
ทศิทางการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 

เชงิยทุธศาสตร ์ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดย 

ดร.วภิารตัน ์ ดอีอ่ง 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

รกัษาราชการแทน เลขาเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ



การด าเนินงานเพื่อปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
  

• รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

• ก าหนดกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้และการ

พัฒนา 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

• สามารถผลักดันให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
• บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
• เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  

 
  ท าหน้าที่ 

• ก าหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์  

• ปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

• ก ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผล 

       การด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ   

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต(ินวนช.)  

เพือ่ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ  

 ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

แตง่ตัง้ 



องค์ประกอบสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย  
 - นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
 - รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน  
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคน เป็นองค์ประกอบ  
  
 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      
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การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ 

ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ฝ่ายเลขานกุาร : ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา ปี 2560 

สงป. กพร. ศสช. สมช. 

หน่วยงานหลัก 



เป้าหมายยุทธศาสตร ์ 

วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนอง
ภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ 
และแก้ไขปัญหาส าคัญของ

ประเทศ 

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ  

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิจัย บุคลากรทางวิจัย  

และระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย  

ปี 60 

1.ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ  

1. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมีการ
น าไปใช้เพ่ือการอ้างอิงและ/หรือต่อ
ยอดร้อยละ 50 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

ระบบมาตรฐาน
การวิจัยได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานสูงข้ึน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิจัย และ
บุคลากรด้านการ
วิจัยมีคุณภาพ 



เป้าหมายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย  
ปี 60 

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ  

แนวทางการส่งเสริมการวจิัย
และพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนงบประมาณ ร้อยละ 40  

ส่งเสริมสนับสนุนวจิัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ 
     1. จดัสรรงบประมาณ.ให้กบัโครงการท่ีเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

• Super Clusters / 10 อตุสาหกรรมเปา้หมายตามมติ ครม.  
•  มุง่เปา้  

      2. สง่เสริมและสนบัสนนุ ให้มีการใช้สนิค้า/บริการนวตักรรม จาก 
• บญัชีนวตักรรมไทย 
• บญัชีสิง่ประดิษฐ์ไทย 
• บญัชีแนะน าผลงานนวตักรรมไทย 

      3. อ่ืนๆ  
• ท้าทายไทย/ตามนโยบาย/ระเบียบวาระแห่งชาติ 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์1 



เป้าหมายยุทธศาสตร ์2 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย  
ปี 60 

1. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมีการน าไปใช้เพื่อการอ้างอิงและ/หรือต่อยอดร้อยละ 50 
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

แนวทางการส่งเสริมการวจิัย
และพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนงบประมาณ  
ร้อยละ 30  

ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพฒันานวัตกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงานและ
ตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ       

• พืน้ฐาน (ร้อยละ 30) 
• วิจยัประยกุต์ (ร้อยละ 35) 
• วิจยัพฒันา (ร้อยละ 35) 



เป้าหมายยุทธศาสตร ์3 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย  
ปี 60 

ระบบมาตรฐานการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสูงขึน้ 

แนวทางการส่งเสริมการวจิัย
และพัฒนา 

 
 
 
 
 

สัดส่วนงบประมาณ ร้อยละ 30  
 

พัฒนาระบบมาตรฐานวจิัย 
1. จดัท า มาตรฐาน ข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบตัิที่

เก่ียวข้องกบัการวิจยัของประเทศ  
2. เช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศด้านการวิจยัของประเทศ 
3. ติดตาม ประเมนิผลการวิจยัของประเทศ  

โครงสร้างพืน้ฐานทางวิจัย และบุคลากรด้านการวิจัยมีคุณภาพ 

พัฒนาบุคลากรวจิัยและโครงสร้างพืน้ฐานวจิัยตามความ
ต้องการทุกภาคส่วน 
     1. จดัสรรงบประมาณให้กบัโครงการ   
         พฒันาวิจยัส าหรับบณัฑิตศกึษา 
     2. เพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยั   
     3. ด าเนินการให้มีโครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ 

และ  
          ไมซ่ า้ซ้อน 

 



งบประมาณการวจิยัทีเ่สนอขอ ปีงบประมาณ 2560 

จ านวนเงิน 34,838,544,636.58 บาท (100%) 

วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข

ปัญหาส าคัญของประเทศ 
9,073,121,717.50 บาท 

(26.04 %) 
  

 

วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้

12,651,082,001.08 บาท 

(36.31 %) 

  

 

โครงสรา้งพืน้ฐาน พฒันา

บุคลากรและระบบมาตรฐาน 

13,114,340,918.00 บาท 

(37.64 %) 

 



งบประมาณการวจิยัทีไ่ดร้บั การจดัสรร ปีงบประมาณ 2560 

จ านวนเงิน 15,408,205,900 บาท (100%) 

วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข

ปัญหาส าคัญของประเทศ 
3,997,982,300 บาท 

(25.95 %) 
  

 
วิจัยเพื่อสร้าง/ 

สะสมองค์ความรู้ 
 7,186,540,200 บาท 

(46.64 %) 
  

 
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา

บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
4,223,683,400 บาท  

(27.41 %) 
 



การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ 

ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ใหค้วามเห็นชอบการก าหนดแนว

ทางการจดัทางบประมาณและปฏทินิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ทีม่าจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

ใหค้วามส าคญักบั 

การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 

เชงิยทุธศาสตร ์ 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2559 



ความสอดคลอ้งของแผนบรูณาการ 

 รา่งกรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12  

 นโยบายความม ัน่คงแหง่ชาต ิ 

 นโยบายส าคญัของรฐับาล 

โดยใชแ้ผนงานบรูณาการเป็นกลไกขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานตา่ง ๆ ใหบ้รรลผุลสาเร็จตามเป้าหมายเชงิยทุธศาสตรท์ ีไ่ด ้

ก าหนดไว ้



นายกรัฐมนตรี มอบ
นโยบายทางการจัดท า
งบประมาณแนวทางการ
จัดท างบประมาณและ
ปฏทินิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561   

หน่วยงานเจ้าภาพ
ก าหนดแนวทางการ
จัดท างบประมาณ
ด้านการวจัิยและ

นวัตกรรม 

คณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบ
แนวทาง มอบหมายและแต่งตัง้

รองนายกรัฐมนตรี(รอง
นายกรัฐมนตรี   พล.อ. ประจนิ  
จั่นตอง)เป็นประธานกรรมการ
ประเดน็เร่ิอง การวจิัยและ

นวัตกรรม 

(เม่ือวันที่ 25 ค.ค.2559) 

การด าเนนิงานเพือ่จดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ 

เชงิยทุธศาสตร ์ดา้นการวจิยัและนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ส านกังาน 

คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต(ิวช.) 
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ฝ่ายเลขานกุาร : ดา้นการวจิยัและนวตักรรม ปี 2561 

ส านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต(ิสวทน.) 

กรรมการและเลขานุการร่วม 
สป. 

ก.วิทย์ สงป. กพร. ศสช. สมช. 

หน่วยงานหลัก 



เป้าหมายแผนการวจิยัและนวตักรรม 
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เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของประเทศ  ของ
ประเทศ 

เป้าหมายที่ 3  วิจัยเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการวิจัยและ

พัฒนา 

เป้าหมายท่ี 4  สร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานวิจัย 
มาตรฐานอุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

หรือสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ

ความมั่นคง 

2. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  

 

 

3.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการวิจัย 
บุคลากรด้านการวิจัย  

 

1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 

สังคม สะสมองค์ความรู้ โครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกจิ 



• วจิยัเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วจิยัและพฒันา 

โครงการวจิัย 

• เศรษฐกจิ สังคม ชุมชน 
และความม่ันคง 

• สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิ 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานวิจัย มาตรฐานอุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
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นวตักรรมในอตุสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายตามนโยบายรฐับาล 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 

บญัชนีวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

 

  ขอ้รเิร ิม่ใหม ่

 

  

1.ยานยนตส์มยัใหม ่

2.อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

3.หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

4.ทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้/ีสขุภาพ 

5.การแพทยค์รบวงจร 

6.การบนิและการขนสง่ 

7.การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 

8.เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

9.การแปรรปูอาหาร 

10.Digital 

  
1.การจัดการน ้า  

2.วสิาหกจิเริม่ตน้ 

3.เมอืงนวัตกรรมอาหาร  

4.นวัตกรรมสนับสนุน EEC  

5. โครงการการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเกษตร  

6. การพัฒนาเทคโนโลยสี าหรับอนาคต 

• Bio-based Industry 

• Aviation/Aerospace  

• Industrial Robotics  

• Medical 

• การจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเกษตร 

อตุสาหกรรมและ 
คลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

 

ขอ้รเิร ิม่ใหม ่

เป้าหมายที่ 1 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZreS1zv_PAhULs48KHRQ-BtYQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=apirat&month=20-09-2015&group=1&gblog=131&psig=AFQjCNFyy7AipiDxrMQwHNuBkwk86ZbgHQ&ust=1477816656585229
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ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน  

การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ 
1. ชักน าการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 1.5 เท่า ของ

ค่าใช้จ่ายวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ  
2. มีนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ จ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด 
3. มูลค่าการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา

เพิ่มขึ้นปีละ 2% 
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วจัิยและพัฒนาในประเด็นตา่งๆ เพือ่การ

จัดการความรู ้เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนา

ชมุชนและสงัคม  

 

  

 

  

1. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้

2. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์

3. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4. ความมัน่คง 

5. ประชาคมอาเซยีน 

6. นวัตกรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 

  

1. Fluke Free Thailand   

2. Precision medicine 

3. Active and Productive Aging 

4. Haze Free Thailand 

5. Corruption free Thailand 

6. Safe Food for All 

7. ปัญหาการจราจรในกรงุเทพ 

ความม ัน่คง สงัคม และ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

• ขา้ว 

• มนัส าปะหลงั  

• ยางพารา  

• ออ้ยและน า้ตาล 

• ปาลม์น า้มนั  

• พชืสวน (ไมผ้ล พชืผกั และไมด้อกไม้

ประดบั) 

• สตัวเ์ศรษฐกจิ  

• พลาสตกิชวีภาพ 

• สมนุไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 

• อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภยั

ส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 

• วสัดอุปุกรณเ์ครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภณัฑ ์

• วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME) 

• การคมนาคมขนสง่ระบบราง 

• โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุท 

• การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

• การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว 

• การบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

• สิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลง 

ท้าทายไทย/มุ่งเป้า 

เป้าหมายที่ 2 



1. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อน าส่งผลเชิงเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม 

2. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐและ /หรือหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ 
 

 

ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน  
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วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้ง

สมองคค์วามรู ้

 

  

 

  

วจิยัพืน้ฐาน 
การศึกษาค้นคว้าในทาง
ทฤษฏี  ส ารวจ  ทาง

เอกสารหรือทางการทดลอง   
เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ  
เก่ียวกับสมมุตฐิาน 

วจิยัประยกุต ์
การศึกษาค้นคว้าเพื่อ
ดัดแปลงหรือพัฒนา
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
เพิ่มขึน้จากความรู้เดมิ 

วจิยัและ
พฒันา 
การประดษิฐ์เพื่อให้เกิด

ผลิตผลใหม่ เป็นนวัตกรรม 
เทคโนโลยี หรือ ผลิตภณัฑ์

ใหม่ 

เป้าหมายที่ 3 



1. ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร 

3. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปี 2561 มีการ

น าส่งข้อมูลเข้าระบบ NRMS ร้อยละ 100 

 

ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน  
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สร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานวจิัย 
มาตรฐานอุตสาหกรรม และบุคลากรวจิัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

และเพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

พฒันาระบบ/
มาตรฐานวจิยั 

พฒันาบคุลากร
วจิยัและนวตักรรม 

พฒันาระบบ/
มาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการ
วจิยัและนวตักรรม 

เป้าหมายที่ 4 



1. ลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรมของไทยในการ
ขอรับรองมาตรฐาน 2 เท่าของการลงทุนพัฒนา
มาตรฐาน 

2. การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพิ่มขึน้ปีละ 10% 

3. โครงสร้างพืน้ฐานการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า 

 

 

ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน  



ต.ค. 
2559 

พ.ย. 
2559 

ธ.ค. 
2559 

ม.ค. 
2560 

Time Line ปฏิทินการจัดท างบบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

22 ตุลาคม 2559 
1) ทบทวนเป้าหมายแนวทางการ

ด าเนินงานและตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 

2) ก าหนดแนวทางการจัดท า
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2561 

2-11 พฤศจิกายน 2559 
1) จัดท าค าของบประมาณปี 

2561 ส่งผ่านระบบ NRMS 
14-25 พฤศจิกายน 2559 
3)  คณะกรรมการฯ พิจารณา

ค าของบประมาณประจ าปี 
2561 

12 มกราคม 2560 
ส านักงบฯ แจ้งรายละเอียด
การจัดท าค าของบประมาณ
ปี 2561 

28 

31 ตุลาคม 2559 
3) ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 
2560 ผ่านระบบ NRMS 

      28 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2559 
ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้

ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดทงบ
ประมาณฯ ประจ าปี 2561 



 เครื่องมือที่ใช้ในการรับข้อเสนอโครงการ  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  .      

โครงการวิจัย 
โครงการที่
เกี่ยวข้อง 



การจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการ การส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS 

เสนอขอ/บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (การวิจัยพื้นฐาน , การวิจัย
ประยุกต์ และการวิจัยและพัฒนา) 

เสนอขอ/บริหารจัดการงาน 
1. งานวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ 
(งานวิจัยมุ่งเป้า , การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มเรื่องท้าทายไทย/วาระ
แห่งชาติ และอ่ืนๆ) 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย , พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย และ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย) 

เสนอขอ/บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข
ปัญหาส าคัญของประเทศ (โครงการ Super Clusters) 

     ในการจัดท าค าของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ การส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นักวิจัยและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถ สามารถด าเนินการผ่าน
ระบบ NRMS ผ่านเมนู Proposal 
assessment โดยเลือกให้ตรงกับประเภท
งบประมาณที่ต้องการจัดท า   



     การจัดท างานวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ผ่านระบบ NRMS 

     นักวิจัย/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดท าข้อเสนอการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันการส่ง 



     การจัดท างานวิจัยและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  
ผ่านระบบ NRMS 

     นักวิจัย/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ด าเนินการจัดท าโครงการ Super 
Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งด่วน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันการส่ง 



     การจัดท างานวิจัยและพัฒนาสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานวจิัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรวจิัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของ

ประเทศ ผ่านระบบ NRMS 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ด าเนินการจัดท า
โครงการงานวิจัยมุ่งเป้า , การขับเคลื่อน
บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม
เรื่องท้าทายไทย/วาระแห่งชาติ  
พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย , พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย หรือพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย  ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนยืนยันการส่ง 



โครงการวิจัยเดี่ยว แผนงานวิจัย 

75.77% 
24.23% 9,334 โครงการ  

(6,671,998,872.65 บาท) 

672 โครงการ  
(2,134,014,054.65 บาท) 

โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ด้านการจัดท างานวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

ที่เสนอผ่านระบบ NRMS  
จ านวนทัง้สิน้ 10,006  โครงการ 
เป็นเงนิ 8,806,012,927.30  บาท 



โครงการวิจัยเดี่ยว แผนงานวิจัย 

75.77% 
24.23% 

9,334 โครงการ  
(6,671,998,872.65 บาท) 

672 โครงการ  
(2,134,014,054.65 บาท) 

การจ าแนกข้อมูลตามประเภทโครงการวิจัย 



การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา 

41.74% 

21.90% 

4,061 โครงการ  
(3,675,838,816.78 บาท) 2,046 โครงการ  

(1,928,311,496.50 บาท) 

3,899 โครงการ  
(3,201,862,614.02 บาท) 

36.36% 

การจ าแนกข้อมูลตามประเภทการวิจัย 



เกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพ สังคม/มนุษศาสตร์ 

2,377 โครงการ  
(2,014,956,189 บาท) 

4,235 โครงการ  
(3,255,681,574.50 บาท) 

964 โครงการ  
(912,987,614.85 บาท) 

2,430 โครงการ  
(2,622,387,548.95 บาท) 

29.78% 

36.97% 
22.88% 

10.37% 

การจ าแนกข้อมูลตามด้านการวิจัย 



เกษตร มนุษยศาสตร ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร ์
อื่นๆ 

1.22% 
13.54% 

16.16% 
21.22% 

24.50% 

20.82% 

2.54% 

1,922 โครงการ  
(1,422,917,721.25 บาท) 

2,355 โครงการ  
(1,868,175,294 บาท) 

145 โครงการ  
(107,761,673 บาท) 

2,052 โครงการ  
(1,833,803,160 บาท) 

369 โครงการ  
(223,339,659.50 บาท) 

1,261 โครงการ  
(1,192,657,091.65 บาท) 

1,902 โครงการ  
(2,157,358,327.90 บาท) 

การจ าแนกข้อมูลตามกลุ่มเรื่อง OECD 



การด าเนินงานส าหรับโครงกรวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
การจัดท างานวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

ที่เสนอผ่านระบบ NRMS  

วช. จะส่งคืนผ่านระบบ NRMS เพื่อให้นักวิจัยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน
เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย 

นักวิจัยจะต้องส่งผ่านระบบ NRMS กลับมาให้ วช.อีกครั้ง 


