
การรายงานการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประเด็น : การติดตามงบประมาณ ผ่านระบบ NRMS เป้าหมายที่ ๒ และ ๓ 

นางนิตยา พุทธโกษา 
ผู้อ านวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



เป้าหมายที่ 2. วิจยัและนวตักรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสงัคม ชมุชน ความมัน่คง และ
คณุภาพชีวิตประชาชน ตามยทุธศาสตร์ประเทศ 

บญัชีนวตักรรมและ
สิง่ประดิษฐ์ 

 
 

 

 
เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

  

แผนบูรณาการการวจิัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใช้จา่ยการลงทนุเพื่อการวจิยัและพฒันาเพ่ิมสูร้่อยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี* และนวตักรรมเพื่อยกระดบัความสามารถ 
การแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ และคณุภาพชีวิตของประชาชน   เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*ของประเทศ 

ตัวชีวั้ด
เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

เป้าหมายที่ 1. วิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ 

เป้าหมายที่ 3. วิจยัและพฒันา 
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศกัยภาพ 

เป้าหมายที่ 4. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และปัจจยัเอือ้ที่
สนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม 

1. นวตักรรมท่ีภาครัฐน าไปใช้บริการประชาชนไมต่ ่ากวา่ ร้อยละ 15 
ของผลงานทัง้หมด 

2. องค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาสงัคม ชมุชน ความมัน่คง 
สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตประชาชนในเร่ืองส าคญัตามนโยบาย
รัฐบาล ไมน้่อยกวา่ 5 ประเด็น 

3. แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพฒันาในพืน้ท่ีชมุชน/สงัคมไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 50 ของผลงานทัง้หมด 
 

1.องค์ความรู้ที่ได้สามารถถกูน าไปใช้อ้างอิงใน
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ร้อยละ 50**  

2.องค์ความรู้สามารถน าไปตอ่ยอดเชิงลกึหรือ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ร้อยละ 50 

1. หน่วยงานท่ีสามารถรับรองมาตรฐานการวิจยัด้านต่าง  ๆเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 
2. ต้นทนุของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/ 
    การด าเนินการวิจยัและพฒันา ลดลงเฉล่ียร้อยละ 10  
3. บคุลากรด้านการวิจยัและนวตักรรมเพิ่มขึน้เป็น 100,000 คน** 
4. อตัราการใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้านการวจิยัและนวตักรรม 
    เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี 

1. มีนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวนไมน้่อย 
    กวา่ร้อยละ 15 ของผลงานทัง้หมด** 

สังคม โครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกิจ  

ตัวชีวั้ด
แนวทาง
ด าเนินงาน 

  

วิจยัและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมและคลสั
เตอร์เปา้หมายและข้อ
ริเร่ิมใหมต่ามนโยบาย

รัฐบาล 

พฒันา
ระบบ/ 
มาตรฐาน 
วิจยั 

วิจยัพืน้ฐานเพ่ือสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
เชิงลกึท่ีมีศกัยภาพตามสาขา
การวิจยั โดยเน้นด้าน
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
ศลิปวฒันธรรม คณุธรรมและ
จริยธรรม อย่างเหมาะสม 
 

 
 
โครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ
สามารถย่ืนตีพิมพ์ 
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
ร้อยละ 50**  
 

พฒันาระบบ/
มาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

พฒันา
บคุลากรวิจยั
และนวตักรรม 

ผลงานวิจยัที่
สามารถสร้าง
นวตักรรมทาง
สงัคมหรือ
นวตักรรม
ส าหรับผู้สงูอายุ
และผู้พิการ
ภาครัฐร้อยละ 
60 ของโครงการ 
 

พฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน
ด้านการ
วิจยัและ
นวตักรรม 

เป้าหมาย 
แผนบูรณาการ 

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ 

แนวทาง
ด าเนินงาน 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์และเปา้หมายของประเทศ เป็นร้อยละ 45 

6. ผลงานวิจยัและเทคโนโลยพีร้อมใช้ที่ถกูน าไปใช้ในการสร้างมลูคา่เชิงพาณิชย์ให้กบัภาคการผลิตและบริการ และภาคธรุกิจ  
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรด้านการวจิยัและพฒันาเพ่ิมเป็น 15 คนตอ่
ประชากร 10,000 คน 

4. นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
มีจ านวนเพ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20  

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ

รับรองหรือขึน้
ทะเบียน

มาตรฐานการ
วิจยั เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 20 

 
 
 

ผู้ รับบริการ
ด้านมาตรฐาน 
(ทดสอบ/สอบ
เทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
10 ตอ่ปี  

 
 
 
 

การจ้างงาน
ใหมข่อง

บคุลากรวิจยั
และนวตักรรม
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

10 ตอ่ปี** 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
ของโครงสร้าง
พืน้ฐานวิจยั
และนวตักรรม
มีการใช้งาน
ร่วมกนั
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้
ไป 
 
 
 

สะสมองค์ความรู้ 

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจิยัพืน้ฐานเพือ่สร้าง/ 
สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสร้างพืน้ฐาน บคุลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็นร้อยละ  25 

2. สดัสว่นการลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพ่ิมเป็น 60:40  

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับคา่ใช้จา่ยวจิยัและพฒันา มีจ านวนเพ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่  ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

*   ในท่ีนีห้มายรวมถึง การวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม   
** ตวัชีว้ดัท่ีสง่ผลต่ออนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของ IMD ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 

1. โครงการวิจยัและนวตักรรม
สอดคล้องกบัอตุสาหกรรม
และ 
คลสัเตอร์เปา้หมายและข้อริ
เริมของรัฐบาล จ านวนไม่น้อย
กว่า 20 โครงการ  
2. ผลงานวิจยัและนวตักรรม
น าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ใน 
อตุสาหกรรมและคลสัเตอร์
เปา้หมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ของโครงการ 

1. รายการสนิค้าในรายการ
บญัชีนวตักรรมเกิดการ
จดัซือ้จดัจ้างจากภาครัฐเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ 
รายการ 
2. มีจ านวนนวตักรรมท่ีขึน้
บญัชีจ านวน 80 รายการ 

การจดัการความรู้
การวิจยั 
•เพ่ือน าไปสูก่าร
พฒันาชมุชนและ
สงัคม 
•เพ่ือความเป็น
เลศิทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

วิจยัและพฒันา
เพ่ือความมัน่คง 
สงัคม และการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 

วิจยัและพฒันา
ในประเดน็
ส าคญัตาม
ยทุธศาสตร์ของ
ประเทศ 
• ท้าทายไทย 
• มุ่งเปา้ 
  
ผลงานวิจยั
สามารถน าสง่
เป็นแนวทาง
เพ่ือก าหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรือ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบใน
ด้านตา่งๆ ร้อย
ละ 70 ของ
โครงการ 
 

ผลงานวิจยั
สามารถน าไปใช้
ในการพฒันา
ชมุชนและสงัคม 
ร้อยละ 70 ของ
โครงการ 
 

วิจยัประยกุต์เชิง
ลกึหรือตอ่ยอด 
เพ่ือน าไปใช้
แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

 
 
โครงการวิจยัที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไปตอ่
ยอดเชิงลกึหรือ
น าไปใช้แก้ไข
ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
ร้อยละ 50 
 



ค าอธิบายเพิ่มเตมิแผนบรูณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural   Sciences) 
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology) 
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health 

Sciences) 
4. เกษตรศาสตร์ (Agriculture Sciences) 
5. สังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
6. มนุษยศาสตร์ (Humanities)  

สาขาการวิจัย 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์
ประเทศ 

1. ข้าว 
2. มันส าปะหลัง 
3. ยางพารา 
4. อ้อยและน า้ตาล 
5. ปาล์มน า้มัน 
6. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้

ประดับ) 
7. สัตว์เศรษฐกิจ 
8. พลาสติกชีวภาพ 
9. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับ

ผู้บริโภค และการค้า 
10. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
11. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) 
12. การคมนาคมขนส่งระบบราง 
13. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
14. การแพทย์และสาธารณสุข 
15. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
16. การบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 
18. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
19. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
20. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
21. มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์ 
22. ประชาคมอาเซียน 

 

มุ่งเป้า 

ด้านความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยนื  
(Agenda – Program based) 

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยีอวกาศ 
2. การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร 
3. นวัตกรรมทางสังคม ผู้ สูงอายุและผู้พิการ 
4. ความมั่นคง และธรรมาภิบาล  
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
6. นโยบายเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมมนุษย์ 
7. ความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก 

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

1. วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice  
2. วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice 
3. มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
4. มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย 
5. มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานวิจัย 

1. ระบบมาตรวิทยา/สอบเทยีบเคร่ืองมือ 
2. การก าหนดมาตรฐาน เช่น Good Agriculture Practice, 

Good Manufacturing Practice 
3. การทดสอบ 
4. การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานอุตสาหกรรม 

1. ห้องปฏิบัติการ/เคร่ืองมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง 
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ 
3. Pilot Plant 
4. ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 
5. ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงสร้างพืน้ฐานวิจัยและนวัตกรรม 
 

1. ทุนการศึกษาวิจัย 
2. การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
3. การส่งเสริม Talent Mobility 
4. การพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีด้านและนวัตกรรมให้

บุคลากรด้านแรงงาน 
5. การสร้างความตระหนัก 
 

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
8. อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทนัสมัยเพื่อการเกษตร 

2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor 
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
4. Smart Government 
5. ระบบขนส่งทางราง 
6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Technology) 
7. Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI) 
9.  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดการภัย

พิบัติ  
10. การจัดการน า้  
11.  การพัฒนา Technological deepening Startup 

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 

ข้อริเร่ิมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 



การจัดสรรงบประมาณแผนบรูณาการการวจิัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

=  ๒๔,๔๐๓.๓๓ 

๑๖,๙๘๗.๕๒ 

ค าเสนอขอ
งบประมาณ 
ของหน่วยงาน 

๑๔,๙๙๑.๒๕ ๑๒,๐๐๖.๓๔ ๑๐,๑๗๔.๓๘ ๑๘,๓๓๔.๗๕ 

เป้าหมาย ๑ 
เศรษฐกิจ 

= ๕๕,๕๐๖.๗๓ 

เป้าหมาย ๒ 
สังคม 

เป้าหมาย ๓ 
สะสมองค์
ความรู้ 

เป้าหมาย ๔ 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บุคลากร 
มาตรฐาน 

ปรับกรอบ
งบประมาณ
เบือ้งต้น 

=  ๓๖,๐๖๐.๕๒ 

หน่วย : ล้านบาท 

๙,๘๗๖.๑๓ ๙,๒๐๓.๖๕ ๘,๒๘๒.๗ ๘,๖๙๘.๐๑ 

ปรับกรอบวงเงนิ 
Pre-ceiling    ๔,๒๐๕.๕๘   ๖,๔๘๕.๖๗  ๗,๑๕๒.๔๒   ๖,๕๕๙.๖๖ 

=  ๑๗,๑88.75 งบประมาณ 
ขัน้ (ร่าง) พ.ร.บ.   2,736.44  ๖,117.85  3,944.98   4,389.48 

  2,๖๗๐.๗๔   ๖,๐๙๕.๔๐   ๓,๘๗๓.๒๐   ๔,๓๔๘.๑๘ =  ๑๖,๙๘๗.๕๒ ตดิตามงบประมาณ 
(ขัน้ พ.ร.บ.) 

๑๕.๗๒% ๓๕.๘๘% ๒๒.๘๐% ๒๕.๖๐% 



เป้าหมายที่ ๒  
  

การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้านชุมชน สังคม ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน 
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เป้าหมายที่ ๒   
การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแขง็ด้านชุมชน สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน 

                       ๖,๐๙๕.๔๐๓๓ ล้านบาท รวมงบประมาณ                         ๖,๐๙๕.๔๐๓๓ ล้านบาท รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

[CATEGORY 
NAME], 

๓๙๗.๘๓๑๖ ลบ.,  
๗% 

[CATEGORY 
NAME],  

๒๗๕๕.๘๗๗๖ ลบ., 
๔๕% 

[CATEGORY 
NAME], 

๒,๙๔๑๖๙๔๑ ลบ.,  
๔๘% 

ของผลงานทั้งหมดน าไปใช้บริการประชาชน ๑๕% ของผลงานทั้งหมดน าไปใช้บริการประชาชน ๑๕% 

สามารถแก้ปัญหาส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ๕  
ประเด็น 

สามารถแก้ปัญหาส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ๕  
ประเด็น 

ของผลงานสร้างแนวทางในการพฒันาสงัคม ๕๐% ของผลงานสร้างแนวทางในการพฒันาสงัคม ๕๐% 
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แนวทางที่ ๒.๑.๑ : วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

                    ๓๙๗.๘๓๑๖ ล้านบาท รวมงบประมาณ                      ๓๙๗.๘๓๑๖ ล้านบาท รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

[CATEGORY NAME], 
๒๘๒.๐๗๙๐ ลบ., ๖ โครงการ 

๗๐.๙๐ % 

[CATEGORY NAME], 
๗๔.๖๖๗๓ ลบ., ๗ โครงการ 

๑๘.๗๗ % 

[CATEGORY NAME], 
๒๘.๘๐๐๐ ลบ., ๑ โครงการ 

๗.๒๔ % 

[CATEGORY NAME],๓.๘๓๔๑ 
 ลบ., ๔ โครงการ 

๐.๙๖ % 

[CATEGORY NAME],  
๓.๒๙๒๐ ลบ., ๒ โครงการ 

๐.๘๓ % 

[CATEGORY NAME], 
๒.๖๐๐๐ ลบ., 
 ๒ โครงการ 
๐.๖๕ % 

[CATEGORY NAME], 
๐.๙๒๐๐ ลบ., ๓ โครงการ 

๐.๒๓ % 

[CATEGORY NAME]๐.๙๐๙๙ 
ลบ., ๒ โครงการ 

๐.๒๓ % 

[CATEGORY NAME], 
๐.๗๒๙๓ ลบ., ๒ โครงการ 

๐.๑๘ % 

คือ ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการภาครัฐร้อยละ ๖๐ ของโครงการ 

ตัวชี้วัดแนวทาง  
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“เพื่อสร้างรากฐานความรู้ด้านชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สร้างรากฐานความรู้สู่การน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก” 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการส าหรับคนพิการในชุมชน  
๒. ได้รูปแบบส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุในกลุ่มองค์กร

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
๓. ได้แนวทางในการด าเนินงานด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหาการขอทาน 

และรูปแบบการด าเนินงานป้องกันไม่ให้บุคคลในชุมชนมาขอทานในเมือง 
๔. เกิดกระบวนการในการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่ม

หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 
๕. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 

แผนการด าเนินงาน เช่น 
๑. การศึกษาความต้องการของคนพิการต่อการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณา
การส าหรับคนพิการในชุมชน 

๒. การวิจัยรูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการออมของประชาชนก่อนวัย
ผู้สูงอายุในกลุ่มองค์กรชุมชน 

๓. การศึกษากระบวนการแก้ไขและป้องกันปัญหาขอทาน โครงการวิจัย
กระบวนการขับเคลื่อนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส าหรับกลุ่มหญิงไทย   
ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 

๔. การเสริมสร้างแนวทางสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนการด าเนินงาน เช่น 
๑. การพัฒนาต ารับน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรเพื่อป้องกันฟันผุ 
๒. สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป จากงาขี้ม้อนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางน้ ามันตะไคร้ส าหรับยับยั้งแบคทีเรียก่อสิว 
๔. พัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก 
๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านโรคกระดูกพรุนจากสารสกัดเพชรสังฆาต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบส าหรับผลิตเชิงพาณิชย์จากสมุนไพร

ไทย เช่น น้ ายาบ้วนปากเพื่อป้องกันฟันผุ เครื่องส าอาง
น้ ามันตะไคร้ แผ่นแปะแก้ปวดจากไพลและเมล็ดแมงลัก 
อาหารเสริมต่างๆ 

๒. สร้างมาตรฐานสินค้าจากสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๓. สร้างงานสร้างอาชีพ แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 
วิสาหกิจชุมชน และบริษัทเอกชน 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

“ยกระดับการผลิตในระดับชุมชนไปสู่การผลิตในระดับที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น และสินค้าจากภูมิปัญญาคน
ไทย สามารถผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย”์ 

การพฒันาผลติภัณฑ์ 
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                     ๒,๗๕๕.๘๗๗๖ ล้านบาท รวมงบประมาณ                       ๒,๗๕๕.๘๗๗๖ ล้านบาท รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  
แนวทางที่ ๒.๑.๒ : วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

[CATEGORY NAME], 
๑,๐๕๖.๒๗๒๔ ลบ., ๑๑ โครงการ 

๓๘.๒๙ % 

[CATEGORY NAME],  
๗๔๔.๓๕๙๐ ลบ., ๑๓ โครงการ 

๒๖.๙๘ % 
[CATEGORY NAME], 

๔๐๐.๐๐๐๐ ลบ., ๑ โครงการ 
๑๔.๕๐ % 

[CATEGORY NAME], 
๘๔.๒๖๒๐ ลบ., ๒ โครงการ 

๓.๐๕ % 

[CATEGORY NAME],  
๔๙.๕๐๕๖ ลบ., ๘ โครงการ 

๑.๗๙ % 

[CATEGORY NAME],  
๔๐.๐๐๐๐ ลบ., ๑ โครงการ 

๑.๔๕ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๓๔.๔๔๒๖ ลบ., ๑๓ โครงการ 

๑.๒๕ % 

[CATEGORY NAME],  
๒๘.๕๐๐๐ ลบ., ๑ โครงการ 

๑.๐๓ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๒๖.๙๘๐๔ ลบ.,๗ โครงการ  

๐.๙๘ %  

[CATEGORY NAME],  
๒๕.๙๙๒๖ ลบ., ๑ โครงการ 

๐.๙๔ % [CATEGORY NAME], 
 ๒๖๘.๓๒๒๒ ลบ., ๔๔๔ โครงการ 

๙.๗๓ % 

คือ ผลงานวิจัยที่สามารถน าส่งเป็นแนวทาง
เพื่อก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 
๗๐ ของโครงการ 

ตัวชี้วัดแนวทาง  
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ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ  
๑. การขนส่งสาธารณะระดับชุมชนเพื่อทุกคน  
๒. การขนส่งและกระจายสินค้าในกรุงเทพมหานคร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้แผนพัฒนาและก าหนดมาตรการในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะระดับชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร 
๒. ก าหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่ง รวมถึงรูปแบบการขนส่งและกระจาย
สินค้า อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ขยายผลจากกรณีศึกษาไปพัฒนาและวางแผน
นโยบายส าหรับการคมนาคมขนสง่มวลชนสาธารณะใน
อนาคต 

สังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น 
๑. ดัชนีภาพลักษณ์ของคอร์รัปชัน  
๒. corruption free areas  
๓. รู้เท่าทันคอร์รัปชัน เพื่อลดคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของหนว่ยงานและการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชน 
๒. องค์กรหรือพื้นที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับพื้นที่ 
๓. ได้แนวทางการสื่อสารความรู้เรื่องคอร์รัปชันแก่ประชาชน 
 

ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
๑. การพัฒนา Food Valley ในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย  
๒. โครงการด้านนโยบายเพื่อผลักดัน Food Valley 
ให้พัฒนาระบบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการ
บริหารจัดการ ที่สามารถแก้ไขและพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
๒. ได้เครือข่ายและต้นแบบ Food Valley ในแต่ละ
ภูมิภาค  
๓. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มี
คุณภาพ มีคุณค่า มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ในระดับสากล 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
โครงการวิจัยท้าทายไทยและตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
และระเบียบวาระแห่งชาติ 
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
๑. การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ า 
๒. การบริหารความเสี่ยงจากน้ า 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้เทคโนโลยีในการการพยากรณ์อากาศที่มีความ
แม่นย าสูง 
๒. ได้ระบบการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านน้ าเสีย 
๓. แนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และ
อุทกภัย 
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ า การฟื้นฟูน้ า
เสียจากชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 
๒. การวิจัยด้านโภชนาการในสัตว์ 
๓. การวิจัยด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
๔. การวิจัยด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ 
๕. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้กระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
๒. ได้วัตถุดิบอาหารสัตว์ นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ 
๓. ได้กระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ในการเฝ้าระวัง ชันสูตร 
ป้องกัน และควบคุม โรคสัตว์เศรษฐกิจ 
๔. ได้ข้อมูลการตลาดของสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์  
๕. สามารถน าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการ
ผลิตสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ ส าหรับออก กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวทางการ
ด าเนินการ ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

ด้านพืชสวน/พืชไร่  
๑. การวิจัยและพัฒนาตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเข้า-ส่งออก  
๒. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และการจัดการการผลิต 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
๔. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ด้กฎระเบียบ ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการบริหาร
จัดการที่รัฐบาลสามารถน าไปผลักดันหรือขับเคลื่อนให้
สินค้าพืชมีศักยภาพเพิ่มขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตพันธุ์
พืช 
๒. ได้เทคโนโลยี/รูปแบบการจัดการการผลิต ด้านการ
อารักขาพืช การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต  smart 
packaging การแปรรูป  
๓. ได้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว  
๔. รูปแบบหรือกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่
เกษตรกร 

โครงการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการในการพฒันาประเทศ 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
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แนวทางที่ ๒.๑.๓ : การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 
และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

                   ๒,๙๔๑.๖๙๔๑ ล้านบาท    รวมงบประมาณ                     ๒,๙๔๑.๖๙๔๑ ล้านบาท    รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

[CATEGORY NAME],  
 ๖๕๗.๓๐๕๖ ลบ. ๔ โครงการ 

๒๒.๒๐ % 

[CATEGORY NAME],  
๓๖๘.๖๗๙๗ ลบ., ๑๓ โครงการ 

๑๒.๔๘ % 

[CATEGORY NAME],  
๓๕๑.๐๐๗๑ ลบ., ๑๑ โครงการ 

๑๑.๘๕ % [CATEGORY NAME],  
 ๒๔๗.๑๔๓๑ ลบ., ๓๒ โครงการ 

๙.๒๖ % 

[CATEGORY NAME],  
๑๕๖.๔๙๔๖ ลบ., ๑ โครงการ 

๕.๒๘ % 

[CATEGORY NAME], 
  ๑๕๒.๔๒๑๑ ลบ., ๕๔ โครงการ 

๕.๑๕ % 

[CATEGORY NAME],  
๑๑๙.๑๒๘๐ ลบ., ๑ โครงการ 

๔.๐๒ % 

[CATEGORY NAME], ๘๐.๖๐๐๐ 
ลบ., ๒ โครงการ 

๒.๗๒ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๕๖.๕๗๖๖ ลบ., ๘ โครงการ 

๑.๙๑ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๔๙.๘๐๐๓ ลบ., ๑๑๑ โครงการ 

๑.๖๘ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๖๙๔.๒๒๑๒ ลบ., ๑,๐๕๒ 

โครงการ 
๒๓.๔๔% 

คือ ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 
๗๐ ของโครงการ 

ตัวชี้วัดแนวทาง  
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 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตพืชจากเกษตรกรในพื้นที่/สังคม/
ชุมชน โดยน าองค์ความรู้ที่ได้สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพและเก่ียวข้องใน
รูปแบบเทคโนโลยีหรือชุดเทคโนโลยี ได้แก่ ดิน น้ า ปุ๋ย การอารักขาพืช (โรคและแมลง
ศัตรูพืช) มาแก้ปัญหาการผลิตพืชในสภาพพื้นที่ต่างๆ  
๑. พืชเศรษฐกิจหลัก 
๒. พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ (พืชท้องถิ่น)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักและพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นทีท่ี่มีความ
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ ลดต้นทุน ท าให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการการผลิตพืชโดยเฉพาะเกษตรกร/สังคม/ชุมชน โดยมีตลาดรองรับ  
๒. พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
เกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
๓. เทคโนโลยทีางการเกษตรและต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชในกระบวนการปลูก (cultural practice) จนถึงการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป โดยเฉพาะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ตลอดจน
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ด าเนินการคัดเลือกองค์ความรู้การวิจัยที่มีความส าคัญและมีความพร้อม 
(Quick Win) ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อบ่งชี้องค์ความรู้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
การน าส่งองค์ความรู้ และติดตามประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
๓. ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ 
๔. 14ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
๕. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม น าเสนอผลการด าเนินงานต่อรัฐบาล  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่  
๒. สร้างความเข้มแขง็ให้หน่วยงานภาคปฏบัิติในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมการ
ขยายผลองค์ความรู้  
๓. ไดแ้นวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการน าองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ ขยายผล และถ่ายทอดสู่ชุมชน 

โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคม 
(Research Utilization for Community) 
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เป้าหมายที่ ๓  
รร 

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
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                          ๓,๘๗๓.๑๙๕๑ ล้านบาท รวมงบประมาณ                            ๓,๘๗๓.๑๙๕๑ ล้านบาท รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

เป้าหมายที่ 3  
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศกัยภาพ 

องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ๕๐% องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ๕๐% 

องค์ความรู้สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้ 
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๕๐% องค์ความรู้สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้ 
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๕๐% 
[CATEGORY NAME],  
๑,๓๙๙.๕๙๔๘ ลบ.,  

 ๓๖ % 

[CATEGORY NAME],  
๒,๔๗๓.๖๐๐๓ ลบ.,  

 ๖๔ %  
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                        ๑,๓๙๙.๕๙๔๘ ล้านบาท รวมงบประมาณ                          ๑,๓๙๙.๕๙๔๘ ล้านบาท รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

แนวทางที่ ๓.๑.๑ : วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย 
โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม 

คือ โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ 
และนานาชาติ ร้อยละ ๕๐  

[CATEGORY NAME], 
๒๙๑.๓๓๒๕ ลบ., ๑ โครงการ 

๒๐.๖๙ %  

[CATEGORY NAME], 
 ๑๕๗.๐๐๐ ลบ., ๔ โครงการ 

๑๑.๑๕ % 

[CATEGORY NAME],  
 ๑๕๒.๒๘๔๔ ลบ., ๓๔ โครงการ 

๑๐.๘๒ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๘๓.๘๓๕๑ ลบ., ๓๖ โครงการ 

๕.๙๕ % 
[CATEGORY NAME], 

  ๖๑.๖๙๒๘ ลบ., ๔๐ โครงการ 
๔.๓๘ % 

[CATEGORY NAME], 
  ๕๓.๗๓๔๔ ลบ., ๔๐  โครงการ 

๓.๘๒ % 

[CATEGORY NAME],  
๓๒.๕๒๗๖ ลบ., ๔๓ โครงการ 

๒.๓๑ % 

[CATEGORY NAME], 
  ๒๔.๘๙๑๐ ลบ., ๗๑ โครงการ 

๑.๗๗ % 

[CATEGORY NAME],  
๒๑.๗๒๖๒ ลบ., ๘ โครงการ 

๑.๕๔ % 

[CATEGORY NAME],  
๒๑.๔๙๘๔ ลบ., ๙๗ โครงการ 

๑.๕๓ % 

[CATEGORY NAME], ๕๐๗.๒๘๙๔ ลบ. 
ตัวชี้วัดแนวทาง  



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท า
หลักสูตรการศึกษา ที่สามารถผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของประเทศและสามารถพาประเทศไปสู่
ประเทศรายได้สูงได ้
๒. ได้มาตรฐานการการเรียนรู้ของชาติที่จะใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะ ของคนไทยในทุกช่วงวัย 
๓. ได้แนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความต้องการ และภูมิสังคมของ
แต่ละพื้นท่ี 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้นวัตกรรมท าให้สามารถสร้างและสะสมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นฐาน
ส าหรับการพัฒนาที่ดิน สามารถต่อยอดงานวิชาการไปจนถึงขั้นน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น 
๒. ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพของดินเพื่อพัฒนาแนวทางในระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
๓. ได้ข้อมูลศักยภาพการกักเก็บน้ าในดินและแหล่งน้ าในไร่นา นอกเขต
ชลประทาน 
๔. ได้แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 
๕. ไดต้้นแบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
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ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
การวิจัยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน าประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์

ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน 



                       ๒,๔๗๓.๖๐๐๓ ล้านบาท  รวมงบประมาณ                         ๒,๔๗๓.๖๐๐๓ ล้านบาท  รวมงบประมาณ  รวมงบประมาณ  

แนวทางที่ ๓.๒.๑ : วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

คอื โครงการวจิยัที่

สามารถน าไปตอ่ยอดเชงิ

ลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ข

ปัญหาการด าเนินงานของ

หน่วยงาน รอ้ยละ ๕๐ 

[CATEGORY NAME], 
  ๖๙๒.๐๐๐๐ ลบ., ๓ โครงการ 

๒๗.๒๗ % 
[CATEGORY NAME], 

๒๘๑.๘๙๘๓ ลบ., ๑๓๙ โครงการ 
๑๑.๑๑ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๑๙๘.๓๔๘๖  ลบ., ๓๗  โครงการ 

๗.๘๒ % 

[CATEGORY NAME], 
๑๑๕.๓๓๒๑ ลบ., ๒๕๑ โครงการ 

๔.๕๕ % 

[CATEGORY NAME],  
 ๘๖.๗๗๐ ลบ., ๔๓โครงการ 

๓.๔๒ % 

[CATEGORY NAME], ๗๐.๙๙๖๑ 
ลบ.,๑๖ โครงการ 

๒.๘๐ % 

[CATEGORY NAME],  
 ๖๘.๒๓๕๓ ลบ.,๗ โครงการ 

๒.๖๙ % 

[CATEGORY NAME],  
๔๖.๒๓๑๕ ลบ., ๒๗ โครงการ 

๑.๘๒ % 

[CATEGORY NAME], 
[VALUE]๓๗.๙๙๘๑ ลบ., ๕๒ 

โครงการ 
๑.๕๐ % 

[CATEGORY NAME],  
๓๗.๑๒๗๒ ลบ.,๔๒ โครงการ 

๑.๔๖ % 

[CATEGORY NAME], 
 ๙๐๒.๒๓๓๘ ลบ., ๑.๖๐๘ 

โครงการ 
๓๕.๖๕ %  ตัวชี้วัดแนวทาง  



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ตัวต้นแบบชุดทดลองที่สามารถสร้างเป็น
สินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเภทชุดการเรียนรู้ 
๒. ไดผ้ลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเรื่อง
ชุดเล่นเรียนรู้วิทยาการรหัสลับ 
๓. ได้สิทธิบัตรชุดเล่นเรียนรู้กับวิทยาการรหัสลับ 
๔. ไดต้้นแบบสามารถใช้อบรมครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนได้
เรียนรู้แบบสเต็ม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นการพัฒนากระบวนการของระบบตรวจจับการบุกรุก
บนอุปกรณ์ฝังตัวในการแจ้งเตือนผู้บุกรุกที่กระท าการ
ระงับ ชะลอ หรือรบกวนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
และยังสามารถน าผลลัพธ์ของงานวิจัยมาพัฒนา และ
สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการบุกรุกระบบโทรทัศน์
ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการเพิ่มจ านวนสถานีอย่างมากของ
ธุระกิจการผลิตสื่อสาธารณะในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  

20 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ชุดเล่นเรียนรู้วิทยาการรหัสลับ
ส าหรับการศึกษาแบบสเต็ม การประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจจับการบุก

รุกบนอุปกรณ์ฝังตัวส าหรับรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 


