
การช้ีแจงแผนการด าเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



แผนเร่งรัดการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย
และพัฒนาไปสู่การ

ปฏิบัติ

แผนงานส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนามุ่ง
ตอบสนองภาคการ

ผลิตสาขา
ยุทธศาสตร์และ
แก้ปัญหาส าคัญ

ของประเทศ

วิจัยเพ่ือสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ท่ี

มีศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการ

วิจัย บุคลากรด้าน
การวิจัย และระบบ
มาตรฐานการวิจัย
ท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ

วิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ

ประเทศ

การวิจัยเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
ชุมชน สังคม ความ
มั่นคง และคุณภาพ

ชีวิตประชาชน

วิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้าง/สะสมองค์

ความรู้ท่ีมีศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และปัจจัย
เอ้ือท่ีสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม

Series1 2,428.6300 22,552.4200 4,305.2808 7,380.8445 4,286.8767 2,670.7407 6,095.4033 3,873.1951 4,348.1773
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งบประมาณ 24,981.0500 ล้าน
บาท จ านวน 161 หน่วยงาน

งบประมาณ ๑๕,๙๗๓.๐๐๒๘ ล้านบาท 
จ านวน 1๔๗ หน่วยงาน

งบประมาณ๑๖,๙๘๗,๕๑๖,๔๐๐ ล้านบาท 
จ านวน 1๕๘ หน่วยงาน

เป้าหมายแผน
บูรณาการ

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับแผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2561



๑. ภาคการผลิตมีรายได้
เพิ่มขึ้นโดยการ

ประยุกต์ใช้ผลผลิต
งานวิจัยไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ ๕

3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ

สูงขึ้นเป็นร้อยละ 
70:30

4. สัดส่วนบุคลากร
ด้านการนักวิจัยและ
พัฒนาต่อประชากร

เพิ่มขึ้นเป็น 15 คน : 
ประชากร 10,000

คน

2. สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านวิจัยละพัฒนา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

ของ GDP Commercialize ได้จริง มี impact 
อย่างมีนัยส าคัญ

สามารถใช้งานได้จริง และมี
ผลกระทบทางสังคม (Social) ๒.

ฐานขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ส าหรับการเติบโตในระยะยาว๓.

วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เป็นรูปธรรม

ท่ีมา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564

การติดตามงบบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

๑.



งบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

๑๕,๙๗๓.๐๐๒๘ ล้านบาท
๑๔๗ หน่วยงาน

เป้าหมายท่ี 1 : วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิต
สาขายุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ

เป้าหมายท่ี ๒ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มศัีกยภาพ

4,305.2808 ล้านบาทรวมงบประมาณ 

7,380.8445 ล้านบาท                        รวมงบประมาณ 

Super Cluster/10 อุตสาหกรรม 956.3840 ล้านบาท
วิจัยมุ่งเป้า 1,881.6458 ล้านบาท
บัญชีนวัตกรรม 164.1880 ล้านบาท
กลุ่มเรื่องท้าทายไทย                1,303.0630 ล้านบาท 
/วาระแห่งชาติและอื่นๆ

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
๓๐

องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยร้อยละ 90

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ

๙๐

• วิจัยพื้นฐาน 781.8851 ล้านบาท
• วิจัยประยุกต์ 3,709.8094 ล้านบาท
• วิจัยพัฒนา            2,889.1500 ล้านบาท

เป้าหมายท่ี ๓ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและ

ระบบมาตรฐานการวจัิยท้ังในเชิงปริมาณและคณุภาพ

4,286.8767 ล้านบาทรวมงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีน าระบบ/มาตรฐานการวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้เพิ่มเติม
หน่วยงานท่ีใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยเพิ่มมากข้ึน
สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิ่มข้ึน

พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย                 130.8644 ล้านบาท
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย 1,357.3553 ล้านบาท
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  2,798.6578 ล้านบาท 
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๑๔๗ หน่วยงาน 
๑๕,๙๗๓.๐๐๒๘ ล้านบาท

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวมรายหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ภาพรวมรายกระทรวง)



กลไกการติดตามงบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 Timeline

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

1 พ.ย. - 25 ธ.ค.

ติดตามประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน

31 ต.ค. - 15 พ.ย.

แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณของแผน

บูรณาการด้านส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา

3 ม.ค. - 25 มี.ค.

ติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงาน

26 ธ.ค. - 15 ม.ค.

โครงการแผนงาน
ด าเนินการตามแผน

3 เม.ย. - 25 มิ.ย.

ติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงาน

25 มี.ค. - 15เม.ย.

เริ่มน าส่งผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด

3 ก.ค. - 25 ก.ย.

รายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงาน

25 เม.ย -15 ก.ค.

เริ่มน าส่งผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด

25 ก.ค. - 15 ต.ค.

ผลผลิต/ผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน

๑๔๗ หน่วยงาน 
๑๕,๙๗๓.๐๐๒๘ ล้านบาท

๒๕๕๙ ๒๕๖๐

มาตรการติดตามประเมินผลการวิจัยในลักษณะบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
 ก าหนดประเภทการบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และรวมถึงก าหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายยุทธศาสตร์
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาพรวมของหน่วยงาน
 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต้องรายงานผลการด าเนินงานในระบบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลลัพธ์ ผลผลิต (Self Assessment Report) ผ่านระบบ NRMS 
 ติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การจัดท ากรอบและการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

หน่วยด าเนินงาน

การติดตามการด าเนินงาน



ผลการติดตามการด าเนินงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส ๑ - ๔)

รายงานในระบบ 
 กรอกข้อมูลตรงงบประมาณตาม พรบ. ๑๐๑ หน่วยงาน
 กรอกข้อมูลมากกว่างบประมาณตาม พรบ. ๕ หน่วยงาน
 กรอกข้อมูลน้อยกว่างบประมาณตาม พรบ. ๓๙ หน่วยงาน

วางแผนงาน/แผนเงิน
ในระบบ ไม่ครบถ้วน

๑. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๔. ส านักงานศาลรฐัธรรมนญู

๑๔๗ 
หน่วยงาน

ไม่ลงข้อมูลในระบบ ๑. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  
๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ถอนงบประมาณ
ออกจากระบบ

ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2559

กราฟแสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือใช้จ่าย 
(ไตรมาสท่ี 1 – 4 ) ประจ าปีงบประมาณ 2559

กราฟแสดงจ านวนหน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ท้ังสิ้น 161 หน่วยงาน โดยแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ระดับ

ร้อยละ 0 – 50 
จ านวน 56 
หน่วยงาน
(35%)

ร้อยละ 51 – 80 
จ านวน 38 
หน่วยงาน
(23%)

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
จ านวน 67 
หน่วยงาน
(42%)

หน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 0 - 50

หน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 50 - 80

หน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป

ร้อยละการใช้จ่าย
80.79%

งบประมาณ 
4,754.3200

ล้านบาท

ร้อยละคงเหลือ
19.21%

งบประมาณ 
19,993.1778

ล้านบาท

ร้อยละการใช้จ่าย ร้อยละคงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙



ร้อยละใช้จ่าย
๘๑.๖๐ %
งบประมาณ

๑๓,๐๓๔.๖๑๐๓
ล้านบาท 

ร้อยละคงเหลือ
๑๘.๖๐ %
งบประมาณ

๒,๙๓๘.๓๙๒๔
ล้านบาท 

ร้อยละใช้จ่าย ร้อยละคงเหลือ

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณบูรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

กราฟท่ี ๑ แสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือเบิกจ่าย 
(ไตรมาสท่ี 1 – 4 ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กราฟท่ี ๒ แสดงจ านวนหน่วยงานท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ท้ังสิ้น 147 หน่วยงาน โดยแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ระดับ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ร้อยละ ๐ – ๕๐ 
จ านวน ๓๒ 
หน่วยงาน 
(๒๒%)

ร้อยละ ๕๑ – ๘๐ 
จ านวน ๖๐ 
หน่วยงาน
(42%)

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
จ านวน ๕๒ 
หน่วยงาน
(36%)

หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรอ้ยละ 0 - 50

หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรอ้ยละ 51 - 80

หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรอ้ยละ 80 ข้ึนไป



ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวมรายหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ภาพรวมรายกระทรวง)

กราฟแสดงร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรภาพรวมรายหน่วยงาน (ภาพรวมรายกระทรวง)
ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

สรุป
๑. ร้อยละการใช้จ่าย 0 – 50
จ านวน ๓2 หน่วยงาน (๒๒%)
งบประมาณ ๔๗๗.7859 ล้าน
บาท
2. ร้อยละการใช้จ่าย 51 – 80
จ านวน ๖๐ หน่วยงาน (๔๒%) 
งบประมาณ 1,979.3628 ล้าน
บาท
3. ร้อยละการใช้จ่าย 80 ขึ้นไป
จ านวน ๕๒ หน่วยงาน (๓๖%)
งบประมาณ 10,983.4562 
ล้านบาท
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ร้อยละการใช้จ่าย



การใช้จ่ายจ าแนกตามแนวทางการด าเนินงาน
งบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560

กราฟแสดงการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม แยกตามแนวทางการด าเนินงาน 10 แนวทาง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

งบประมาณทั้งสิ้น        15,973.0028 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๓,๐๓๔.๖๑๐๓  ล้านบาท 
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เป้าหมายที ่๑ วิจัยและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายทุธศาสตร์และแกไ้ขปญัหาส าคญัของประเทศตัวอย่างผลงานวิจัย 

การขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

การพัฒนาต้นแบบที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อรองรับการ
น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของภาครัฐ มีผลงานที่ได้รับการพัฒนา 
- ชุดหุ่นยนต์เสรมิการเรยีนรู ้“สื่อสาร” - เครื่องสลายนิ่วความแม่นย าสูง
- อุปกรณ์พนังอุดหัวใจรั่ว               
- ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟา้และมอเตอร์
- ระบบสนามฝึกยิงปนืชุดเลก็

Super Cluster/1๐อุตสาหกรรม

- พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไร้สายท่ีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และโปรแกรมส าหรับช่วยบริหาร
จัดการรถฉุกเฉิน 

- ควบคุมความเร็วของรถยนต์ / วิเคราะห์สภาพจราจรบนท้องถนน / ประยุกต์ใช้บนมือถือในการขอรถ
ฉุกเฉินท่ีสามารถส่งพิกัดของผู้ร้องขอมายังระบบ / บริหารจัดการรถท่ีใกล้ท่ีสุดไปรับผู้ร้องขอ / 
หาเส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุดให้คนขับ / เชื่อมต่อข้อมูลด้านการแพทย์จากรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาลปลายทาง

- สร้างมูลค่า/รายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน 2,016 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น

ระบบ Smart Tracking in Transportation 
System ส าหรับรถฉุกเฉิน

ท้าทายไทย/วาระแห่งชาติและอ่ืนๆ

- พัฒนาวิธีการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด 
- พัฒนายา/ต้นแบบสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ Growth hormone สู่เชิงพาณิชย์
- พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ 2 ต้นแบบ
- ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ท่ีได้มาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ลด

การน าเข้าจากต่างประเทศ
- ทดแทนการน าเข้าไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท / ผลิตภัณฑ์
- สร้างรายได้ประมาณ 50 – 500 ล้านบาท / ผลิตภัณฑ์
- เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง ยา ชีววัตถุ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ

ผลิตเองได้ภายในประเทศ ในราคาถูกลง

สนับสนุนการพฒันายา ชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย์ต้นแบบ
เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณชิย์

การวิจัยมุ่งเป้า

การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
- ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน
- เทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดตีามค าแนะน าของกรมข้าว ได้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

240 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,412 บาท/ไร่ (ร้อยละ 142)
- ต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกลดลงจากการท านาปกติ 865 บาท
- การจ าหน่ายข้าวในรูปการแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสารและผลพลอยได้อื่นๆมีรายได้

เพิ่มขึ้น 2,169 บาท/ตันข้าวเปลือก (ร้อยละ 24)
- การจ าหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,000 บาท/ตัน

ข้าวเปลือก (ร้อยละ 44)



เป้าหมายท่ี ๒ วิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศกัยภาพตัวอย่างผลงานวิจัย 

การประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพกุ้งและเพิม่ผลผลิตอย่างยั่งยืน

การวิจัยประยุกต์

- ได้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน Hemolectin-like
- ทราบล าดับนิวคลีโอไทด์ด้านปลาย 5’และลักษณะสมบัติของ

ยีน Hemolectin-like ในกุ้งขาว
- ทราบรูปแบบการแสดงออกของยีน Hemolectin-like ใน

เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของกุ้ง -ได้ความเข้มข้นของสาร Tenofovir ที่
เหมาะสมในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse transcriptase

การวิจัยพัฒนา

- ได้ก้อนซับพอลแิซคคาไรดอ์ะซีแมนแนน ที่มี
สารสกัดว่านหางจระเข้เปน็สารออกฤทธิ์หลัก
เพื่อการรกัษาทางทันตกรรม ซ่ึงมีความ
ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนและมีคงตวัได้
นานกว่าปกต ิ2 ปี 
- ต้นแบบรหัสพนัธุกรรมที่สมัพันธ์กบัการเกดิ
โรคออทิสติกที่ใช้เปรียบเทยีบในการตรวจหา
โรคทางพันธุกรรมที่สง่ผลกบัออทิซึมในเดก็ไทย
ด้วยวิธี Whole Exome Sequencing 
- เซลล์ต้นแบบส าหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 
ในการฟื้นฟหูรือชะลอการเสื่อมของข้อเข่าไม่ให้
รุนแรงมากขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดเลอืด 
- การวินิจฉัยโรคมะเร็งดว้ยกล้องจุลทรรศนส์่อง
ตรวจภายในร่างกายแบบใยแก้วน าแสง โดยใช้
ระบบถ่ายภาพกล้องเอนโดสโคป ซ่ึงได้ภาพถ่าย
ที่มีความละเอียดสูง สามารถน าไปวินิจฉัย
โรคมะเร็งไดอ้ย่างแม่นย า 

ดิจิตอล การวิจัยพื้นฐาน

การรักษาโรคมะเรง็ที่เกี่ยวข้องกบัการติดเชื้อแบบ
ผสมผสานด้วยสารจากสมุนไพร ที่ออกฤทธิ์ตา้น
การอักเสบ

- สามารถสกัดเซลล์เส้นเลือด(HUVEC) ที่สกัดจากเส้น
เลือดด าของสายสะดือเด็กแรกเกิดได้ส าเร็จ

- องค์ความรู้ ส าหรับปัจ จัยการสร้ าง เส้น เลือดใหม่ 
(Angiogenic Factors) 7 ชนิด ได้แก่ VEGFA, VEGFC, 
VEGFR1,HIF1α, PLGF, PDGFB, PDGFRB ใน
เ ซ ลล์ ม ะ เ ร็ ง ท่ อ น้ า ดี  4  ชนิ ด กั บ  immortalized 
cholangiocyte 1 ชนิด, เซลล์มะเร็งปากมดลูก 3 ชนิด 
และ เซลล์มะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอย 5 ชนิด ข้อมูลที่
ค้นพบที่น่าสนใจคือเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีมีการแสดงออก
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ในระดับสูงอ
ยางเห็นได้ชัด



เป้าหมายท่ี ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ตัวอย่างผลงานวิจัย 

พัฒนาบุคลากรวิจัย

- โครงการ  THAIST ได้ เ พ่ิมขี ดความสามารถบุคลากรด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมขั้นสูงตามความต้องการใน
สาขายุทธศาสตร์ของประเทศ 568 คน

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม

- พัฒนาบุคลากร จ านวน 85 คน 

บุคลากรดา้นการวิจัยที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ประเทศ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

- โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/และภาคใต้

- โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย

- ระบบส าหรับรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งได้
ด าเนินการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ภาคเอกชน จ านวน 238 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่า 741.39 ล้านบาท โดยเป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนท าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีนวัตกรรมท้ังในรูปผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต

- ระบบก ากับดูแลมาตรฐานการวิจัยในคนและเพ่ือพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา  

รายการค่าใช้จ่ายส่งเสรมิและสรา้งความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ

รายการค่าใช้จ่ายสง่เสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกจิภายในประเทศ 
โครงการขับเคลือ่นสมุนไพรเชิงเศรษฐกจิ

กลุ่ม R & D and Technology

1,416.9239 ล้านบาทรวมงบประมาณ 260.8664    ล้านบาทรวมงบประมาณ 

9 หน่วยงาน 
14 โครงการ

1. จุฬาฯ (๒ โครงการ)   217.1183 ล้านบาท
2. ม.เกษตรศาสตร์ (๑ โครงการ) 294.7385 ล้านบาท
3. ม.บูรพา (๑ โครงการ) 27.8853 ล้านบาท
4. ม.มหิดล (๑ โครงการ) 297.5150 ล้านบาท 

5. ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (๑ โครงการ) 27.9667 ล้านบาท 
6. ม.สงขลานครินทร์ (๒ โครงการ) 33.1803   ล้านบาท 
7. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (๑ โครงการ) 281.9894 ล้านบาท 
8. สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง (๔ โครงการ) 159.8176 ล้านบาท 
9. ม.เชียงใหม่ (๑ โครงการ) 76.7128   ล้านบาท 

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๑ โครงการ)  2๔.๔๐๐๐   ล้านบาท
2. สวทช.  (๓ โครงการ) ๔๐.๔๘๐๐   ล้านบาท
3. วว. (๔ โครงการ) ๓.๕๕๐๐     ล้านบาท
๔. ม. มหิดล (2 โครงการ) 132.9884 ล้านบาท 
๕. จุฬาฯ (๒ โครงการ) 14.0000   ล้านบาท 
๖. ม.เชียงใหม่ (๑ โครงการ) 33.620 ล้านบาท 

๗. กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (๑ โครงการ)
2.2285     ล้านบาท 

๘. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร) (๒ โครงการ)
3.0995 ล้านบาท 

๘ หน่วยงาน 
1๖ โครงการ



แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ก ากับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตประชาชน 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง /สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือ
ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

แผนบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายท่ี ๑
เป้าหมายที่ ๒

เป้าหมายท่ี ๓ เป้าหมายที่ ๔



เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

บัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี* และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*ของประเทศ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.นวัตกรรมที่ภาครัฐน าไปใชบ้ริการประชาชนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 15
ของผลงานทั้งหมด

2.องค์ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรือ่งส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด

1.องค์ความรู้ที่ได้สามารถถูกน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ร้อยละ 50** 

2.องค์ความรู้สามารถน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 50

1. หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง  ๆเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
2. ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/

การด าเนินการวิจัยและพัฒนา ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10
3. บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิม่ขึ้นเป็น 100,000คน**
4. อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

1. มีนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด**

สังคม โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดแนวทาง
ด าเนินงาน

วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมและคลัส
เตอร์เป้าหมายและข้อ
ริเริ่มใหม่ตามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน 
วิจัย

วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิง
ลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม อย่าง
เหมาะสม

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
สามารถยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ร้อยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

พัฒนา
บุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม

ผลงานวิจัยที่
สามารถสร้าง
นวัตกรรมทาง
สังคมหรือ
นวัตกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
ภาครัฐร้อยละ 
60 ของ
โครงการ

พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

แนวทาง
ด าเนินงาน

3.1 สัดส่วนการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ เป็นร้อยละ 45

6. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของผลงานทั้งหมด

5. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 15 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ

รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน

มาตรฐานการ
วิจัย เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20

ผู้รับบริการ
ด้านมาตรฐาน 
(ทดสอบ/สอบ
เทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 

การจ้างงาน
ใหม่ของ

บุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี**

ร้อยละ 20 
ของโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิจัย

และนวัตกรรม
มีการใช้งาน

ร่วมกันระหว่าง 
2 หน่วยงาน

ขึ้นไป

สะสมองค์ความรู้

3.2 สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ 30

3.3 สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็นร้อยละ  25

2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 60:40

7. มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ต่อปี

*  ในที่น้ีหมายรวมถึง การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
** ตัวช้ีวัดที่ส่งผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรม
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริม
ของรัฐบาล จ านวนไม่น้อยกว่า 
20 โครงการ 
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 ของโครงการ

1. รายการสินค้าในรายการ
บัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างจากภาครัฐเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๖ รายการ
2. มีจ านวนนวัตกรรมที่ข้ึน
บัญชีจ านวน 80 รายการ

การจัดการความรู้
การวิจัย
•เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม
•เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

วิจัยและพัฒนา
เพื่อความม่ันคง 
สังคม และการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

วิจัยและพัฒนา
ในประเด็นส าคัญ
ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
• ท้าทายไทย
• มุ่งเป้า

ผลงานวิจัย
สามารถน าส่ง
เป็นแนวทางเพื่อ
ก าหนดนโยบาย
ของภาครัฐ 
และ/หรือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ร้อย
ละ 70 ของ
โครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
ร้อยละ 70 ของ
โครงการ

วิจัยประยุกต์เชิง
ลึกหรือต่อยอด 
เพ่ือน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

โครงการวจัิยที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไปต่อ
ยอดเชิงลึกหรือ
น าไปใช้แก้ไข
ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
ร้อยละ 50



ค าอธิบายเพิ่มเติมแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 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. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

1. ข้าว
2. มันส าปะหลัง
3. ยางพารา
4. อ้อยและน้ าตาล
5. ปาล์มน้ ามัน
6. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้

ประดับ)
7. สัตว์เศรษฐกิจ
8. พลาสติกชีวภาพ
9. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค 

และการค้า
10. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
11. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)
12. การคมนาคมขนส่งระบบราง
13. โลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน
14. การแพทย์และสาธารณสุข
15. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
16. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
18. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
20. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
21. มนุษยศาสตร์และจิตพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซียน

มุ่งเป้า

ด้านความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ย่ังยืน
(Agenda – Program based)

1. ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
2. การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสังคม ผู้สูงอายุและผู้พิการ
4. ความมั่นคง และธรรมาภิบาล 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน
6. นโยบายเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมมนุษย์
7. ความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

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

มาตรฐานวิจัย

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

Good Manufacturing Practice
3. การทดสอบ
4. การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม

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

โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม

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

บุคลากรด้านแรงงาน
5. การสร้างความตระหนัก

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสตกิส์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจิตอล
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยเพื่อการเกษตร

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

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

Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจดัการภัยพิบัต ิ
10. การจัดการน้ า 
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย

ข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล



การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 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
โครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร มาตรฐาน

ปรับกรอบ
งบประมาณเบื้องต้น = ๓๖,๐๖๐.๕๒

หน่วย : ล้านบาท

๙,๘๗๖.๑๓๙,๒๐๓.๖๕ ๘,๒๘๒.๗ ๘,๖๙๘.๐๑

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

= ๑๗,๑88.75งบประมาณ
ขั้น (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 = ๑๖,๙๘๗.๕๒ติดตามงบประมาณ
(ขั้น พ.ร.บ.)

๑๕.๗๒% ๓๕.๘๘% ๒๒.๘๐% ๒๕.๖๐%



วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน 

ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

บัญชีนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

วิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของประเทศ

วิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี

ศักยภาพ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

วิจัยและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมคลัส
เตอร์เป้าหมายและ
ข้อริเริ่มใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน 
วิจัย

วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ทางด้าน

วิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขาการ

วิจัย โดยเน้นด้าน
สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม อย่าง

เหมาะสม

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พัฒนาบุคลากร
วิจัยและ
นวัตกรรม

พัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
การวิจัยและ
นวัตกรรม

สะสมองคค์วามรู้

การจัดการ
ความรู้การวิจัย
เพื่อน าไปสู่
การพัฒนา
ชุมชนและ

สังคม
เพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ

วิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง 
สังคม และ
การพัฒนาที่

ยั่งยืน

วิจัยและพัฒนา
ในประเด็น
ส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์
ของประเทศ
•ท้าทายไทย
•มุ่งเป้า

วิจัยประยุกต์
เชิงลึกหรือต่อ

ยอด เพื่อ
น าไปใช้แก้ไข
ปัญหาการ

ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

งบประมาณ 16,987.5164 ล้านบาท  จ านวน 15๘ หน่วยงาน
ปี 

2561

งบประมาณ 2,670.7407 ล้านบาท
(15.72%)

งบประมาณ 6,095.4033 ล้านบาท
(35.88%)

งบประมาณ 3,873.1951 ล้านบาท
(22.80%)

งบประมาณ 4,348.1773 ล้านบาท
(25.60%)

1 2 3 4

474.0050
ล้านบาท

2,196.7357
ล้านบาท

397.8316
ล้านบาท

2,755.8776
ล้านบาท

2,941.6941
ล้านบาท

1,399.5948
ล้านบาท

2,473.6003
ล้านบาท

208.5937
ล้านบาท

236.5443
ล้านบาท

2,390.1664
ล้านบาท

1,512.8729
ล้านบาท



มาตรการติดตามประเมินผลการวิจัยในลักษณะบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ก าหนดประเภทการวิจัยและนวัตกรรมตามผลกระทบ ผลลัพธ์ และงบประมาณ
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาพรวมของหน่วยงาน
 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต้องรายงานผลการด าเนินงานในระบบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลลัพธ์ ผลผลิต (Self Assessment Report) ผ่านระบบ NRMS 
 โครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง งบประมาณสูงจะมีคณะท างาน/คณะผู้เชี่ยวชาญติดตามการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบรายโครงการ
 ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางความรับผิดชอบเพื่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน หน่วยงานที่ไม่รายงานผล หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ

กลไกการติดตามงบประมาณบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 256๑Timeline

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

1 พ.ย. – ๑๕ ม.ค.

ติดตามประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน

๑ – 31 ธ.ค.

วางแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ผ่าน
ระบบ NRMS

๑ ม.ค. – ๑๕ เม.ย.

ติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงาน

1 - 15 ม.ค.

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ ๑           

๑ เม.ย. - ๑๕ ก.ค.

ติดตามประสิทธิภาพการด าเนินงาน

1 – 15 เม.ย.

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ ๒

๑ ก.ค. - ๑๕ ต.ค.

รายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1 - 15 ก.ค.

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย 

ไตรมาสที่ ๓ และน าส่ง
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด

1 - 15 ต.ค.

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 และน าส่ง
ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการ

ด าเนินงาน

๑5๘ หน่วยงาน 
16,987.5164 ล้านบาท

๒๕๖๐ ๒๕๖๑

หน่วยด าเนินงาน

การติดตามการด าเนินงาน



ระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงบประมาณ บริหาร
งบประมาณ

ติดตาม
ประเมินผล
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ระบบงบประมาณ

• พิจารณาตามความ
สอดคล้องของแผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ

แผนงบประมาณ

• เพื่อให้งบประมาณได้รับ
การใช้อย่างคุ้มค่า ลด
ความซ้ าซ้อน และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ระบบบริหารงบประมาณ • ติดตามการด าเนินการวิจัย
และผลการวิจัย รวมถึงการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลมาประเมินเป็น
ภาพรวมของประเทศ และ 
ปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไป

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน

37



แผนงานวิจัยที่ 2
(2.1-2.3)

เสร็จสิ้น

มีข้อมูลการ
น าไปใช้
ประโยชน์

ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

กิจกรรมการ
เผยแพร่ รางวัล

ไม่มีข้อมูลด าเนินการอยู่

ไม่มีข้อมูล

แผนงานวิจัยที่ 2 (2.1-2.3)

5,355 โครงการ
3,845.1611 ล้านบาท

2,040 โครงการ

3,315 โครงการ

114 โครงการ

1,962 โครงการ

12 โครงการ 81 โครงการ 11 โครงการ 10 โครงการ

1,502.5560 ล้านบาท
4.9309 ล้านบาท 44.3082 ล้านบาท 4.7345 ล้านบาท 2.7319 ล้านบาท56.7255 ล้านบาท

1,445.8305 ล้านบาท

การรายงานผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS - Research 
Evaluation) ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๕๙



เป้าหมายที่ 2

เสร็จสิ้น

มีข้อมูลการ
น าไปใช้

ประโยชน์
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา
กิจกรรมการ

เผยแพร่ รางวัล

ไม่มีข้อมูล
ด าเนินการอยู่

ไม่มีข้อมูล

6,188  โครงการ

437 โครงการ            

5,751 โครงการ

34 โครงการ

403 โครงการ

- โครงการ 21 โครงการ 6 โครงการ 7 โครงการ

5,238.6549 ล้านบาท

444.4588 ล้านบาท 

4,794.1961 ล้านบาท 

8.6026 ล้านบาท 3.1456 ล้านบาท 3.7810 ล้านบาท 15.5292 ล้านบาท 

428.9296 ล้านบาท 

การรายงานผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS - Research 
Evaluation) ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เป้าหมายท่ี ๒



การรายงานผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS - Research 
Evaluation) ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลงานวิจัย
ประยุกต์

ต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบกึ่ง
อุตสาหกรรม

ต้นแบบ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
องค์ความรู้ พัฒนาเชิงพื้นที่

เชิงสังคม/
นโยบาย

ผลงานตีพิมพ์ ตัดสินใจในการบริหาร/
ก าหนดนโยบาย

ให้บริการหน่วยงานอ่ืน โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

จัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบ

ใช้ประโยชน์ภายใน
หน่วยงาน

หนังสือ หลักสูตรเชิงวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ

Staging



การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายใต้แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนา
ผลงานวิจัย
ประยุกต์

พัฒนา
ต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ

พัฒนา
ต้นแบบกึ่ง

อุตสาหกรรม

พัฒนา
ต้นแบบ

อุตสาหกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียน

บัญชีนวัตกรรมไทย

ผลผลิต

กระบวนการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐท์ี่ขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐไ์ทย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานวิจัย
ประยุกต์

ต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบกึ่ง
อุตสาหกรรม

ต้นแบบ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย


