิย และมคีวามเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ี่
ก าหนดไวใ้นแผนงานวจิัย 

3) เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจิัย 

4) อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจิัยตลอดแผนงานวจิัย 

5) มจีรรยาวชิาชพีวจัิย และความรับผดิชอบสงู    ไมม่ปีระวตัติดิคา้งการสง่
รายงานการวจิัย/การเงนิ 
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2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้กวจัิยรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการท าการ
วจิัย เพือ่เป็นการสรา้งนักวจิัยรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

2.1.7 มผีลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิอยา่งสมบรูณ์เ 

1) แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์อง
เรือ่งทีจ่ะท าการวจัิยกบัผลการวจัิยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ใหเ้ห็นวา่จะใช ้
สนับสนุนหรอืเป็นแนวทางในการวจิัย 

2) มกีารอา้งองิผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ชดัเจน ถกูตอ้งตามระบบ
สากลนยิม 
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2 กระบวนการวจัิย (process) [20 คะแนน] 

1 )แสดงกระบวนการวจัิยทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยการแสดง
ความสมัพันธแ์ละสนับสนุนซึง่กนัและกนัระหวา่งแผนงานวจัิยยอ่ย/โครงการวจิัย
ภายใตแ้ผนงานวจิัย เพือ่เนน้ใหเ้ห็นเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั 

2) ระบกุลยทุธโ์ดยเชือ่มโยงขัน้ตอนการท าการวจัิยอยา่งสมบรูณ์ ถกูตอ้ง ชดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกั 

3 )  แสดงแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย ีหรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมายหรอื
สง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาขัน้ตอ่ไป หรอืการบรหิารงานใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยระบกุลุม่เป้าหมาย วธิกีารถา่ยทอด ระยะเวลา สถานที ่
ฯลฯ ใหช้ดัเจน และมกีารเสนอของบประมาณในสว่นนี ้



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 

2.3.1 งานวจัิยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ เชน่ ดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์และการสรา้งคณุคา่เพิม่ทางสงัคมและวัฒนธรรม  ในแต่
ละขัน้ตอนของการวจัิย และพัฒนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจรตามรปูแบบหว่งโซม่ลูคา่ 
(value chain) 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จทีค่าดวา่จะไดรั้บเมือ่สิน้สดุการวจัิยไดช้ดัเจน 

2.3.3 ระบกุลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้ับประโยชน ์และผลกระทบจากผลงานวจัิยทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ รวมทัง้สนองตอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ินโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาต ิยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาติ
รายประเด็น ยทุธศาสตรป์ระเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล รวมถงึยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน (แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี) 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวจัิยรุน่ใหมท่ีค่าดวา่จะเกดิจากการท าการวจัิย 
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3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย (impact) [30 คะแนน] 

3.1 ผลลพัธ ์(outcome) ของแผนงานวจิัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เป็นตวัคณู (multiplier) 
ทีส่ง่ผลสะเทอืนสงูในเชงิผลกระทบตอ่สงัคม ชาต ิและนานาชาตเิป็นอยา่งมาก ซึง่
ผลกระทบของงานวจัิย อาจจะแสดงในเชงิปรมิาณ หรอืเป็นงานวจัิยทีม่กีารตอ่ยอด 
และใชต้น้ทนุต า่ แตไ่ดผ้ลตอบแทนสงู หรอืเป็นงานวจัิยทีผ่ลติไดป้รมิาณมากและตรง
ตามความตอ้งการของตลาด ท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสงูตามไปดว้ย 

3.2 งานวจัิยไดพั้ฒนาเชือ่มโยงจากทอ้งถิน่ โดยใชภ้มูปัิญญาไทยและมี
แนวโนม้จะสามารถขยายการพัฒนาไปสูร่ะดบัประเทศ และนานาชาต ิ
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3.3 ผลลพัธข์องงานวจัิยจะท าใหเ้กดิผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ หรอืไม ่ตามยทุธศาสตรแ์ละ
ยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต*ิ* 

3.3.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาติ  

3.3.3 ยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 
(Growth & Competitiveness) 

2) การลดความเหลือ่มลา้ (Inclusive Growth) 

3) การเตบิโตทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Growth) 

4) การสรา้งความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 



     เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์ 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมี
ขอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา 

• ความเป็นไปไดท้างการตลาดมตีลาดรองรับและโอกาสเตบิโตสงู/มี
ความเป็นไปไดม้ผีูป้ระกอบการรับเทคโนโลยสีงู 

• ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยมีผีลงานวจิัยและพัฒนา/วจิัยตอ่ยอด
เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดมาพรอ้มขยายผลเชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ/ เป็น 
Disruptive Technology 

• ความสามารถในการแขง่ขนัมคีวามสามารถเหนอืคูแ่ขง่ในตลาด
เป้าหมายมาก/มขีอ้ไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุมาก 

2.แผนการพัฒนานวตักรรม(เทคโนโลยแีละการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย)์ 

35% 

5% 

15% 

15% 

5% 

15% 



เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์ 

3.ความพรอ้มของหนว่ยงาน 

หน่วยงานมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ี

หน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงพอ 

หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ 

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมอีงคค์วามรูห้ลัก (core technology เชน่ ม ีknow how 
สทิธบิตัร หรอืผลงานตพีมิพใ์นสาขานัน้ๆ) ทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมผีลงานเป็นทีย่อมรับในสาขานัน้ๆ (proven record) 

หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มด าเนนิงานอยา่งด ี

35% 

5% 

15% 

15% 

5% 

15% 



4.ความรว่มมอืกบัภาคเอกชน มคีวามรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพ 

-มกีารรว่มลงทนุจากผูป้ระกอบการ (In cash)  มผีูป้ระกอบการรว่มด าเนนิการ (In 
kind) เพยีงพอในการตอ่ยอดสูอ่ตุสาหกรรม 

5.ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม เพิม่ความสามารถการแขง่ขนัของ
เอกชนทีร่ว่มโปรแกรม 

/ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs/สนับสนุนใหเ้กดิ Startup 

 สรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน สงู 

/ เพิม่การจา้งงาน / มศีกัยภาพทีจ่ะนาไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 

15% 

30% 

เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์



 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 

1. ประเด็นงานวจัิยสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์ 

1 .  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่1 

2.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

3.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรว์จัิยชาต ิ20 ปี 

4. ไมส่อดคลอ้ง 



 
เป้าหมายที ่2 และ3   โครงการวจิัยและ นวตักรรมเชงิ
ยทุธศาสตร ์
 2. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัเป้าหมายแผนบรูณาการ 

  นวตักรรมทีรั่ฐบาลน าไปใชบ้รกิารประชาชน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงาน
ทัง้หมด 

  องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถน าไปแกไ้ขปัญหาสงัคม ชมุชน ความมัน่คง 
สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ย
กวา่ 5 ประเด็น 

   แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
50 ของผลงานทัง้หมด 

  ไมส่อดคลอ้ง 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



 
เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

3. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน 

  ผลงานวจัิยสามารถสรา้งนวตักรรมทางสงัคมหรอืนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผู ้
พกิารภาครัฐ รอ้ยละ 60 ของโครงการ 

  ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรอื 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

   ผลงานวจัิยสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 70 ของ
โครงการ 

   ไมส่อดคลอ้ง 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

4. การน าไปใชป้ระโยชน ์ สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใดดา้น
หนึง่หรอืหลายดา้นดังนี ้

  ดา้นวชิาการ 

  ดา้นนโยบาย 

  ดา้นเศรษฐกจิ/พาณชิย ์

   ดา้นสงัคม/ชมุชน 

 

  ไมส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



     
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

5. ความเป็นไปไดเ้ชงิวชิาการ / เทคนคิ 

 สงู 

 กลาง 

 ต า่ 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

๖. ความคุม้คา่ของการวจัิย 

 คุม้คา่ 

 ไมคุ่ม้คา่ 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

7. สรปุผลการประเมนิ 

 A:     สนับสนุนอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิสงู คาดวา่
สามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางไดอ้ยา่งชดัเจน มศีกัยภาพในการน าไปใช ้
ประโยชนส์งูเป็นรปูธรรม และคุม้คา่ในการวจิัย 

 B:      สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ คาดวา่สามารถ
น าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 C:      สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ                           /
เทคนคิ แตไ่มส่ามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้เมือ่ปรับปรงุสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 D:         ไมส่นับสนุน ความเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการอ/ เทคนคิไมช่ดัเจน ไมเ่ป็น
การวจัิยใหมห่รอืพัฒนาจากงานวจัิยเดมิหรอืถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

8. ขอ้สงัเกต / ขอ้เสนอแนะ ประเด็นส าคัญอืน่ๆ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 



เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม/มาตรฐานอตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมี
ขอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา 

• 1)จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร มจี านวนครัง้ หรอืรายการทีใ่หบ้รกิาร หรอืผูรั้บบรกิารจ านวนมาก 

• 2)ประสทิธผิลในการชว่ยลดตน้ทนุ/เพิม่ผลติภาพทางธรุกจิของภาคเอกชนเพิม่
ประสทิธภิาพในการดาเนนิงานหรอืประกอบธรุกจิของผูรั้บบรกิาร เชน่ สะดวกรวดเร็ว 
ตน้ทนุตา่ลง เป็นตน้ 

• 3)แกปั้ญหาคอขวดดา้นเทคโนโลย/ีบคุลากรของภาคการผลติและบรกิารเชน่ ลดการสง่
ตวัอยา่งไปทดสอบในตา่งประเทศ หรอืกอ่ใหเ้กดิเทคโนโลยหีรอืวธิกีารใหมข่ึน้ในประเทศ
ทีส่ามารถใชอ้ยา่งกวา้งขวาง/ชว่ยสรา้งและพัฒนากาลงัคนในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งออกสูภ่าค
การผลติและบรกิารx 

2.แผนการใชป้ระโยชน ์
65% 

5% 

25% 

20% 

20% 



3.แผนการใหบ้รกิารและการพฒันา 

1.อปุกรณ์/เทคโนโลย/ีหอ้งปฏบิตักิาร มแีผนการยกระดบัหอ้งปฏบิตักิารใหไ้ด ้
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บการยอมรับ/มรีะบบการจัดการใหอ้ปุกรณ์/เทคโนโลย/ี
หอ้งปฏบิตักิารอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

2.บคุลากร มบีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเพยีงพอตอบโจทยภ์าคการผลติและบรกิาร 

3.ระบบบรหิารจัดการ การใหบ้รกิารมรีะบบบรหิารจัดการหรอืแผนการจัดการทีเ่อือ้
ตอ่ภาคการผลติและบรกิารหรอืหน่วยงานภายนอกหรอืประชาชนใหเ้ขา้มาใช ้
บรกิารไดอ้ยา่งสะดวก/ลดอปุสรรคดา้นราคา/ลดขอ้จากดัดา้นเวลาการใหบ้รกิาร 

30% 

10% 

10% 

10
% 

เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม/มาตรฐานอตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  



เป้าหมายที ่4โครงการประเภท การสรา้งความตระหนัก  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครง การระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและ
มขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา 

2.แผนการด าเนนิงาน มกีารด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความ
สาคญัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่การพัฒนาประเทศและ
อาชพี รวมถงึเขา้ใจหลกัของวทิยาศาสตรเ์พือ่การดาเนนิชวีติบนพืน้ฐานความมี
เหตมุผีล 

3.แผนการใชป้ระโยชน ์มศีกัยภาพในการสรา้งความตระหนักใน
กลุม่เป้าหมาย/หรอืในวงกวา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล/ มกีารกาหนดกลุม่
เป้าหมาย/แนวทางการดาเนนิงาน/กจิกรรมทีช่ดัเจน 

4.ความพรอ้มของหนว่ยงาน หน่วยงานมรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ีหน่วยงานมี
โครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเครือ่งมอือปุกรณ์เพยีงพอ/หน่วยงานมบีคุลากรทีม่ี
ความสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ/หน่วยงานมบีคุลากรผูส้อนทีม่ี
คณุภาพ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์จรงิในอตุสาหกรรม/ 
หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งด ี

5% 

40% 

40% 

15% 

เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม/มาตรฐานอตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  



เป้าหมายที ่4 โครงการประเภท บคุลากรวจัิยและนวัตกรรม  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุัตถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอ
ประกอบการพจิารณา 

2.ผลติบคุลากรตรงตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย มแีผนการหรอืศกัยภาพในการผลติและพัฒนา
ความรู ้ทักษะดา้น วทน. และบคุลากรวจัิยสาหรับอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่คีณุภาพ 

3.แผนการใชป้ระโยชน/์การพฒันาศกัยภาพบคุลากรวจิยั มกีารดาเนนิการรว่มกนักบัผูใ้ช ้
ประโยชนห์รอืมแีผนหรอืเป้าหมายสง่เสรมิใหบ้คุลากร วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม และวจัิย
ทีไ่ดรั้บการพัฒนาเขา้สูอ่าชพีหรอืตลาดแรงงานทีช่ดัเจน 

4.ความพรอ้มของหนว่ยงานหนว่ยงาน มรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ีหน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานหรอื
เครือ่งมอือปุกรณ์เพยีงพอ/หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ/
หน่วยงานมบีคุลากรผูส้อนทีม่คีณุภาพ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์จรงิใน
อตุสาหกรรม/ หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งด ี

5% 

20% 

50% 

25% 

เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม/มาตรฐานอตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  



เกณฑก์ารประเมนิโครงการประเภท มาตรฐานการวจิยั  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการระบสุภาพปัญหาไดช้ดัเจน แสดงขนาดของปัญหา 
(ประเทศ ภาคสว่น พืน้ที ่ชมุชน องคก์ร กลุม่บคุคล ปัจเจกบคุคล) มวีตัถปุระสงคจ์ะ
แกปั้ญหาอะไร หรอืมุง่พัฒนาอะไรและเป็นวตัถปุระสงคท์ีส่ามารถวดัได/้ทดสอบได ้หรอื
เป็นไปไดใ้นการหาค าตอบ 

2.ความรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของปญัหา  

ผูเ้สนอโครงการไดแ้สดงถงึความรูใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทีจ่ะวจัิย การทบทวน
วรรณกรรมไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้จากการวจัิยของผูอ้ืน่ 

3.แผนการใชป้ระโยชน ์ 

จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน/์ประสทิธผิลในการใชป้ระโยชน ์เชน่ แกปั้ญหาส าคญัเรือ่งการวจัิยหรอื
สง่เสรมิงานวจัิยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

5% 

15
% 

40% 



เกณฑก์ารพจิารณาโครงการประเภท มาตรฐานการวจิยั (ตอ่) 

4.การออกแบบการวจิยัระเบยีบวธิ ี(methodology)  

ที่ใชใ้นการวจัิยเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และมุ่งตอบวัตถุประสงคม์ีการ
เสนอวิธีการ/เทคนิคใหม่ที่สรา้งสรรค์ในการแกปั้ญหามีการเลือกใชก้าร
วเิคราะหท์างสถติอิยา่งถกูตอ้งเหมาะสมรวมถงึมกีารพจิารณาการขออนุญาต ิ
ดา้นจริยธรรมการวิจัย การขออนุญาติ ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด เช่น 
กฎหมายคุม้ครองพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์

5.ผลการวจิยัท าใหเ้กดิความรูใ้หมห่รอืสง่ผลกระทบตอ่นโยบายที่
ส าคญั   ผูเ้สนอโครงการระบผุลผลติจากการวจัิย เชน่ องคค์วามรูใ้หม ่
เทคโนโลยใีหม ่เครือ่งมอืใหม ่ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯหรอืกอ่ใหเ้กดิ
ประเด็นทีน่ าไปสูบ่รบิทใหมใ่นการขบัเคลือ่น การวจัิยหรอืการจัดท านโยบาย 

15% 

25% 



การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตรท์ีผ่า่นมา 

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

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแมบ่ทบรูณาการวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

Strategic priority 
area ตามเป้าหมาย

ที ่1  

Strategic priority 
area ตามเป้าหมาย

ที ่2 
 

Strategic priority 
area ตามเป้าหมาย

ที ่3 

Strategic priority 
area ตามเป้าหมาย

ที ่4 
 

แผนงานโครงการ 

กจิกรรม 

1 ปี, 5 ปี 

1 ปี 

        n 

        3 

          2 

หน่วยงาน 1 

ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม 

1 ปี, 5 ปี 

5 ปี 

เสนอคณะกรรมการ
พจิารณางบประมาณใน
ลกัษณะบรูณาการ 
เชงิยทุธศาสตร ์ 

แผนปฏบิตักิารของหนว่ยงาน 

55 



ทศิทางการจัดงบประมาณสนับสนุนงานวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนา
เศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนั 

1.เพือ่ปรับทศิทางใหง้านวจัิยและนวตักรรมในกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงูมบีทบาทส าคญัใน
การตอบโจทยน์โยบายหลกั ทัง้ขอ้รเิริม่ใหมท่ีส่าคญั (initiatives) ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ
(national agenda) หรอืสาขาเป้าหมาย (targeted sector) 

2.นวัตกรรมตอบโจทยน์โยบายและสาขาเป้าหมายทีร่ัฐบาลกาหนด 

3.สง่เสรมิใหง้านวจัิยและนวัตกรรมทีส่นับสนุนดว้ยงบประมาณของรัฐเกดิผลกระทบในการสรา้ง
ขดีความสามารถการแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิารอยา่งแทจ้รงิ (commercialization) 
หรอืนาไปใชป้ระโยชนด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิผลกระทบสงู (high impact) 

4.สง่เสรมิการรว่มลงทนุและรว่มดาเนนิการกบัภาคเอกชนหรอืดาเนนิการรว่มกบัคณะทางาน
ประชารัฐ 

5.สง่เสรมิบรูณาการการวจัิยและนวัตกรรมรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.สัง่สมความสามารถทางนวัตกรรม และการสรา้งเทคโนโลย ี(Technology Content) โดยคน
ไทย (อาจรว่มมอืตา่งประเทศ) 



แนวทางการสนบัสนนุ 

1. ภายใตก้รอบการวจิยัที ่วช. ประกาศ 

2. ผลการวจิยัทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ีเ่ป็นรปูธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดจ้รงิ  (เชงิเศรษฐกจิ สงัคมและชุมชน นโยบาย และวชิาการ) 

3. มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธท์ ีเ่กดิขึน้ในดา้นความคุม้คา่ 
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ท ัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ 

4. มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลผลติจากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน ์และมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจากผลลพัธท์ ีไ่ดจ้ากงานวจิยั  



                               
 
 
 

เทคนคิการเขยีนโครงการใหโ้ดนใจ 
และไดง้บประมาณ 

 
ตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร 



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีนโครงการ 
1. ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดของแหลง่ทนุ เชน่ ยทุธศาสตร ์กลุม่เรือ่งวจัิย
ของแหลง่ทนุวา่ตอ้งการให ้ท าการศกึษาวจัิย 

2. มทีีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์เรือ่งทีจ่ะเขยีนขอทนุขอค าปรกึษาแนะน าจาก
รุน่พี/่นักวจัิยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุน โดยใหอ้า่น  ตรวจ  แสดง ความเห็น 
และขอ้เสนอแนะ 

3. สรา้งเครอืขา่ย ชมุชนนักวจัิย  โดยรุน่พี/่นักวจัิยเป็นผูน้ าทาง เรยีนรูจ้าก
รุน่พี ่

4. ศกึษางานวจัิยทีเ่คยไดรั้บทนุสนับสนุนจากแหลง่ทนุทีจ่ะเขยีน
โครงการวจัิยเพือ่ขอรับทนุ สนับสนุน  

5. สรา้งเครอืขา่ยกบัแหลง่ทนุ    สรา้งเครอืขา่ยกบักลุม่เพือ่น    นักวชิาการ  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีนโครงการวจัิย 
6. ท าวจัิยในหวัขอ้เรือ่งทีถ่นัด/มคีวามรู ้และ เขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิยใน
เรือ่งทีม่คีวามเป็นไปไดว้า่จะท าไดส้ าเร็จมคีวามรู ้เตรยีมเนือ้หา และเขยีน
โครงรา่ง เตรยีมไวก้อ่น  

7.  เขยีนแตล่ะประเด็นใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั แสดงสิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
จดุเดน่ของพืน้ที ่ชมุชน จังหวัด 

8. ก าหนดและเขยีนความคดิรวบยอดใหไ้ด ้    เรือ่งเกีย่วกบัการสรา้ง
นวัตกรรมใหม ่ๆ ทีไ่มม่ใีครท ามากอ่น 

9. เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกมารว่มกลุม่การอบรม   การสมัมนา  



การเตรยีมความพรอ้มในการเขยีนโครงการ /
โครงการวจัิย 

10. เขยีนตามวัตถปุระสงคห์รอืเงือ่นไขทีแ่หลง่สนับสนุนทนุวจัิยก าหนด  

ตวัอยา่งเชน่     ตอ้งท าวจัิยในชมุชนมชีาวบา้นเขา้มามสีว่นรว่ม, รว่มกบั
โรงงานอตุสาหกรรม, ตอ้งท าเป็นชดุโครงการ, ตอ้งสามารถให ้
กลุม่เป้าหมายสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

11. เขยีนใหต้รงกบัแบบฟอรม์การเขยีนโครงรา่งของแหลง่สนับสนุนทนุ
วจัิย  

12. สง่ใหต้รงเวลากบัแหลง่สนับสนุนทนุวจัิยก าหนด  



ลกัษณะของโครงการ/โครงการวจิยัทีด่ ี

1.  ความถกูตอ้ง (Correctness) ถกูตอ้ง แมน่ย า      มหีลกัฐาน
อา้งองิทีส่ามารถตรวจสอบได ้

2.  ความมเีหตผุลม ัน่คง (Cogency) สาระส าคญั     ของ
โครงการวจิยัตอ้งมเีหตผุลแนน่หนา ชดัเจน   ตรวจสอบได ้

3.  ความกระจา่งแจง้ (Clarity) ขอ้ความตอ้ง  ชดัเจน ผูท้รงคณุวฒุ ิ   สามารถ
เขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวามหรอืคาดคะเนความหมาย     ของโครงการวจิยัน ัน้ๆ 

4. ความสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมสีาระส าคญัครบถว้นตาม
ก าหนดของแตล่ะหนว่ยงานสนบัสนนุตามข ัน้ตอนของ
กระบวนการวจิยั แตล่ะหวัขอ้มเีนือ้หาครบถว้นสมบรูณ ์  
 



ลกัษณะของโครงการ/ โครงการวจิยัทีด่ ี

5. ความกะทัดรัดชดัเจน (Concise)  สัน้ เขา้ใจ ไดร้วดเร็วประหยัด เวลา 

6. ความสม า่เสมอ  Consistency)  หรอื    ความคงเสน้คงวา นักวจัิยตอ้ง
ใชค้ าเดยีวกนั    ในการใชค้ าหรอืขอ้ความเดยีวกนัทัง้ฉบบั 

 

7. ความสมัพันธเ์ชือ่มโยงสอดคลอ้ง    ( correspondence) ซึง่แสดงวา่
ทกุสว่น    ไดรั้บการจัดระเบยีบมาเป็นอยา่งด ีทกุหวัขอ้   มคีวามสมั        
พันธ ์ เชือ่มโยงกนัโดยตลอด 



การก าหนดประเด็นโครงการ 

1. วเิคราะหส์ภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลังจะศกึษา 

2.ระบผุลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

3. ศกึษาองคค์วามรูจ้ากผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบั  ปัญหาทีม่อียูท่ัง้ใน
ประเทศและตา่ง ประเทศ 

4. มแีผนความคดิเกีย่วกบัวธิกีารเพือ่แกปั้ญหา 

5.ประเด็นทีจ่ะศกึษา (ควรมอียา่งนอ้ย 2-3 ประเด็น) 



ค าถามในการของบประมาณ 

• พืน้ทีจ่ะท าการศกึษานัน้ มคีวามส าคญัอยา่งไร 

• สิง่ทีจ่ะท านัน้คอือะไร มแีนวทางจะท าใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร 

• ของบประมาณเทา่ใด มทีนุเดมิอยูเ่ทา่ใด เป็นอตัราสว่นเทา่ใด 

• ผูใ้หง้บประมาณจะไดอ้ะไร ผูร้ับงบจะไดอ้ะไร 

• มคีวามรูป้ระสบการณท์ีจ่ะท าใหเ้กดิความส าเร็จเพยีงใด 

 



ชือ่เร ือ่ง 
1.ตรงประเด็นและครอบ คลมุประเด็นปัญหาการศกึษา 

 
2.ชดัเจน  กะทัดรัด บอกทศิทางการด าเนนิงาน/การวจัิยเป็นสือ่บอกการ
ศกึษาวจัิย 
 

3.ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบัผูอ้ืน่ แมป้ระเด็นจะคลา้ยหรอืแตกตา่ง 
 

4.สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัทีต่อ้งการศกึษา 
 

5.ภาษาชดัเจน เขา้ใจงา่ย เป็นศพัทท์ีย่อมรับ 



 ไมส่ัน้หรอืยาวเกนิไป        กระชบั 

ครอบคลมุ 
ตวัแปรทีศ่กึษา 
 อาจบอกประชากร พืน้ที ่



 

มองเห็นเนือ้หาและ 

รปูแบบการวจัิย 

ประเภทของงานวจัิย  

ชือ่เร ือ่ง 



 

1 .  กลา่วทั่วไปอยา่งกวา้งๆ 

2 . กลา่วเรือ่งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะท าการศกึษา 

3 . อธบิายลักษณะของปัญหา ทีจ่ะสนับสนุน ตวัแปร ความสมัพันธ์
ระหวา่งตวัแปรทีจ่ะท าวจัิย 



ความเป็นมาความ ส าคญัของปญัหา
 

 4.ระบสุภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลงัจะศกึษาผลเสยีหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข 

5.แสดงแผนความคดิวธิกีารเพือ่แกปั้ญหานัน้ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการศกึษา  เพือ่หา
ค าตอบหรอืแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน 

6.เนือ้หามคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งชีใ้หเ้ห็นความ ส าคญัของปัญหาและประโยชนข์อง
โครงการ 

7.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปัญหาและขอบเขตในการวจัิย 

 
8. สรปุเหตผุลทีต่อ้งศกึษาเรือ่งนี ้ขอ้คน้พบจากการศกึษาจะน ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร มี
ความคุม้คา่หรอืไม ่
 



ความส าคญัของปญัหาและหลกัการ
เหตผุล 

เป็นปัญหาจรงิหรอืไม ่ปัญหาของใคร  

สิง่แปลกใหม ่ยงัไมม่ใีครท า  

เคยมคีนท าแตต่อ้งการท าซ า้เพราะอะไร  

ปัญหากวา้งมากแตส่รปุจะท าอยา่งที่
นักวชิาการตัง้ใจจะท า (อยา่ท านะ) 

 



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห ์

1. การสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎ ี

2. รายงานผลการวจัิยและประเด็นทีผู่ว้จัิยสรปุไดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสาร  

3.ตรวจสอบผลการสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.การจัดล าดบัเสนอความคดิ 

5. การแสดงเหตผุลเชือ่มโยงเพือ่น าเขา้สูก่ารก าหนดประเด็นวจัิย 

6. และการก าหนดกรอบความคดิของการวจิัยทีส่มเหตสุมผล 



 
การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห ์ 

 
7.แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอืกรอบแนวความคดิเดมิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

8.แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์องเรือ่งทีจ่ะท าการวจิัยกบัผลการวจิัยอืน่ ๆ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ  

9.สงัเคราะหส์ิง่ทีไ่ดจ้ากการ ศกึษาคน้ควา้เอกสารตา่งๆ ทัง้ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้งไดแ้ก ่ทฤษฎ ีหลกัการ ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ แนวความคดิของผูเ้ชีย่วชาญ 
ตลอดจนผลงานวจิัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา 



 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวับง่ชีว้า่ทา่นมคีวามรูใ้นเรือ่งทีท่ า หรอืไม ่ 

ขาดการล าดับความคดิ 

กวา้งไปใสท่กุอยา่ง 

ขาดการศกึษาเรือ่งทีจ่ะท า 

ศกึษามามากมายตรงเรือ่งเหมอืนสง่ต ารา 

ลอกตามๆกนัมา ไมม่บีทวเิคราะห/์สรปุของตนเอง 

ไมเ่รยีบเรยีงเรือ่งราวใหเ้ป็นหมวดหมู ่

บรรณานุกรม 



 
วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 
บอกจดุมุง่หมายในการท าวจัิยเรือ่งนี ้ 

1. เพือ่ส ารวจ 

2. เพือ่บรรยาย 

3. เพือ่เปรยีบเทยีบ 

4. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ ์

5.  เพือ่ประเมนิ  ฯลฯ 



วตัถปุระสงค ์
 1.สอดคลอ้งกบัชือ่เร ือ่ง   มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ยวา่จะศกึษา ปญัหาอะไร 
 

 

2.ครอบคลมุทกุปญัหาการ 

 

 3.น าไปสูก่ารออกแบบการด าเนนิงานและกจิกรรม 

4.เชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตผุล  / วธิดี าเนนิงานและ
กจิกรรมการวจิยั 



วตัถปุระสงค ์ 

สอดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง 

ส ารวจ 

เปรยีบเทยีบ 

ความสมัพันธ ์

ทดลอง  



 

ขอบเขตโครงการ 

1.ก าหนดขอบเขต
โครงการทีศ่กึษา
ก าหนดระยะเวลา 

2.ครอบคลมุตวัแปรที่
สอดคลอ้งกบักรอบ
ความคดิของโครงการ 

3. เหตผุลทีค่ัดเลอืกตวั
แปรและเหตผุลทีต่ัดตัว
แปรบางตัวออกจาก
กรอบความคดิ 

4.ขอบเขตพืน้ที ่
สถานทีร่วบรวมขอ้มลู 



เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั  

1.แสดงผลผลติของโครงการอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถประยกุตเ์พือ่
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ัดทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติทีเ่กดิขึน้ 

3.แสดงตวัชีว้ัดในดา้นความประหยัด ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ 

4.โดยใหจั้ดท าขอ้มลูในรปูแบบดงัตารางที ่1 โดยระบแุยกเป็นรายปี 
กรณีมรีะยะเวลาด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 ปี 



แสดง   เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั  

ผลผลติ 

 

ตวัชีว้ดั 

 
 

เชงิปรมิาณ 

 
 

เชงิคุณภาพ 

 
 

เวลา 

 
 

ต้นทุน 



เป้าหมายของผลลพัธ ์(Outcome) และตวัชีว้ดั  

แสดงปรมิาณของผลทีเ่กดิขึน้หรอืผลตอ่เนือ่งจากผลผลติทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ/หรอืผูใ้ช ้
อาท ิชมุชน องคก์ร ประเทศ สภาพแวดลอ้มในเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

จัดท าแผนถา่ยทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมาย 

ตอ้งแสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้นความประหยัด 
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลาและตน้ทนุ 

 โดยใหจั้ดท าขอ้มลูในรปูแบบดงัตารางที ่2 โดยระบแุยกเป็นรายปี กรณีมรีะยะเวลาด าเนนิการวจัิย
เกนิ 1 ปี 



แสดง   เป้าหมายของผลลพัธ ์  (Output) และตวัชีว้ดั  

ผลลพัธ ์

 

ตวัชีว้ดั 

 
 

เชงิปรมิาณ 

 
 

เชงิคุณภาพ 

 
 

เวลา 

 
 

ต้นทุน 



สถานทีด่ าเนนิโครงการ 
 

1.แสดงรายละเอยีดขอ้มลูพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานโดยระบสุถานที ่ให้
ชดัเจน  

  

ตวัอยา่งเชน่ในเขตปฏริปูทีด่นิ โครงการนคิมเศรษฐกจิ
พอเพยีงต าบล       ดา่นศรสีขุ ทอ้งทีห่มูท่ ี ่4 ต าบลดา่นศรสีขุ 
อ าเภอโพธิต์าก  จงัหวดัหนองคาย 



 
ผูด้ าเนนิโครงการ 

หรอืหน่วยงานของรัฐทีร่ับผดิชอบ 
 

• ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ/เจา้ของโครงการ หรอืผูท้ี่
ไดรั้บมอบหมายใหจั้ดท าโครงการ 

ระบชุือ่บคุคล  

ประวตัคิณะผูด้ าเนนิโครงการโดยสรปุ 



1.องคก์รบรหิารงานมคีวามเหมาะสมและมคีวามพรอ้มคอืครอบคลมุทกุ
สาขาวชิาการหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จัิยเพยีงใด 

 

2แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูท้ าโครงการทีจ่ะท าไดส้ าเร็จ 

 

3.คณุสมบตัขิองผูรั้บผดิชอบ คณุวฒุกิารศกึษา ประวัตปิระสบการณ์ใน
การวจัิย และผลงานทีผ่า่นมา รวมถงึภาระงานทีต่อ้งรับผดิชอบใน
โครงการและมคีวามเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นแผนโครงการ 

 
โครงสรา้งคณะผูด้ าเนนิโครงการ  

 



 
โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารโครงการ 

 
4.เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจัิย 

 

5.อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจัิยตลอดแผนงานวจัิย 

 

6.มจีรรยาบรรณนักวจัิย  ความรับผดิชอบสงู(ไมม่ปีระวัตติดิคา้งการสง่
รายงานการวจัิย/การเงนิ )   



87 

ประวตัคิณะผูด้ าเนนิโครงการ 

 
ประวัตผิูรั้บผดิชอบโครงการ 

สว่นที ่ค : ประวัตคิณะผูด้ าเนนิโครงการ 

1. ชือ่ (ภาษาไทย) นางกรรณกิา  โยธาสมทุร  

2. 2. หมายเลขประจ าตวัประชาชน 3-1005-02489-42-6 

3. ต าแหน่งปัจจบุนั   นักวชิาการปฏริปูทีด่นิช านาญการพเิศษ 

4. หน่วยงานทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ไดพ้รอ้มโทรศพัทแ์ละโทรสาร 

    ส านักงานปฏริปูทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม ่

    โทร  055-949-888 ตอ่ 9999       โทรสาร  055-666-000 

       E-mail : fengpib@hotmail.coms๓ 



  ระบทุีป่รกึษาโครงการ  

-หวัหนา้โครงการ 
 
-ผูร้ว่มโครงการวจิัย 
 

- ก าหนดสดัสว่นหรอื 
 
- น ้าหนักความรับ 
ผดิชอบ 

  

 

คณะผูท้ าโครงการ 
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19. ประวตักิารศกึษา 
ปีท่ีจบ 

การ 
ศึกษา 

ระดบัปรญิญา (ตร ีโท 

เอก และ 

ประกาศนียบตัร) 

อกัษรยอ่ปรญิญา 
และ ช่ือเต็ม 

สาขา ช่ือสถาบนั ประเทศ 

2515 ปริญญาตรี วศ.บ. 

(วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 

2520 ปริญญาโท M.S. 
(Master of 
Sciences) 

Mechanical 
Engineering 

North Carolina 
State University  

U.S.A. 

2525 ปริญญาเอก Ph.D. 
(Doctor of 
Philosophy) 

Mechanical 
Engineering 

University of  
California 

U.S.A. 



ผูท้ าโครงการ/และคณะ 

• การศกึษา 

• ท างานอะไร ทีไ่หน  

• เคยท าวจัิยมาหรอืไม ่ระดบัใด  

• มทีมีงานครบเครือ่งตามสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วจัิย 



 
ข ัน้ตอน/วธิดี าเนนิงานโครงการ 

1.เลอืกวธิศีกึษาทีเ่หมาะ สมอธบิาย
ข ัน้ตอนการด าเนนิงานไดช้ดัเจน 

2.มขี ัน้ตอนการศกึษาครบ ส าหรบั
แตล่ะวตัถ ุประ สงคก์ารวจิยั 

3.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
ครอบคลมุทกุกลุม่ ทีจ่ะใหข้อ้มลูการ
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีเ่หมาะสม  

 

4.ความเหมาะสมของเครือ่ง มอืทีใ่ช ้
รายละเอยีดของเครือ่งมอืแตล่ะชนดิ 
ตอ้งชดัเจนวา่เครือ่งมอืใดใชก้บักลุม่
ตวัอยา่งใดและวเิคราะหข์อ้มลู โดยเลอืก
สถติเิหมาะ สมสามารถตอบ
วตัถปุระสงค ์



ข ัน้ตอน/วธิดี าเนนิงานโครงการ 
1.มองเห็นเป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นรปูธรรม ปฎบิตัไิด ้

2.เรยีงล าดบัการด าเนนิงาน กอ่น-หลัง ตัง้แตต่น้จนสิน้สดุโครงการ 

3.ระบเุป็นงานที ่หน่วยงานท าเองหรอืจา้งเหมา 

4.What and how  ใช ้เครือ่งมอือะไร  

5.วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 

6.การวเิคราะหข์อ้มลู 

7.การสรปุผลและการเขยีนรายงานผล  



 ระยะเวลาด าเนนิงาน 

1.ระยะเวลาด าเนนิงานมกีารก าหนดวันเริม่ตน้และสิน้สดุของการ
ด าเนนิงาน 

2.ก าหนดชว่งเวลาการปฏบิตังิานของโครงการ ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนสิน้สดุ
โครงการ 

 (    ระยะเวลาเริม่ตน้จนถงึเวลา เสร็จสิน้    ) 

3.ระยะเวลาด าเนนิงาน 5 เดอืน  

(  วันที ่1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560  ) 



แผนการด าเนนิงาน/ ปรมิาณงาน 

1.ตอ้งเสนอภารกจิ ปรมิาณงาน  /กจิกรรมทัง้หมด ทีต่อ้งปฏบิตัติลอด
โครงการ 

2.ก าหนดเป็นผังปรมิาณงาน  ทีจ่ะด าเนนิการทีล่ะเอยีดชดัเจนภายใตร้ะยะ 
เวลาทีก่ าหนดในแตล่ะขัน้ตอนเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

3. ระบรุะยะเวลาทีจ่ะปฏบิตัใินแตล่ะภารกจิเหลา่นัน้  โดยค านงึถงึความ
เป็นไปได ้  และความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา  



แผนการด าเนนิงาน/ ปรมิาณงาน 

4.มขีัน้ตอนทีเ่หมาะสมมคี าอธบิายประกอบแผนการด าเนนิงานใหเ้ขา้ใจ 

5. ปรมิาณงานทีจ่ะด าเนนิงานตอ้ง  สอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา 

6. การก าหนดระยะเวลาของแตล่ะกจิกรรม รวมถงึการเรยีงล าดับ
ความส าคัญในการด าเนนิกจิกรรม มคีวามเหมาะสมกบัภาระงาน และ
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนนิโครงการในภาพรวม 



 
แผนการบรหิารแผนงานวจิยัและแผนการด าเนนิงาน  

 
 

1.แสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานตลอดแผนงานวจิัย 

2.ระบแุผนการบรหิารความเสีย่ง (ถา้ม)ี 

3.แสดงวธิกีารบรหิารแผนงานวจิัยในภาพรวมตลอดการวจิัยเพือ่ประโยชนใ์นการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนงานวจิัย 

4.ระบขุัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนนิการวจิัยของแผนงานวจิัยโดยละเอยีด 

5.แสดงแผนการด าเนนิงาน (Gantt Chart) แตล่ะขัน้ตอนจนสิน้สดุการวจัิย 

6.แสดงการบรหิารจัดการแผนงานวจัิยทีค่าดวา่จะเกดิความเสีย่งทีจ่ะท าใหก้ารวจัิย
ไมบ่รรลวุตัถปุระสงคแ์ละระบแุนวทางการแกไ้ขหากเกดิความผดิพลาด 



กลยทุธข์องแผนงานวจิยั  

1.ระบวุธิกีารด าเนนิงานของแผนงานวจัิย โดยเชือ่มโยง
ขัน้ตอนการท าการวจัิยทัง้ในระดบัแผนงานวจัิยยอ่ย (ถา้ม)ี 
และโครงการวจัิยภายใตแ้ผนงานวจัิยอยา่งสมบรูณถ์กูตอ้ง 
และชดัเจน 

2.แสดงการมเีป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลักเดยีวกนัเพือ่
น าไปสูผ่ลส าเร็จของแผนงานวจัิยนีอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 



ระยะเวลา และสถานทีท่ าการวจิยั  

1.ระบรุะยะเวลาทีใ่ชใ้นการท าการวจัิยไมค่วรเกนิ 1 ปี 

2.ระบขุัน้ตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนนิงาน (Gantt Chart) 
โดยละเอยีด 

3.จัดท าแยกเป็นรายปีกรณีของบประมาณเป็นโครงการตอ่เนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนนิการมากกวา่ 1 ปี 

4. คอบช. จะใหก้ารสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีโดยไมม่คีวาม
ผกูพันกบัปีถัดไป 

5.กรณีเป็นแผนงานวจัิยตอ่เนือ่ง 2 ปี ขึน้ไป ใหร้ะบปีุและจ านวนปีดว้ย 



แผนการด าเนนิงาน (Gantt Chart)  

กจิกรรม 

เดอืน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2. 

3. 



แผนการใชจ้า่ยงบประมาณของแผนงานวจิยั  

รายการ 
งบประมาณทีเ่สนอขอ 

(บาท) 

1. งบบคุลากร 
1.1 คา่จา้งชัว่คราว 
1.2 .... 

2. งบด าเนนิการ 
2.1 คา่ตอบแทน 
2.2 คา่ใชส้อย 
2.3 ... 

3. งบลงทนุ 
3.1 คา่ครภุณัฑ ์
3.2 ... 

4. คา่ธรรมเนยีมอดุหนุนสถาบนั (ใหห้มายรวมถงึคา่สาธารณูปโภค
ดว้ย) 

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ 



ผลส าเร็จและความคุม้คา่ของการวจิยั 
 

1.ผลส าเร็จและความคุม้คา่ของการวจัิยตามแผนการบรหิารงาน และ
แผนการด าเนนิงานตลอดแผนงานวจัิย 

 2.แสดงขอ้มลูหรอือธบิายถงึผลผลติ (Output) ทีไ่ดจ้ากงานวจัิยในแต่
ละปี  ตลอดการวจัิย 

3.ตอ้งสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคห์ลักของแผนงานวจัิย 

4.น าไปสูก่ารประยกุตใ์ช ้ความคุม้คา่ของงบประมาณทีจ่ะใชท้ าการวจัิย 



ผลส าเร็จและความคุม้คา่ของการวจิยั 
 

5.น าไปสูผ่ลส าเร็จทีเ่ป็นผลลพัธ ์(Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ทีค่าดวา่จะไดร้ับ 

6.สอดคลอ้งตามแผนบรหิารงานและแผนการด าเนนิงาน
ตลอดแผนงานวจัิย 

7.พรอ้มทัง้ระบปุระเภทผลส าเร็จของงานวจัิยเป็นอกัษร
ยอ่ ซ ึง่จ าแนกเป็น 3 ประเภท  
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1.งบประมาณเหมาะสม  ไมม่ากหรอื
นอ้ยเกนิไป/ผลประหยัด/ประโยชนท์ีจ่ะ

ไดรั้บจากโครงการ       

2.มกีารแจกแจงราย ละเอยีดงบประมาณ
ปีทีข่อมคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษา/
ความชดัเจนของรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
การด าเนนิโครงการ  

3.  ค านวณงบประมาณครอบคลมุทกุ
รายการทีว่างแผนและก าหนดกจิกรรม/มี

ความเป็นไปไดใ้นการศกึษา 

4.ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 
ไมส่งูเกนิไป สอดคลอ้งกบัแผนงาน /
ตรงตามหลักเกณฑ ์ที ่ไดก้ าหนด 

 

งบประมาณโครงการ 
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จ าแนกหมวดคา่ใชจ้า่ย 
1.หมวดคา่จา้งชัว่คราว  
(ส าหรับคา่จา้งคนงาน,คา่จา้งผูช้ว่ย
นักวจัิย) 

2.หมวดคา่ตอบแทน 

และหมวดคา่ใชส้อย 

(คา่เดนิทาง,ไปรษณีย,์พมิพ.์....) 

 

3.หมวดคา่วัสด ุ
(วสัดสุ านักงาน,วัสดไุฟฟ้า ,เชือ้เพลงิ
,วัสดกุอ่สรา้ง...) 
 

4. หมวดครภุัณฑ ์ 

( ระบรุายละเอยีดคณุลักษณะความ
จ าเป็น ) 

งบประมาณโครงการ 



 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวจิยั 
โครงการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที…่ 

แผนงานวจัิย… 

โครงการวจัิยยอ่ยที ่1… 

โครงการวจัิยยอ่ยที ่2… 

โครงการวจัิยยอ่ยที…่ 

รวมท ัง้ส ิน้ 



แสดงรายละเอยีดงบประมาณการวจัิยทกุโครงการวจัิยยอ่ยในปีทีเ่สนอขอ 

โครงการ 

งบประมาณทีเ่สนอขอ (บาท) 

งบ
บคุคลากร 

คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัด ุ
คา่ธรรมเนยีม
อดุหนนุสถาบนั 

ครภุณัฑ ์ รวม 

แผนงานวจิัย 

โครงการวจิัยยอ่ยที ่1 

โครงการวจิัยยอ่ยที ่2 

โครงการวจิัยยอ่ยที.่.. 

รวม 



ประโยชน/์ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับจากโครงการ 

ประโยชน/์ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ 
น าผลของโครงการไปใช ้มอีะไร 
บา้งและตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

ในการศกึษา 
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1.  ความเหมาะสมของกจิกรรมทีจ่ะ
ด าเนนิการ สามารถท าใหโ้ครงการส าเร็จ
ลลุว่งตามวัตถปุระสงคไ์ด ้
 

 
3.ความครบถว้นสมบรูณ์ในรายละเอยีด
ของเทคนคิ/เทคโนโลยทีีจ่ะน ามาเป็น
ขอ้มลู และเป็นระเบยีบวธิขีองการวจัิย 
ส าหรับใชป้ระกอบการด าเนนิโครงการ 

 

2.กจิกรรมสอดคลอ้งตามแผนการ
ด าเนนิงานของแตล่ะชว่งเวลา 

4.ความเหมาะสมในการใชเ้ทคนคิ/
เทคโนโลย ีส าหรับใชใ้นการด าเนนิ

โครงการ และการเปรยีบเทยีบกบัทีม่ใีช ้
อยูใ่นปัจจบุนั 

 

 

 

รายละเอยีดเทคนคิ/เทคโนโลย ี



ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ และศกัยภาพในการขยายผล 

•  ผลประโยชน์อันใดทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ มคีวาม
น่าเชือ่ถอื เป็นทีย่อมรับ และสามารถไปสูก่ารปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
เมือ่การด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์ 
 
• ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการด าเนนิงาน 
หรอืไดรั้บทราบขอ้มลูจากโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 

• ใน 1-3  ปี จะไดอ้ะไรทีเ่ป็นรปูธรรม     

•  sustainability 

• expandable 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอโครงการ 
1.สมบรูณ์แบบใน

แตล่ะเรือ่ง 

2.ขอ้มลูควรเป็น
ปัจจบุนั 

3. ใชค้ าทีม่ี
ความหมายชดัเจน
ไมใ่ชค่ าศพัทเ์ฉพาะ
วชิาชพีมากเกนิไป 

4.หลกีเลีย่งสรรพ
นามส าหรับบคุคล  

5.ขอ้เสนอเป็นสว่นหนึง่
ของความส าเร็จ ดงันัน้
นักวชิาการจะตอ้งรูว้า่ควร
มรีายละเอยีดอะไรใน

ขอ้เสนอบา้ง 



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอโครงการ 

1.เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน 

 
2.ระบวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัแผน 
 

3.มแีผนงานในการด าเนนิงานวจัิยชดัเจน
และสามารถท าได ้

4.ก าหนดรายละเอยีดวธิกีารวจิัยและการ
ใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์ีช่ดัเจน  

5.ระบนุวัตกรรม (ถา้ม)ี 

6.มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้ 

-  ผูว้จิัยจะท าอะไร 

-  ผูว้จิัยจะท าอยา่งไร กบัใคร 

-  ผูว้จิัยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึปัจจบุัน 

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลงัท าอยูต่อนนี ้



 
ขอ้เสนอเชงินโยบายใหมเ่พือ่สนับสนุนระบบประเมนิ 

 
1.ก าหนดรปูแบบ “ระบบบรูณาการงบประมาณเพือ่การวจิัย” โดยยดึมต ิครม.เดมิ
ทีม่อบหมายให ้วช.พจิารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเงนิอดุหนุนการวจิัย
ของหน่วยงานระดบัปฏบิตักิารวจิัยกอ่นการขอตัง้งบประมาณ 

 2.รวมถงึ นโยบายเพิม่เตมิ คอื ก าหนดใหห้น่วยงานทีรั่บจัดสรรงบเพือ่การวจิัย
โดยตรงจากส านักงบประมาณ รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การวจิัยในแต่
ละปีแกส่ภาวจิัยแหง่ชาต ิ 

3.ท าใหป้ระเทศสามารถรวบรวมขอ้มลู และจัดท ารายงานขอ้มลูการวจิัยภาครัฐ / 
การประเมนิ ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์



การควบคมุ
คณุภาพ
งานวจิยั 

1.  กระบวนการ
บรหิารงบประมาณ
เพือ่การวจิยัทีม่ ี

คณุภาพ 

2.การคดัเลอืก
โครงการวจิยัทีม่ ี

คณุภาพ
 เพือ่ท าวจิยั 

3.การตดิตามตรวจสอบการ
ด าเนนิงาน และสง่เสรมิให้

งานวจิยับรรลผุลทีด่ ี



วช. รว่มกบัหน่วยงานในระบบวจิัย  

• ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.)  

• ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  

• ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (สวก.)  

• สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  

• ส านักงานสง่เสรมินโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

• ส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 

เครอืขา่ยองคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ( คอบช.) 
 

   ความรว่มมอืของหนว่ยงานคอบช 



กรอบการวจัิยปีงบประมาณ2561 
 กรอบวจิยัจ านวน 23 กลุม่เร ือ่ง บรหิารโดยหนว่ยทนุ

ดงันี ้ 

1.ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

2.ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์าร
มหาชน)  
3.ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ 

4.สถาบนัวจิยัระบบสาธาณสขุ 

5.ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องคก์ารมหาชน)  



ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั  
 

1.ยางพารา 

2.การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 

3.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 

4.ออ้ยและน ้าตาล 

5.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

6.มนุษยศาสตร ์

7.ประชาคมอาเซยีน 

8.การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้



ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  
 1.ขา้ว 

2.ปาลม์น ้ามัน  

3.อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภค และ
การคา้ 

4.สมนุไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 

5.พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ) 

6.สตัวเ์ศรษฐกจิ 

7.การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 



ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 

1.มันส าปะหลัง 

2.การคมนาคมขนสง่ระบบราง 

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ  

1.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

2.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ ์



 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน)  

 
1.สิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ 

2.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

5.พลาสตกิชวีภาพ 



    แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวจัิย 

1.  คอบช. จะสนับสนุนการวจัิยภายใตก้รอบการวจัิยทีป่ระกาศ 

2.ผลการวจัิยทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายผลผลติและผลลัพธท์ีเ่ป็นรปูธรรม 
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  

(เชงิเศรษฐกจิ เชงิสงัคมและชมุชน เชงินโยบาย และเชงิวชิาการ) 

3..คอบช. จะใหค้วามส าคญัในดา้นการใชป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ      เชงิ
สงัคมและชมุชน 



    แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวจัิย 

4.มตีวัชีวั้ดทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและ
ผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ 

 5.มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลผลติจากงานวจัิยไปใช ้
ประโยชน ์และมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากงานวจัิย ุ

6.พจิารณาสนับสนุนงบประมาณการวจัิยเป็นรายปี         ส าหรับ
โครงการทีม่รีะยะเวลาด าเนนิการวจัิยมากกวา่ 1 ปี     จะพจิารณา
ถงึผลส าเร็จในปีทีไ่ดรั้บทนุกอ่นทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนในปีตอ่ไป 



     เงือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจัิย 
 

1.มปีระเด็นวจัิยตามกรอบการวจัิย 

2.  มลีักษณะเป็นแผนงานวจัิย (แบบ คอบช. 1ช) หรอื โครงการวจัิย 
(แบบ คอบช. 1ย/1ด) ซึง่กรณีทีเ่ป็นแผนงานวจัิยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) ตอ้งมโีครงการวจัิยยอ่ยอยา่งนอ้ย 2 โครงการทีส่ามารถด าเนนิการ
วจัิยในปีแรกทีเ่สนอขอรับทนุอดุหนุนการวจัิย 

(2) โครงการวจัิยยอ่ย ตอ้งระบรุายละเอยีดตา่ง ๆ ทีช่ดัเจน หรอืเป็น
แนวคดิในการด าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายสดุทา้ยของแผน
งานวจัิย 



เง ือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจิยั 
3. รายละเอยีดงบประมาณ และตัวชีว้ัดแยกรายปีทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน สามารถวัดไดจ้รงิ 

4 .  มกีารบรูณาการงานวจัิยในลักษณะสหสาขาวชิาการหรอืบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
หรอืมกีารด าเนนิการในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจัิยทีม่ศีักยภาพสงูและน าไปสู่
วัตถปุระสงคเ์ดยีวกนั 

5.งบประมาณทีเ่สนอขอตอ้งมรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
และเหมาะสมกบัการด าเนนิงานวจัิย 

6 .   ขอ้เสนอการวจัิยหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้เสนอการวจัิยนี ้ตอ้งไมอ่ยูใ่นขอ้เสนอ
การวจัิยทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนการวจัิยจากแหลง่ทนุวจัิยอืน่ 



เงือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจัิย 
7.  กรณีมกีารตอ่ยอดจากงานวจิัยเดมิ 

(1. )  ตอ้งแสดงขอบเขตการด าเนนิงานระหวา่งงานเดมิและงานใหม ่

(2.)  ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากหน่วยงานเจา้ของผลงานเดมิใหนั้กวจัิยน าทรัพยส์นิ
ทางปัญญาจากการวจิัยมาด าเนนิการวจิัยตอ่ยอด 

 3.หากตรวจพบวา่ขอ้เสนอการวจัิยดงักลา่วไดรั้บทนุซ ้าซอ้นหรอืมกีารด าเนนิการ
วจิัยมาแลว้ คอบช. ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการสนับสนุนทนุวจัิย และเรยีก
เงนิทนุวจิัยคนื 

8. โครงการวจิัยทีเ่ป็นการด าเนนิงานในลกัษณะการวจิัยรว่ม (Co-funding) ซึง่
ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณ ครภุณัฑ ์หรอืสิง่กอ่สรา้ง จากหน่วยงานอืน่ 

  ใหแ้สดงรายละเอยีดการสนับสนุนโดยระบงุบประมาณในแตล่ะรายการใน
ขอ้เสนอการวจัิย พรอ้มทัง้แสดงหนังสอืรับรองจากหน่วยงานนัน้ ๆ 



เงือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจัิย 
9.  กรณีแผนงานวจิัย ผูอ้ านวยการแผนงานสามารถเป็นหวัหนา้โครง  การวจิัย
ยอ่ยไดเ้พยีงโครงการวจิัยยอ่ยเดยีวเทา่นัน้ 

10. หวัหนา้โครงการวจิัยหรอืผูอ้ านวยการแผนงาน หวัหนา้โครงการ
ยอ่ยและนักวจิัยรว่มทกุทา่น ตอ้งลงนามรับรองในขอ้เสนอการวจิัยให ้
ครบถว้น 

11. ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานระดบัอธบิดหีรอืเทยีบเทา่ของ
ภาครัฐทีผู่อ้ านวยการแผนงานสงักดัอยู ่หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญห่รอื
เทยีบเทา่ของภาคเอกชนใหค้วามเห็นชอบและรับรอง 

12. ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานระดบัอธบิดหีรอืเทยีบเทา่ของ
ภาครัฐทีห่วัหนา้โครงการสงักดัอยู ่หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญห่รอืเทยีบเทา่
ของภาคเอกชนใหค้วามเห็นชอบและรับรอง    (ตามแบบ คอบช. 1ย/1ด 



คณุสมบตัขิองผูอ้ านวยการแผนงานวจิัย/หวัหนา้โครงการวจิัย 
 

1.ผูม้สีทิธขิอรับทนุจะตอ้งเป็นบคุลากรในภาครัฐหรอืเอกชนทีม่สีภาพ
เป็นนติบิคุคล  

2. มสีญัชาตไิทย มถีิน่พ านักถาวรในประเทศไทย และมหีลกัฐานการ
ท างานมั่นคง 

3. มศีกัยภาพในการบรหิารการวจัิยและ/หรอืการบรหิารจัดการ 

4.  มคีวามรูค้วามสามารถในวทิยาการดา้นใดดา้นหนึง่เกีย่วกบัการวจัิย
ในขอ้เสนอการวจัิยทีข่อรับทนุ      มศีกัยภาพ ความพรอ้มดา้นวฒุิ
การศกึษา      ประสบการณ์ในการวจัิยทีจ่ะด าเนนิการวจัิยไดส้ าเร็จ 



คณุสมบตัขิองผูอ้ านวยการแผนงานวจิัย/หวัหนา้โครงการวจิัย 
 

5.  สามารถปฏบิตังิานและควบคมุการวจัิยไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บทนุ
รวมทัง้สามารถด าเนนิการวจัิยใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดอยา่งมี
คณุภาพ 

6. เป็นผูม้จีรรยาบรรณนักวจัิยตามจรรยาบรรณนักวจัิยของ วช. 

7. ทัง้นีก้รณีอยูน่อกเหนอืจากคณุสมบตัดิังกลา่วขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ
ของคณะกรรมการที ่คอบช. ก าหนด 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
 

1.พจิารณาเฉพาะขอ้เสนอการวจัิยทีล่งทะเบยีนผา่นระบบ 

 National Research Management System (NRMS)  

(เว็บไซต ์www.nrms.go.th) ทีล่งทะเบยีนตรงตามกลุม่เรือ่งทีร่ะบใุน
เลม่ขอ้เสนอการวจัิย 

2.มกีารยนืยันการสง่ขอ้เสนอการวจัิยทีส่มบรูณ์    พรอ้มทัง้สง่เลม่
ขอ้เสนอการวจัิยตามจ านวนและทันในเวลาทีก่ าหนด 

  

3.พจิารณาขอ้เสนอการวจัิย   โดยมคีณะผูท้รงคณุวฒุเิป็นคณะผู ้
ตรวจสอบทางวชิาการตามแนวทางที ่คอบช. ก าหนด 
 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
 

4.การพจิารณาความเหมาะสมของคณะนักวจิัย โดยจะตรวจสอบ 
การรับทนุ      และความสามารถในการปฏบิตังิานและควบคมุการวจิัย 

5.นักวจิัยทกุคนในโครงการ/แผนงาน   ตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่รายงานการวจัิย
ทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนการวจิัยใด ๆ ในระบบ NRMS    ปีงบประมาณ 2551 – 
2558    และกรณีตดิคา้งงานวจิัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ 2559 – 
2560 ใหนั้กวจัิยจัดท าหนังสอืรับรองศกัยภาพตนเอง 

6.เพือ่ประโยชนข์องนักวจิัย ขอใหนั้กวจิัยด าเนนิการปรับปรงุขอ้มลูในประวตัิ
นักวจัิยและขอ้มลูการน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นฐานขอ้มลูระบบ NRMS  
ใหเ้ป็นปัจจบุัน 



การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
 

7.ใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอการวจัิยทีม่กีารระบผุูใ้ชผ้ลงานวจัิย
อยา่งชดัเจนหรอืมหีลักฐานรองรับ 

8.ขอสงวนสทิธิใ์นการบรูณาการขอ้เสนอการวจัิยเป็นแผนงานวจัิย
เดยีวกนัหากขอ้เสนอการวจัิย      สามารถบรูณาการทางวชิาการ
รว่มกนัได ้

9.ค าตัดสนิของ คอบช. ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 



การเขยีนขอ้เสนอการวจัิย 
 

1. ดาวนโ์หลดประกาศรับขอ้เสนอการวจิัยและกรอบการวจิัยไดท้ีเ่ว็บไซต ์
www.nrct.go.th หรอื www.nrms.go.th 

.2.ดาวนโ์หลดแบบหนังสอืน าสง่ แบบฟอรม์ขอ้เสนอการวจัิย และคูม่อืการ
ลงทะเบยีน รวมทัง้เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.nrms.go.th 

3. เขยีนขอ้เสนอการวจิัยในแบบเสนอแผนงานวจิยั (Research Program) 
(แบบ คอบช. 1ช) ส าหรับขอ้เสนอการวจัิยทีเ่ป็นแผนงานวจัิย และแบบ
เสนอโครงการวจิยั (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ส าหรับ
ขอ้เสนอการวจิัยทีเ่ป็นโครงการวจิัยยอ่ยและโครงการวจิัยเดีย่ว โดยจัดท า
ขอ้เสนอการวจิัยเป็นภาษาไทย ตวัอกัษรไทยสารบรรณ (THSarabunPSK) 
ขนาด 16 



การสง่ขอ้เสนอการวจัิย 
 1.ลงทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจิัยทีเ่ว็บไซต ์www.nrms.go.th โดยเลอืกกลุม่

เรือ่งการวจิัยทีต่อ้งการขอรับทนุ 

2.กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

3. ยนืยนัการลงทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจัิยใหส้มบรูณ์ 

 (สถานะ “ขอ้เสนอการวจัิยทีส่ง่ไปแลว้” ในระบบ NRMS) และแนบไฟล์
ขอ้เสนอการวจิัย ในรปูแบบ MS word และ PDF พรอ้มไฟลอ์ืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบยีนระหวา่ง วนัที ่1 มถินุายน 2560 ถงึ
วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 เทา่นัน้ หากพน้ก าหนด คอบช. จะไมรั่บพจิารณา 

4.ทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลด “คูม่อืการใชง้านระบบ NRMS (ทนุมุง่เป้าและทนุ 
วช.) ส าหรับนักวจัิย” ไดท้ี ่URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx 

5. หลงัจากนักวจัิยไดล้งทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจัิยตามขัน้ตอน
สมบรูณ์แลว้ ใหจ้ัดพมิพข์อ้เสนอการวจิัยมรีายละเอยีดครบถว้นทกุขอ้และมี
เนือ้หาตรงกบัไฟลท์ีแ่นบ (ส าหรับกรณีทีเ่ป็นแผนงานทีป่ระกอบดว้ย
โครงการวจิัยยอ่ยตามทีร่ะบใุนแผนงาน ใหเ้ย็บรวมกนัเป็นชดุ 



 
การสง่ขอ้เสนอการวจัิย 

 
6.หนังสอืน าสง่การขอรับทนุอดุหนุนการวจัิย ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 
ฉบบั 

7.เอกสารขอ้เสนอการวจิัยตน้ฉบบัทีม่กีารลงนามจากผูบ้งัคบับัญชาสงูสดุของ
หน่วยงานตน้สงักดัของหวัหนา้โครงการวจัิย /หรอืผูอ้ านวยการแผนงานและ
หวัหนา้โครงการยอ่ย ระดบัอธบิดหีรอืเทยีบเทา่ของภาครัฐ  / หรอืกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญห่รอืเทยีบเทา่ของภาคเอกชน และหัวหนา้โครงการวจิัย  /หรอื
ผูอ้ านวยการแผนงาน หวัหนา้โครงการยอ่ยและนักวจิัยรว่มทกุทา่น ตอ้งลงนาม
รับรองในขอ้เสนอการวจัิยใหค้รบถว้น พรอ้มส าเนา 9 ชดุ รวมเป็น 10 ชดุ 

8.แผน่บนัทกึขอ้มลูขอ้เสนอการวจิัย ในรปูแบบ MS word และ PDF พรอ้มไฟลอ์ืน่ 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 2 ชดุ  



การสง่ขอ้เสนอการวจัิย 
 

การน าสง่เอกสารทัง้หมดโดยกรณุาระบชุือ่กลุม่เรือ่ง
ดา้นหนา้ซองเอกสารใหช้ดัเจน โดยสามารถน าสง่
เอกสารไดท้ัง้ทางไปรษณีย ์หรอืน าสง่ดว้ยตนเอง  

ทัง้นี ้เอกสารตอ้งสง่ถงึหนว่ยบรหิารทนุตามกลุม่
เร ือ่งทีเ่สนอขอรบัทนุ  

ภายในวนัที ่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.  



เอกสารเพือ่ประกอบการท าสญัญา 
1.กรณีทีเ่ป็นการวจัิยทีใ่ชค้นหรอืสตัวใ์นการทดลอง จะตอ้งขออนุมัตกิารด าเนนิการวจัิย จาก
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยของสถาบนัหรอืมหาวทิยาลยั ใหจั้ดสง่ส าเนาเอกสารการ
อนุมัตหิรอื Certificate of Approval 

2. กรณีทีนั่กวจัิยมกีารด าเนนิการวจัิยโดยใชส้ ิง่มชีวีติทีต่ดัตอ่พันธกุรรม (GMO) ใหป้ฏบิตัติาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ใหจั้ดสง่ส าเนาเอกสารการอนุมัตหิรอื Certificate of Approval 

3. กรณีทีเ่ป็นโครงการความรว่มมอืกบัสถาบนัหรอืนักวจัิยตา่งประเทศ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ
สภาวจัิยแหง่ชาตวิา่ดว้ยการอนุญาตใหนั้กวจัิยชาวตา่งประเทศเขา้มาท าการวจัิยในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 

4.   กรณีเป็นโครงการวจัิยทีม่กีารเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาตวิา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพและการไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนจาก
ทรัพยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554 



 
 

การแจง้ผลการพจิารณา 
ผลการจัดสรรทนุวจัิย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
คอบช. จะประกาศผลการพจิารณาใหนั้กวจัิยทีผ่า่น

การพจิารณาเบือ้งตน้ทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 

เว็บไซต ์www.nrct.go.th และ  
www.nrms.go.th  

  



ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  
(บรหิารทนุ 7 กลุม่เร ือ่ง ประกอบดว้ย 
 1) ขา้ว 2) ปาลม์น า้มนั 

 3) อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 
4) สมนุไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 
 5) พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั)  
6) สตัวเ์ศรษฐกจิ และ 7) การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้) 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  

เรยีน ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

ส านกัสนบัสนุนงานวจิยั ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  

หอ้งรบัรอง     ช ัน้ 1 อาคาร 3  

เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

กลุม่เร ือ่ง
............................................................................................................................. 

 



สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
1.น.ส.ทฆิมัพร นอ้ยกล า่ โทร. 0 2579 7435 ตอ่ 3208  
         โทรสาร 0 2579 7693 
2.น.ส.สภุา แกว้สรุวิงษ์  โทร. 0 2579 7435 ตอ่ 3219  
        โทรสาร 0 2579 7693 
3.นายวนัิย ขาวม ี   โทร. 0 2579 7435 ตอ่ 3102     
    โทรสาร 0 2579 7693   

  Email : arda61@arda.or.th 



ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  
 1.แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวธิกีารหรอืแนวทางทีจ่ะ

น าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชน ์

2.ระบกุลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดรั้บประโยชนแ์ละผลกระทบจาก
ผลงานวจัิยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้กบักลุม่เป้าหมายใหช้ดัเจน 

3.หากมผีูป้ระสงคจ์ะน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์เชน่ 
ภาคเอกชน ชมุชน เป็นตน้ ใหท้ าหนังสอืรับรอง ดงัแบบ คอบช. 
4 แนบขอ้เสนอการวจัิยดว้ย 
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ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่
กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย 

 (ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ  (วช.) 

 

196 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ  10900 
โทรศัพท ์0-2561-2445 ตอ่ 487 - 490 ,511, 544  และ    0-2940-5495,0-
2579-2284, 0-2561-3721 
 

โทรสาร  0-2561-3721, 0-2940-5495,  
      0-2579-4368, 0-2940-5495 

E-mail :   rpcd2007@yahoo.com,              
rpcd2007@hotmail.com  
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