
การติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐



การปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     



งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเป็นมา

มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการก าหนดให้จัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มี
รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพ หรือรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ

ส ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำ จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะที่ ๒.๒ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     



เจ้าภาพหลัก
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีการประชุมหารือร่วมกันและก าหนดแนวทางการติดตามงบประมาณใน

ลักษณะบูรณาการ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     



การติดตามงบบรูณาการดา้นสง่เสริมวิจัยและพัฒนางบประมาณ 15,408.21 ล้านบาท
ศักยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศสูงขึน้และสามารถแก้ไขปัญหาการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ     (ภายใน 5 ปี)

1. ภาคการผลิตมีรายได้เพิ่มข้ึนโดยการประยุกต์ใช้ผลผลิตงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพฒันาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 1 ของ GDP
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐสูงข้ึนเป็นร้อยละ 70 : 30 4. สัดส่วนบุคคลากรวิจัยต่อประชากรเพิ่มข้ึนเป็น 15 คน : 10,000 คน

ตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายแผน
บูรณาการฯ

1. วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข
ปัญหาส าคัญของประเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ

1. การวิจัยเพื่อ
ตอบสนอง 
Super 
Clusters/
10 กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

2.การ
วิจัย
มุ่งเป้า 

3. การ
ขับเคลื่อน
บัญชี
นวัตกรรม
ไทยและ
สิ่งประดิษฐ์

4. กลุ่มเรื่อง
ท้าทาย
ไทย/วาระ
แห่งชาติ 
และอื่นๆ

2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคลอ้งกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. การวิจัย
พื้นฐาน

2. การวิจัยประยุกต์

1. ความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

2. ความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

3. การวิจัยพัฒนา

3. ความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนรายปีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั บุคลากรด้านการวิจยั และระบบมาตรฐานการวิจยัทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

1.พัฒนาระบบ/มาตรฐานการ
วิจัย

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัย

1. จ านวนระบบ/มาตรฐาน
การวิจัยที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
(10 ระบบ/มาตรฐาน)

2. จ านวนความร่วมมือการบรูณา การ
และการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการวิจัยร่วมกัน

3.พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั

3. จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัใน
สาขาส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5

หน่วยงานที่น าระบบ/
มาตรฐานการวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้เพิ่มเติม

หน่วยงานที่ใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั
เพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยัและ
พัฒนาต่อประชากรเพิ่มข้ึน

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

เจ้าภาพ : ก.วิทยาศาสตร์
จ านวน 244 โครงการ
หน่วยงาน 12 หน่วยงาน
- สกว. (450 ลบ./180 คก.)
- วศ. (13.34 ลบ./2 คก.)
- สวทช. (168.13 ลบ./4 คก.)
- สทอภ. (36 ลบ./1 คก.)
- ศลช. (103.47 ลบ./2 คก.)
- ม.เกษตร (9.6 ลบ./3 คก.)
- ม.สงขลาฯ (29.71 ลบ./10 คก.)
- มรภ.นครปฐม (1.5 ลบ./1 คก.)
- ม.สวนดุสิต (5.8 ลบ./4 คก.)
- ม.มหิดล (113.5 ลบ./7 คก.)
- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ (16.04 ลบ./6 คก.)
- ม.เชียงใหม่ (9.29 ลบ./4 คก.)

เจ้าภาพ : วช.
หน่วยงาน 10
หน่วยงาน 
- ทช. (14.9273 ลบ.)
- สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมฯ (37.87 ลบ.)
- สวทช. (268.022 ลบ.)
- สทน. (2.7 ลบ.)
- ม.ขอนแก่น (13 ลบ.)
- ม.แม่โจ้ (4.683 ลบ.)
- ม.ศิลปากร (0.60 ลบ.)
- ม.ธนบุรี (19.105 ลบ.)
- วช. (1,333.78 ลบ.)
- ททท. (20.8980 ลบ.)

หน่วยงาน 2
หน่วยงาน 
- สวทช.
(124.19 ลบ.)
- วช.
(50.0 ลบ.)

เจ้าภาพ : วช.
หน่วยงาน 10 หน่วยงาน
- กรมวิชาการเกษตร
(76.26 ลบ.)
- ม.ขอนแก่น (100.0 ลบ.)
- ม.ธรรมศาสตร์ (13.1ลบ.)
- ม.แม่โจ้ (0.72 ลบ.)
- ม.เชียงใหม่ (1.0 ลบ.)
- ม.ลาดกระบัง
(28.0331 ลบ.)
- วช. (616.0 ลบ.)
- สถาบันพระปกเหล้า
(41.4898 ลบ.)
- ปปท. (0.9981 ลบ.)
- วว. (515.5275 ลบ.)

เจ้าภาพ : วช.
หน่วยงาน 91 
หน่วยงาน

เจ้าภาพ : วช.
หน่วยงาน 120 
หน่วยงาน

เจ้าภาพ : วช.
หน่วยงาน 97 
หน่วยงาน

เจ้าภาพ : ก.วิทยาศาสตร์
จ านวน 6 โครงการ
หน่วยงาน 6 หน่วยงาน
- สวทช. (4.00 ลบ.)
- สป.ศธ. (0.34 ลบ.)
- ม.ธรรมศาสตร์ (5.30 ลบ.)
- ม.รามค าแหง (1.40 ลบ.)
- ม.ธนบุรี (15.00 ลบ.)
- วช. (69.3235 ลบ.)

เจ้าภาพ : ก.วิทยาศาสตร์ 
จ านวน  13 โครงการ
หน่วยงาน 12 หน่วยงาน
- สป.วท. (646.22 ลบ)
- ปส. (18.5 ลบ)
- สทน. (10.00 ลบ)
- ม.ขอนก่อน (78.62 ลบ)
- ม.ธรรมศาสตร์ (7.315 ลบ)
- ม.ศิลปาการ (8.25 ลบ)
- ม.สงขลาฯ (45.60 ลบ)
- ม.อุบลราชธานี (31.16 ลบ)
- ม.ธนบุรี (73.00 ลบ)
- ม.เชียงใหม่ (34.02 ลบ)
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (113.89 ลบ)
- วช. (1.8275 ลบ)

เจ้าภาพ : ก.วิทยาศาสตร์
จ านวน 17 โครงการ
หน่วยงาน 14 หน่วยงาน
- สกว. (782.88 ลบ)
- สป.วท. (1,840.80 ลบ)
- สวทช. (28.75 ลบ)
- สทน. (8.75 ลบ)
- สวทน. (115 ลบ)
- สป.ศธ. (1.50 ลบ)
- สกอ. (267.00 ลบ)
- ม.ศิลปากร (2.075 ลบ)
- ม.อุบลราชธานี (2.5974 ลบ)
- ม.สวนดุสิต (3.00 ลบ)
- สวรส. (10.00 ลบ)
- วช. (66.30 ลบ)
- สตช. (8.00 ลบ)
- วว. (53.5902 ลบ)

4. ความส าเร็จ
การด าเนิน
โครงการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนร้อยละ 80

3.ความส าเร็จ
การด าเนินโครง
การบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนร้อยละ 80

2. ความส าเร็จ
การด าเนิน
โครงการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนร้อยละ 80

1.โครงการวิจัย
ที่ร่วมวิจัยกับ
ภาคเอกชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
30

956.3840 1,512.7373 174.1180 1,354.6730 770.8851 3,689.3094 2,726.3457 95.3644 959.8612 3,168.4578
4,223.68347,186.54023,997.9823

เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดในแผน
บูรณการฯ



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     

กลไกการติดตามในเป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ

1. การวิจัยเพื่อตอบสนอง 
Super Clusters/10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

แนวทางการด าเนินงาน

ผลผลิต

การน าส่งผลผลิต/
ตัวชี้วัด

1. จ านวนโครงการวิจัยที่มี
ภาคเอกชนร่วมวิจัย (in-cash / 
in-kind)
2. การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา

2. การวิจัยมุ่งเป้า

การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของ
โครงการ

1. ผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา

3. การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรม
ไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย

การบรรลุเป้าหมายของโครงการ

จ านวนผลิตภัณฑ์และบริการที่
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน
ในบัญชีนวัตกรรมไทยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทย

4. กลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระ
แห่งชาติและอ่ืนๆ

การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของ
โครงการ

1. ผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานภาครัฐ

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการที่แล้วเสร็จตัวชี้วัด



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     

กลไกการติดตามในเป้าหมายที่ 2 วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1. การวิจัยพื้นฐาน

การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของ
โครงการ

แนวทางการด าเนินงาน

ผลผลิต

การน าส่งผลผลิต/
ตัวชี้วัด

1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีบรรลุ
เป้าหมายและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. ผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. การวิจัยประยุกต์

การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของ
โครงการ

1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีบรรลุ
เป้าหมายและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. ผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3. การวิจัยพัฒนา

การบรรลุเป้าหมายการวิจัยของ
โครงการ

1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีบรรลุ
เป้าหมายและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. ผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ตัวชี้วัด

หน่วยงานภาครัฐ



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     

กลไกการติดตามในเป้าหมายที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบ
มาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

1. พัฒนาระบบ/มาตรฐานการ
วิจัย

การพัฒนา ปรับปรุงระบบ/
มาตรฐานการวิจัย

แนวทางการด าเนินงาน

ผลผลิต

การน าส่งผลผลิต/
ตัวชี้วัด

1. จ านวนระบบ/มาตรฐานการวิจัยท่ี
ปรับปรุง พัฒนา หรือการน าไปใช้
ประโยชน์

2. จ านวนหน่วยงานท่ีน าระบบ/
มาตรฐานการวิจัยไปใช้

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัย

การบูรณาการความร่วมมือและ
การใช้ประโยชน์

จ านวนความร่วมมือของหน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย 
ผ่านทางระบบ STDB โดยหน่วยงานที่มี
การจัดซื้อครุภัณฑ์และมีการด าเนินการ
ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ STDB

3. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

การเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการ
วิจัยในสาขาส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยในสาขา
ส าคัญ (กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
ประกอบด้วยการให้ทุนการศึกษา ทุน
การวิจัย ทุนการอบรม โดยก าหนดให้
ระบุข้อมูลเดิมปี 2559 (สาขา OECD 
สาขา Cluster)

หน่วยงานที่น าระบบ/มาตรฐาน
การวิจัยที่ได้รับการพัฒนาไปใช้
เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางการวิจัยเพิ่มขึ้น

สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น

หน่วยงานภาครัฐ



2559
พฤศจิกายน

2559
ธันวาคม

2560
มกราคม

2560
กุมภาพันธ์

2560
มีนาคม

2560
เมษายน

2560
พฤษภาคม

2560
มิถุนายน

2560
กรกฎาคม

2560
สิงหาคม

2560
กันยายน

2560
ตุลาคม

1 พ.ย. - 25 ธ.ค.

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสที่ 1

8 - 18 พ.ย.
อบรมการรายงาน

การติดตามงบ
บูรณาการ

31 ต.ค. - 4 พ.ย.
1.หนังสือแจ้งเรื่อง

การติดตามฯ
2.คู่มือการติดตามฯ

3 ม.ค. - 25 ม.ีค.

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสที่ 2

26 ธ.ค. - 3 ม.ค.
สรุปผลการติดตาม

งบบูรณาการ
ไตรมาสที่ 1 เสนอ

สภานโยบายฯ

3 ม.ค.
หนังสือแจ้งเร่งรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 1

3 เม.ย. - 25 มิ.ย.

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสที่ 3

25 มี.ค. - 3 เม.ย.
สรุปผลการติดตาม

งบบูรณาการ
ไตรมาสที่ 2 เสนอ

สภานโยบายฯ

3 เม.ย.
หนังสือแจ้งเร่งรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 2

3 ก.ค. - 25 ก.ย.

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสที่ 4

25 เม.ย. - 3 ก.ค.
สรุปผลการติดตาม

งบบูรณาการ
ไตรมาสที่ 3 เสนอ

สภานโยบายฯ

3 ก.ค.
หนังสือแจ้งเร่งรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 3

25 ก.ค. - 2 ต.ค.
สรุปผลการ

ติดตามงบบูรณา
การประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 เสนอสภา

นโยบายฯ

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ และ
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

หน่วยงานภาครัฐ

การติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ (การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Timeline

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     



 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     



ก าหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๘ ครั้ง  ๒ ช่วง 
 ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓

 ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .     


