
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
เรื่อง  

“NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” 
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐  
(Thailand Research Expo 2017)” 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ 
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์        

ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
 

วิทยากรร่วมบรรยายโดย 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 

นางนิตยา พุทธโกษา 
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 

และ ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ด าเนินรายการ 
  



ก าหนดการภาคการประชุมขนาดกลาง 
  ในงาน “มหกรรมงานวจัิยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
เร่ือง “NRMS กับการปฏริูประบบวิจัยของประเทศ”  

ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ 
 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

 
------------------------------ 

 
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   - การอภิปรายเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” 
 

  IT กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
  โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
   ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 

 โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 
   ประธานผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช.  
 

 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ NRMS เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัย 
         โดย    นางนิตยา  พุทธโกษา 

   ผู้อ านวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

 การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ NRMS และการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร 
โดย    นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 

         ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
        ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 

            ด าเนินรายการ โดย 
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 

           ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช. 
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IT กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 
 

 
 

 
ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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IT กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง   

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

จัดตั้งสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ว และ น 

ปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ ว และ น 

พัฒนาบุคลากรท้ังปริมาณ
และคุณภาพ

ทบทวน ปรับภารกิจ และ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ในระบบ ว และ น

ปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบรูณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี 
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ระบบงบประมาณสนับสนุน ว และ น 
ตรงกับยุทธศาสตร์ ว และ น และต่อเนื่อง

เพิ่มจ านวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นอาชีพท่ีมั่นคง

หน่วยงานมีโครงสร้างและหน้าท่ีชัดเจน 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ว และ น 

ผลงานวิจัย
ใช้ประโยชน์ได้จริง

ระบบติดตาม
ประเมินผลชัดเจน

กลไกส่งต่อผลงาน ว และ น 
สู่ภาคปฏิบัติ

นโยบายและยุทธศาสตร์ ว และ น ให้มี
เอกภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ว และ น ท้ังระบบ

ทิศทางการปฏิรูป
ระบบวิจัย

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบรูณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี 
3

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

บูรณาการและขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบวิจัยและ

นวัตกรรม ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ 
บุคลากร งบประมาณ 
กฎหมายและปัจจยัเอ้ือ

ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
• นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องและเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้

ประโยชน์และ commercialize ได้จริง
• ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ จัดล าดับความส าคัญ โดยมีวาระเรื่อง

ใหญ่ๆ ที่มุ่งเน้นรายประเด็นที่ชัดเจน และมีกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ

• ให้ความส าคัญกับมิติทั้งด้านสังคมและอุตสาหกรรม โดยการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

• สามารถติดตามและประเมินผลได้

ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
• มีนักวิจัยและนวัตกรรมจ านวนเพียงพอ และมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
• มีฐานข้อมูลกลางด้านก าลังคน บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
• พัฒนา สร้างและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคมและอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันและอนาคต

ด้านระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
• ปรับระบบให้เกิดบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและ

นวัตกรรม
• จัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นรูปแบบ Strategic Allocation 

ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
และแบบเป็นก้อน (Block Grant) ให้เกิดความต่อเน่ือง โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้

• ทบทวนบทบาทของกองทุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้านกฎหมาย ปัจจัยเอื้อการวิจัยและนวัตกรรม
• ปรับปรุงและจัดท ากฎหมายรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและ

นวัตกรรม
• จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นเอกภาพ 

มีบทบาท ภารกิจที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และไม่ทับซ้อนเชิง
ผลประโยชน์ โดยมีบทบาทหลักของแต่ละหน่วยงานเพียงบทบาท
เดียว มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน

• ปลดล็อคข้อจ ากัดและอุปสรรคของระบบหรือกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ
ระบบมาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์ และการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบรูณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี 
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ภาพรวม IT กับการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

รัฐบาล

สวนช.

Output/
Outcome

นโยบายและ
การส่งเสริม

Research
(pure & apply)

Innovation

User

หน่วยงาน

ขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้วย IT

R & I Product Researcher infrastructure

R & Dเพ่ิมจ านวน
นักวิจัย

+

Environment

Economic

Social

5

การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงาน A

หน่วยงาน A1
หน่วยงาน A2
หน่วยงาน A…

Program base A

หน่วยงานเจ้าภาพ A

ตัวช้ีวัด
ตามแผนบูรณาการ

การติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการ

Output/
outcome

หน่วยงานเจ้าภาพ

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

ระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

DB
หน่วยงาน …หน่วยงาน B

Program base

2

2

2

1

1

1

3

3

3

4

4

4

เป้าหมาย

แนวทาง

ตัวช้ีวัด

Program base B Program base …

หน่วยงานเจ้าภาพ B หน่วยงานเจ้าภาพ...

หน่วยงาน B1
หน่วยงาน B2
หน่วยงาน B…

หน่วยงาน …1
หน่วยงาน …2
หน่วยงาน ..…

ความคุ้มค่าของการ
ลงทุนทางการวิจัย

ย.การวิจัยและนวัตกรรม

6



IT

สนุบสนุน
ข้อมูล

1.มีแผนแม่บท
บุคลากรการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงความต้องการ
บุคลากรการวิจัยและ

นวัตกรรม

2.การบริหาร
งบประมาณด้าน

บุคลากรการวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อให้ได้ผล

ตามเป้าหมาย
3.การพัฒนา

บุคลากรการวิจัยและ
นวัตกรรม ตามความ
ต้องการของสังคม
และอุตสาหกรรม

4.การติดตาม
ประเมินผล

บุคลากรการวิจัย
และนวัตกรรม

กรอบการ
ด าเนินงาน

เป้าหมาย

มีระบบข้อมูลบุคลากรการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศที่เป็นมาตรฐาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชน มีระบบ
ฐานข้อมูลนักวิจัย ที่สามารถใช้สืบค้น
ผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
มีระบบข้อมูล ซึ่งสามารถคาดการ
อุปสงค์/อุปทาน ในแต่ละสาขา

บุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
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การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

มิติของ
การใช้

ประโยชน์

กระบวนการจัดการผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์

ผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์

ชุมชน/สังคม

นโยบายวิชาการ

เชิงพาณิชย์

IT สนับสนุนข้อมูล
จ านวน แหล่งอ้างอิง แหล่งเผยแพร่ ผลงาน
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Thank you
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 
 

 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS วช. 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย

ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต

ที่ปรึกษาระบบ NRMS

กรรมการบริหารนโยบาย สกว.

เนื้อหาส าหรับการสนทนา

 ภาพรวมของระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ

 ภาพรวมที่ได้เห็นจากข้อเสนองานวิจัย

 ภาพรวมที่ได้เห็นจากการท างานวิจัย

 หัวข้องานวิจัยด้านไอทีท่ีท ากันอยู่เวลานี้

 หัวข้องานวิจัยด้านไอทีเพื่ออุตสาหกรรม
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บทบาทของสภาวิจัย

งานที่เกี่ยวกับการวิจัย ก็มีการให้ทุนวิจัยต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ  
และการรวบรวมรายงานวิจัยต่างๆในห้องสมุด

ต่อมาสภาวิจัยก็ท างานหลายอย่าง เช่น ท าวิจัยซ่ึงต่อมาแยกเป็น สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ต่อมาก็แยกกองดาวเทียมเป็น สทอภ. หรือ GISDA

สภาวิจัย ได้รับการจัดตั้งพร้อมๆ กับ สภาการศึกษา และ สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี

วิวัฒนาการของ NRPM - NRMS

เร่ิมจากความต้องการของส านักงบประมาณ 
ที่จะจัดสรรงบวิจัยให้แก่โครงการที่มีความจ าเป็นจริง

วช. จึงรับมติ ครม. มาด าเนินการ และ ใช้แนวคิดที่ นพ. สมเกียรติ วัฒนศิรชิัยกุล

คิดให้ สกอ. มาพัฒนาต่อจนได้ระบบส าหรับรับข้อเสนองานวิจัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การพัฒนามีอุปสรรรคมากมาย ทั้งภายในและ
ภายนอก วช. และ ใช้เวลานานกว่าจะได้รับการยอมรับ
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การพัฒนาระบบ NRPM
 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Project Management System : NRPM)
 เป็นงานพัฒนาระบบที่ซับซ้อนมาก 
เพราะ ข้อมูลมีมาก ผู้ใช้ระบบมาจากทั่วประเทศ  มีพื้นฐานต่างกัน (ทุกสาขา)
มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนองานวิจัยต่างกัน  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยต่างกัน ฯลฯ.
 ผู้ใช้ระบบประกอบด้วย  
นักวิจัย   ผู้ประสานงานวิจัยในหน่วยงานของนักวจิัย   ผู้บริหารหน่วยงาน   ส านักงบประมาณ
ผู้บริหารสภาวิจัย   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินข้อเสนองานวิจัย

ผลการพัฒนาระบบ NRPM
 สามารถรับข้อเสนองานวิจัยท่ีมีรายละเอียดมากมายได้ครบถ้วน

 สามารถรับจ านวนข้อเสนองานวิจัยท่ีระดมส่งในช่วงวันปิดรับได้รว่มพัน
รายการในช่วงเวลาสั้นๆ

 เป็นระบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินออนไลน์ได้

 เป็นระบบที่มีการปกป้องคุ้มครองข้อมูลอย่างดี

 เป็นระบบเดียวท่ีมีข้อมูลงานวิจัยของประเทศที่ผ่านสภาวิจัยครบถ้วนทุก
รายการตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา
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ระบบ NRMS 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 

System) เป็นแนวคิดของเลขาธิการ วช. (นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)  ซึ่งเห็นว่า 
น่าจะมีระบบรวมข้อเสนองานวิจัยทั้งหมด แล้วส่งให้หน่วยทุนซึ่งมีหลายแห่ง                 
เป็นผู้พิจารณา

การพัฒนาตามแนวคิดนี้ค่อนข้างยาก  ดังนั้น จึงมีการสนทนากันในระดับ
ผู้บริหารเพื่อจัดตั้ง เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) หรือ 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และ ได้จัดแบ่งงานกันให้หน่วยวิจัยต่างๆ รับไปท า

www.nrms.go.th

การพัฒนาระบบ NRMS 
 วช. ได้จัดท าระบบ NRMS ขึ้นใหม่จาก

โครงสร้างเดิมของ NRPM โดยเปลี่ยนไปใช้
ระบบคลาวด์ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

 ปรับระบบให้สามารถก าหนดทุนได้หลาย
ลักษณะแทนท่ีจะมีแต่การของบประมาณ
ของภาครัฐ

 ปรับระบบให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของหน่วยงาน (Department Research 
Management System : DRMS) ส าหรับ
ให้หน่วยงานน าไปใช้บริหารจัดการ
โครงการวิจัยของตนเองโดยบูรณาการกับ 
NRMS แต่คงความลับของหน่วยงานเอาไว้
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จ านวนงบประมาณโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จ าแนกตามสาขา OECD

ข้อมูลจากระบบ NRMS ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จ าแนกตามสาขา OECD

ข้อมูลจากระบบ NRMS ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
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ข้อเสนอด้านไอทีที่ผ่านสายตา

ข้อเสนอเหล่านี้จ าแนกเป็น
 การพัฒนาระบบไอทีของหน่วยงานเอง
 งานไอทีตามความสนใจของนักวิจัย
 งานสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือไอที
 งานไอทีท่ีเป็นการสร้างความรู้ใหม่
 งานไอทีประยุกต์ในสาขาอ่ืนๆ เช่น แพทย์

ข้อเสนองานวิจัยด้านไอทีท่ีส่งเข้าระบบ NRMS ที่เหมาะสมมีเพียง 10%

ข้อเสนอไอทีที่น่าจะเป็นนวัตกรรม
 นวัตกรรมแท้ๆ นั้นหายาก

 นวัตกรรมที่เสนอเป็นการพัฒนาอุปกรณท์ดแทน  

เช่น เครื่องมือส าหรับใช้แทนอุปกรณ์ราคาแพง  โดยท างานได้เกือบดีเท่า

 ปัญหาคือ  ไม่มีอุตสาหกรรมมาประกบ หรือ เสนอว่าหากท าแล้ว

จะสามารถน าไปผลติขายได้  ท าให้ผลงานท่ีท าเสร็จแล้วก็ยังคงอยู่อย่างเดิม 

ไม่ได้น าไปขยายผลใช้งานให้แพร่หลายมากข้ึน
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วช. ได้ก าหนดโครงการ Research for Communities (RC) ขึ้น  
(ท ามา 2 ปีแล้ว) โดยเชิญให้มหาวิทยาลัยเสนอว่า จะน าผลงานวิจัยที่
โดดเด่นของตนเองไปใช้หรือขยายผลกับชุมชนหมู่บ้านได้อย่างไร

ปัจจุบันนี้ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการด าเนินงานของปีแรก

ข้อสังเกตจากโครงการ RC
 มหาวิทยาลัยไม่รู้ว่าตนเองมีงานวิจัยที่โดดเด่นและแข็งแกร่งในด้านใดบ้าง  

 วิทยาลัยแพทย์ หลายแห่งมีองค์ความรู้ที่สะสมไว้นาน 

แต่มักจะเป็นเรื่องการรกัษามากกว่างานสาธารณสุข

 องค์ความรู้ที่เสนอมาว่าน าไปใช้ได้ ส่วนมากเป็นงานด้านเกษตร  

และเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแลว้  คือเรื่องท่ีควรท าเมื่อยี่สิบปีก่อน

 งานหลายงานที่เสนอไป ลงเอยด้วยการสอนให้ชาวบ้านรู้วิธีท าเท่านั้น
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ภาพรวมที่เห็นจากรายงาน
การท าวิจัยของนักวิจัย

 นักวิจัยไม่ทราบว่างานวิจัยคืออะไร  

เช่น มีความสับสนระหว่างการพัฒนาระบบไอที   กับการวิจัยเรื่องระบบไอที

 นักวิจัยวางแผนงานวิจัยไม่เป็น

 นักวิจัยตั้งโจทย์วิจัยไม่เป็น

 นักวิจัยไม่เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย

 นักวิจัยไม่รู้จักจัดเก็บเอกสารหลกัฐานการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ภาพรวมที่เห็นจากรายงาน
การท าวิจัยของนักวิจัย

 นักวิจัยไม่รู้จักใช้วรรณกรรมในการต่อยอด

 นักวิจัยเขียนรายงานไม่เป็น

 นักวิจัยพิสูจน์ผลงานของตนเองไม่เป็น

 นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่า  งานวิจัยนั้นได้ท าให้เกิดความรู้ใหม่อะไรบ้าง

 ผลงานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้อะไรได้
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เราควรจะท าวิจัยอะไรดี

นักวิจัยแต่ละคน ควรตั้งใจว่าจะเช่ียวชาญในวิชาการ
สาขาอะไรให้ชัดเจน เพื่อให้รู้ชัดว่าองค์ความรู้ที่ตน
เชี่ยวชาญนั้นมีขอบเขตอยู่ที่ไหนบ้าง อะไรที่ยังไม่รู้

ค าถามนี้ตอบได้ยาก สถาบันก็ควรก าหนดว่า จะเน้นงานวิจัยด้านใด  
โดยรวมกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยหลายๆ คน 

มาช่วยกันวิจัยในด้านเดียวกัน 
เพื่อให้ตอบได้ว่าสถาบันนี้เก่งอะไร

การวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ปัญหาคือ งานวิจัยเหล่านี้ส่วนมากเป็น
•การแก้ปัญหาเชิงการให้ค าปรึกษา คือ ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตอะไรนัก
• เป็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์, แผนความมั่นคงปลอดภัย ฯลฯ
• เป็นการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อน าไปใช้งาน

งานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมอาจจะมีน้อย

เป็นแนวคิดที่รัฐบาลและหลายหน่วยสนับสนุน
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ถ้าหากสถาบันจะท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม...

 ต้องมีนโยบายชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไร

 งบประมาณจะมาจากไหน

 ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นของใคร และใครจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

 การรักษาความลับจะท าอย่างไร

 ระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่จะต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร?

 สถานท่ีปฏิบัติงานจะเป็นท่ีไหน
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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1

โดย 
นติยา พทุธโกษา

ผูอ้ านวยการกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิยั
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

แนวทางการใช ้NRMS 
ในการบรหิารระบบวจิยั
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ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแหง่ชาต ิ
(National Research Management System: NRMS)

NRMS เป็นโปรแกรมประยกุตท์ีใ่ชง้านผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ใชบ้รหิารจดัการโครงการวจิยั
ของหนว่ยงานภาครฐั ส านกังบประมาณ หนว่ยงาน คอบช. และแหลง่ทนุอืน่ ๆ

• การรบัขอ้เสนอการวจิยัทีจ่ดุเดยีว

1.ระบบประเมนิขอ้เสนอการ
วจิยั

(Proposal assessment)

• แหลง่ทนุจะพจิารณาจดัสรรงบประมาณ/ รายงานสถานภาพ/ 
รายงานความกา้วหนา้ /การเบกิจา่ยงบประมาณของแตล่ะ
โครงการ/ ปญัหาอปุสรรคการ

2.ระบบด าเนนิการและตดิตาม
งานวจิยั

(Ongoing  monitoring)

• การน าเขา้ขอ้มลูการน าผลงานวจิยัไปเผยแพรห่รอืใชป้ระโยชน์
ผลลพัธ ์ผลกระทบ และขอ้มลูดงักลา่วสามารถไปใชป้ระกอบการ
ประเมนิผลภาพรวม

3.ระบบประเมนิผลงานวจิยั 

(Research evaluation)

• เก็บขอ้มลูนกัวจิยั /การเสนอขอและการไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
การวจิยั /ความเชีย่วชาญ ผลงาน และรางวลัทีน่กัวจิยัไดร้บัโดยจะ
เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูงานวจิยัทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้ของ TNRR

4.ระบบฐานขอ้มลูนกัวจิยั 

(Researcher)
24



ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัแหง่ชาต ิ
(National Research Management System: NRMS)

ประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บั

ผูบ้รหิารงานวจิยั

สามารถตดิตามและรวบรวม
ขอ้มลูนกัวจิยั โครงการวจิยั

ทีเ่สนอขอรบัทนุหรอื
โครงการวจิยั

หนว่ยงานกลาง

ดา้นการวจิยัของประเทศ
จะมขีอ้มลูภาพรวม

โครงการ +

งบประมาณ

นกัวจิยั

เสนอขอรบัทนุวจิยั
วจิยัจากแหลง่ตา่งๆ 
แบบฟอรม์เดยีว
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Work Flow ทนุมุง่เป้า และทนุงบหนว่ยงาน

ประกาศทนุวจิยั

สง่ขอ้เสนอการวจิยั

ตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้เสนอ

ประเมนิขอ้เสนอการวจิยั

สรปุผลการประเมนิและท าสญัญา (ด าเนนิงาน)

ผูด้แูลแหลง่ทนุ

นกัวจิยั

ผูท้รงคณุวฒุิ
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กระบวนการท างานของระบบ NRMS

ระบบ NRPM
(ระบบบรหิารงานวจัิยแหง่ชาต)ิ

ระบบ TNRR

ระบบ NRMS
(ระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาต)ิ

เลอืกแหลง่ทนุ/สรา้งโครงการ

แหลง่ทนุ คอบช.ทนุงบประมาณแผน่ดนิประจ าปี แหลง่ทนุอืน่

กระบวนการ Proposal assessment และ Ongoing & monitoring ของแตล่ะแหลง่ทนุ

ขอ้มลูงบประมาณแผนงานวจิยั/โครงการวจิยัและผลงานวจิยัของประเทศ

ภาพรวมการวจิยัของประเทศ คลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR)
ฐานขอ้มลูแผนงานวจัิย/โครงการวจัิยทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้, ฐานขอ้มลูสทิิบิัตร 

Single Form

- ฐานขอ้มลูนกัวจิยั
- ฐานขอ้มลูแผนงานวจิยั/โครงการวจิยั 

Proposal assessment และ Ongoing & 
monitoring
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แผน

จดัสรร

ตดิตาม
แผนปฏบิตั ิ
งานราย
หนว่ยงาน รายงานการตดิตาม

งบประมาณ และ
ประสทิธภิาพการ

ด าเนนิงานโครงการ/
แผนงาน 

(ไตรมาสที ่2)

รายงานผลการตดิตามประเมนิผล
สมัฤทธิแ์ละการใชจ้า่ยงบประมาณ 

(ประจ าปี)แผนตดิตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิ์
และการใชจ้า่ย
งบประมาณ 

โดย
คณะอนุกรรมการ

ตดิตามฯ

รายงานการตดิตาม
งบประมาณ และ
ประสทิธภิาพการ

ด าเนนิงานโครงการ/
แผนงาน 

(ไตรมาสที ่1)

รายงานการตดิตาม
งบประมาณ และ
ประสทิธภิาพการ

ด าเนนิงานโครงการ/
แผนงาน 

(ไตรมาสที ่3)

แผนตดิตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิ์
และการใชจ้า่ย
งบประมาณ 

โดยคณะอนุกรรมการ
ตดิตามฯ

รายงานผลการตดิตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิแ์ละ
การใชจ้า่ยงบประมาณ 

(ประจ าปี)

แผนบูรณาการ
งบประมาณการวจิยั

และนวตักรรม

ค าเสนอขอ
งบประมาณราย
หนว่ยงาน
(ต.ค.-พ.ย.)

พจิารณากรอบ
วงเงนิงบประมาณ 
การวจิยัและ
นวตักรรม
(ธ.ค.-ม.ค.)

ค าเสนอขอ
งบประมาณ 
(จรงิ)

รา่ง พ.ร.บ. 
งบประมาณ

ชีแ้จงกรรมาธกิาร
งบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี
(ม.ิย.-ส.ค.)

พ.ร.บ. 
งบประมาณ

แผนบูรณาการ
งบประมาณการวจิยั

และนวตักรรม

แผนบรูณาการงบประมาณการวจิยัและนวตักรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความมั่นคง 
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุิศาสตรป์ระเทศ

บัญชนีวัตกรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สัดสว่นคา่ใชจ้่ายการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถ
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุิศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีักยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1.นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ า่กวา่ 
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความ
มัน่คง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
ส าคญัตามนโยบายรฐับาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่ง  ๆเพิม่ขึน้    
รอ้ยละ 20

2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพฒันา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10

3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน**
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

1. มนีวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด**

2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวตักรรมของภาคเอกชน 1.5
เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจัิยและนวตักรรมของรฐั**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน

วจัิยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิริม่ใหมต่ามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน 
วจัิย

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขา
การวจัิย โดยเนน้ดา้น
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ศลิปวฒันิรรม คณุิรรมและ
จรยิิรรม อยา่งเหมาะสม

โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
รอ้ยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อตุสาหกรรม

พัฒนา
บคุลากรวจัิย

และ
นวัตกรรม

ผลงานวจัิยที่

สามารถสรา้ง

นวตักรรมทาง

สงัคมหรอื

นวตักรรม

ส าหรับ

ผูส้งูอายแุละผู ้

พกิารภาครัฐ

รอ้ยละ 60 

ของโครงการ

พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวตักรรม

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง
ด าเนนิงาน

3.1 สัดสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุิศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคิุรกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15
คนตอ่ประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ
มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดร้ับการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวตักรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกนั
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

3.2 สัดสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สัดสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร 
และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สัดสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             
รอ้ยละ 20 ตอ่ปี

*  ในทีน่ีห้มายรวมถงึ การวจัิย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
** ตัวชีวั้ดทีส่ง่ผลตอ่อันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

1. โครงการวจัิยและ
นวตักรรมสอดคลอ้งกบั
อตุสาหกรรมและ
คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 20 โครงการ 
2. ผลงานวจัิยและ
นวตักรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น
อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชนีวตักรรม
เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ย
กวา่ 10 รายการ
2. มจี านวนนวตักรรมที่
ข ึน้บัญชจี านวน 80
รายการ

การจัดการความรู ้
การวจัิย
▪เพือ่น าไปสูก่าร
พฒันาชมุชน
และสงัคม
▪เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ

วจัิยและ
พฒันาเพือ่
ความมัน่คง 
สงัคม และการ
พฒันาทีย่ั่งยนื

วจัิยและพฒันา
ในประเด็น
ส าคญัตาม
ยทุิศาสตร์
ของประเทศ
• ทา้ทายไทย
• มุง่เป้า

ผลงานวจัิย

สามารถน าสง่

เป็นแนวทาง

เพือ่ก าหนด

นโยบายของ

ภาครัฐ และ/

หรอื หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบใน

ดา้นตา่งๆ รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

ผลงานวจัิย

สามารถ

น าไปใชใ้นการ

พฒันาชมุชน

และสงัคม รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

วจัิยประยกุตเ์ชงิ
ลกึหรอืตอ่ยอด 
เพือ่น าไปใช ้

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

โครงการวจัิยที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไป
ตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใช ้
แกไ้ขปัญหา
การด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50
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เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ

1. วทิยาศาสตร์ิ รรมชาต ิ(Natural   Sciences)
2. วศิวกรรมและเทคโนโลย ี(Engineering and 

technology)
3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical 

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

สาขาการวจิยั
(จ าแนกสาขาตาม OECD)

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม
ยทุิศาสตรป์ระเทศ

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

ไมด้อกไมป้ระดับ)
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัย

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้
10. วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและ

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

หลากหลายทางชวีภาพ
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซยีน

มุง่เป้า

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
(Agenda – Program based)

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
4. ความมั่นคง และิรรมาภบิาล 
5. การพัฒนาทรัพยากริรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม

มนุษย์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1. วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 
2. วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory 

Practice
3. มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร
4. มาตรฐานจรยิิรรมนักวจัิย
5. มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

มาตรฐานวจิยั

1. ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2. การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture 

Practice, Good Manufacturing Practice
3. การทดสอบ
4. การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1. หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะ
ทาง

2. อทุยานวทิยาศาสตร์
3. Pilot Plant
4. ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม
5. ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม

1. ทนุการศกึษาวจัิย
2. การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวัตกรรม
3. การสง่เสรมิ Talent Mobility
4. การพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและ

นวัตกรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5. การสรา้งความตระหนัก

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุิศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี

ชวีภาพ
9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10. อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทีท่ันสมัยเพือ่การเกษตร

2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor

3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนสง่ทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Technology)

7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและ

จัดการภัยพบิตั ิ
10. การจัดการน ้า 
11. การพัฒนา Technological deepening 

Startup

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล
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เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 
ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ตามยทุิศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุิศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีักยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและนวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

1. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม
มนุษย์

2. ความมั่นคง และิรรมาภบิาล 
3. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัย

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้
4. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
5. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ

สขุภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร
11. ASEAN Plan of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI)
12. การพฒันา Technological deepening Startup
13. นวตักรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
14. Bioeconomy
15. การจัดตัง้ศนูยว์จัิยและนวตักรรมในประเทศไทยของ

บรษัิทเอกชนหรอืหน่วยงานตา่งประเทศ
16. การจัดตัง้หอ้งปฏบิตักิารหรอืศนูยเ์ทคโนโลยรีว่ม (Joint 

Laboratory or Joint Technology Center) 
17. การอนุญาตใหภ้าคเอกชนใชส้ทิิผิลงานวจัิยและทรพัยส์นิ

ทางปัญญา โดยรว่มพฒันานวตักรรม 

1. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ์
4. ขา้ว
5. มันส าปะหลงั
6. ยางพารา
7. ออ้ยและน ้าตาล
8. ปาลม์น ้ามัน
9. พชืสวน/พชืไร่ (เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดบั)
10. สตัวเ์ศรษฐกจิ

1. วทิยาศาสตร์ิ รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences)

2. วศิวกรรมและเทคโนโลย(ีEngineering 
and technology)

3. เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences)

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจิัยเฉพาะ
ทาง

2.อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม 
5.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
6.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture 

Practice, Good Manufacturing Practice
7.การทดสอบ
8.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน
9.ระบบสารสนเทศการวจิัยและนวตักรรม
10.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 
11.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory   

Practice
12.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร
13.มาตรฐานจรยิิรรมนักวจิัย
14.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ความม ัน่คง

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

การสรา้ง 
ความ

สามารถใน
การแขง่ขนั

1. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
2. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้

1.ทนุการศกึษาวจัิย
2.การพฒันาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและ
นวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน

5.การสรา้งความตระหนัก

การพฒันา
และ 

เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน 

โอกาส ความ
เสมอภาค
และ เทา่

เทยีมกนัทาง
สงัคม

คณุภาพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรตอ่ 
สิง่แวดลอ้ม

1. ระบบขนสง่ทางราง
2. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมทีท่นัสมัยเพือ่การเกษตร
3. Smart Government

1. การคมนาคมขนสง่ระบบราง
2. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
3. การแพทยแ์ละสาิารณสขุ
4. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
5. ประชาคมอาเซยีน
6. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME)

1. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences)
2. มนุษยศาสตร์ (Humanities)
3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ 

(Medical and Health Sciences)

1.การจัดการน ้า 
2.การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการภัย
พบิตั ิ

3.การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ (Climate Technology)

4.การพัฒนาพลงังานทดแทน

1. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
2. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ
3. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
4. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ
5. การพัฒนาทรัพยากริรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
6. พลาสตกิชวีภาพ
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จดัท าและ
ทบทวนแผน
บรูณาการ

รบัค าเสนอขอ
งบประมาณ
ตามแผน
บรูณาการ 
ผา่นระบบ

รวบรวม
ขอ้เสนอขอ
งบประมาณ

เสนอ
คณะกรรมการ      
บรูณาการฯ

นายกรฐัมนตรี
รบัทราบ
ขอ้เสนอขอ
งบประมาณ

พจิารณาค า
เสนอขอ

งบประมาณ
เพือ่เสนอตอ่
คณะกรรมการ     
บรูณาการฯ

ครม. 
เห็นชอบ
นโยบาย

งบประมาณ 
วงเงนิ และ
โครงสรา้ง
งบประมาณ

ชว่งเวลาการจดัท าแผนและขอ้เสนองบประมาณ
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NRMS ในการจดัสรรงบประมาณการวจิยัและนวตักรรม

ขอ้เสนอ
การวจิยั

ตรวจสอบ
ความ
ซ า้ซอ้น

กล ัน่กรอง
ความ

สอดคลอ้ง
ของ

โครงการ

พจิารณา
ความ

เหมาะสมโดย
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

ประเมนิผล
ผา่นระบบ

ผลการ
จดัล าดบั

ความส าคญั

ส านกั
งบประมาณ

รา่ง พ.ร.บ.

ความสอดคลอ้งเป้าหมาย ตวัชีว้ดัแผนบรูณาการ
- การน าไปใชป้ระโยชน์
- ความเป็นไปไดท้างวชิาการ
- โครงการตอ่เนือ่งทีด่ าเนนิการตามแผนงาน
โครงการ
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แนวทางการด าเนนิงาน ตวัชีว้ดั วธิกีารจดัเก็บตวัชีว้ดั

เป้าหมายที ่1  วจัิยและพัฒนาตอบสนองภาคการผลติสาขายทุิศาสตรแ์ละแกไ้ขปัญหาส าคญัของประเทศ 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30

แนวทางการด าเนนิงานที ่1 การวจัิยเพือ่ตอบสนอง Super Clusters/10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย

แนวทางที ่1.1 โครงการวจัิยทีร่ว่มวจัิยกับภาคเอกชนไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30

จ านวนโครงการวจัิยทีม่ภีาคเอกชนร่วมวจัิยโดยใชร้ะบบ NRMS 

แนวทางการด าเนนิงานที ่2 การวจัิยมุง่เป้า

แนวทางที ่1.2 ความส าเร็จการด าเนนิโครงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผน รอ้ยละ 80

วเิคราะหก์ารด าเนนิการตามแผนและการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการ
ด าเนนิงาน รวมใหไ้ดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร 
โดยใชร้ะบบ NRMS

แนวทางการด าเนนิงานที ่3 การขับเคลือ่นบัญชนีวตักรรมไทยและบัญชสีิง่ประดษิฐไ์ทย

แนวทางที ่1.3 ความส าเร็จการด าเนนิโครงการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80

จ านวนผลติภัณฑ์และบรกิารที่ไดรั้บการรับรองและขึน้ทะเบียนในบัญชี

นวตักรรมไทย ผา่นระบบ NRMS

แนวทางการด าเนนิงานที ่4 กลุม่เรือ่งทา้ทายไทย/วาระแหง่ชาตแิละอืน่ ๆ

แนวทางที ่1.4 ความส าเร็จการด าเนนิโครงการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนรอ้ยละ 80

วเิคราะหก์ารด าเนนิการตามแผนและการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนการ

ด าเนนิงาน รวมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร โดย

ใชร้ะบบ NRMS เป็นเครือ่งมอื

กลไกการตดิตามงบบรูณาการ 
ดา้นสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560
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แนวทางการด าเนนิงาน ตวัชีว้ดั วธิกีารจดัเก็บตวัชีว้ดั

เป้าหมายที ่2 วจัิยเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90
แนวทางการด าเนนิงานที ่1 การวจัิยพืน้ฐาน

แนวทางที ่2.1 ความส าเร็จของการด าเนนิ

โครงการบรรลเุป้าหมาย

ตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1. จ านวนโครงการวจัิยทีบ่รรลแุละตอบสนองยทุิศาสตรข์องหน่วยงาน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

90 ของจ านวนโครงการวจัิยทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

2. วเิคราะหก์ารเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการด าเนนิงาน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร โดยใชร้ะบบ NRMS เป็นเครือ่งมอื

แนวทางการด าเนนิงานที ่2 การวจัิยประยกุต์

แนวทางที ่2.2 ความส าเร็จของการด าเนนิ

โครงการบรรลเุป้าหมาย

ตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1. จ านวนโครงการวจัิยทีบ่รรลแุละตอบสนองยทุิศาสตรข์องหน่วยงาน โดยใชร้ะบบ NRMS 

ใหไ้ดจ้ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของจ านวนโครงการวจัิยทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

2. วเิคราะหก์ารเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการด าเนนิงาน รวมใหไ้ดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร โดยใชร้ะบบ NRMS เป็นเครือ่งมอื

แนวทางการด าเนนิงานที ่3 การวจัิยพัฒนา

แนวทางที ่2.3 ความส าเร็จของการด าเนนิ

โครงการบรรลเุป้าหมาย

ตามแผนรายปีไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90

1. จ านวนโครงการวจัิยทีบ่รรลแุละตอบสนองยุทิศาสตรข์องหน่วยงาน โดยใชร้ะบบ NRMS

ใหไ้ดจ้ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของจ านวนโครงการวจัิยทีไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ

2. วเิคราะหก์ารเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการด าเนนิงาน รวมใหไ้ดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร โดยใชร้ะบบ NRMS เป็นเครือ่งมอื

กลไกการตดิตามงบบรูณาการ 
ดา้นสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560

35



แนวทางการด าเนนิงาน ตวัชีว้ดั วธิกีารจดัเก็บตวัชีว้ดั

เป้าหมายที ่3 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยั บคุลากรดา้นการวจิยัและระบบมาตรฐานการวจิยั ท ัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ
ตัวชีว้ดัเป้าหมายที ่1 หน่วยงานทีน่ าระบบ/มาตรฐานการวจัิยทีไ่ดรั้บการพัฒนาไปใชเ้พิม่เตมิ
แนวทางการด าเนนิงานที ่1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานวจัิย
แนวทางที ่3.1 จ านวนระบบ/มาตรฐานการ

วจัิยทีไ่ดรั้บการปรับปรุง

และพัฒนา (10 ระบบ/

มาตรฐาน)

1. จ านวนระบบ/มาตรฐานการวจัิยทีไ่ดรั้บการปรับปรุงและการน าไปใชป้ระโยชน์

หน่วยงานทีร่ายงานในระบบ NRMS วา่มกีารพัฒนาระบบ/มาตรฐานการวจัิย จ านวน

ไมต่ า่กวา่ 10 ระบบ/มาตรฐาน

2. นับจ านวนหน่วยงานทีใ่ชร้ะบบมาตรฐาน

ตัวชีว้ดัเป้าหมายที ่2 หน่วยงานทีใ่ชบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทางการวจัิยเพิม่มากขึน้
แนวทางการด าเนนิงานที ่2 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิย
แนวทางที ่3.2 จ านวนความรว่มมอืการบรู

ณาการและการใช ้

ประโยชนโ์ครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นการวจัิยร่วมกนั

จ านวนหน่วยงานทีจั่ดซือ้ครภุัณฑท์ีม่กีารด าเนนิการและมกีารลงทะเบยีนในระบบ STDB 

ตัวชีว้ดัเป้าหมายที ่3 สดัสว่นบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่ประชากรเพิม่ขึน้
แนวทางการด าเนนิงานที ่3 พัฒนาบคุลากรดา้นการวจัิย
แนวทางที ่3.3 จ านวนบคุลากรดา้นการ

วจัิยในสาขาส าคัญตอ่การ

พัฒนาของประเทศเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 5

นับขอ้มลูบคุลากรดา้นการวจัิยในสาขาส าคัญ (กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย) ในระบบ 

NRMS  ทนุการศกึษา   ทนุการวจัิย ทนุการอบรม โดยก าหนดใหใ้สฐ่านขอ้มลูเดมิ ปี 59

- สาขา OECD

- สาขา Super Clusters

กลไกการตดิตามงบบรูณาการ 
ดา้นสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา ปีงบประมาณ 2560
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ผลการด าเนนิการการตดิตามงบประมาณของแผนบรูณาการ ดา้นสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที ่1 - 3)

เบกิจา่ยไปแลว้ 9,904.0759 ลา้นบาท

144
หนว่ยงาน

เบกิจา่ย
65.27%

คงเหลอื
34.73%

ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหาคม 256037
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ขอ้มลู ณ วนัที ่24 สงิหาคม 256038
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หน�วยบริหารทุน/กลุ�มเรื่อง
งบฯ ที่ได�รับจัดสรรตามป งบประมาณ (ล�านบาท) รวม (ล�าน

บาท)55 56 57 58 59 60
1. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค2การมหาชน) (สวก.)

1 1ข�าว 240 200 200 180 120 90 1,030 
2 2ปาล�มน้ํามัน - 90 80 50 50 40 310 
3 3อาหารเพื่อเพิ่มคุณค"าและความปลอดภัย

สําหรับผู�บริโภคและการค�า
- 90 50 40 50 40 270 

4 4สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา - - 70 50 50 50 220 4 4สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา - - 70 50 50 50 220 
5 5พืชสวน/พืชไร" - - - 30 50 50 130 
6 6สัตว�เศรษฐกิจ - - - 30 20 50 100 
7 7การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา - - - - - 30 30 

รวม 240 380 400 380 340 350 2,090 
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

8 1การบริหารจัดการท"องเที่ยว  140 80 70 50 90 110 540 
9 2โลจิสติกส�และโซ"อุปทาน   150 130 100 40 30 40 490 

10 3วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ 80 50 40 60 230 10 3วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย"อม (SME)

- -
80 50 40 60 230 

11 4ประชาคมอาเซียน - - - 20 15 15 50 
10 5มนุษยศาสตร� - - 10 15 15 15 55 
13 6ยางพารา 80 60 50 40 30 60 320 
14 7อ�อยและน้ําตาล - 100 30 25 80 80 315 
15 8การศึกษาและสร�างสรรค�การเรียนรู� - - 70 40 - - 110 

รวม 370 370 410 280 300 380 2,110 40



3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

16 1การแพทย�และสาธารณสุข - 230 80 85 70 50 515 

17 2วัสดุอุปกรณ�เครื่องมือทางการแพทย�และ
เวชภัณฑ�

- - 20 20 30 30 100 

รวม - 230 100 105 100 80 615 

4. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค2การมหาชน) (สพภ.) 

18 1พลาสติกชีวภาพ - - - 25 20 20 65 

2สิ่งแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลง

19 2.1 สิ่งแวดล�อม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศ

- - - 15 20 20 55 

20 2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - - - 10 20 20 50 20 2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - - - 10 20 20 50 

21 2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- - - 15 20 20 55 

รวม - - - 65 80 80 225 

41



5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

22 1มันสําปะหลัง 110 40 30 30 30 30 -

23 2การคมนาคมขนส"งระบบราง  - 30 30 30 20 20 -

รวม 110 70 60 60 50 50 -

6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)

1การศึกษาและสร�างสรรค�การเรียนรู� - - - - 50 45 95 

2การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา - - - 40 10 - 50 

24 3การสร�าง สรรค�วิชาการงานศิลปF - - - - 10 10 20 

25 4การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและ
สังคมไทย

- - - 10 10 10 30 

รวม - - - 50 80 65 195 

รวมทั้งสิ้น (ล�านบาท) 5,040 
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1 

สงป. เชิญ
รับทราบแนว
ทางการจัดท า 
งปม. ลักษณะ

บูรณาการ 

เจ้าภาพ + 
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ร่วม
คิด + ทบทวน
แผนบูรณาการ 

คณะกรรมการจัดท า 
งปม. บูรณาการ 
พิจารณาเห็นชอบ
แผนบูรณาการ 

เจ้าภาพ + 
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จัดท า
ค าขอ งปม. 

Pre-Ceilling  

ส่งค าขอ  
Pre-Ceilling 

ให้ สงป. 

สงป. 
พิจารณา

เสนอ นรม. 

1 ก.ย. 25 ส.ค. 8 ก.ย. 18 ก.ย. 29 ก.ย. 5 ต.ค. 18 ต.ค. 31 ต.ค. 

Workshop 
บูรฯ วิจัยฯ 

ที่ สงป. 

ก.ย. 60 ต.ค. 60 

TIMELINE 
ปฏิทินงบประมาณ 2562 

(มติ ครม. 1 ส.ค. 60) 
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การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ NRMS 
และการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร 

 
 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 
ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

27 สิงหาคม 2560
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ1

2
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3

"สวก. เป็นผู้น าในการบริหารการวิจัยการเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างย่ังยืน"

• ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
• ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

4
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1.  User : ยื่นข้อเสนอโครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณด้านการวิจัย

การใช้ระบบ NRMS ของ สวก.

2.  Funding Agency :
2.1  รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ 7 กลุ่มเร่ือง ได้แก่ ข้าว,

ปาล์มน  ามัน, สมุนไพร อาหารเสริมและสปา, อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับ
ผู้บริโภค, พืชสวน (ผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ), สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า

2.2 ตรวจสอบความซ  าซ้อนของข้อเสนอโครงการ
2.3 ตรวจสอบข้อมูลของนักวิจัย ประวัติการขอทุน และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เพ่ือพิจารณาให้ทุน
2.4 รายงานผลการด าเนินงานบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า ให้ วช. ทราบ ตามระยะเวลาที่

ก าหนด
2.5  ปิดโครงการผ่านระบบ เพ่ืออัพเดทฐานข้อมูลของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

5

3. โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ

6

1. บูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร
2. พัฒนาและให้บริการข้อมูลงานวิจัยแบบ Single Window
3. น าองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ และยกระดับรายได้เกษตรกร

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักวิชาการและนักวิจัย : สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้วิจัย เพื่อน าไปพัฒนางานวิจัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และลดความซ  าซ้อนในการท าวิจัย

2. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร : สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ บนพื นฐานความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

3. ผู้ประกอบการ : สามารถเข้าถึงความรู้ งานวิจัย เพื่อน าไปต่อยอดทางธุรกิจ
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ของ 11 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

3. โครงการ : พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ

โครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ
ปี 52-58

9,000 โครงการ

การเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูล
1. Data Tank 28 Metadata
2. Research & Business Intelligence

การเชื่อมโยงเครือข่าย
1. หน่วยงานพันธมิตร 11 หน่วยงาน
2. ครอบคลุมหนว่ยงานวิจัย กษ. ทั งหมด
3. หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรภายในประเทศ
4. ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ เช่น FAO, 

Global Open Data for Agriculture and 
Nutrition (GODAN) เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ NRMS และการพัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร

Cleansing Dataข้อมูลด้านการเกษตร
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