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Government Targets to Increase Thailand’s Competitiveness 

Year 2010 

GERD/GDP = 0.23% 
R&D Personnel (FTE) 

6.76 : 10,000 

R&D expenditure 
(Private : Government) 

40 : 60 

1% 15:10,000 70:30 

IMD Average:  
 GERD / GDP = 1.04% 
 R&D Personnel  = 25:10,000 
 Private : Government  = 70 : 30 

2009 National Survey on R&D Expenditure and Personnel of Thailand: 
R&D Exp = 18,225 MB 
R&D Exp : Gov : Private =10,005:8,220 MB 
R&D Personnel  = 42,624 (man-year) 



1. ค าจ ากดัความของงานวิจยัและพฒันา 
2. ฐานคิดเร่ืองงานวิจยัในสถาบนั การศกึษา 
3. การสร้างนวตักรรมเกิดขึน้ในกระบวน การ

วิจยั 
4. การบรูณาการข้ามศาสตร์ 
5. การจดัการวิจยัที่อาศยัระบบราชการเต็ม

รูปแบบ 
6. ความผกูพนักบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจากทกุ

ภาคสว่น 

ความเข้าในใจงานวิจัย
เชิงพาณิชย์ 

1. งบประมาณด้านวิจยั 
2. นกัวิจยั 
3. บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาและหนว่ย

วิจยัอื่นๆ 
4. ระบบการประเมินผลงานวิจยัเชิงพาณิชย์ 
5. กระบวนการจดสทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร 
6. การแขง่ขนัในสนิค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยี 

ระบบการบริหารวิจัย
แห่งชาต ิ

1. การได้มาซึง่โจทย์วิจยั  
2. การร่วมมือที่ใกล้ชิดระหวา่งภาครัฐและ

เอกชน  
3. กระบวนการถ่ายทอดผลงานวิจยั  
4. กระบวนการรับผลงานวิจยัไปพฒันาเชิง

พาณิชย์  

ความร่วมมือของรัฐร่วม
เอกชน 

เศรษฐกจิฐานความรู้ (Knowledge-based economy) 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative economy) 



สถานภาพระบบบริหารจัดการ 

การก าหนด
นโยบาย 

• ระดับประเด็น
การวิจัย 

• การก าหนดระดับ
ความส าคัญ 

การบริหาร
จัดการทนุวิจัย
มุ่งเป้าร่วมกัน 

การพัฒนา
ระบบการ
จัดสรรและ
ตดิตาม

โครงการวิจัย 

ด้าน
งบประมาณ
เพื่อการวิจัย 

หวัข้อวิจัยบาง
ประเดน็และ
นักวิจัยกับกลุ่ม 
Cluster วิจัย
ในประเดน็

นัน้ๆ 

ข้อมูลผลงาน
การวิจัย 

อดีต ปัจจุบัน 

บูรณาการ 



สถานภาพของระบบบริหารจัดการในอดีต 

บูรณาการในการก าหนดนโยบาย 
• ระดับประเด็นการวิจัย 
• การก าหนดระดับความส าคัญ 

บูรณาการในการบริหารจัดการทุนวิจัยมุ่งเป้าร่วมกัน 

บูรณาการในการพัฒนาระบบการจัดสรรและติดตามโครงการวิจัย 

บูรณาการในด้านงบประมาณเพื่อการวิจัย 

บูรณาการหัวข้อวิจัยบางประเด็นและนักวิจัยกับกลุ่ม Cluster วิจัยในประเด็นนั้นๆ 

บูรณาการข้อมูลผลงานการวิจัย 

สถานภาพในปัจจุบัน 



ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารองค์กรที่หลากหลาย เสนอใช้โมเดล  
“สภาวิจัยแห่งชาติ” เป็นศูนย์รวม 

จริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย 

ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการวิจัย 
ของประเทศ 

ก าหนดและกลั่นกรอง 
งบประมาณเพ่ือการวิจัย 

ขับเคลื่อนการวิจัยและ 
น าเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

บูรณาการการวิจัยให้เป็นเอกภาพ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ และกลไกสร้างแรงจูงใจ 

หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานบริหาร 
จัดการการวิจัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานใช้ประโยชน์งานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประธาน 
กบห. 
(วช.) 

ประธาน 
กวทน. 

(สวทน.) 

ประธาน 
สวรส. 

(สวรส.) 

ประธาน 
สกว. 

(สกว.) 

ประธาน 
สวก. 

(สวก.) 

ประธาน 
กวทช. 

(สวทช.) 

ประธาน 
กกอ. 

(สกอ.) 

ประธาน 
ทปอ. 
(ม.) 

ประธาน 
มทร./มรภ. 

(ม.) 

ประธาน 
สภา

อุตสาหกรรม 

ผู้แทน
ปลัดกระทรวง 

(ก.) 

ประธาน 
อปท. 

(อปท.) 

ประธาน 
สภา

หอการค้า 

วิชาการ สังคมฐาน 
เศรษฐกิจ 

คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) 

คณะกรรมการบูรณาการงบประมาณ
เพ่ือการวิจัย 

คณะกรรมการประเมินผลการวิจัย 

ตามสาขา 
วิขาการ 

พัฒนา 
ระบบ 

บุคลากร 

ตาม 
เป้าหมาย 

สภาวิจัยแห่งชาติ  
นายกรัฐมนตร ี

คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย 



Primary Asset 
Agrarian Industrial Technological 

Land/Animals 
“Grow it” 

Factory/Workers 
“Make it” 

Ideas 
“Invent it” 

Real Property                                 Intellectual 
Property                              

Chemical-Based Bio-Based 



10-7 m  ขนาดของโมเลกลุอนิทรีย์ใหญ่เช่น DNA
(0.1 ไมครอน, 1000 A)

First generation biofuels

Vegetable oils

Biodiesel    

Bioalcohols(sugar-based)

Biogas

Syngas

Solid biofuels



10-5 m  ขนาดของเซลล์ในร่างกาย (10 ไมครอน)

Second Generation Biofules

Non food parts/Lignocellulose

Biohydrogen

Biomass to Liquids (BTL)

Third Generation Biofuels

Algae/Algal fuel, Oilgae, Algaeoleum

Fourth Generation Biofuels

Conversion of vegoil and biodiesel into gasoline



 An individual who is in charge of a 
certain group of tasks, or a certain subset of 
a company.   A manager often has a staff of 
people who report to him or her. 

 

 

 
 
Source : http://www.businessdictionary.com/definition/manager.html#ixzz3DOaenxlR 

http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/charge.html
http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
http://www.businessdictionary.com/definition/task.html
http://www.businessdictionary.com/definition/company.html
http://www.businessdictionary.com/definition/staff.html
http://www.businessdictionary.com/definition/report.html
http://www.businessdictionary.com/definition/manager.html
http://www.businessdictionary.com/definition/manager.html
http://www.businessdictionary.com/definition/manager.html


1. บูรณาการ 

2. ขอบเขต 

3. เวลา 

4. งบประมาณ 

5. คุณภาพ 

6. บุคลากร 

7. การสื่อสาร 

8. ความเสี่ยง 

9. การจัดซื้อจัดจ้าง 



นโยบายของ
องค์กร 

ทมีงานที่มีทกัษะ 

กฎระเบียบ วิธีการใน
งานวิจัย 

เคร่ืองมือและ
ข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ 
พัฒนา 



ล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา 

ความสนใจ 
ของนักวิจัย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ใช้ผลงานวิจยั 

กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ 

กระบวนการคัดเลือกโครงการ 

เกณฑ์และวิธีการจัดล าดับ 

หัวข้อโครงการวจิัย 
ที่เป็นไปได้ 

ข้อเสนอโครงการ 
ที่น าไปพัฒนาต่อ 



ความไม่แน่นอนของ
วัตถุประสงค์และผลลพัธ์
ของโครงการวิจัย 
 

การก าหนดขอบเขต วิธีการ  
และงบประมาณ 



การใช้ประโยชน์ด้านการสง่เสริมพฒันาชมุชน 

• ต้องมีหวัหน้าชุมชนร่วมอยู่ในทมีงาน
นักวิจัย 

• นักวิจัยต้องท างาน 
ใกล้ชิดกับชุมชนตลอดเวลา 

16 Source: รศ.ดร.ชะลอ ลิ้มสุวรรณ 



การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

• ควรมีภาคเอกชนร่วมวจิัยด้วย 

• ควรมีการวเิคราะห์ด้านการตลาดด้วย 

Source: รศ.ดร.ชะลอ ลิ้มสุวรรณ 



การใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต 

• ลดต้นทุนในการผลิต 

• ลดระยะเวลาในการผลิต 

• เพิ่มปริมาณการผลิต 

• เพิ่มคุณภาพการผลิต หรือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18 Source: รศ.ดร.ชะลอ ลิ้มสุวรรณ 



การมีส่วนร่วม 
ผู้จัดการ 
งานวิจัย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากภายนอก ทีมงาน 

จัดการด้าน 
งบประมาณ 

มุ่งเน้นการค้นพบใหม่ 

ขอบเขต/เป้าประสงค ์
ของโครงการในอนาคต 

การปรับเปลี่ยนให้เป็น PPPP 
การจัดการองค์กร 
การฝึกอบรม 
 

การเรียนรู้ขององค์กร 
การวางแผนเพื่อโครงการ 
/ ทางเลือกอื่นในอนาคต 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการ 

ข้อเสนอโครงการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
feedback 

การประเมินจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

การศึกษา  
cost-benefit 

นักวิจัย นักวิจัยอาวุโส 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากภายนอก 

รับฟัง 

ผลผลิต 

ผลลัพธ ์

การจัดการงานวิจัย 



ประสิทธิภาพ R&D ของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ า 

 400  1,600  6,400  25,600  102,400  409,600

ไทย  
(ปัจจุบัน: 57 %) 

ฟิลิปปินส์ (38%) มาเลเซีย (86%) 

สิงคโปร์ (93%) 

ไทย (กรณีลงทุนเท่าสิงคโปร์) 

ไต้หวัน (93%) 

เกาหลีใต้ (95%) 

ไทย (กรณีลงทุนเท่าเกาหลีใต้) 

ญี่ปุ่น (92%) 
เยอรมนี (94%) 

อินโดนีเซีย (41%) 

R&D capital stock (Million USD) 



Intellectual Property = Intangible Asset 

Monetary 
Asset 

Tangible Asset 
Intangible Asset 



มูลค่าเพิ่มในตลาดโลก 

ภูมิ
ปัญญา 

บริการ 
สินค้า 



ผลของการปฏรูิประบบวิจัย 



การเชื่อมโยงระหว่างระบบ NRMS และระบบ TNRR 

24 

Proposal 
assessment 

Ongoing 
& monitoring 

ฐานข้อมูล 
นักวิจัย 

Research 
evaluation 

NRMS 

โครงการที่
เสร็จแล้ว 

ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ 

Expert 
finder 

TNRR 



การบริหารทุนร่วมกนั 
• การให้ทุนอุดหนุนการวจัิยแนวใหม่แบบมุ่งเป้ามีการแบ่งหน้าทีก่าร

ท างานชัดเจนระหว่างหน่วยให้ทุนตามความเช่ียวชาญของแต่ละ
หน่วย 

• ร่วมกนัท ากรอบวิจัย (ทุนวจัิยมุ่งเป้า) 
• สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลือ่นไปตามทศิทางเดียวกนั ไม่ซ ้าซ้อน

และมองเห็นภาพรวมของงานวจิัยที่ยังไม่ครบถ้วน  
• มีเป้าหมายให้เกดิการใช้งบประมาณทีมี่อยู่อย่างจ ากดัของประเทศ ให้

เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

• การรับข้อเสนอโครงการวจิัยจะเปิดรับร่วมกนัผ่านระบบ NRMS 
(National Research Management Systems) 
เป็นระบบ Single Window โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั 



งบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวจิัยและพฒันา 

• ปีงบประมาณ 2558 ได้ประมาณ 20,800 ล้านบาท 

• ปีงบประมาณ 2559 ได้รับประมาณ 24,980 ล้านบาท 

• ปีงบประมาณ 2560 ประมาณการจัดสรร 25,530 ล้าน
บาท  

  อยู่ระหว่างพจิารณาคาดว่าจะทราบผลประมาณเดอืน
สิงหาคม 2559 



งบประมาณบูรณาการการส่งเสริมการวจิัยและพฒันา 2560 
(ประมาณการ 25,530 ล้านบาท) 

1. วจิัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 7,157 ล้านบาท  

(1) Super cluster 1,793 ล้านบาท (2) วิจัยมุ่งเป้า 2,440 ล้านบาท (3) การขับเคล่ือน
บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดษิฐ์ไทย 190 ล้านบาท (4) ท้าทายไทย/ระเบียบ
วาระแห่งชาติ/อื่น ๆ 2,733 ล้านบาท  

2. วจัิยเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 11,728 ล้านบาท   
(1) วิจัยพืน้ฐาน 1,244 ล้านบาท (2) วิจัยประยุกต์ 5,003 ล้านบาท (3) วิจัยและ
พฒันา 5,480 ล้านบาท  

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางวจัิย บุคลากร และระบบมาตรฐานการวจัิย
ทัง้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ 6,651 ล้านบาท           

(1) พฒันาระบบมาตรฐานคุณด้านการวิจัย 119 ล้านบาท (2) พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการวิจัย 4,121 ล้านบาท (3) พฒันาบุคลากรด้านการวิจัย 2,410 ล้าน
บาท  

 



การขอทนุวิจัย 
1. แหล่งทุนวิจัย 
2. การติดตามข่าวสาร/การประกาศรับทุนวจิัย /

การสืบค้นข้อมูลวิจยั 
3. การศึกษาเงื่อนไขการขอทุนวิจัยและโจทย์วิจัย 
4. การเขียนข้อเสนอการวิจัย 
5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 
6. การน าเสนอข้อเสนอการวิจัย 



1. แหล่งทุนวิจัย 



การสนับสนุนการวจิยัของ วช. 
งบประมาณตั้งไว้ทีห่น่วยงานภาครัฐ  

(ขอทุนโดยนักวจิัยภาครัฐ) 
• นักวิจัยส่งข้อเสนอการวจิัยที่ผ่านหน่วยงานของนักวิจัยเอง  
•  หน่วยงานเป็นผู้รวบรวม จัดล าดบัความส าคัญ 

•  ส่งข้อเสนอการวจิัยผ่านระบบ NRMS  
•  วช. โดยผู้ทรงคุณวุฒจิะพจิารณา (ผ่าน/ไม่ผ่าน)   
•  ส่งต่อให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานของนักวิจัยโดยตรง 



 การสนบัสนนุทนุวิจยัที่งบประมาณตัง้ไวท่ี้ วช. 

           ขอทุนได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

• ทุนวจิยัมุ่งเป้า (ประมาณ 1,300 ล้านบาท) ร่วมกนับริหารโดย 
คอบช. (เร่ิมปี 2555) 

• ทุนวจิยัพืน้ฐาน (ประมาณ 100 ล้านบาท) วช. บริหารเอง (บัญชี
ส่ิงประดษิฐ์ 50 ล้านบาท) 

• ทุนอืน่ๆ เช่น JSPS ทุนวจิยัต่อยอด ทุนวจิยัตามความต้องการของ
สาขา โครงการพเิศษ วช. บริหารเอง 

• ทุนวจิยั “ท้าทายไทย และตามระเบียบวาระแห่งชาติ” (ประมาณ 
480 ล้านบาท) (เร่ิมปี 2559 การรับข้อเสนอต่างกนั) 



ปีงบประมาณ 2560  
• ก าลังรอการจัดสะงบประมาณเบือ้งต้นจากส านัก

งบประมาณ และเข้ากรรมาธิการฯ 
• คาดว่างบประมาณ คอบช.+วช. จะได้รับจัดสรร 

ประมาณ 1,300 + 480 +100 ล้านบาท  
• คาดว่าจะทราบผลประมาณต้นเดือน สิงหาคม 

2559  
 



การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวจิัย 

• ตามทุกไตรมาส  

• โดยผู้ประสานงานของหน่วยงานของท่านจะเป็น
ผู้รายงานในระบบ 



2. การตดิตามข่าวสาร/การประกาศรับทุนวิจัย /                          
การสืบค้นข้อมูลวิจัย  

การตดิตามข่าวสาร/การประกาศรับทุนวิจัย 
www.nrct.go.th  

www.nrms.go.th 

(ประกาศรับทุนประมาณ 1 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2559) 

การสืบค้นข้อมูลวจิัย 
www.nrpm.nrct.go.th 

www.tnrr.in.th 

 

 

 



 

  

www.nrct.go.th 



การสืบค้นข้อมูลวจิัย  
www.nrpm.nrct.go.th 



ตัวอย่างเช่น สืบค้นเร่ืองมันส าปะหลงั 





3. การศึกษาเงื่อนไขการขอทุนวิจัยและ
โจทย์วิจัย 

www.nrms.go.th 
ดาวน์โลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

อ่านและศึกษาข้อมูลให้ละเอียด 





ค าแนะน า :  กรณุาเปิดใชง้านระบบ NRMS  
  ดว้ยเบราวเ์ซอร ์"chrome" 

  รองรับและแสดงผลไดด้บีน Google  
  Chrome ทีค่วามละเอยีด 1024 x 768 px ขึน้ไป   

ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแหง่ชาต ิ 
 
(National Research Management 
System : NRMS) 
 
http://www.nrms.go.th/ 



• Click ประกาศทุนทีส่นใจ และอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วน 



Click ประกาศทุนทีส่นใจ และอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วน 



• Click ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกีย่วข้องและอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วน 



การสมคัรนกัวจิยัใหม ่

เลอืก ลงทะเบยีน 
นักวจัิย 

กรอกรายละเอยีดให ้
ครบถว้น 

-เลอืกยอมรับเงือ่นไข 

- กรอกรหสั 5 ตวัทีเ่ห็น 

- กดสง่ค าขอ 



การสง่ขอ้เสนอการวจัิย 

เขา้สูร่ะบบ 

หนา้แรก 



เริม่ขัน้ตอนการสง่ขอ้เสนอ 

1 

2 
3 

4 



เลอืก “ยืน่ขอ้เสนอ”  
ตามกลุม่เรือ่งทีต่อ้งการ 



กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น แลว้ “บนัทกึ” 



กรอกรายละเอยีดโครงการ ตามหวัขอ้ใหค้รบถว้น 



ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ขอขอ้เสนอ 

กด “สง่ขอ้เสนอการวจัิย” 



ขอ้เสนอการวจัิยทีส่ง่เรยีบรอ้ยแลว้ 



การประชุมช้ีแจง 
กรอบการวจิัย 4 ภาค ปี 2560 

• กลาง รร. มิราเคลิ กรุงเทพ (16 ม.ิย.59) 

• ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น (20 ม.ิย. 59) 

• ใต้     ตรัง (27 ม.ิย. 59)  

• เหนือ เชียงราย (1 ก.ค. 59) 

 

 





• งบปี 2560 ต้องไม่ตดิค้างงานวิจัย 
ระหว่างได้รับทุนงบแผ่นดนิ ปี 2551-
2557 

• วช. จะตรวจในระบบ NRMS 



4. การเขียนข้อเสนอการวจิัย 

• ศึกษากรอบวิจัยให้ละเอียด โจทย์ วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต  

• เลือกโจทย์ที่ตนเองมีศักยภาพที่จะท าได้ และจะได้
ผลผลิตตามที่โจทย์วิจัยก าหนด (เลือกมาหัวข้อเดียว) 
และใครจะเป็นผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

• ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือก/คิดวิธีการวิจัยใหม่ 
หรือ พัฒนาของเดมิให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

•  ชวนเพื่อนมาท าด้วย และให้นักศึกษาช่วยงานด้วย 
• เขียนงบประมาณให้เหมาะสมกับเนือ้งานที่ท า 



ศกึษากรอบวจัิยประกอบดว้ย 2 แผนงาน คอื 

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
(บริหารโดย คอบช.) 

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวจิยัพืน้ฐาน 
การวจิยัเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิง
พาณชิย์และอุตสาหกรรม 



การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัท่ีมุ่งเป้าตอบสนอง

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

ข้าว  สวก.  
มันส าปะหลัง  สวทช.  
ยางพารา   สกว.  
โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน   สกว.  
การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว  

 สกว.  

ปีงบประมาณ 2560 มี 25 กลุ่มเร่ือง 



การแพทย์และสาธารณสุข  สวรส.  
อ้อยและน า้ตาล  สกว.  
อาหารเพื่อคุณค่าและความ
ปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค และ
การค้า 

 สวก.  

ปาล์มน า้มัน  สวก.  
การคมนาคมขนส่งระบบราง  สวทช.  

การวิจัยมุ่งเป้า (ต่อ) 



การวจิยัมุ่งเป้า (ต่อ) 
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา  สวก.  

การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ วช.  
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME)  

 สกว.  

วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และ
เวชภณัฑ์ 

 สวรส.  

สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ 

 สพภ. 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ   สพภ. 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 สพภ.  



ประชาคมอาเซียน  สกว.  
มนุษยศาสตร์  สกว.  
สัตว์เศรษฐกิจ  สวก.  
พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)  สวก.  
การบริหารจัดการน า้  วช.  
การวิจัยและพัฒนาพฤตกิรรมเยาวชนและสังคมไทย  วช.  
การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์  วช. 
พลาสตกิชีวภาพ  สพภ.  

การวิจัยมุ่งเป้า (ต่อ) 



แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพืน้ฐาน  
การวจิัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 7 กลุม่เร่ือง 
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน 
2. ผลกระทบการใช้แร่ใยหนิและศึกษาวัสดุทดแทน 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. ผู้สูงอายุ และคนพกิาร 
5. ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
6. เศรษฐกิจพอเพียง 
7. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 



5. การส่งข้อเสนอการวิจัย (ส่งในระบบ และเอกสาร) 

– www.nrms.go.th  
• ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจยัได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณ

การวิจัย วช. ภายใน 15 กรกฎาคม 2559 (ไม่เกิน 16.30 น.) 

http://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/


ค าเตือน 
• ศึกษาวธีิลงทะเบียนในระบบ NRMS ให้ละเอียด 

• สมัครเป็นนักวิจัยในระบบ NRMS ก่อน อย่าสมัคร
วันสุดท้ายที่จะปิดระบบรับข้อเสนอการวิจัย 

• อย่าส่งข้อเสนอการวิจัยในวันสุดท้าย 

• ต้องส่งให้ถูกกลุ่มเร่ือง 



ส าหรับผู้มีปัญหาในการส่งข้อเสนอการวจิัย 
ในระบบ NRMS 

วช. จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน าในการส่งข้อเสนอการ
วิจัยในระบบ NRMS ให้น า Notebook และ 
ไฟล์ข้อเสนอการวิจัยไปด้วย 

เวลา 9.00 -16.00 น 

ประมาณ 7 วันก่อนปิดรับข้อเสนอการวิจัย 
 



6. การพจิารณาข้อเสนอการวิจัย 
• คณะกรรมการวิชาการพจิารณาเอกสาร 
    ให้ผู้ที่ผ่านเบือ้งต้น มาน าเสนอการวจิัย 
• คณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ 
• คณะกรรมการก ากับแผนงานวจิัยมุ่งเป้าแต่ละ

กลุ่มเร่ือง 
• ท าสัญญารับทุน (ระหว่างหน่วยบริหารทุนและ

หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย) 



ประเดน็การพจิารณาแผนงาน 

1.  เงื่อนไขข้อเสนอการวจิัย 
-  ตรงตามกรอบการวิจัยที่ คอบช. ก าหนด    
-  การบรูณาการระหว่างสาขาวิชาการ 
-  การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
-  หลักฐานรองรับว่ามีผู้ต้องการผลงานวิจัยหรือผู้ต้องการผลงานวิจัยให้ความร่วมมือ 

(ถ้ามี) 

2.  ความเชื่อมโยงของแผนงานวจิัย 
- ช่ือแผนงานวิจัย    - ความส าคัญของที่มาของปัญหา 
- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ - องค์ประกอบของคณะผู้บริหารแผน
งานวิจัย 
- ความเช่ือมโยงของโครงการวิจัยในแผนงาน  
- แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงานวจิัย  
-  ผลผลิต -  ผลลัพธ์ - ผลกระทบ  

การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ



ประเดน็การพจิารณาแผนงาน (ต่อ) 
ความเหน็/ข้อเสนอแนะ 
     1.  ความสมเหตุสมผลของแผนงานวจิัย (เช่น  ปัจจยัทีเ่อือ้ และไม่เอือ้ต่อ
ความส าเร็จของโครงการ ขาดโครงการย่อยทีค่วรจะมีและเป็นส่วนส าคญั  มีโครงการ
ย่อยทีไ่ม่จ าเป็นหรือควรปรบัปรุง  หรือความสมเหตสุมผลของการจดัสรรงบประมาณ
แต่ละโครงการ  เป็นตน้) 
      2.  ความซ า้ซ้อนกับโครงการวจิัยอื่น (ถา้มีใหร้ะบเุพือ่ใหน้กัวิจยัชีแ้จง) 
      3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา  
     4.  ความเหมาะสมของงบประมาณเม่ือเทียบกับประโยชน์ที่ได้จากงานวจิัย 
      5.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
สรุปผลการพจิารณา   
□  สนบัสนนุ   
□  สนบัสนนุโดยมีเง่ือนไข ดงันี ้
.□ ไมส่นบัสนนุ 



ประเดน็การพจิารณาโครงการย่อย/โครงการเดีย่ว 

1.  ปัจจัยการวิจัย  (input)  

-   ความส าคญัของท่ีมาของปัญหา 
- แนวคิด  ทฤษฎี สมมุติฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
-   ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์
-   องคป์ระกอบของคณะผูว้ิจยั 
-   มีผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและตรวจสอบเอกสารอา้งอิงอยา่งสมบูรณ์ 

-   สถานท่ีและอุปกรณ์ในการท าวจิยั มีความพร้อมและเหมาะสม 
 2. กระบวนการวจิัย  (Process)             
- ระบุความเช่ือมโยงขั้นตอนการวจิยัอยา่งสมบูรณ์ ถกูตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์
-  มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย/ีผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
- ความชดัเจนของตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
-   มีแผนงาน/แนวทางประเมินความคุม้ค่าของงานวิจยั 



ประเด็นการพจิารณาโครงการย่อย /โครงการเดี่ยว 
3.  ผลการวจิัย   
-   ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม   
-  มีกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์จากงานวจิยัอยา่งชดัเจน 

-  ผลส าเร็จท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละปีและเม่ือส้ินสุดโครงการมีความชดัเจน หรือมี
แนวโนม้น าไปสู่การจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4. ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการย่อยด้วยกนักบัแผนงาน 

ความเหน็/ข้อเสนอแนะ 
1.  ความสมเหตุสมผลของแผนงานวจิัย 2. ความซ ้าซ้อนกบัโครงการวิจัยอืน่  
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา  
4.  ความเหมาะสมของงบประมาณเมื่อเทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ด้จากงานวจิัย  
5. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
สรุปผลการพจิารณา   
□  สนบัสนนุ (โปรดระบเุหตผุล)    □  สนบัสนนุโดยมีเง่ือนไข ดงันี ้
.□ ไมส่นบัสนนุ (โปรดระบเุหตผุล) 
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