เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจ ัย
แบบบูรณาการ ให้สอดคล้องก ับ
เป้าหมายนโยบายของประเทศและให้
ได้ร ับทุน
โดย

สุนันทา สมพงษ์

ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. )
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และสานักงานพัฒนาการวิจัย
เพือ
่ การเกษตร (สวก )สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวี ภาพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 18-19

กันยายน 2561

ิ ขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสนจังหวัดชลบุรี
ณ โรงแรมสก

การจัดทาข ้อเสนอเชงิ หลักการ (Concept Proposal) สาหรับแผน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563
1. จัดทาข ้อเสนอเชงิ หลักการ (Concept Proposal) สาหรับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563 เป้ าหมายที1
่ และ 2 ให ้เป็ นไปตามแนว
ทางการจัดทาข ้อเสนอ
เชงิ หลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
2. ขอให ้จัดสง่ ข ้อเสนอตามข ้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Management System : NRMS) ตัง้ แต่วันที่ 31 สงิ หาคม
2561 – 22 กันยายน 2561

ื นาสง่ การขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
-ให ้จัดทาหนังสอ
งบประมาณ 2563 จานวน 1 ฉบับ และรายงานบัญชโี ครงการวิจัยและนวัตกรรม
(บวน.) สง่ มายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 28
กันยายน 2561
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เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำยที่ 1
เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
R&D ต่อ GDP
เพิ่มเป็น

สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D

1.5 %

สัดส่วนการลงทุน R&D ของ
ภาคเอกชน : ภาครัฐ

25 คน
ประชำกร 10,000 คน

70 : 30

สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน

55 : 25 : 20

เป้ำหมำยที่ 2

เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย IMD
อยู่ในลำดับ

1 ใน 30

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่าย
R&D
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายใน
ประเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ

1 เท่ำตัว

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ

20%

30%

ไม่น้อยกว่ำ
ของผลงำนทั้งหมด
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(National Research and Innovation Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
4. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
2. บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
4. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
5. ระบบแรงจูงใจ
6. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
7. โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ

1. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีการแพทย์
2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3. ระบบโลจิสติกส์
4. การบริการมูลค่าสูง
5. พลังงาน

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและ
2. การวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 3. การวิจัยและ
นวัตกรรม
นวัตกรรมเพื่อ
เพื่อการสร้าง
การพัฒนาสังคม
องค์ความรู้พื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน
- เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
- เทคโนโลยีวัสดุ (Material technology)
- นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
- เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier research)
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โดย... ฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ทิศทางหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ๒๐

ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนารายกลุ่มเรื่อง

กรอบการวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
รายจังหวัด/ภาค

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๓. ระบบโลจิสติกส์
๔. การบริการมูลค่าสูง
๕. พลังงาน

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๗๐ แผนงำนบูรณำกำร (บูรณำกำรปกติ)ร้อยละ ๓๐ แผนงำนยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead)

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ
๑.เทคโนโลยีฐาน (Platform
technology)
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและ
ความเป็นมนุษย์
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Frontier Research)

ร้อยละ ๒๐

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๔. โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม

ร้อยละ ๒๕

ปีงบประมาณ 2561- 2563
พัฒนาบุคลากร
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
(Funding Agencies)

กรอบการวิจัย
และนวัตกรรม

หน่วยวิจัย (Research Unit)
กองทุน/รัฐวิสาหกิจ/
องค์การมหาชน

- กรอบการดาเนินงาน และกรอบการ
ติดตาม ปีงบประมาณ 2561
- แนวทางการจัดสรรต่อของหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562
เช่น การวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562
- กรอบการรับคาของบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2563

ทิศทางหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณปี 2563
ในการข ับเคลือ
่ นการวิจ ัยและนว ัตกรรมของประเทศมุง
่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

่ เสริมให้มก
ผล ักด ันให้เกิดการงานวิจ ัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและและสง
ี ารนา
้ ระโยชน์ในทุกมิต ิ
ผลงานวิจ ัยและนว ัตกรรมไปใชป

กาก ับ ติดตามและประเมินผลการวิจ ัยและนว ัตกรรมของประเทศ
่ เดียวก ับการลงทุนประเภทอืน
เพือ
่ ให้เกิดความคุม
้ ค่าในการลงทุน เชน
่

(ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายแผนฯ
๑๒

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ลาดับ ๑ ใน ๔๒
๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕
๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
๑.๔ : จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๑๘ คนต่อ
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด
๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและ
พัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

ยุทธศาสตร์จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์/Impact

ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้ำหมำยที่ ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

าน
ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ น กา ร บุควิลากรด้
และ
แก้ ปั ญ หาการด าเนิ น งาน นวัจตัยกรรม
ของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึน้ เป็น
๑๒๓,๐๐๐
ของแผนงาน

มีนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
พำณิชย์ จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

มีผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ ๑๕ ของผลงำน
ทั้งหมด

นวัตกรรม นโยบำยทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม ถูกนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๕๐
ของแผนงาน

องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม
ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สังคม ชุมชน พร้อมนาไปใช้
ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือกาหนดเป็น
นโยบายในการดาเนินงานของ
องค์กร ร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน

ผลงานวิ จั ย สามารถถู ก
นาไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ร้ อ ย
ละ ๕๐ ของแผนงาน

แผนงำน Spearhead ที่
สร้ำงผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ

แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรมและวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรมในสำขำ
เป้ำหมำย

แผนงำน Spearhead เพื่อ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงชุมชน และ
ควำมมั่นคงควำมเข้มแข็งด้ำน
สังคม

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม
ในประเด็นสาคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการจัดการ
ความรู้

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม แผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศทาง
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
วิชาการ
ศักยภำพกำรทำงำนของ
หน่วยงำน

มีเอกชนร่วมลงทุนอย่ำง
น้อยร้อยละ ๒๐ ใน
จำนวนนี้เป็น in-cash
อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐
และนำผลงำนนวัตกรรม
ออกสู่เชิงพำณิชย์

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้
ประโยชน์ในภำคกำรผลิต
และบริกำร และภำคธุรกิจ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
แผนงำนทั้งหมด

ผลงานวิจัยนาไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน

ผลงำนวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน หรือนำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน

ผลงานวิจัย ที่สามารถยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือ ยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ
๖๐ ของแผนงาน

คน

แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน

บุคลากร
และ
เครือข่าย
วิจัย
จำนวน
บุคลำกรวิจัย
และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

มูลค่าการ มีนวัตกรรม อัตราการใช้
หน่วยงานที่
ลดหย่อน
ทีน่ าไปใช้ โครงสร้าง สามารถรับรอง
ภาษี
ประโยชน์ พื้นฐานด้าน มาตรฐานการ
ค่าใช้จ่าย เชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ วิจัยด้านต่างๆ
การวิจัย เพิ่มขึ้นร้อย วิจัยและ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
และพัฒนา ละ ๒๐ ต่อ นวัตกรรม
๒๐
เพิ่มขึ้นร้อย
เพิ่มขึ้นร้อย
ปี
ละ ๒๐ ต่อ
ละ ๑๐ ต่อปี
ปี
โครงสร้าง
บัญชี
เขต
โครงสร้าง
เศรษฐกิจ นวัตกรรม พื้นฐาน
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คุณภาพของ
และ
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์ นวัวิจตัยกรรม
ประเทศ

เกิดผู้
ประกอบ
กำรใหม่ที่
มีควำม
ร่วมมือกับ
หน่วย
งำนวิจัย
จำนวนไม่
น้อยกว่ำ๓๐ รำย

รำยกำร
สินค้ำใน
รำยกำร
บัญชี
นวัตกรรม
เกิดกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
จำกภำครัฐ
เป็นจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำ
๑๐ รำยกำร

จำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

จำนวน
หน่วยงำนที่
ได้รับกำร
รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐

๓๐ ส.ค. ๖๑

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำร
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๒ อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics)
๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
๒. เศรษฐกิจดิจทิ ัลและข้อมูล
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV)
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง
(Smart Electronics and terminal endpoint
technologies) การเชือ่ มต่อของสรรพสิง่ (Internet of
things: IoT) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๒.๕ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนา
๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนส่งทางราง
๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๔.๒ การท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(Community-based Tourism and Creative Products)
๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
๕.๒ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy
efficiency)
๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
๖. อื่นๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่
ร่วมกันของประชากรหลายวัย
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐
๑.๕ ความมั่นคงมนุษย์
๑.๖ ลดความเหลื่อมล้า
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐
๒.๒ เยาวชน ๔.๐
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
๒.๕ การศึกษาไทย ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค
๓.๓ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้า
๔.๒ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
๕.๓ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๔ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๕ ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน

เป้ำหมำยที่ ๓. กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของ
ประเทศ
๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material
technology)
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์
๒.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๒.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญา
และศาสนธรรม
๒.๓ การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่ง
ปัญญาและภูมิธรรม
๒.๔ ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier Research)
๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)๓.๖
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบาย
สาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด
(Neuro science and cognitive
behavior)

เป้ำหมำยที่ ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
๑. บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย

๑.๑ ทุนการศึกษา
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน
๑.๕ การสร้างความตระหนัก
๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์
๔. โครงสร้ำงพื้นฐำนวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย
เฉพาะทาง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการ
นวัตกรรม
๔.๔ ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
๕. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ
๕.๑ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
๕.๒ มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

แผน
บูรณา
การ/
Outcom
e
(เจ้าภาพ)

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

มีนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
ตัวชี้วัด พำณิชย์ จำนวนไม่น้อย
เป้าหมาย กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
แผน ผลงำนทั้งหมด
บูรณา

มีผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๕ ของผลงำน
ทั้งหมด

การ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง

แผนงำน Spearhead ที่สร้ำง แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรมและวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรมในสำขำเป้ำหมำย
มีเอกชนร่วมลงทุนอย่ำงน้อย
ร้อยละ ๒๐ ในจำนวนนี้เป็น
in-cash อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐
และนำผลงำนนวัตกรรมออกสู่
เชิงพำณิชย์

ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่แล้ว
เสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ใน
ภำคกำรผลิตและบริกำร และ
ภำคธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐
ของแผนงำนทั้งหมด

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๒ อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics)
๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV)
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง
(Smart Electronics and terminal endpoint
technologies) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of
things: IoT) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๒.๕ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนา
๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนส่งทางราง
๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๔.๒ การท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(Community-based Tourism and Creative Products)
๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
๕.๒ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/
Outcome
(เจ้าภาพ)

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ ตอบ
โจทย์การสร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ

ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
แผน
บูรณาการ

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท ี่
มีนวัตกรรมทีอ
่ อกสูเ่ ชงิ
้
เชงิ
พาณิชย์ จานวนไม่น ้อย ถูกนาไปใชประโยชน์
กว่าร ้อยละ ๒๐ ของ พาณิชย์จานวนไม่น ้อยกว่าร ้อย
ผลงานทัง้ หมด*
ละ ๑๕ของผลงานทัง้ หมด

แนวทาง

ต ัวชวี้ ัด
แนวทาง

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่
แผนงาน Spearhead ที่
สร ้างความเข ้มแข็งให ้กับ
สร ้างผลกระทบทาง
ภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนา
เศรษฐกิจ
และนวัตกรรมในสาขาเป้ าหมาย
มีเอกชนร่วมลงทุนอย่าง
น ้อยร ้อยละ ๒๐ ในจานวน
นีเ้ ป็ น in-cash อย่างน ้อย
ร ้อยละ ๑๐ และนาผลงาน
นวัตกรรมออกสูเ่ ชงิ
พาณิชย์

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีแล ้ว
้
เสร็จพร ้อมนาไปใชประโยชน์
ใน
ภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ
๒๐ ของแผนงานทัง้ หมด

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ ตอบ
โจทย์การสร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ
๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์
• ๑.๑ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๒ อาหารมูลค่าเพิม
่ สูงและสารออกฤทธิเ์ ชงิ หน ้าที่
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชวี ภัณฑ์ (Biologics)

๑.๔ เครือ
่ งมือแพทย์ (Medical devices)

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ ตอบโจทย์การ
สร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ
๒. เศรษฐกิจดิจท
ิ ัลและข้อมูล

• ๒.๑ วิทยาการหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัต ิ (Robotics
and
Automation)
• ๒.๒ อากาศยานไร ้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
• ๒.๓ เทคโนโลยีเพือ
่ อุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry
technology)

์ จ
• ๒.๔ อิเล็กทรอนิกสอ
ั ฉริยะและเทคโนโลยีอป
ุ กรณ์

ปลายทาง
• (Smart Electronics and terminal endpoint
ื่ มต่อของสรรพสงิ่ (Internet of
• technologies) การเชอ
things: IoT) และข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
• ๒.๕ เนือ
้ หาดิจท
ิ ัล (Digital Content) เพือ
่ การสนับสนุนการผลิต
และพัฒนา

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่
ตอบโจทย์การสร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ
๓. ระบบโลจิสติกส ์

๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
์ จ
๓.๒ ระบบโลจิสติกสอ
ั ฉริยะ

( Smart logistics )

๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนสง่ ทางราง

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ ตอบ
โจทย์การสร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ
๔. การบริการมูลค่าสูง

๔.๑ การท่องเทีย
่ วเชงิ สุขภาพ

๔.๒ การท่องเทีย
่ วชุมชนและ ผลิตภัณฑ์สร ้างสรรค์
(Community-based Tourism and CREATIVE Product )

เป้าหมายที่ ๑. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่
ตอบโจทย์การสร้างความมง่ ั คง่ ั ทางเศรษฐกิจ
๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชวี ภาพ (Bioenergy)

ื้ เพลิงชวี ภาพ (Biofuel)
๕.๒ เชอ
ิ ธิภาพการใชพลั
้ งงาน
๕.๓ การเพิม
่ ประสท
(Energy

efficiency)

๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
๖.อืน
่ ๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่
ร่วมกันของประชากรหลายวัย
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
องค์
ค
วามรู
้
นโยบาย
นวั
ต
กรรม
ที
่
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ
นวัตกรรม นโยบำยทำงด้ำน
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐
ตัวชี้วัด เศรษฐกิจสังคมถูกนำไปใช้ใน หน่วยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน
๑.๕ ความมั่นคงมนุษย์
เป้าหมาย กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม สังคมชุมชน พร้อมนาไปใช้ประ
๑.๖ ลดความเหลื่อมล้า
โยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทค
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕๐
แผน
โนโลยี หรือกาหนดเป็นนโยบายใน ๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ของแผนงำน
๒.๑ คนไทย ๔.๐
บูรณา
การดาเนินงานขององค์กร ร้อยละ
๒.๒ เยาวชน ๔.๐
การ
๕๐ ของแผนงาน
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
แผนงาน Spearhead
๒.๕ การศึกษาไทย ๔.๐
จัยและพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง แผนงานการวิ
๓.
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
นโยบายหรือนวัตกรรมด้าน
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน และความมั่นคง สังคมในประเด็นสาคัญตาม
๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค
แนวทาง ความเข้มแข็ง ด้าน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
๓.๓ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
และการจั
ด
การความรู
้
๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม
สังคม
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้า
ผลงานวิจัยนาไป
ผลงำนวิจัยนำไป
๔.๒ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำง
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่
ภาครัฐระดับกรมหรือระดับ ในกำรกำหนดนโยบำย
ปล่อยคาร์บอนต่า
๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของหน่วยงำนภำครัฐ
สภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
๖๐ ของแผนงาน
ภำคเอกชน หรือนำไปใช้
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
ชุมชนร้อยละ ๖๐ ของ
๕.๒. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุ่ม
แผนงาน
จังหวัด
๕.๓ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๔ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป้าหมายแผน
บูรณาการ/
Outcome
(เจ้าภาพ)

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่
นวัตกรรม นโยบำยถูกนำไปใช้ในกำร
หน่วยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน สังคม
แก้ปัญหำหรือพัฒนำชุมชน และควำม
ชุมชน พร้อมนาไปใช้ประ โยชน์
มั่นคงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ร้อยละ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทค โนโลยี หรือ
๕๐ ของแผนงำนทั้งหมด
กาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงานของ
องค์กร ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานทั้งหมด

แนวทาง

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
แผนงาน Spearhead เพื่อ นโยบายหรือนวัตกรรมด้าน
แก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และ สังคมในประเด็นสาคัญตาม
ความมั่นคงความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
การจัดการความรู้
ด้านสังคม

ตัวชี้วัด
แนวทาง

มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรม หรือ
หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมวิจัย
และพร้อมนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
ของแผนงาน

ผลงานวิจัยนาไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงานทั้งหมด

เป้ าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ พัฒนาสงั คมและสงิ่ แวดล ้อม
ั
ั
๑. สงคมสู
งว ัยและสงคมไทยในศตวรรษที
๒
่ ๑
ั ยภาพและโอกาสของผู ้สูงวัย และการอยูร่ ว่ มกันของ
๑.๑ ศก
ประชากรหลายวัย
ื่ มประเทศสูป
่ ระชาคมโลก
๑.๒ เชอ
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐

๑.๕ ความมั่นคงมนุษย์
๑.๖ ลดความเหลือ
่ มล้า

ั
เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนาสงคมและส
งิ่ แวดล้อม
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐

๒.๒ เยาวชน ๔.๐
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
ึ ษาไทย๔.๐
๒.๕การศก

ั
เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนาสงคม
และสงิ่ แวดล้อม
๓. สุขภาพและคุณภาพชวี ต
ิ
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค

๓.๓ การป้ องกันและเสริมสร ้างสุขภาพ
๓.๔ ระบบสวัสดิการสงั คม

เป้ าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ พัฒนาสงั คมและ
สงิ่ แวดล ้อม
๔. การบริหารจ ัดการนา้ การเปลีย
่ นแปลง สภาพภูมอ
ิ ากาศ
และสงิ่ แวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้ า
๔.๒ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและสง่ เสริมการเติบโตทีป
่ ล่อย
คาร์บอนตา่
๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสงิ่ แวดล ้อม

ั
เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนาสงคมและส
งิ่ แวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ การพัฒนาภูมภ
ิ าคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุม
่ จังหวัด
้
๕.๔ ผังเมืองและการใชประโยชน์
ทด
ี่ น
ิ
ั ยภาพของชุมชนและสมาชก
ิ ชุมชน
๕.๔ ศก

ั
เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนาสงคม
และสงิ่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์
ั ยภาพคนไทยรองรับ
1. เพือ
่ เตรียมความพร ้อมและพัฒนาศก
่ งั คมสูงวัย และสงั คมในศตวรรษที่ 21
การเข ้าสูส
2. เพือ
่ ให ้คนไทยทุกคนเข ้าถึงการบริการทางสงั คมทีม
่ ี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และอย่างทั่วถึง
3. เพือ
่ ให ้ปรับตัวเข ้ากับสภาพภูมอ
ิ ากาศทีป
่ รับเปลีย
่ นได ้

่ ม
ั้
4. เพือ
่ ลดความเหลือ
่ มล้าสูภ
ู ภ
ิ าค และทุกระดับชน

ประเด็นสาค ัญเป้าหมายที่ 2
ื่ ความหมายชด
ั เจน
1.คุณภาพของข ้อเสนอโครงการระบุวต
ั ถุประสงค์สอ
และมีข ้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
2. แผนการพัฒนาจัดการองค์ความรู ้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี (การใช ้
ประโยชน์เชงิ พาณิชย์ในรูปแบบเชงิ สงั คม/ชุมชน)
้
2.1 ความเป็ นไปได ้ในการนาไปใชประโยชน์
มีหน่วยงานรองรับหรือ
้
พร ้อมทีจ
่ ะนาผลงานวิจัยไปใชประโยชน์
รวมถึง ยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ /
ชุมชน
2.2 ความเป็ นไปได ้ในเชงิ พาณิชย์มผ
ี ลงานวิจัยและพัฒนา/ผลิตภัณฑ์
่ งั คม/ชุมชน
วิจัยต่อยอดเทคโนโลยีทส
ี่ ามารถถ่ายทอดพร ้อมขยายผลสูส
2.3 ความสามารถในการแข่งขันสงั คม สง่ เสริมให ้ชุมชนมีความสามารถ
พัฒนาความเข ้มแข็ง สามารถสร ้างเศรษฐกิจในสงั คม ชุมชน เหนือคูแ
่ ข่ง
ในตลาดเป้ าหมายมาก/มีข ้อได ้เปรียบเรือ
่ งต ้นทุนมาก
3.ความพร ้อมของหน่วยงาน หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีด
่ ี / มี
เครือข่ายพร ้อมดาเนินการทีด
่ /ี มีความร่วมมือในการทางานอย่างน ้อย 2
หน่วยงาน

ประเด็นสาค ัญเป้าหมายที่ 2
4. ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สงั คม ภาคเอกชน มูลนิธม
ิ ค
ี วาม
ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคชุมชน/สงั คม ภาคเอกชน มูลนิธซ
ิ งึ่ พร ้อมทีจ
่ ะรับ
้
นโยบายนวัตกรรมทางสงั คมทีเ่ กิดขึน
้ ไปใชประโยชน์
5.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงั คม
5.1 ตอบโจทย์ความต ้องการของภาครัฐในการแก ้ปั ญหาหรือเพิม
่
ั ยภาพการพัฒนาสงั คม
ศก
5.2 เพิม
่ ความสามารถในการใชวิ้ จัยและเทคโนโลยีของชุมชนสงั คม
5.3 สง่ เสริมการเข ้าถึงโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางสงั คม ระบบสาธารณสุข
และสาธารณูปโภคขัน
้ พืน
้ ฐาน
5.4 เพิม
่ ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs / สร ้างมูลค่าเพิม
่ ทาง
ั ยภาพทีจ
เศรษฐกิจ สงั คม ชุดชน / เพิม
่ การจ ้างงานในพืน
้ ที่ / ศก
่ ะนาไป
้
ใชประโยชน์

ประเด็นสาค ัญเป้าหมายที่ 2
6.ตอบตัวชวี้ ด
ั แนวทางดาเนินงาน (ข ้อใดข ้อหนึง่ )

้ การ
6.1 นโยบาย / นวัตกรรมทีภ
่ าครัฐนาไปใชบริ
ประชาชนไม่ตา่ กว่า ร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด

6.2 องค์ความรู ้ทีส
่ ามารถนาไปแก ้ปั ญหาสงั คม ชุมชน ความ
มั่นคง สงิ่ แวดล ้อม และคุณภาพชวี ต
ิ ประชาชนในเรือ
่ งสาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล ไม่น ้อยกว่า 5 ประเด็น

ั
เป้าหมายที่ 2 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การพ ัฒนาสงคมและส
งิ่ แวดล้อม

ั
สงคมสู
งว ัย และ
ั
สงคมไทย ใน
ศตวรรษที่ 21

คนไทยในศตวรรษ
ที่ 21

การบริหารจ ัดการ
นา้ และการเปลีย
่ น
แปลงสภาพภูม ิ
อากาศ และ
สงิ่ แวดล้อม

สุขภาพและ
คุณภาพชวี ต
ิ

การกระจายความ
เจริญ และเมืองน่า
อยู่

29

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนบูร
ณาการ

จำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำงสังคม ที่ จำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย นวัตกรรม ที่หน่วยงำน
พร้อมนำไปกำหนดเป็นนโยบำย ทดแทนกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้
ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือ
นำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน กำหนดเป็นนโยบำยในกำรดำเนินงำนขององค์กร
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

แนวทาง

ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
แก้ปัญหำ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำม สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสังคมในประเด็น
สำคัญตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ กำรจัดกำรและ
โปรแกรมยุทธศำสตร์เป้ำหมำย
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
(Spearhead) เรื่องเร่งด่วนและตำมนโยบำย
รัฐ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

จำนวนผลงำนวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จพร้อมนำไป จำนวนผลงำนวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้
ประยุกต์เป็นนวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย เป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยของหน่วยงำน
และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรไม่ ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
สังคม ชุมชนร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้อง

ประสิทธิภาพ

o องค์ความรู้
นวัตกรรม
นโยบาย
ทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม
ที่หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
สังคม ชุมชน
พร้อมนาไปใช้
ประโยชน์ หรือ
กาหนดเป็น
นโยบายในการ
ดาเนินของ
องค์กร

ประสิทธิภาพ
o ข้อเสนอแผนงาน
มีคุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและ
เทคนิค
o มีความคุ้มค่า
o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ
/ โครงการวิจัย
ภายใต้แผน
บูรณาการ
o มีโอกาสของ
ความสาเร็จสูง

ประสิทธิผล
o คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมาย
o มีมาตรฐาน
ผลกระทบและความยั่งยืน
o มีผลเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิต

o มีผู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เชิงสังคม/ชุมชน เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการดาเนินงาน
o ผลงานวิจัย
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการ
กาหนดนโยบาย
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
หรือนาไปใช้
ประโยชน์
ทางด้านสังคม
ชุมชน

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรองแผนงาน :
ั
เป้าหมายที่ 2 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การพ ัฒนาสงคม
และสงิ่ แวดล้อม
1.ความสอดคล้อง

( 20 คะแนน )

ิ ธิภาพ
2.ประสท

( 20 คะแนน )

ิ ธิผล
3.ประสท

( 20 คะแนน )

4.ผลกระทบและความยง่ ั ยืน ( 20 คะแนน )
5.ตอบต ัวชวี้ ัดแนวทางการดาเนินงาน

( 20 คะแนน )

เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนา
ั
สงคมและส
งิ่ แวดล้อม
1.ความสอดคล้อง ( 20 คะแนน )
องค์ความรู ้ นวัตกรรม นโยบายทางด ้านเศรษฐกิจสงั คม ทีห
่ น่วยงาน
้
ภาครัฐ ภาคเอกชน สงั คม ชุมชน พร ้อมนาไปใชประโยชน์
หรือ
กาหนดเป็ นนโยบายในการดาเนินขององค์กร
ตามเป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ตามยุทธศาสตร์
ตามตัวชวี้ ด
ั เป้ าหมายตามแผนบูรณาการ
ตามตัวชวี้ ด
ั แนวทางดาเนินงาน
กับเป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ของยุทธศาสตร์และหรือเป้ าหมายของ
แผนงาน

เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนา
ั
สงคมและส
งิ่ แวดล้อม
ิ ธิภาพ ( 20 คะแนน )
2.ประสท
2.1 ข ้อเสนอแผนงานมีคณ
ุ ภาพและความเป็ นไปได ้ทัง้ ด ้าน
วิชาการและเทคนิค
2.2 มีความคุ ้มค่าเมือ
่ เทียบกับประโยชน์ของผลการวิจัย
2.3 มีความสอดคล ้องของชุดโครงการ / โครงการ วิจัย
ภายใต ้แผนบูรณาการ
2.4 มีโอกาสของความสาเร็จสูงความเหมาะสมของคณะ
นักวิจัย/ของงบประมาณ/ของอุปกรณ์การวิจัย

เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนา
ั
สงคมและส
งิ่ แวดล้อม
ิ ธิผล ( 20 คะแนน )
3.ประสท

3.1 คุณภาพของผลงานทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของแผนงานบูรณาการ
3.2 และมาตรฐานกาหนดทีส
่ อดคล ้องตาม
เป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ตามยุทธศาสตร์และแผนบูรรา
การ

เป้าหมายที่ ๒. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนา
ั
สงคมและส
งิ่ แวดล้อม
4.ผลกระทบและความยง่ ั ยืน ( 20 คะแนน )

4.1 มีผลเชงิ บวกทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ด ้านเศรษฐกิจ
สงั คม สงิ่ แวดล ้อม คุณภาพชวี ต
ิ

้
4.2 มีผู ้ทีจ
่ ะนาไปใชประโยชน์
ในเชงิ พาณิชย์ เชงิ
สงั คม / ชุมชน / เชงิ วิชาการ / เชงิ นโยบาย

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ 2 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
ั
พ ัฒนาสงคมและส
งิ่ แวดล้อม
5.ตอบต ัวชว้ี ัดแนวทางการดาเนินงาน
( 20 คะแนน )

้ น
5.1 ผลงานวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใชเป็
แนวทางในการกาหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
้
5.2 นาไปใชประโยชน์
ทางด ้านสงั คม ชุมชน เชงิ
วิชาการ เชงิ พาณิชย์ เชงิ นโยบาย

(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคสว่ น
2. การขยาย
ผลงานวิจ ัยไป
้ ระโยชน์
ใชป
1.การกาหนด
โจทย์วจิ ัย
และเป้ าหมาย
การวิจัย

4. กระบวนการ
บริหารโครงการ

5. กระบวนการ
ติดตามประเมินผล

6. การสร้าง
บุคลากร

การบริหารจัดการวิจัย

38

3. เกณฑ์กำรพิจำรณำ
3.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำรำยแผนงำน / โครงกำร
1) ควำมสอดคล้อง (Relevance)
2) ประสิทธิภำพ (Efficiency)

3) ประสิทธิผล (Effectiveness
4) ผลกระทบ (Impact)
5) ควำมยั่งยืน (Sustainability)
6) คุณภำพของโครงกำรย่อย/ชุดโครงกำร ทุกโครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำรมีควำมสอดคล้องจริง

หรือไม่

(ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
ประกาศประเด็นวิจัย
และนวัตกรรม

พิจารณา Concept
Proposal (24 ก.ย. – 16
ต.ค. 61 :21 วัน)

พิจารณา Full proposal
(12 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61 :21วัน)

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

30 ส.ค. 2561

กันยายน 2561
• รับ Concept Proposal
• จัดชี้แจงทาความเข้าใจ
(31 ส.ค. – 22 ก.ย. 61 : 23
วัน)

ตุลาคม 61

• สรุปผลพิจารณา Concept
Proposal
• ส่ง Full proposal & สรุป 1
หน้าโดยหน่วยงาน
(16 ต.ค. – 9 พ.ย. 61 :26 วัน)

เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ
ต่อ
คณะกรรมการจัดทา
งบประมาณบูรณาการฯ
(พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง)
กลาง ธันวาคม 2561

10 ธันวาคม 2561

• สรุปผลการพิจารณา
Full proposal
(6 ธ.ค. -10 ธ.ค. 61) :10 วัน

เสนอกรอบ
วงเงินประมาณ
กุมภาพันธ์ 2562

ปลาย ธันวาคม 2561

ปรับกรอบวงเงิน
งบประมาณตามความ
เห็นคณะกรรมการจัดทา 40
งบประมาณบูรณาการฯ

้ า่ ยงบประมาณ
ิ ธิภาพของหน่วยงานในการใชจ
3.2 เกณฑ์การพิจารณาประสท

1) ประสิทธิภำพของหน่วยงำนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผน
บูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ย้อนหลัง 2 ปี
( พิจำรณำปี 2562 ใช้ขอ้ มูลปี 2560 ) ต้องไม่ต่ำกว่ำ 90%

๒) ประสิทธิภำพของหน่วยงำนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรวิจัย
และกำรส่งผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 4 ปี
( พิจำรณำปี 2562 ใช้ข้อมูลระหว่ำงปี 2556-2560 ) โดยใช้ค่ำเฉลี่ย
ของแต่ละหน่วยงำน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของหน่วยงำนทั่วประเทศ

(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพข้อเสนอ
แผนงาน
•วัตถุประสงค์ชัดเจน
•ง บ ป ร ะ ม า ณ
เหมาะสม
•มีความคุ้มค่า
•มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ /
โครงการวิจัย
ภายใต้แผนบูรณา
การ
•มี โ อ ก า ส ข อ ง
ความสาเร็จสูง

ความสอดคล้อง
o องค์ความรู้
นวัตกรรม
นโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม
พร้อมนาไปใช้
ประโยชน์ หรือ
กาหนดเป็น
นโยบาย

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

o ข้อเสนอแผนงานมี
คุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและเทคนิค
o มีความคุ้มค่า
o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ /
โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ
o มีโอกาสของ
ความสาเร็จสูง

o คุณภาพของ
ผลงานที่เกิดขึ้น
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและ
ความยั่งยืน

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการดาเนินงาน

o มีผลเชิงบวกที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต
o มีผู้ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคม/
ชุมชน เชิงวิชาการ
เชิงนโยบาย

o ผลงานวิจัยสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการ
กาหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
ทางด้านสังคม
ชุมชน
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แบบฟอร์มข ้อเสนอเชงิ หลักการ (Concept Proposal) สาหรับ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563
ยืน
่ เสนอขอรับงบประมาณเป้ าหมายยุทธศาสตร์ท.ี่ ..............................
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (กลุม
่ เรือ
่ ง)..................................
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมสาคัญ (กลุม
่ เรือ
่ งย่อย) ....................
แผนงาน

ต่อเนือ
่ ง (รายงานผลการดาเนินงานในข ้อที่ …………..)

 แผนงานใหม่

แบบฟอร์มข ้อเสนอเชงิ หลักการ (Concept Proposal) สาหรับ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563
สว่ นที่ 1 ข ้อมูลทั่วไป

ื่ แผนงานบูรณาการ
1. ชอ
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ).……………………………………...………………………
2. คาสาคัญ (Keywords)
………………………...………………………………………………………..
………………………………..

แบบฟอร์มข ้อเสนอเชงิ หลักการ(Concept Proposal)

สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563

3. หน่วยงานเจ ้าภาพ (ระดับกรม/มหาวิทยาลัย) ……………….………………

ื่ คนเดียวกันทุกแผนงานของ
• หัวหน ้าแผนงาน/โปรแกรม ไม่ควรใชช้ อ
หน่วยงาน ..………………………………….
• ตาแหน่ง ……………………………….…………………หน่วยงาน (ระดับ
กอง/คณะ) ………………………………………………………………………..…
• เบอร์โทร (ทีส
่ ามารถติดต่อได ้) …………………………………………………
• email ……….…………………………………………………………………..…

4. หน่วยงานร่วมดาเนินการวิจัย (ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน)
ลาด ับ

1.

2.

3.

หน่วยงานร่วมดาเนินการวิจ ัย

ชอื่ หน่วยงานทีร่ ว่ มดาเนินการวิจัย

ห ัวหน้าโครงการ/
ผูป
้ ระสาน

ั
เบอร์โทรศพท์
(ทีส
่ ามารถติดต่อได้)

e-mail

แบบฟอร์มข ้อเสนอเชงิ หลักการ(Concept Proposal) สาหรับ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563
สว่ นที่ 2 ข้อมูลแผนงาน
1. หลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจาเป็ น/ความต ้องการ) (ไม่เกิน 20 บรรทัด)
2. วัตถุประสงค์ (

ระบุเป็ นข ้อ )

3. ข ้อมูลด ้านการตลาด (

สาหรับเป้ าหมายที่ 1 )
้
ข ้อมูลความต ้องการของชุมชน หน่วยงานทีน
่ าไปใชประโยชน์
(สาหรับเป้ าหมายที่ 2)
(ไม่เกิน 10 บรรทัด)
4.. ระดับความพร ้อมทางเทคโนโลยีทม
ี่ ใี นปั จจุบน
ั (Technology Readiness Level: TRL)
• ระดับ........................................................................................
• รายละเอียด .......................................................................................

แบบฟอร์มข ้อเสนอเชงิ หลักการ(Concept Proposal) สาหรับแผนบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม ปี งบประมาณ 2563
5. สรุปผลการดาเนินงานทีผ
่ า่ นมา (กรณีเป็ นโครงการต่อเนือ
่ ง) กรณีเป็ นแผนบูรณาการ

ื่ มโยงให ้เห็นความสาคัญของการ
ต่อเนือ
่ งให ้สรุปผลการดาเนินงานทีผ
่ า่ นมา พร ้อมทัง้ เชอ
ดาเนินการต่อเนือ
่ งในปี ทเี่ สนอขอด ้วย (ไม่เกิน 20 บรรทัด)

6. การต่อยอดจากโครงการวิจัยอืน
่ /ความพร ้อมของเทคโนโลยีทม
ี่ ใี นปั จจุบน
ั (ระบุ

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีเ่ ป็ นฐานในการนามาต่อยอดของแผนงานบูรณาการ หากมี)
ื่ โครงการ/ชอ
ื่ เทคโนโลยีรายละเอียด
ชอ

(ไม่เกิน 15 บรรทัด)

ความพร ้อมขององค์ความรู ้/เทคโนโลยี

(ไม่เกิน 15บรรทัด).

7. แผนงานการดาเนินงานวิจัย
• 1) แนวทางการดาเนินงานทางเทคนิค (ระบุกระบวนการ/ขัน
้ ตอน/ชว่ งเวลา) (ไม่เกิน
30 บรรทัด)

2. งบประมาณ

(ระบุงบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน รวมงบประมาณทีไ่ ด ้รับจัดสรรแล ้ว)
ปี ทีด
่ าเนินการ

ปี งบประมาณ

งบประมาณภาคร ัฐ
(ทีเ่ สนอขอ)

งบจากภาคเอกชน
incash

ปี ท ี่ 1

2563

ปี ท ี่ 2

2564

งบประมาณทีต
่ ้องการ
ทาคาขอ
(กรณีเป็ นแผนงาน/
โครงการต่อเนือ
่ งให ้ใส่
งบประมาณทีไ่ ด ้รับการ
จัดสรรแล ้ว)

inkind
หมายถึง
ค่าใชจ่้ ายทีไ่ ม่มก
ี าร
จ่ายเป็ นตัวเงิน แต่
สามารถประเมิน
เทียบ เคียงมูลค่า
เพือ
่ กาหนดเป็ นค่า
่ ค่าแรง
ใชจ่้ าย เชน
คนงานในโรงงานที่
ให ้มาชว่ ยงาน
ค่าใชจ่้ ายเกีย
่ วกับ
้ อ
การใชเครื
่ งมือ

งบประมาณ
รวม

3) โครงการ/กิจกรรม (รายปี ) และภาพรวมงบประมาณราย
โครงการ (ปี งบประมาณ 2563)
ลาด ับ

1.

ื่ โครงการ/ชอ
ื่
ชอ
เทคโนโลยี

สถานภาพโครงการ

ใหม่/ต่อเนือ
่ ง

หน่วยงาน

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

ระบุรายละเอียด
ผลผลิตทีไ่ ด ้รับ

2.
3.
รวม
. 4

ื่ มโยงของโครงการภายใต ้แผนงาน…………………………………………..................
4) ความเชอ

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ระบุผลผลิตและผลลัพธ์ ของแผนบูรณาการอย่างเป็ นรูปธรรมทีส
่ ามารถ
้
ประยุกต์เพือ
่ นาไปใชประโยชน์
ได ้ ทัง้ นีต
้ ้องระบุตวั ชวี้ ด
ั ทีแ
่ สดงถึงการบรรลุ
เป้ าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ ( เชงิ ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต ้นทุน )
1) ผลผลิตสุดท ้ายทีไ่ ด ้จากแผนงาน

2) ผลลัพธ์ทค
ี่ าดว่าจะเกิดขึน
้ โดยตรงจากผลผลิตของแผนงาน

3) ผลกระทบทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้

3) ผลกระทบทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้

ด ้านเศรษฐกิจ

ด ้านสงั คม
ด ้านสงิ่ แวดล ้อม (หากมี)

3) ผลกระทบทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้
มูลค่าเพิม
่ แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (บาท)
มูลค่าการสง่ ออก

(บาท)

มูลค่าทีเ่ กิดจากการลดการนาเข ้า
การจ ้างงาน
อืน
่ ๆ

(คน)

(บาท)

ด ้านเศรษฐกิจ

3) ผลกระทบทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้

ด ้านสงั คม/ ด ้านสงิ่ แวดล ้อม

สุขภาพอนามัย

คุณภาพชวี ต
ิ /ความเป็ นอยู่
ึ ษา/การเรียนรู ้
การศก
อืน
่ ๆ
ด ้านสงิ่ แวดล ้อม (หากมี)
• ด ้านสงิ่ แวดล ้อม (หากมี)
้
9.แนวทางการใชประโยชน์
/ขยายผลจากงานวิจัย (ไม่เกิน 15 บรรทัด)

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/
Outcome
(เจ้าภาพ)

เป้าหมายที่ ๓. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
้ื ฐานของประเทศ
สร้างองค์ความรูพ
้ น

ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
แผน
บูรณาการ

ผลงานวิจัยสามารถถูก
นาไปใชอ้ ้างอิงในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ร ้อยละ
๕๐ ของแผนงาน

้
ผลงานวิจัยทีใ่ ชในการแก
้ปั ญหา
การดาเนินงานของหน่วยงาน ร ้อย
ละ ๕๐ของแผนงาน

แนวทาง

แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพือ
่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่
ั ยภาพ
แก ้ปั ญหาหรือพัฒนาศก
การทางานของหน่วยงาน

ต ัวชวี้ ัด
แนวทาง

ผลงานวิจัย ทีส
่ ามารถยืน
่
ตีพม
ิ พ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือ ยืน
่ จด
ิ ธิบต
ทะเบียนสท
ั รร ้อยละ
๖๐ ของแผนงาน

แนวทางแก ้ไขปั ญหาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ร ้อยละ ๙๐ ของแผนงาน

เป้าหมายที่ ๓. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การสร้าง
องค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
๑. เทคโนโลยีฐาน

(Platform technology)

๑.๑ เทคโนโลยีชวี ภาพ

๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ

๑.๓ นาโนเทคโนโลยี

( Biotechnology )

( Advanced material technology )

(

Nanotechnology )

๑.๔ เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัล (Digital technology)

เป้ าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ การสร ้าง
องค์ความรู ้พืน
้ ฐานของประเทศ
ั
๒. องค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานทางสงคมและความเป
็ นมนุษย์
๒.๑ การสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๒.๒

การสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทางจิตปั ญญาและศาสนธรรม

ี่ งต่อการเกิดปั ญหา
๒.๓ การรู ้เท่าทันในพฤติกรรมความเสย
ี ในชวี ต
ิ ภายใต ้บริบท
สงั คมและความสูญเสย
ิ และทรัพย์สน
สงั คมแห่งปั ญญาและภูมธิ รรม
ิ ปะ
๒.๔ ศาสตร์ทางสงั คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศล
วัฒนธรรม

เป้ าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ การสร ้าง
องค์ความรู ้พืน
้ ฐานของประเทศ
๓. การวิจ ัยเพือ
่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(

Frontier Research

๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

)

( Natural science )

๓.๒ วิศวกรรม

( Engineering )

๓.๓ วิทยาศาสตร์ข ้อมูล

( Data science )

๓.๔ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

( Life science )

๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง

( Brain science )

๓.๖ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู ้คิด (Neuro science and cognitive
behavior)

เป้าหมายที่ 3. การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ ตอบ
้ื ฐานของประเทศ
โจทย์การสร้างองค์ความรูพ
้ น
(Basic research)
วัตถุประสงค์

ประเทศมีองค์ความรู ้พืน
้ ฐานและงานวิจัยเพือ
่ สร ้าง
ความเป็ นเลิศทางวิชาการทีเ่ พียงพอ
ต่อการ
พัฒนาประเทศทัง้ ด ้านเศรษฐกิจและสงั คม
ให ้
ั ดิศ
สามารถแข่งขันในเวทีโลกได ้อย่างมีศก
์ รี และ
ประชาชนอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ มีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี

ประเด็นสาค ัญเป้าหมายที่ 3
ื่ ความ
1.คุณภาพของข ้อเสนอโครงการระบุวต
ั ถุประสงค์ สอ
ั เจน และมีข ้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณา
หมายชด
2.แผนการสง่ เสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ เป็ นฐานความรู ้
2.1 ความเป็ นไปได ้ทางวิชาการ เป็ นองค์ความรู ้หลักที่
สามารถนาไปเป็ นฐานสาหรับการวิจัยต่อยอด สร ้างความเป็ น
เลิศทางวิชาการ สามารถตีพม
ิ พ์ในระดับชาติ นานาชาติ จด
ิ ทางปั ญญา หรือสามารถนาไปใช ้
ทะเบียนทรัพย์สน
ิ ธิภาพของหน่วยงาน
แก ้ปั ญหาเพิม
่ ประสท
2.2 ความเป็ นไปได ้ในการนาไปพัฒนาต่อยอด องค์ความรู ้
ทีส
่ ามารถไปประยุกต์ หรือพัฒนาเป็ นต ้นแบบ หรือขยายผลสู่
้
การใชประโยชน์
ได ้

ประเด็นสาค ัญเป้าหมายที่ 3
3.ความพร ้อมของหน่วยงาน หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการทีด
่ ี /หน่วยงานหรือนักวิจัยมีผลงานเป็ นทีย
่ อมรับใน
สาขานัน
้ ๆ

4. ตอบตัวชวี้ ด
ั แนวทางดาเนินงาน (ข ้อใดข ้อหนึง่ )

4.1 องค์ความรู ้ทีไ่ ด ้จากการวิจัยสามารถนาไปใชอ้ ้างอิง
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ นาไปต่อยอดเชงิ ลึก พัฒนา
เป็ นฐานเทคโนโลยี ร ้อยละ 50
4.2 องค์ความรู ้ทีไ่ ด ้จากการวิจัยสอดคล ้องกับความต ้องการ
้ ้ปั ญหาการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและสามารถนาไปใชแก
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ
ความ
สอดคล้อง
ผลงานวิจัยถูก
นาไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
oผลงานวิจัยถูก
ใช้ในการ
แก้ปัญหาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ข้อเสนอแผนงานมี
คุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและเทคนิค

o คุณภาพของผลงานที่จะเกิดขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

o มีความคุ้มค่า

o มีมาตรฐาน

o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ/
โครงการวิจัย
ภายใต้แผน
บูรณาการ
o มีโอกาสของ
ความสาเร็จสูง

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการดาเนินงาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

o ผลงานวิจัย
สามารถยื่น
ตีพิมพ์
ระดับชาติและ
นานาชาติหรือ
ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร

oมีผู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงวิชาการ เชิง
นโยบาย เชิงสังคม เชิงพาณิชย์

o ได้แนวทาง
แก้ไขปัญหา
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
1.ความสอดคล้อง

( 20 คะแนน )

ิ ธิภาพ
2.ประสท

( 30 คะแนน )

ิ ธิผล
3.ประสท

( 20 คะแนน )

4.ผลกระทบและความยง่ ั ยืน ( 15 คะแนน )
5.ตอบต ัวชวี้ ัดแนวทางการดาเนินงาน
( 15 คะแนน )

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
1.ความสอดคล้อง( 20 คะแนน )
1.1 ผลงานวิจัยถูกนาไปใชอ้ ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
้
1.2 ผลงานวิจัยถูกใชในการแก
้ปั ญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.3 ตามเป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ตามยุทธศาสตร์
1.4 ตามตัวชวี้ ด
ั เป้ าหมายตามแผนบูรณาการ
1.5 ตามตัวชวี้ ด
ั แนวทางดาเนินงาน
1.6 กับเป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ของยุทธศาสตร์และ
หรือเป้ าหมายของแผนงาน

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
ิ ธิภาพ ( 30 คะแนน )
2.ประสท
2.1 ข ้อเสนอแผนงานมีคณ
ุ ภาพทัง้ ด ้านวิชาการและ
เทคนิค
2.2 มีความคุ ้มค่าเมือ
่ เทียบกับประโยชน์ของ
ผลการวิจัย
2.3 มีความสอดคล ้องของชุดโครงการ/
โครงการวิจัยภายใต ้แผนบูรณาการ
2.4 มีโอกาสของความสาเร็จสูงความเหมาะสมของ
คณะนักวิจัย/ของงบประมาณ/ของอุปกรณ์การวิจัย

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
ิ ธิผล ( 20 คะแนน )
3.ประสท

3.1 คุณภาพของผลงานทีจ
่ ะเกิดขึน
้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายเพือ
่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

3.2 มีมาตรฐานทีก
่ าหนดทีส
่ อดคล ้องตามเป้ าหมาย
และตัวชวี้ ด
ั ตามยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
4.ผลกระทบและความยง่ ั ยืน ( 15คะแนน )

้
4.1 ผู ้ทีจ
่ ะนาไปใชประโยชน์
หรือต่อยอดในเชงิ
วิชาการ เชงิ นโยบาย เชงิ สงั คม เชงิ พาณิชย์

4.2 ผลกระทบในเชงิ บวกทีค
่ าดว่าจะเกิดในระยะ
ยาวด ้านใดด ้านหนึง่ หรือหลายด ้าน

เกณฑ์การพิจารณากลน
่ ั กรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
สร้างองค์ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของประเทศ
5.ตอบต ัวชวี้ ัดแนวทางการดาเนินงาน
( 15 คะแนน )

5.1 ผลงานวิจัยสามารถยืน
่ ตีพม
ิ พ์ระดับชาติและ
ิ ธิบต
นานาชาติหรือยืน
่ จดทะเบียนสท
ั ร

5.2 ได ้แนวทางแก ้ไขปั ญหาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ิ ธิภาพ
เกณฑ์การพิจารณาประสท
้ า่ ยงบประมาณ
ของหน่วยงานในการใชจ
ิ ธิภาพของหน่วยงานในการใชจ่้ าย
1. ประสท
งบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2560 ต ้องไม่ตา่ กว่า 90%

ิ ธิภาพของหน่วยงานในการใชจ่้ าย
2. ประสท
งบประมาณวิจัยและการสง่ ผลงานวิจัยทีแ
่ ล ้วเสร็จ
ระหว่างปี งบประมาณ 2556 – 2560 โดยใชค่้ าเฉลีย
่
ของแต่ละหน่วยงาน ซงึ่ ต ้องไม่ตา่ กว่าค่าเฉลีย
่ ของ
หน่วยงานทั่วประเทศ

๔. สรุปผลการประเมิน
 สนับสนุนอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคสูง คาดว่าสามารถ
( ๘๐ คะแนนขึ้นไป ) นาส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดแนวทางได้อย่างชัดเจน มีศักยภาพในการนาไปใช้
ประโยชน์สูงเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าในการวิจัย

( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )

( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )

สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค คาดว่าสามารถนาส่งผลผลิต
ตามตัวชี้วัดแนวทางได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค แต่จาเป็นต้องบริหารจัดการ
จึงจะสามารถนาส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดได้ ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล

สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคค่อนข้างน้อย ต้องบริหาร

( ๕๐ - ๕๙ คะแนน ) จัดการและปรับปรุงเพื่อให้สามารถนาส่งผลผลิตตามตัวชี้วัด หากปรับปรุงจะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ยังไม่สมควรสนับสนุน ความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคไม่ชัดเจน ไม่เป็น

( ต่ากว่า ๕๐ คะแนน ) การวิจัยใหม่หรือพัฒนาจากงานวิจัยเดิมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
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สรุปผลการประเมิน


( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )

สน ับสนุนอย่างยิง่ มีความเป็ นไปได ้ในเชงิ วิชาการ/เทคนิคสูง คาดว่า
ั เจน มีศก
ั ย ภาพใน
สามารถนาสง่ ผลผลิตตามตัวชวี้ ด
ั แนวทางได ้อย่างชด
้
การนาไปใชประโยชน์
สงู เป็ นรูปธรรมและคุ ้มค่าในการวิจัย



( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )

สน ับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชงิ วิชาการ/เทคนิค คาดว่าสามารถ
้ ระโยชน์
่ ผลผลิตตามต ัวชวี้ ัดแนวทางได้ และสามารถนาไปใชป
นาสง
ได้
( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )
สน ับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชงิ วิชาการ/เทคนิค แต่จาเป็นต้อง
่ ผลผลิตตามต ัวชวี้ ัดได้ ขึน
้ ก ับ
บริหารจ ัดการจึงจะสามารถนาสง
นโยบายของร ัฐบาล

สรุปผลการประเมิน
( ๕๐ - ๕๙ คะแนน )



• สน ับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชงิ วิชาการ/เทคนิคค่อนข้าง
่
น้อย ต้องบริหารจ ัดการและปร ับปรุงเพือ
่ ให้สามารถนาสง
ผลผลิตตามต ัวชวี้ ัด หากปร ับปรุงจะสามารถนาไปใช ้
ประโยชน์ได้



( ตา
่ กว่า ๕๐ คะแนน )

ย ังไม่สมควรสน ับสนุน ความเป็นไปได้ในเชงิ วิชาการ/
ั
เทคนิคไม่ชดเจน
ไม่เป็นการวิจ ัยใหม่หรือพ ัฒนาจาก
งานวิจ ัยเดิมหรือถ่ายทอดองค์ความรู ้

หลักการคิด โครงการวิจัย
หัวข้อวิจัย

วิธีวิจัย
IP

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
out put

ปัญหา

Review

ที่มา

User
ความคุ้มค่า

หลักการคิด แผนโครงการ
ต้นน้า

กลางน้า

หัวข้อวิจัย
เป้าหมาย
ปัญหา
ที่มา

Over all Goal

ปลายน้า

แนวทางการจัดทาแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย
1.กาหนดแนวทางการ พิจารณา Topic หลักโดยมีเป้ าหมายที่
ั เจน
ชด
2. กาหนด Topic รองทีน
่ าไปสูว่ ต
ั ถุประสงค์รวมของ Topic หลัก
ั พันธ์เชอ
ื่ มโยงกับTopic หลักออก
3. ตัด Topic รองทีไ่ ม่สม
4. กาหนดประเด็นหลักใน Topic หลัก และ Topic รอง
ื่ แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ
5 กาหนดชอ

แนวทางการจัดทาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ื่ โครงการวิจัยภายใต ้กรอบแผนงานวิจัย
6 กาหนดชอ

7. พิจารณาความสาคัญและทีม
่ าของปั ญหาหลักของแผน
งานวิจัยทีส
่ อดคล ้อง

8. กาหนด วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของแผนงานวิจัย

9. คานึงถึงประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับจากแผนงานวิจัย

แนวทางการจัดทาแผนงานวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย
ื่ มโยงระหว่างโครงการวิจัยต่างๆ
10. กาหนดกรอบแนวคิดเชอ
ทีจ
่ ะนาไปสูแผนงานวิจัย

11. กาหนดขอบเขตของแผนงานวิจัยทีค
่ ลอบคลุมโครงการ
วิจัยย่อยภายใต ้แผนงาน

12. การจัดทางบประมาณค่าใชจ่้ ายของแผนงานวิจัย
ทัง้ หมดต ้องเหมาะสมกับแผนงานและแผนเงินทีส
่ อดคล ้อง
ไปด ้วยกันทัง้ แผนงานมีความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะทาให ้งานนัน
้
ประสบผลและประสบความสาเร็จ

แนวทางการจัดทาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
13. กาหนดผู ้รับผิดชอบเป็ นหัวหน ้าแผนงานวิจัยและเป็ น
หัวหน ้าโครงการวิจัยในแต่ละโครงการทีเ่ ป็ นผู ้ทีท
่ ก
ุ คนใน
แผนงานโครงการยอมรับ
14. มอบหมายให ้หัวหน ้าแผนงานวิจัยและหัวหน ้า
โครงการวิจัยและผู ้ร่วมวิจัยไปดาเนินการจัดทารายละเอียด
ตามแบบฟอร์มการเขียนข ้อเสนอการวิจัยทีส
่ อดคล ้องกับ
แผนงานและโครงการวิจัยย่อย
15. ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆให ้ถูกต ้องเหมาะสม และจัดทา
เป็ นแผนงานโครงการ
16.ประชุมร่วมกันและตรวจสอบความถูกต ้องและความ
้
ซ้าซอนของโครงการ
เพือ
่ ปรับปรุงแก ้ไข

หลักการทาโครงการวิจัยย่อย
1.การจัดทาโครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย มีคาอธิบายวิธก
ี าร
วิจัยในระดับแผนงาน ทีต
่ ้องมีการสงั เคราะห์ผลรวมจากชุด
โครงการย่อยทัง้ หมด
ื่ มโยงเพือ
2.โครงการวิจัยย่อยควรเชอ
่ ตอบคาถามวิจัยของ
แผนงานโครงการวิจัยหลัก
3 กาหนดกรอบความคิดของแผนงานโครงการ
ั เจน
(โครงการหลัก) ก่อนให ้ชด
4. จาแนกโครงการย่อยทีเ่ ป็ นไปได ้ทัง้ หมด
5. โครงการย่อยควรดาเนินการได ้พร ้อมกัน เป็ นโครงการที่
สามารถทาคูข
่ นาน ไม่ใชโ่ ครงการทีต
่ ้องรอผลการวิจัยก่อนหน ้า
(จะทาไม่เสร็จใน1ปี งบประมาณ)

เปรียบเทียบแผนงานวิจ ัยก ับโครงการวิจ ัย
แผนงาน
1. เป็ นโครงการวิจัยขนาดใหญ่
ื่ มโยงกับโครงการวิจัย
2. มีความเชอ
ย่อยอืน
่ ๆ
้
3. สามารถนาไปใชประโยชน์
เชงิ
พาณิชย์หรือแก ้ปั ญหาได ้

4. ทาการวิจัยหลายสาขา
5. ทาการวิจัยครบวงจร
ั เจนในการนาไปใช ้
6. มีเป้ าหมายทีช
่ ด
ประโยชน์

โครงการวิจ ัย
1. เป็ นโครงการวิจัยขนาดเล็ก
ื่ มโยงกับโครงการวิจัยอืน
2. มีความเชอ
่
น ้อย
้
3. สว่ นมากนาไปใชประโยชน์
ในทาง
วิชาการ
4. ทาการวิจัยสาขาเดียว
5. ไม่ครบวงจรของการวิจัย

ั เจนในการ
6. ขาดเป้ าหมายทีช
่ ด
้
นาไปใชประโยชน์

ทาไมถึงทาแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยไม่สาเร็จ
1. การกาหนดโจทย์วจิ ัยหรือคิดโจทย์วจิ ัยค่อนข ้างยาก
เพราะต ้องคิดโจทย์ทค
ี่ ลอบคลุมปั ญหาของโครงการวิจัย
ย่อยเพราะการตัง้ โจทย์ต ้องคลอบคลุมโครงการย่อยทัง้ หมด
2. การจัดทีมคณะนักวิจัยทีม
่ ค
ี วามชานาญและมีประสบการณ์
ทีม
่ าทางานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาและมีเป้ าหมาย
วิจัยเดียวกันค่อนข ้างยาก

3. การร่วมมือประสานงานระหว่างนักวิจัยต่างสาขา และต่าง
้
หน่วยงานจะเป็ นไปได ้ยากและต ้องใชระยะเวลาในการจั
ดทา
โครงการวิจัยต่างๆเพือ
่ ให ้การทางานประสบผลสาเร็จ

ทาไมถึงทาแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยไม่สาเร็จ
ั ยภาพ / ความสามารถในการบริหารงานวิจัยในลักษณะ
4.ศก
แผนงาน/ ชุดโครงการวิจัย และการยอมรับของนักวิจัยซงึ่ กัน
้
ิ ป์ และมือประสานสบ
ิ ทิศ
และกัน ต ้องใชศาสตร์
และศล

5. การพัฒนาแผนงานโครงการรายละเอียดของชุด
โครงการวิจัยต ้องใช ้ เวลาและต ้องใชผู้ ้มีประสบการณ์ในการ
ทางาน

้
้
6. ใชงบประมาณค่
อนข ้างสูงมากและใชเวลาในการวิ
จัยนาน

โครงการทีไ่ ม่ได ้รับการสนับสนุน
ื่ มโยง
ขาดความเชอ

ื่ เรือ
1. ชอ
่ ง
2. วัตถุ ประสงค์
3. ความ สาคัญ
และทีม
่ าของ
ปั ญหา
4. และกิจกรรม
ไม่สอดคล ้อง

ี้ ระเด็น
ไม่ชป
1. ความ สาคัญและ
ทีม
่ าของปั ญหา
เขียนความเป็ นมา
ของโครงการยาวมาก
ี้ ระเด็นและไม่
2.ไม่ชป
ระบุความสาคัญ
3. ไม่เห็นปั ญหาทีจ
่ ะ
วิจัย เห็นแต่สงิ่ ที่
ผู ้วิจัยอยากวิจัย

การตรวจเอกสาร
1.การค ้นคว ้า

ตรวจเอกสาร
ทีผ
่ ู ้อืน
่ ทา
มาแล ้วน ้อย
2. ตรวจเอกสาร
เก่าและไม่
เกีย
่ วไม่ม ี
รายละเอียด
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โครงการทีไ่ ม่ได ้รับการสนับสนุน
แผนดาเนินงาน
1.ไม่แสดงราย ละ
เอียดของแผนกิจ
กรรมทีด
่ าเนินงาน

2.เขียนแผนกิจกรรม
ั เจน ไม่สอด
ไม่ชด
คล ้องกับวัตถุ ประ
สงค์ ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย

ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย

กรอบความคิด

1.วิธด
ี าเนินการวิจัย
ั ้ มาก เขียนใน
สน
ลักษณะ เป็ นวิธก
ี าร
วิจัยทั่วไปไม่มรี าย
ละเอียดทีส
่ อดคล ้อง
กับสงิ่ ทีจ
่ ะวิจัย
2.วางแผนการทด
ลองผิด
3.กาหนดกลุม
่
ตัวอย่างไม่เหมาะสม

1.กรอบความคิด
ข อ ง ก า ร วิ จั ย ไ ม่
สมเหตุสมผล
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โครงการทีไ่ ม่ได ้รับการสนับสนุน
งบประมาณ

ห ัวหนา้ โครงการ

1.ตัง้ งบประมาณมาก
เกินความจาเป็ น

1.ไม่มป
ี ระสบการณ์
แต่เขียนโครงการ
ใหญ่ เกินไป

2.งบประมาณที่
เสนอขอไม่แสดง
รายจ่ายทีส
่ ะท ้อน
กิจกรรมการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย

2. จานวนนักวิจัยไม่
เหมาะสม มาก
เกินไปและน ้อย
เกินไป

้ ระโยชน์
การใชป
1.เขียนโครงการ
ตามความสนใจ
ของนักวิจัยโดย
ไม่คานึงถีง
้
ผู ้ใชประโยชน์

้
2. ผู ้ใชประโยชน์
ไม่
มีสว่ นร่วมในประเด็น
โจทย์วจิ ัย
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โครงการทีจ
่ ะได้ร ับทุนวิจ ัย

1.สว่ นใหญ่ นักวิจัย
มีข ้อมูลงานวิจัย
พืน
้ ฐานมาแล ้ว
ไม่ได ้เริม
่ ต ้นใหม่
ทัง้ หมด

2.คณะนักวิจัยมี
ประสบการณ์เรือ
่ ง
นัน
้ มาต่อเนือ
่ ง
ทางานมาด ้านนี้
โดยตลอด

3.ผลงานวิจัยทีผ
่ า่ นมา
ของนักวิจัยประสบความ
สาเร็จมาแต่กว่าจะผ่าน
มาได ้ก็เคยผ่านความ
้ น
ล ้มเหลวแต่นามาใชเป็
บทเรียนสาคัญมา
แก ้ปั ญหาไม่ท ้อถอย

โครงการทีจ
่ ะได้ร ับทุนวิจ ัย

4.ลักษณะของงานวิจัย
จะเป็ นงานวิจัยทีม
่ ก
ี ารบูร
ื่ มโยง
ณาการ เชอ
โครงการย่อยเข ้าด ้วยกัน
แบบสหสาขาวิชาการ
ไม่ใชโ่ ครงการวิจัยเดีย
่ วๆ

5.มีการบูรณาการการ
ทางานแบบร่วมกันกับ
ึ ษา
สถาบันการศก
เดียวกันแต่ตา่ งคณะ/
หรือบูรณาการแบบต่าง
มหาวิทยาลัยยจะดีกว่า
ทาจากหน่วยงานเดียว
เท่านัน
้

ิ ซก
ั ถามและให ้ข ้อเสนอแนะ
ขอเชญ
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สอบถามรายละเอียด
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
เพิ
ม
่
เติ
ม
ได้
ท
่
ี
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 487 - 490 ,511, 544 และ
0-2940-5495,0-2579-2284, 0-2561-3721
โทรสาร
0-2561-3721, 0-2940-5495,
0-2579-4368, 0-2940-5495
E-mail :

rpcd2007@yahoo.com,
rpcd2007@hotmail.com
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ขอบคุณค่ะ

www.nrct.go.th

