
โดย    สนัุนทา สมพงษ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิ  ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช. )             
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว) และส านักงานพัฒนาการวจัิย 

เพือ่การเกษตร (สวก )ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ  (องคก์ารมหาชน)                   

วนัที่ 18-19     กนัยายน  2561

ณ โรงแรมสกิขรา  พลาโซ ่รสีอรท์ บางแสนจังหวดัชลบรุี

เทคนคิการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั
แบบบรูณาการ ใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายนโยบายของประเทศและให้
ไดร้บัทนุ



การจัดท าขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ส าหรับแผน
บรูณาการวจัิยและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2563 

1. จัดท าขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ส าหรับแผนบรูณาการวจัิย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที1่ และ 2 ใหเ้ป็นไปตามแนว
ทางการจัดท าขอ้เสนอ     เชงิหลกัการแผนบรูณาการการวจัิยและนวัตกรรม

2. ขอใหจั้ดสง่ขอ้เสนอตามขอ้ 1 ผา่นระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาติ
(National Research Management System : NRMS) ตัง้แตว่ันที ่ 31 สงิหาคม
2561 – 22    กนัยายน 2561

-ใหจั้ดท าหนังสอืน าสง่การขอรับงบประมาณวจัิยและนวตักรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 1 ฉบบั และรายงานบญัชโีครงการวจัิยและนวตักรรม 
(บวน.) สง่มายังกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย วช. ภายในวันที ่  28
กนัยายน 2561
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เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD

อยู่ในล ำดับ 1 ใน 30

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
R&D ต่อ GDP

สัดส่วนการลงทุน R&D ของ 
ภาคเอกชน : ภาครัฐ

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

70 : 30

สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D

เพิ่มเป็น 1.5 %

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่าย 
R&D

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายใน
ประเทศ 

25 คน

ประชำกร 10,000 คน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 20%

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ

ไม่น้อยกว่ำ 30% 
ของผลงำนทั้งหมด

เป้ำหมำยท่ี 1
เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป้ำหมำยที่ 2
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

55 : 25 : 20

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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1. การวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

2. การวจิัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

3. การวิจัยและ
นวัตกรรม

เพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร
และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
4. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ
2. บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและ

นวัตกรรม
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
4. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
5. ระบบแรงจูงใจ
6. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
7. โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

และเทคโนโลยีการแพทย์ 
2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3. ระบบโลจิสติกส์
4. การบริการมูลค่าสูง 
5. พลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน

- เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
- เทคโนโลยีวัสดุ (Material technology)
- นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
- เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
3. การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Frontier research)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(National Research and Innovation Strategy)
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โดย...  ฝ่ายเลขานุการรว่มสภานโยบายวจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม  ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ๒๐ 

กรอบการวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนารายกลุ่มเรื่อง 

ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
รายจังหวัด/ภาค

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ

ประเทศ

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

กรอบวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทิศทางหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๓. ระบบโลจสิตกิส์
๔. การบรกิารมูลค่าสูง
๕. พลังงาน

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

๑.เทคโนโลยีฐาน (Platform 
technology)
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและ
ความเป็นมนุษย์
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Frontier Research)

๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 
๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๔. โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ร้อยละ ๕๕ 
ร้อยละ ๓๐ แผนงำนยทุธศำสตร์เปำ้หมำย (Spearhead)ร้อยละ ๗๐ แผนงำนบรูณำกำร (บรูณำกำรปกติ) 



ทิศทางหลักในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 
(Funding Agencies)

กรอบการวิจัย
และนวัตกรรม

หน่วยวิจัย (Research Unit)
กองทุน/รัฐวิสาหกิจ/

องค์การมหาชน

พัฒนาบุคลากร
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

- กรอบการด าเนินงาน และกรอบการ
ติดตาม ปีงบประมาณ 2561
- แนวทางการจัดสรรต่อของหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจัย  ปีงบประมาณ 2562
เช่น การวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562
- กรอบการรับค าของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2561- 2563



แผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม
งบประมาณปี 2563

ในการขบัเคลือ่นการวจิยัและนวตักรรมของประเทศมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย
ตามยทุธศาสตรช์าติ

ผลกัดนัใหเ้กดิการงานวจิยัทีม่คีณุภาพและและสง่เสรมิใหม้กีารน า
ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนใ์นทกุมติ ิ

ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการวจิยัและนวตักรรมของประเทศ
เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการลงทนุ เชน่เดยีวกบัการลงทนุประเภทอืน่



๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แผนฯ ๑๒

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

ผลสัมฤทธ์ิ/Impact ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนฯ 
๑๒

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร

(ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด 

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ 

๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ    ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสรา้งพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ล าดับ ๑ ใน ๔๒ 

๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕ 

๑.๔ : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๑๘ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ 

เป้ำหมำยที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้ำหมำยที่ ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ผลงานวิ จั ยสามารถถู ก
น าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ร้อย
ละ ๕๐ ของแผนงาน

บุคลากรด้าน
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มข้ึนเป็น 
๑๒๓,๐๐๐

คน 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

จ ำนวน
บุคลำกรวิจัย

และ
นวัตกรรม
เพิ่มข้ึนไม่

น้อยกว่ำร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

รำยกำร
สินค้ำใน
รำยกำร
บัญชี
นวัตกรรม
เกิดกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
จำกภำครัฐ
เป็นจ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ 
๑๐ รำยกำร

จ ำนวน
หน่วยงำนที่
ได้รับกำร
รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐

แผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน 

บุคลากร
และ

เครือข่าย
วิจัย 

เขต
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

บัญชี
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ์

โครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนงำน Spearhead ที่
สร้ำงผลกระทบทำง
เศรษฐกิจ

มีผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกน ำไปใชป้ระโยชนเ์ชิง
พำณิชย์ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ
ร้อยละ ๑๕ ของผลงำน
ทั้งหมด

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
แล้วเสร็จพร้อมน ำไปใช้
ประโยชน์ในภำคกำรผลิต
และบริกำร และภำคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
แผนงำนทั้งหมด

ผลงานวิจัย ที่สามารถยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือ ยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 
๖๐ ของแผนงาน

ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน

แผนงำน Spearhead เพื่อ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงชุมชน และ
ควำมมั่นคงควำมเข้มแข็งด้ำน
สังคม

เกิดผู้
ประกอบ
กำรใหม่ที่
มีควำม
ร่วมมือกับ
หน่วย
งำนวิจัย 
จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ-
๓๐ รำย

ผลง านวิ จั ยที่ ใ ช้ ใ นกา ร
แก้ปัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๐
ของแผนงาน

แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของหนว่ยงาน 
ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม นโยบำยทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม ถูกน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๕๐ 
ของแผนงาน

แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรมและวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรมในสำขำ
เป้ำหมำย 

มีเอกชนร่วมลงทุนอย่ำง
น้อยร้อยละ ๒๐ ใน
จ ำนวนนี้เปน็ in-cash 
อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐ 
และน ำผลงำนนวัตกรรม
ออกสู่เชิงพำณิชย์ 

มีนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
พำณิชย์ จ ำนวนไมน่อ้ย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

มูลค่าการ
ลดหย่อน

ภาษี
ค่าใช้จ่าย
การวิจัย

และพัฒนา
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี

มีนวัตกรรม
ที่น าไปใช้
ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี

หน่วยงานที่
สามารถรับรอง
มาตรฐานการ
วิจัยด้านต่างๆ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 

๒๐

๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและ
พัฒนา มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
คุณภาพของ

ประเทศ

จ ำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี

อัตราการใช้
โครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี

ผลงำนวิจัยน ำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสงัคม ชุมชน
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงาน

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม
ในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการจัดการ
ความรู้

องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม 
ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีหรือก าหนดเป็น
นโยบายในการด าเนินงานของ
องค์กร ร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน

๓๐ ส.ค. ๖๑



เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำร
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

เป้ำหมำยที่ ๓. กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของ
ประเทศ

เป้ำหมำยที่ ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 
๑.๑ การเกษตรสมยัใหม ่(Modern agriculture) 
๑.๒ อาหารมูลค่าเพิ่มสงูและสารออกฤทธ์ิเชิงหน้าท่ี 
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics) 
๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจทิัลและข้อมูล 
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตั ิ(Robotics    
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 
UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry 
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง 
(Smart Electronics and terminal endpoint 
technologies) การเชือ่มตอ่ของสรรพสิง่ (Internet of 
things: IoT) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๒.๕ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนนุการ
ผลิตและพัฒนา

๓. ระบบโลจสิติกส์
๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสตกิสอ์ัจฉรยิะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนส่งทางราง

๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๔.๒ การท่องเที่ยวชุมชนและผลติภัณฑ์สร้างสรรค์
(Community-based Tourism and Creative Products) 

๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 
๕.๒ เชื้อเพลงิชีวภาพ (Biofuel) 
๕.๓ การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงาน (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 ลดความเหลื่อมล้ า 

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. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ การบริหารจดัการน้ า
๔.๒ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ

เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า
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

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. การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(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
สาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด 
(Neuro science and cognitive 
behavior)

๑. บุคลำกรและเครือขำ่ยวิจัย 
๑.๑ ทุนการศึกษา
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ การพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้บุคลากรด้านแรงงาน 
๑.๕ การสร้างความตระหนัก

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพเิศษ
ภาคตะวันออก (EECi) 
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

๓. บัญชนีวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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



เป้าหมาย
แผน
บูรณา
การ/
Outcom
e 
(เจ้าภาพ)ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

แผน
บูรณา
การ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง

เป้ำหมำยที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

แผนงำน Spearhead ที่สร้ำง
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ

มีผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกน ำไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๕ ของผลงำน
ทั้งหมด

ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่แล้ว
เสร็จพร้อมน ำไปใช้ประโยชน์ใน
ภำคกำรผลิตและบริกำร และ
ภำคธุรกิจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 
ของแผนงำนทั้งหมด

แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรมและวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรมในสำขำเป้ำหมำย 

มีเอกชนร่วมลงทุนอย่ำงน้อย
ร้อยละ ๒๐ ในจ ำนวนนี้เป็น 
in-cash อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐ 
และน ำผลงำนนวัตกรรมออกสู่
เชิงพำณิชย์ 

มีนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
พำณิชย์ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

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 
efficiency) 



เป้าหมายแผน

บรูณาการ/

Outcome 

(เจา้ภาพ)

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผน

บรูณาการ

แนวทาง

ตวัชีว้ดั
แนวทาง

เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

แผนงาน Spearhead ที่
สรา้งผลกระทบทาง

เศรษฐกจิ

มผีลงานวจัิยและเทคโนโลยทีี่

ถกูน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ

พาณชิยจ์ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ ๑๕ของผลงานทัง้หมด

มผีลงานวจัิยและเทคโนโลยแีลว้
เสร็จพรอ้มน าไปใชป้ระโยชนใ์น
ภาคการผลติและบรกิาร และ
ภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
๒๐ ของแผนงานทัง้หมด

แผนงานวจัิยและนวัตกรรมเพือ่
สรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

ภาคอตุสาหกรรมและวจัิยพัฒนา
และนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย 

มเีอกชนรว่มลงทนุอยา่ง
นอ้ยรอ้ยละ ๒๐ ในจ านวน
นีเ้ป็น in-cash อยา่งนอ้ย
รอ้ยละ ๑๐ และน าผลงาน

นวตักรรมออกสูเ่ชงิ
พาณชิย ์

มนีวัตกรรมทีอ่อกสูเ่ชงิ
พาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ ๒๐ ของ
ผลงานทัง้หมด*



เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

• ๑.๑ การเกษตรสมัยใหม ่(Modern agriculture) 

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยชีวีภาพและเทคโนโลยี
การแพทย ์

๑.๒ อาหารมลูคา่เพิม่สงูและสารออกฤทธิเ์ชงิหนา้ที ่

(High value added food and functional ingredient)

๑.๓ ชวีภณัฑ ์(Biologics) 

๑.๔ เครือ่งมอืแพทย ์(Medical devices) 



เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์าร
สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

• ๒.๑ วทิยาการหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมัต ิ(Robotics     and 
Automation)

• ๒.๒ อากาศยานไรค้นขบั (Unmanned Aerial Vehicle:    UAV) 

• ๒.๓ เทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรมอวกาศ    (Space industry    
technology)

• ๒.๔ อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะและเทคโนโลยอีปุกรณ์
ปลายทาง 

• (Smart Electronics and terminal endpoint 
• technologies) การเชือ่มตอ่ของสรรพสิง่ (Internet of 

things: IoT) และขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data)
• ๒.๕ เนือ้หาดจิทิัล (Digital Content) เพือ่การสนับสนุนการผลติ
และพัฒนา

๒. เศรษฐกจิดจิทิลัและขอ้มลู 



เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่
ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

๓. ระบบโลจสิตกิส์

๓.๑ ยานยนตส์มัยใหม ่(Next-generation automotive)

๓.๒ ระบบโลจสิตกิสอ์จัฉรยิะ    ( Smart logistics  )

๓.๓ อตุสาหกรรมการบนิ (Aviation)

๓.๔ การขนสง่ทางราง



เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

๔. การบรกิารมลูคา่สงู

๔.๑ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ

๔.๒ การทอ่งเทีย่วชมุชนและ  ผลติภณัฑส์รา้งสรรค ์   
(Community-based Tourism and  CREATIVE  Product  ) 



เป้าหมายที ่๑. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่
ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 

๕. พลงังาน

๕.๑ พลงังานชวีภาพ (Bioenergy)

๕.๒   เชือ้เพลงิชวีภาพ (Biofuel) 

๕.๓ การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

(Energy    efficiency) 

๕.๔ การกกัเก็บพลงังาน (Energy storage)

๖.อืน่ๆ



ผลงานวิจัยน าไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

ภาครัฐระดับกรมหรือระดับ
จังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

๖๐ ของแผนงาน

แผนงาน Spearhead
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ชุมชน และความมั่นคง
ความเข้มแข็ง   ด้าน
สังคม

เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม นโยบำยทำงด้ำน
เศรษฐกิจสังคมถูกน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕๐ 
ของแผนงำน

ผลงำนวิจัยน ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม 
ชุมชนร้อยละ ๖๐ ของ
แผนงาน

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมด้าน
สังคมในประเด็นส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
และการจัดการความรู้

องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่
หน่วยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน 
สังคมชุมชน  พร้อมน าไปใช้ประ 
โยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทค
โนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายใน
การด าเนินงานขององค์กร ร้อยละ 
๕๐ ของแผนงาน

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/
Outcome 
(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

แผน
บูรณา
การ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่

ร่วมกันของประชากรหลายวัย
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ 
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐ 
๑.๕ ความมั่นคงมนุษย์ 
๑.๖ ลดความเหลื่อมล้ า 

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. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ การบริหารจัดการน้ า
๔.๒ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่

ปล่อยคาร์บอนต่ า
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



มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรม หรือ
หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมวิจัย
และพร้อมน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๖๐ 
ของแผนงาน

แผนงาน Spearhead เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และ

ความมั่นคงความเข้มแข็ง   
ด้านสังคม

เป้ำหมำยท่ี ๒. กำรวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม นโยบำยถูกน ำไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำหรือพัฒนำชุมชน และควำม
มั่นคงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม ร้อยละ 

๕๐ ของแผนงำนทั้งหมด

ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๖๐ ของแผนงานทั้งหมด

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมด้าน
สังคมในประเด็นส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
การจัดการความรู้

องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่
หน่วยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน สังคม

ชุมชน  พร้อมน าไปใช้ประ โยชน์ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทค โนโลยี หรือ

ก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานของ
องค์กร ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานทั้งหมด

เป้าหมายแผน
บูรณาการ/

Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง



เป้าหมายที ่๒.  การวจัิยและนวตักรรมเพือ่พัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

๑. สงัคมสงูวยัและสงัคมไทยในศตวรรษที๒่๑

๑.๑ ศกัยภาพและโอกาสของผูส้งูวยั และการอยูร่ว่มกนัของ
ประชากรหลายวัย

๑.๒ เชือ่มประเทศสูป่ระชาคมโลก

๑.๓ ความมั่นคงประเทศ 

๑.๔ รัฐบาล ๔.๐

๑.๕ ความมั่นคงมนุษย ์

๑.๖ ลดความเหลือ่มล ้า 



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

๒. คนไทยในศตวรรษที ่๒๑

๒.๑ คนไทย ๔.๐

๒.๒ เยาวชน ๔.๐

๒.๓ เกษตรกร ๔.๐

๒.๔ แรงงาน ๔.๐

๒.๕การศกึษาไทย๔.๐



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

๓. สขุภาพและคณุภาพชวีติ

๓.๑ ระบบบรกิารสขุภาพ

๓.๒ ระบบการดแูลและรักษาโรค

๓.๓ การป้องกนัและเสรมิสรา้งสขุภาพ

๓.๔ ระบบสวสัดกิารสงัคม



เป้าหมายที ่๒.  การวจัิยและนวตักรรมเพือ่พัฒนาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม

๔. การบรหิารจดัการน า้ การเปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศ
และสิง่แวดลอ้ม

๔.๑ การบรหิารจัดการน ้า

๔.๒ ระบบน ้าชมุชนและเกษตร

๔.๓ การลดกา๊ซเรอืนกระจกและสง่เสรมิการเตบิโตทีป่ลอ่ย
คารบ์อนต า่

๔.๔ การปรับตวัตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

๔.๕  การบรหิารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

๕. การกระจายความเจรญิและเมอืงนา่อยู่

๕.๑ การพัฒนาภมูภิาคและจังหวัด ๔.๐

๕.๒ เมอืงอจัฉรยิะ (Smart and Livable Cities)

๕.๓  การพัฒนาเศรษฐกจิระดบัจังหวัดและกลุม่จังหวัด

๕.๔ ผังเมอืงและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

๕.๔ ศกัยภาพของชมุชนและสมาชกิชมุชน



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันาสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

วัตถปุระสงค์

1. เพือ่เตรยีมความพรอ้มและพัฒนาศกัยภาพคนไทยรองรับ
การเขา้สูส่งัคมสงูวยั และสงัคมในศตวรรษที ่21

2. เพือ่ใหค้นไทยทกุคนเขา้ถงึการบรกิารทางสงัคมทีม่ี
คณุภาพ มมีาตรฐาน และอยา่งทั่วถงึ

3. เพือ่ใหป้รับตวัเขา้กบัสภาพภมูอิากาศทีป่รับเปลีย่นได ้

4. เพือ่ลดความเหลือ่มล ้าสูภ่มูภิาค และทกุระดบัชัน้



ประเด็นส าคญัเป้าหมายที ่2

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจน
และมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา

2. แผนการพัฒนาจัดการองคค์วามรูห้รอืถา่ยทอดเทคโนโลย ี(การใช ้
ประโยชนเ์ชงิพาณชิยใ์นรปูแบบเชงิสงัคม/ชมุชน)

2.1 ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ระโยชน ์  มหีน่วยงานรองรับหรอื
พรอ้มทีจ่ะน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์รวมถงึ ยกระดบัคณุภาพชวีติ/
ชมุชน

2.2 ความเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิยม์ผีลงานวจัิยและพัฒนา/ผลติภัณฑ์
วจัิยตอ่ยอดเทคโนโลยทีีส่ามารถถา่ยทอดพรอ้มขยายผลสูส่งัคม/ชมุชน

2.3 ความสามารถในการแขง่ขนัสงัคม  สง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามสามารถ
พัฒนาความเขม้แข็ง สามารถสรา้งเศรษฐกจิในสงัคม ชมุชน เหนอืคูแ่ขง่
ในตลาดเป้าหมายมาก/มขีอ้ไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุมาก

3.ความพรอ้มของหน่วยงาน  หน่วยงานมรีะบบการบรหิารจัดการทีด่ ี/ มี
เครอืขา่ยพรอ้มด าเนนิการทีด่/ีมคีวามรว่มมอืในการท างานอยา่งนอ้ย 2 
หน่วยงาน



ประเด็นส าคญัเป้าหมายที ่2
4. ความรว่มมอืกบัภาครัฐ ภาคชมุชน/สงัคม ภาคเอกชน มลูนธิมิคีวาม
รว่มมอืกบัภาครัฐ ภาคชมุชน/สงัคม ภาคเอกชน มลูนธิซิ ึง่พรอ้มทีจ่ะรับ
นโยบายนวตักรรมทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ไปใชป้ระโยชน์

5.ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม

5.1 ตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาครัฐในการแกปั้ญหาหรอืเพิม่
ศกัยภาพการพัฒนาสงัคม

5.2 เพิม่ความสามารถในการใชว้จัิยและเทคโนโลยขีองชมุชนสงัคม

5.3 สง่เสรมิการเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม ระบบสาธารณสขุ
และสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน

5.4 เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs / สรา้งมลูคา่เพิม่ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม ชดุชน / เพิม่การจา้งงานในพืน้ที ่/ ศกัยภาพทีจ่ะนาไป
ใชป้ระโยชน์



ประเด็นส าคญัเป้าหมายที ่2

6.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน (ขอ้ใดขอ้หนึง่)

6.1 นโยบาย  /   นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิาร
ประชาชนไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

6.2 องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความ
มั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่งส าคญั
ตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น



เป้าหมายที ่2   การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

สงัคมสงูวยั และ
สงัคมไทย ใน
ศตวรรษที ่21

คนไทยในศตวรรษ
ที ่21

สขุภาพและ
คณุภาพชวีติ

การบรหิารจดัการ
น า้ และการเปลีย่น   
แปลงสภาพภมู ิ
อากาศ และ
สิง่แวดลอ้ม

การกระจายความ
เจรญิ  และเมอืงนา่
อยู่ 29



เป้ำหมำยที่ ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนบูร  
ณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง

จ ำนวนผลงำนวิจัยทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน ำไป
ประยุกต์เป็นนวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย

และนวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

จ ำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำงสังคม ที่
พร้อมน ำไปก ำหนดเป็นนโยบำย ทดแทนกำร

น ำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยทีแ่ล้วเสร็จพร้อมน ำไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำน

สังคม ชุมชนร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

จ ำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย นวัตกรรม ที่หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมน ำไปใช้
ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือ
ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ 
แก้ปัญหำ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำม

โปรแกรมยุทธศำสตร์เป้ำหมำย 
(Spearhead) เรื่องเร่งด่วนและตำมนโยบำย

รัฐ 

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสังคมในประเด็น
ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ กำรจัดกำรและ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง

o องค์ความรู้ 
นวัตกรรม 
นโยบาย
ทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม 
ที่หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน 
พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ก าหนดเป็น
นโยบายในการ
ด าเนินของ
องค์กร

ประสิทธิภาพ

o ข้อเสนอแผนงาน
มีคุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและ
เทคนิค

o มีความคุ้มค่า

o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ 
/ โครงการวิจัย
ภายใต้แผน
บูรณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

o คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมาย

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

o มีผลเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิต

o มีผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เชิงสังคม/ชุมชน เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน

o ผลงานวิจัย
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
หรือน าไปใช้
ประโยชน์
ทางด้านสังคม 
ชุมชน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรองแผนงาน :
เป้าหมายที ่2 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

1.ความสอดคลอ้ง    (  20  คะแนน )

2.ประสทิธภิาพ       (  20  คะแนน )

3.ประสทิธผิล           ( 20  คะแนน )

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื   (  20  คะแนน )

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน 

(  20  คะแนน )  



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

1.ความสอดคลอ้ง  (  20  คะแนน )

องคค์วามรู ้นวตักรรม นโยบายทางดา้นเศรษฐกจิสงัคม ทีห่น่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชน พรอ้มน าไปใชป้ระโยชน ์หรอื
ก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนนิขององคก์ร

ตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตร์

ตามตวัชีว้ดัเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

ตามตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน

กบัเป้าหมายและตวัชีว้ดัของยทุธศาสตรแ์ละหรอืเป้าหมายของ
แผนงาน



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

2.ประสทิธภิาพ   (  20  คะแนน )

2.1 ขอ้เสนอแผนงานมคีณุภาพและความเป็นไปไดท้ัง้ดา้น
วชิาการและเทคนคิ

2.2  มคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์องผลการวจัิย

2.3  มคีวามสอดคลอ้งของชดุโครงการ / โครงการ วจัิย 
ภายใตแ้ผนบรูณาการ

2.4  มโีอกาสของความส าเร็จสงูความเหมาะสมของคณะ
นักวจัิย/ของงบประมาณ/ของอปุกรณ์การวจัิย



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

3.ประสทิธผิล   (  20  คะแนน )

3.1  คณุภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงานบรูณาการ

3.2  และมาตรฐานก าหนดทีส่อดคลอ้งตาม
เป้าหมายและตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูรา
การ



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  (  20  คะแนน )

4.1  มผีลเชงิบวกทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม คณุภาพชวีติ

4.2  มผีูท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์เชงิ
สงัคม / ชมุชน / เชงิวชิาการ / เชงินโยบาย



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรองแผนงาน :
เป้าหมายที ่2 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน  

(  20  คะแนน )

5.1 ผลงานวจัิยสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน

5.2 น าไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน  เชงิ
วชิาการ  เชงิพาณชิย ์  เชงินโยบาย
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(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การสรา้ง
บคุลากร

2. การขยาย
ผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์

3. การมสีว่นรว่ม
ของทกุภาคสว่น

4. กระบวนการ
บรหิารโครงการ

5. กระบวนการ
ตดิตามประเมนิผล

การบริหารจัดการวิจัย

1.การก าหนด

โจทยว์จิัย

และเป้าหมาย

การวจิัย



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 ส าหรับการจัดท างบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
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30 ส.ค. 2561

กันยายน 2561

ตุลาคม 2561

ตุลาคม 61

พฤศจิกายน 2561

10 ธันวาคม 2561

กลาง ธันวาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศประเด็นวิจัย
และนวัตกรรม

• รับ Concept Proposal
• จัดชี้แจงท าความเข้าใจ
(31 ส.ค. – 22 ก.ย. 61 : 23
วัน)

พิจารณา Concept 
Proposal (24 ก.ย. – 16 

ต.ค. 61 :21 วัน)

• สรุปผลพิจารณา Concept 
Proposal

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

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

• สรุปผลการพิจารณา 
Full proposal

(6 ธ.ค. -10 ธ.ค. 61) :10 วัน

เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ
ต่อ

คณะกรรมการจัดท า
งบประมาณบูรณาการฯ

(พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง)

เสนอกรอบ
วงเงินประมาณ

ปลาย ธันวาคม 2561

ปรับกรอบวงเงิน
งบประมาณตามความ 
เห็นคณะกรรมการจัดท า
งบประมาณบูรณาการฯ



3.2   เกณฑก์ารพจิารณาประสทิธภิาพของหนว่ยงานในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1) ประสิทธิภำพของหน่วยงำนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผน
บูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ย้อนหลัง 2 ปี
(  พิจำรณำปี 2562 ใช้ข้อมูลปี 2560  ) ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 90%

๒) ประสิทธิภำพของหน่วยงำนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรวิจัย
และกำรส่งผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 4 ปี 
( พิจำรณำปี 2562 ใช้ข้อมูลระหว่ำงปี 2556-2560  ) โดยใช้ค่ำเฉลี่ย
ของแต่ละหน่วยงำน ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของหน่วยงำนทั่วประเทศ
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(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง
o องค์ความรู้ 

นวัตกรรม 
นโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม 
พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ก าหนดเป็น
นโยบาย

ประสิทธิภาพ
o ข้อเสนอแผนงานมี

คุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและเทคนิค

o มีความคุ้มค่า
o มีความสอดคล้อง

ของชุดโครงการ / 
โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

ประสิทธิผล
o คุณภาพของ

ผลงานที่เกิดขึ้น
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและ
ความยั่งยืน
o มีผลเชิงบวกที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิต

o มีผู้ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคม/
ชุมชน เชิงวิชาการ 
เชิงนโยบาย

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน
o ผลงานวิจัยสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ
น าไปใช้ประโยชน์
ทางด้านสังคม 
ชุมชน

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
ความส าเร็จสูง



แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ส าหรับ
แผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ยืน่เสนอขอรับงบประมาณเป้าหมายยทุธศาสตรท์ี.่.............................. 

ประเด็นยทุธศาสตรก์ารวจัิย (กลุม่เรือ่ง).................................. 

แผนงานวจัิยและนวตักรรมส าคญั (กลุม่เรือ่งยอ่ย) .................... 

แผนงาน ตอ่เนือ่ง (รายงานผลการด าเนนิงานในขอ้ที ่…………..)

 แผนงานใหม่



แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ส าหรับ
แผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทั่วไป

1. ชือ่แผนงานบรูณาการ      
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………  
(ภาษาองักฤษ).……………………………………...………………………

2. ค าส าคญั (Keywords) 
………………………...………………………………………………………..
……………………………….. 



แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ(Concept Proposal) 
ส าหรับแผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

• หัวหนา้แผนงาน/โปรแกรม ไมค่วรใชช้ ือ่คนเดยีวกนัทกุแผนงานของ
หน่วยงาน ..………………………………….

• ต าแหน่ง ……………………………….…………………หน่วยงาน (ระดบั
กอง/คณะ) ………………………………………………………………………..…

• เบอรโ์ทร (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้ …………………………………………………

• email   ……….…………………………………………………………………..…

3. หน่วยงานเจา้ภาพ (ระดบักรม/มหาวทิยาลยั) ……………….………………



4. หน่วยงานรว่มด าเนนิการวจัิย  (ทัง้ภาครัฐ และเอกชน)

ล าดบั หนว่ยงานรว่มด าเนนิการวจิยั หวัหนา้โครงการ/
ผูป้ระสาน

เบอรโ์ทรศพัท์
(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้

e-mail

1. ชือ่หน่วยงานทีร่ว่มด าเนนิการวจัิย

2.

3.



แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ(Concept Proposal) ส าหรับ
แผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

สว่นที ่2 ขอ้มลูแผนงาน

1. หลกัการและเหตผุล (ระบปัุญหา/ความจ าเป็น/ความตอ้งการ) (ไมเ่กนิ 20 บรรทดั)

2. วตัถปุระสงค ์( ระบเุป็นขอ้ )

3. ขอ้มลูดา้นการตลาด ( ส าหรับเป้าหมายที ่1   )

ขอ้มลูความตอ้งการของชมุชน หน่วยงานทีน่ าไปใชป้ระโยชน ์(ส าหรับเป้าหมายที ่2)  

(ไมเ่กนิ 10 บรรทดั)

• ระดบั........................................................................................

• รายละเอยีด .......................................................................................

4.. ระดบัความพรอ้มทางเทคโนโลยทีีม่ใีนปัจจบุนั (Technology Readiness Level: TRL)   



แบบฟอรม์ขอ้เสนอเชงิหลกัการ(Concept Proposal) ส าหรับแผนบรูณา
การวจัิยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 

5. สรปุผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา (กรณีเป็นโครงการตอ่เนือ่ง) กรณีเป็นแผนบรูณาการ
ตอ่เนือ่งใหส้รปุผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา พรอ้มทัง้เชือ่มโยงใหเ้ห็นความส าคญัของการ
ด าเนนิการตอ่เนือ่งในปีทีเ่สนอขอดว้ย (ไมเ่กนิ 20 บรรทดั)

6. การตอ่ยอดจากโครงการวจัิยอืน่/ความพรอ้มของเทคโนโลยทีีม่ใีนปัจจบุนั (ระบุ
ผลงานวจัิยหรอืนวตักรรมทีเ่ป็นฐานในการน ามาตอ่ยอดของแผนงานบรูณาการ หากม)ี

ชือ่โครงการ/ชือ่เทคโนโลยรีายละเอยีด                           (ไมเ่กนิ 15 บรรทดั)

ความพรอ้มขององคค์วามรู/้เทคโนโลย ี (ไมเ่กนิ 15บรรทดั). 

• 1) แนวทางการด าเนนิงานทางเทคนคิ (ระบกุระบวนการ/ขัน้ตอน/ชว่งเวลา) (ไมเ่กนิ 
30 บรรทดั)

7.  แผนงานการด าเนนิงานวจัิย 



2. งบประมาณ 
(ระบงุบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการด าเนนิงาน รวมงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรแลว้)

ปีทีด่ าเนนิการ ปีงบประมาณ งบประมาณภาครฐั

(ทีเ่สนอขอ)
งบจากภาคเอกชน งบประมาณ

รวม

incash inkind

ปีที ่1 2563 งบประมาณทีต่อ้งการ

ท าค าขอ

(กรณีเป็นแผนงาน/

โครงการตอ่เนือ่งใหใ้ส่

งบประมาณทีไ่ดร้ับการ

จัดสรรแลว้)

หมายถงึ
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มม่กีาร
จา่ยเป็นตวัเงนิ แต่
สามารถประเมนิ
เทยีบ เคยีงมลูคา่
เพือ่ก าหนดเป็นคา่ 
ใชจ้า่ย เชน่ คา่แรง
คนงานในโรงงานที่
ใหม้าชว่ยงาน
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชเ้ครือ่งมอื

ปีที ่2 2564



3) โครงการ/กจิกรรม (รายปี) และภาพรวมงบประมาณราย
โครงการ (ปีงบประมาณ 2563) 

ล าดบั ชือ่โครงการ/ชือ่

เทคโนโลยี
สถานภาพโครงการ หนว่ยงาน ผลผลติของ

โครงการ
งบประมาณ

1.
ใหม/่ตอ่เนือ่ง ระบรุายละเอยีด

ผลผลติทีไ่ดร้ับ

2.

3.

.  4

รวม

4) ความเชือ่มโยงของโครงการภายใตแ้ผนงาน…………………………………………..................



8. ผลผลติ ผลลัพธ ์และผลกระทบ

ระบผุลผลติและผลลัพธ ์ของแผนบรูณาการอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ทัง้นีต้อ้งระบตุวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลัพธ ์( เชงิปรมิาณ คณุภาพ เวลา ตน้ทนุ )

1) ผลผลติสดุทา้ยทีไ่ดจ้ากแผนงาน

2) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยตรงจากผลผลติของแผนงาน

3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้



3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นสงัคม 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หากม)ี



3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ดา้นเศรษฐกจิ

มลูคา่เพิม่แกผ่ลติภณัฑห์รอืบรกิาร (บาท)

มลูคา่การสง่ออก    (บาท)

มลูคา่ทีเ่กดิจากการลดการน าเขา้ (บาท)

การจา้งงาน     (คน)

อืน่ๆ



3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   ดา้นสงัคม/ ดา้นสิง่แวดลอ้ม

สขุภาพอนามัย

คณุภาพชวีติ/ความเป็นอยู่

การศกึษา/การเรยีนรู ้

อืน่ๆ

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หากม)ี

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หากม)ี

9.แนวทางการใชป้ระโยชน/์ขยายผลจากงานวจัิย (ไมเ่กนิ 15 บรรทดั)



เป้าหมายแผน

บรูณาการ/

Outcome 

(เจา้ภาพ)

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผน

บรูณาการ

แนวทาง

ตวัชีว้ดั
แนวทาง

เป้าหมายที ่๓. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

แผนงานวจัิยและ
นวัตกรรมเพือ่ความเป็น

เลศิทางวชิาการ

ผลงานวจัิยทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหา
การด าเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ย

ละ ๕๐ของแผนงาน

แนวทางแกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของหน่วยงาน 
รอ้ยละ ๙๐ ของแผนงาน

แผนงานวจัิยและนวัตกรรมเพือ่
แกปั้ญหาหรอืพัฒนาศกัยภาพ
การท างานของหน่วยงาน

ผลงานวจัิย ทีส่ามารถยืน่
ตพีมิพร์ะดบัชาต ิและ
นานาชาต ิหรอื ยืน่จด
ทะเบยีนสทิธบิตัรรอ้ยละ 

๖๐ ของแผนงาน

ผลงานวจัิยสามารถถกู
น าไปใชอ้า้งองิในระดบัชาต ิ
หรอืระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 

๕๐ ของแผนงาน



เป้าหมายที ่๓. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

องคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

๑. เทคโนโลยฐีาน      (Platform technology)

๑.๑ เทคโนโลยชีวีภาพ    ( Biotechnology  )

๑.๒ เทคโนโลยวีัสด ุ   ( Advanced material technology )

๑.๓ นาโนเทคโนโลย ี   ( Nanotechnology   )

๑.๔ เทคโนโลยดีจิทิัล (Digital technology)



เป้าหมายที ่๓. การวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การสรา้ง
องคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ

๒. องคค์วามรูพ้ ืน้ฐานทางสงัคมและความเป็นมนษุย์

๒.๑   การสรา้งภมูคิุม้กนัทางมรดกวัฒนธรรม 

๒.๒    การสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติปัญญาและศาสนธรรม

๒.๓   การรูเ้ทา่ทนัในพฤตกิรรมความเสีย่งตอ่การเกดิปัญหา
สงัคมและความสญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิภายใตบ้รบิท
สงัคมแหง่ปัญญาและภมูธิรรม

๒.๔ ศาสตรท์างสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และศลิปะ 
วัฒนธรรม



เป้าหมายที ่๓. การวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การสรา้ง
องคค์วามรูพ้ืน้ฐานของประเทศ

๓. การวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

( Frontier Research    )

๓.๑ วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ    ( Natural science   )

๓.๒ วศิวกรรม                 ( Engineering   )

๓.๓ วทิยาศาสตรข์อ้มลู     ( Data science  )

๓.๔ วทิยาศาสตรช์วีภาพ     ( Life science  )

๓.๕ วทิยาศาสตรส์มอง        ( Brain science  )

๓.๖ เศรษฐศาสตรพ์ฤตกิรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกจิยคุใหม ่

๓.๗ ประสาทวทิยาและพฤตกิรรมการรูค้ดิ (Neuro science and cognitive 
behavior)



เป้าหมายที ่3. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ
(Basic research)

วัตถปุระสงค์

ประเทศมอีงคค์วามรูพ้ืน้ฐานและงานวจัิยเพือ่สรา้ง
ความเป็นเลศิทางวชิาการทีเ่พยีงพอ     ตอ่การ
พัฒนาประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม     ให ้
สามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รี และ
ประชาชนอยูด่มีสีขุ มคีณุภาพชวีติทีด่ี



ประเด็นส าคญัเป้าหมายที ่3

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการระบวุตัถปุระสงค ์ สือ่ความ 
หมายชดัเจน  และมขีอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา

2.แผนการสง่เสรมิการวจัิยและนวตักรรมเพือ่เป็นฐานความรู ้

2.1  ความเป็นไปไดท้างวชิาการ   เป็นองคค์วามรูห้ลกัที่
สามารถน าไปเป็นฐานสาหรับการวจัิยตอ่ยอด สรา้งความเป็น
เลศิทางวชิาการ สามารถตพีมิพใ์นระดบัชาต ินานาชาต ิจด
ทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืสามารถน าไปใช ้
แกปั้ญหาเพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงาน

2.2 ความเป็นไปไดใ้นการน าไปพัฒนาตอ่ยอด   องคค์วามรู ้
ทีส่ามารถไปประยกุต ์หรอืพัฒนาเป็นตน้แบบ หรอืขยายผลสู่
การใชป้ระโยชนไ์ด ้



ประเด็นส าคญัเป้าหมายที ่3

3.ความพรอ้มของหน่วยงาน   หน่วยงานมรีะบบการบรหิาร
จัดการทีด่ ี/หน่วยงานหรอืนักวจัิยมผีลงานเป็นทีย่อมรับใน
สาขานัน้ๆ

4.  ตอบตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน (ขอ้ใดขอ้หนึง่)

4.1 องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิยสามารถน าไปใชอ้า้งองิ
ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาต ิน าไปตอ่ยอดเชงิลกึ พัฒนา
เป็นฐานเทคโนโลย ีรอ้ยละ 50

4.2 องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจัิยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงานและสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ

ความ
สอดคล้อง

ผลงานวิจัยถูก
น าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

oผลงานวิจัยถูก
ใช้ในการ
แก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแผนงานมี
คุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและเทคนิค

o มีความคุ้มค่า

o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ/
โครงการวิจัย
ภายใต้แผน
บูรณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

ประสิทธิผล

o คุณภาพของผลงานที่จะเกิดขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

oมีผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงวิชาการ เชิง
นโยบาย เชิงสังคม เชิงพาณิชย์

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนนิงาน

o ผลงานวิจัย
สามารถยื่น
ตีพิมพ์
ระดับชาติและ
นานาชาติหรือ
ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร

o ได้แนวทาง
แก้ไขปัญหา
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

1.ความสอดคลอ้ง         (  20  คะแนน )

2.ประสทิธภิาพ            (  30  คะแนน )

3.ประสทิธผิล                (  20  คะแนน )

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  ( 15  คะแนน )  

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน 
(  15  คะแนน )



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

1.ความสอดคลอ้ง(  20  คะแนน )

1.1  ผลงานวจัิยถกูน าไปใชอ้า้งองิในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ

1.2 ผลงานวจัิยถกูใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน

1.3 ตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตร์

1.4 ตามตวัชีว้ดัเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

1.5 ตามตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน

1.6  กบัเป้าหมายและตวัชีว้ดัของยทุธศาสตรแ์ละ
หรอืเป้าหมายของแผนงาน



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

2.ประสทิธภิาพ   (  30  คะแนน )

2.1 ขอ้เสนอแผนงานมคีณุภาพทัง้ดา้นวชิาการและ
เทคนคิ

2.2 มคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์อง
ผลการวจัิย

2.3 มคีวามสอดคลอ้งของชดุโครงการ/
โครงการวจัิยภายใตแ้ผนบรูณาการ

2.4 มโีอกาสของความส าเร็จสงูความเหมาะสมของ
คณะนักวจัิย/ของงบประมาณ/ของอปุกรณก์ารวจัิย



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

3.ประสทิธผิล  (  20  คะแนน )

3.1 คณุภาพของผลงานทีจ่ะเกดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

3.2  มมีาตรฐานทีก่ าหนดทีส่อดคลอ้งตามเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูณาการ



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

4.ผลกระทบและความย ัง่ยนื  (  15คะแนน )

4.1 ผูท้ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชนห์รอืตอ่ยอดในเชงิ
วชิาการ เชงินโยบาย เชงิสงัคม เชงิพาณชิย์

4.2  ผลกระทบในเชงิบวกทีค่าดวา่จะเกดิในระยะ
ยาวดา้นใดดา้นหนึง่หรอืหลายดา้น



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

5.ตอบตวัชีว้ดัแนวทางการด าเนนิงาน   
(  15  คะแนน )

5.1  ผลงานวจัิยสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาตแิละ
นานาชาตหิรอืยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัร

5.2   ไดแ้นวทางแกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน



เกณฑก์ารพจิารณาประสทิธภิาพ
ของหนว่ยงานในการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ประสทิธภิาพของหน่วยงานในการใชจ้า่ย
งบประมาณแผนบรูณาการวจัิยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตอ้งไมต่ า่กวา่ 90%

2. ประสทิธภิาพของหน่วยงานในการใชจ้า่ย
งบประมาณวจัิยและการสง่ผลงานวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ 
ระหวา่งปีงบประมาณ 2556 – 2560 โดยใชค้า่เฉลีย่
ของแตล่ะหน่วยงาน ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่คา่เฉลีย่ของ
หน่วยงานทั่วประเทศ





( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )
สนับสนุนอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคสูง คาดว่าสามารถ
น าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดแนวทางได้อย่างชัดเจน มีศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์สูงเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าในการวิจัย



( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค คาดว่าสามารถน าส่งผลผลิต
ตามตัวชี้วัดแนวทางได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค แต่จ าเป็นต้องบริหารจัดการ
จึงจะสามารถน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดได้ ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล



( ๕๐ - ๕๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคค่อนข้างน้อย ต้องบริหาร
จัดการและปรับปรุงเพื่อให้สามารถน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัด หากปรับปรุงจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



( ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน )
ยังไม่สมควรสนับสนุน ความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคไม่ชัดเจน ไม่เป็น
การวิจัยใหม่หรือพัฒนาจากงานวิจัยเดิมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้

๔. สรปุผลการประเมนิ

70



สรปุผลการประเมนิ

 ( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )

สนบัสนนุอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิสงู คาดวา่
สามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางไดอ้ยา่งชดัเจน มศีกัย ภาพใน

การน าไปใชป้ระโยชนส์งูเป็นรปูธรรมและคุม้คา่ในการวจัิย

 ( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )                                         
สนบัสนนุ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ คาดวา่สามารถ
น าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้

( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )

สนบัสนนุ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ แตจ่ าเป็นตอ้ง
บรหิารจดัการจงึจะสามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัได้ ข ึน้กบั
นโยบายของรฐับาล



 (   ๕๐ - ๕๙ คะแนน )

• สนบัสนนุ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิคอ่นขา้ง
นอ้ย ตอ้งบรหิารจดัการและปรบัปรงุเพือ่ใหส้ามารถน าสง่
ผลผลติตามตวัชีว้ดั หากปรบัปรงุจะสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้

 (   ต า่กวา่ ๕๐ คะแนน  )

ยงัไมส่มควรสนบัสนนุ ความเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/
เทคนคิไมช่ดัเจน ไมเ่ป็นการวจิยัใหมห่รอืพฒันาจาก
งานวจิยัเดมิหรอืถา่ยทอดองคค์วามรู ้

สรปุผลการประเมนิ



หลักการคิด โครงการวิจัย

หัวข้อวิจัย

เป้าหมาย

ปัญหา

ที่มา

วัตถุประสงค์ 
out put

Review

User 
ความคุ้มค่า

วิธีวิจัย 
IP



หลักการคิด แผนโครงการ

Over all Goal

หัวข้อวิจัย

เป้าหมาย

ปัญหา

ที่มา

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุ
โครงการวจัิย

1.ก าหนดแนวทางการ พจิารณา Topic หลกัโดยมเีป้าหมายที่
ชดัเจน

2. ก าหนด Topic รองทีน่ าไปสูว่ตัถปุระสงคร์วมของ Topic หลกั

3. ตดั Topic รองทีไ่มส่มัพันธเ์ชือ่มโยงกบัTopic หลกัออก

4. ก าหนดประเด็นหลกัใน Topic หลกั และ Topic รอง

5 ก าหนดชือ่แผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

6 ก าหนดชือ่โครงการวจัิยภายใตก้รอบแผนงานวจัิย

7. พจิารณาความส าคญัและทีม่าของปัญหาหลกัของแผน
งานวจัิยทีส่อดคลอ้ง

8. ก าหนด วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของแผนงานวจัิย

9. ค านงึถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากแผนงานวจัิย



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุ
โครงการวจัิย

10. ก าหนดกรอบแนวคดิเชือ่มโยงระหวา่งโครงการวจัิยตา่งๆ 
ทีจ่ะน าไปสแูผนงานวจัิย

11. ก าหนดขอบเขตของแผนงานวจัิยทีค่ลอบคลมุโครงการ 
วจัิยยอ่ยภายใตแ้ผนงาน

12. การจัดท างบประมาณคา่ใชจ้า่ยของแผนงานวจัิย
ทัง้หมดตอ้งเหมาะสมกบัแผนงานและแผนเงนิทีส่อดคลอ้ง
ไปดว้ยกนัทัง้แผนงานมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหง้านนัน้
ประสบผลและประสบความส าเร็จ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

13. ก าหนดผูรั้บผดิชอบเป็นหัวหนา้แผนงานวจัิยและเป็น
หัวหนา้โครงการวจัิยในแตล่ะโครงการทีเ่ป็นผูท้ีท่กุคนใน
แผนงานโครงการยอมรับ

14. มอบหมายใหห้ัวหนา้แผนงานวจัิยและหัวหนา้
โครงการวจัิยและผูร้ว่มวจัิยไปด าเนนิการจัดท ารายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์การเขยีนขอ้เสนอการวจัิยทีส่อดคลอ้งกับ
แผนงานและโครงการวจัิยยอ่ย

15. ปรับปรงุรายละเอยีดตา่งๆใหถ้กูตอ้งเหมาะสม และจัดท า
เป็นแผนงานโครงการ

16.ประชมุรว่มกนัและตรวจสอบความถกูตอ้งและความ
ซ ้าซอ้นของโครงการ เพือ่ปรับปรงุแกไ้ข



หลกัการท าโครงการวจัิยยอ่ย
1.การจัดท าโครงการยอ่ยในชดุโครงการวจัิย มคี าอธบิายวธิกีาร
วจัิยในระดบัแผนงาน ทีต่อ้งมกีารสงัเคราะหผ์ลรวมจากชดุ
โครงการยอ่ยทัง้หมด

2.โครงการวจัิยยอ่ยควรเชือ่มโยงเพือ่ตอบค าถามวจัิยของ
แผนงานโครงการวจัิยหลัก

3 ก าหนดกรอบความคดิของแผนงานโครงการ

(โครงการหลกั) กอ่นใหช้ดัเจน

4. จ าแนกโครงการยอ่ยทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด

5. โครงการยอ่ยควรด าเนนิการไดพ้รอ้มกนั เป็นโครงการที่
สามารถท าคูข่นาน ไมใ่ชโ่ครงการทีต่อ้งรอผลการวจัิยกอ่นหนา้ 
(จะท าไมเ่สร็จใน1ปีงบประมาณ)



เปรยีบเทยีบแผนงานวจิยักบัโครงการวจิยั

แผนงาน

1. เป็นโครงการวจัิยขนาดใหญ่

2. มคีวามเชือ่มโยงกบัโครงการวจัิย
ยอ่ยอืน่ๆ

3. สามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณชิยห์รอืแกปั้ญหาได ้

4. ท าการวจัิยหลายสาขา

5. ท าการวจัิยครบวงจร

6. มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการนาไปใช ้
ประโยชน์

โครงการวจิยั

1. เป็นโครงการวจัิยขนาดเล็ก

2. มคีวามเชือ่มโยงกบัโครงการวจัิยอืน่
นอ้ย

3. สว่นมากน าไปใชป้ระโยชนใ์นทาง
วชิาการ

4. ท าการวจัิยสาขาเดยีว

5. ไมค่รบวงจรของการวจัิย

6. ขาดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการ
น าไปใชป้ระโยชน์



ท าไมถงึท าแผนงานวจัิยหรอืชดุ
โครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

1. การก าหนดโจทยว์จัิยหรอืคดิโจทยว์จัิยคอ่นขา้งยาก  
เพราะตอ้งคดิโจทยท์ีค่ลอบคลมุปัญหาของโครงการวจัิย
ยอ่ยเพราะการตัง้โจทยต์อ้งคลอบคลมุโครงการยอ่ยทัง้หมด

2. การจัดทมีคณะนักวจัิยทีม่คีวามช านาญและมปีระสบการณ์
ทีม่าท างานรว่มกนัในรปูแบบสหสาขาวชิาและมเีป้าหมาย
วจัิยเดยีวกนัคอ่นขา้งยาก

3. การรว่มมอืประสานงานระหวา่งนักวจัิยตา่งสาขา  และตา่ง
หน่วยงานจะเป็นไปไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจัดท า
โครงการวจัิยตา่งๆเพือ่ใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ



ท าไมถงึท าแผนงานวจัิยหรอืชดุ
โครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

4.ศกัยภาพ / ความสามารถในการบรหิารงานวจัิยในลกัษณะ
แผนงาน/ ชดุโครงการวจัิย และการยอมรับของนักวจัิยซึง่กนั
และกนั  ตอ้งใชศ้าสตรแ์ละศลิป์  และมอืประสานสบิทศิ

5. การพัฒนาแผนงานโครงการรายละเอยีดของชดุ
โครงการวจัิยตอ้งใช ้เวลาและตอ้งใชผู้ม้ปีระสบการณใ์นการ
ท างาน

6. ใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงูมากและใชเ้วลาในการวจัิยนาน



1. ชือ่เรือ่ง

2. วตัถ ุประสงค์

3. ความ ส าคญั
และทีม่าของ
ปัญหา

4. และกจิกรรม
ไมส่อดคลอ้ง
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน

1.การคน้ควา้
ตรวจเอกสาร
ทีผู่อ้ ืน่ท า
มาแลว้นอ้ย

2. ตรวจเอกสาร
เกา่และไม่
เกีย่วไมม่ี
รายละเอยีด

ขาดความเชือ่มโยง ไมช่ีป้ระเด็น การตรวจเอกสาร

1. ความ ส าคญัและ
ทีม่าของปัญหา   
เขยีนความเป็นมา
ของโครงการยาวมาก 

2.ไมช่ีป้ระเด็นและไม่
ระบคุวามส าคญั
3. ไมเ่ห็นปัญหาทีจ่ะ
วจัิย เห็นแตส่ ิง่ที่
ผูว้จัิยอยากวจัิย



1.ไมแ่สดงราย ละ 
เอยีดของแผนกจิ 
กรรมทีด่ าเนนิงาน

2.เขยีนแผนกจิกรรม
ไมช่ดัเจน ไมส่อด 
คลอ้งกบัวัตถ ุประ 
สงค ์ ระเบยีบวธิวีจัิย
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน

1.กรอบความคดิ
ของการวิจัยไม่
สมเหตสุมผล

แผนด าเนนิงาน ระเบยีบวธิวีจิยั กรอบความคดิ

1.วธิดี าเนนิการวจัิย
สัน้มาก เขยีนใน
ลกัษณะ เป็นวธิกีาร
วจัิยทั่วไปไมม่รีาย 
ละเอยีดทีส่อดคลอ้ง
กบัสิง่ทีจ่ะวจัิย
2.วางแผนการทด 
ลองผดิ
3.ก าหนดกลุม่
ตวัอยา่งไมเ่หมาะสม



1.ตัง้งบประมาณมาก 

เกนิความจ าเป็น

2.งบประมาณที ่

เสนอขอไมแ่สดง 

รายจา่ยทีส่ะทอ้น

กจิกรรมการวจัิยตาม

วัตถปุระสงคข์องการ

วจัิย
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โครงการทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน

1.เขยีนโครงการ
ตามความสนใจ

ของนักวจัิยโดย

ไมค่ านงึถงี

ผูใ้ชป้ระโยชน์

2. ผูใ้ชป้ระโยชนไ์ม่

มสีว่นรว่มในประเด็น

โจทยว์จัิย

งบประมาณ หวัหน า้โครงการ การใชป้ระโยชน์

1.ไมม่ปีระสบการณ์ 
แตเ่ขยีนโครงการ
ใหญ ่เกนิไป

2. จ านวนนักวจัิยไม่
เหมาะสม  มาก
เกนิไปและนอ้ย
เกนิไป



โครงการทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยั

1.สว่นใหญ ่นักวจัิย
มขีอ้มลูงานวจัิย
พืน้ฐานมาแลว้
ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ใหม่
ทัง้หมด

2.คณะนักวจัิยมี
ประสบการณ์เรือ่ง
นัน้มาตอ่เนือ่ง 
ท างานมาดา้นนี้
โดยตลอด

3.ผลงานวจัิยทีผ่า่นมา
ของนักวจัิยประสบความ
สาเร็จมาแตก่วา่จะผา่น
มาไดก้็เคยผา่นความ
ลม้เหลวแตน่ ามาใชเ้ป็น
บทเรยีนส าคญัมา
แกปั้ญหาไมท่อ้ถอย



โครงการทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยั

4.ลักษณะของงานวจัิย
จะเป็นงานวจัิยทีม่กีารบรู
ณาการ เชือ่มโยง
โครงการยอ่ยเขา้ดว้ยกนั
แบบสหสาขาวชิาการ
ไมใ่ชโ่ครงการวจัิยเดีย่วๆ

5.มกีารบรูณาการการ
ท างานแบบรว่มกนักบั
สถาบนัการศกึษา
เดยีวกนัแตต่า่งคณะ/
หรอืบรูณาการแบบตา่ง
มหาวทิยาลัยยจะดกีวา่
ท าจากหน่วยงานเดยีว
เทา่นัน้



88

ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ
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สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ ี่กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย

(ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ  (วช.)

196 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ตอ่ 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 



ขอบคณุคะ่

www.nrct.go.th


