
แนะน ำกำรขอทุนวจิยั วช.

อไุร เช้ือเยน็
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแผนงำนและโครงกำรพเิศษและเร่งด่วน

กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวจิัย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.)

การประขุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา



บทบำท วช.
จดัท ำแผนบูรณำกำรงบประมำณกำรวจิยัและนวตักรรม (รวมทั้ง
จดัล ำดบัควำมส ำคญังำนวจิยั) ผ่ำนระบบ NRMS

กำรติดตำมและประเมินผลกำรวจิยัของประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวจิยั รวมทั้งรำงวลันักวจิัยดเีด่น
แห่งชำตแิละรำงวลัส่ิงประดษิฐ์

ให้บริกำรข้อมูลงำนวจิยัต่ำงๆ  โดย ระบบ TNRR, 

NRMS



อุปสรรค งำนวจิัยไทย
•ปัญหำในด้ำนแผนและนโยบำย ขำดทศิทำง-ควำมชัดเจน-กำร
ยอมรับ ขำดโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีส่นับสนุน ขำดแคลนบุคลำกร 
งบประมำณสนับสนุนไม่เพยีงพอ และขำดระบบพฒันำแบบบูรณำ
กำร
•ทีผ่่ำนมำกำรวจิยัยงัไม่เป็นไปเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศเป็นลกัษณะขบัเคล่ือนโดยควำมต้องกำรของผู้วจิยั
เป็นทีต่ั้งมำกกว่ำควำมต้องกำรของประเทศ
•ขำดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผู้วจิยักบัผู้ทีค่วรใช้ผลงำนวจิยั ท ำให้
งำนวจิยัส่วนใหญ่อยู่บนหิง้ ไม่ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ ไม่ถูกน ำมำต่อ
ยอดให้สำมำรถประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม





การขอทุนวิจัย
•แหล่งทุนวจิัย – ภายใน+ภายนอก
•การตดิตามข่าวสาร/การประกาศรับทุนวจิัย /การสืบค้น
ข้อมูลวจัิย
•การศกึษาเงื่อนไขการขอทุนวิจัยและโจทย์วจิัย
•การเขียนข้อเสนอการวจิัยให้น าส่งผลผลิต ผลลัพธ์ตรง
ตามกรอบการวจิัย
•การส่งข้อเสนอการวจิัย
•การน าเสนอข้อเสนอการวจิัย ให้โดนใจกรรมการฯ
•การท าสัญญารับทุนและรายงานผล



แหล่งทุนวจิัย
• แหล่งทุนวิจัยภายใน

- งบประมาณแผ่นดนิ (ภายใต้แผนบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม – ตัง้ไว้ที่
หน่วยงานตนเอง (บริหารโดยส านักวิจัยและพฒันา)

- งบประมาณแผ่นดนิ (ภายใต้แผนบรูณาการ อื่นๆ เช่น แผนงานบรูณาการ
ส่งเสริมการพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (งบตัง้ที่จังหวัด)

- เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยตนเอง

• แหล่งทุนวิจัยภายนอก

- หน่วยบริหารทุนต่างๆ เช่น คอบช.

สกว. สวก. สกอ. สวทน.

สวทช. วช.- สพภ.



กำรติดตำมข่ำวสำร/ กำรประกำศรับทุน
วจิัย /กำรสืบค้นข้อมูลวจิัย
จำก website ของแหล่งทุน

เช่น วช. nrct.go.th
nrms.go.th

ท ำให้รู้ว่ำใครก ำลงัท ำอะไร ท ำอะไรไปแล้ว
แหล่งทุนไหนก ำลงัเปิดรับข้อเสนอกำรวจิัยบ้ำง เร่ืองอะไร



nrct.go.th  วช. - ประกำศรับข้อเสนอกำรวจิยั



ข่าวประชาสมัพนัธ์ของแหล่งทุนอ่ืน





nrms.go.th  ข่าวทุน + สืบคน้งานวิจยั





ค้น    “ไข้หวดันก” (ข้อมูลงำนวจิัยงบแผ่นดนิตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมำ)



trf.or.th  สกว.            ข่าวทุน + สืบคน้งานวิจยั



arda.or.th  สวก.            ข่าวทุน + สืบคน้งานวจิยั



การศึกษาเงื่อนไขการขอทุนวิจัยและโจทย์วิจัย

เช่น nrms.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- อ่านและศกึษาข้อมูลให้ละเอียด
เช่น ช่ือทุน ก าหนดเวลาส่ง ส่งที่ไหน ในระบบอะไร?

คู่มือ
แบบฟอร์มข้อเสนอการวจิัย
เงื่อนไขการขอทุน 

ฯลฯ



แหล่งทุนวจิัย
• แหล่งทุนวิจัยภายใน

- งบประมาณแผ่นดนิ (ภายใต้แผนบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม – ตัง้ไว้ที่
หน่วยงานตนเอง (บริหารโดยส านักวิจัยและพฒันา)

- งบประมาณแผ่นดนิ (ภายใต้แผนบรูณาการ อื่นๆ เช่น แผนงานบรูณาการ
ส่งเสริมการพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (งบตัง้ที่จังหวัด)

- เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยตนเอง

• แหล่งทุนวิจัยภายนอก

- หน่วยบริหารทุนต่างๆ เช่น คอบช.

สกว. สวก. สกอ.

สวทช. วช.- สพภ.



แผนงำนบูรณำกำรงบประมำณ
หลกักำรและเหตุผล

เพื่อใหก้ระบวนการจดัท างบประมาณเป็นเคร่ืองมือจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมใหก้ระทรวงและหน่วยงานท างานร่วมกนัในลกัษณะประสานเช่ือมโยงแบบเครือข่าย ท่ีน าไปสู่
การบรรลุจุดมุ่งหมายและตวัช้ีวดัร่วมกนั โดยมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบองคร์วม ค านึงถึงหลกั
ประหยดั ความคุม้ค่า มุ่งใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการใชจ่้ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัท า
งบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ โดยก าหนดใหมี้แผนงานบูรณาการเร่ืองส าคญั จ านวน
24 เร่ือง ท่ีสอดคลอ้งกบัร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 นโยบายความมัน่คงแห่งชาติและนโยบายส าคญัของรัฐบาล เพื่อใชแ้ผนงานบูรณาการเป็น
กลไกขบัเคล่ือนการด าเนินงานของหน่วยงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ท่ีไดก้ าหนด
ไว ้โดยมีวตัถุประสงคข์องแผนงานเป็นกรอบในการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายใหแ้ผนงานบูรณาการท า
หนา้ท่ีเช่ือมโยงภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัร่วมกนั



วตัถุประสงค์
(1) เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณตามนโยบายเร่ืองส าคญัเร่งด่วนของ

รัฐบาล ท่ีมีการด าเนินงานหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป โดยก าหนด
เป็นแผนงานบูรณาการ แผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของแต่
ละหน่วยงาน ใหมี้เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานท่ีมีความเช่ือมโยง 
สอดคลอ้ง สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าและไม่ซ ้า
ซอ้นกนั รวมทั้งใหมี้การจดัท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน

(2) เพื่อใหก้ารจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ 
เป็นกลไกขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์และนโยบายเร่ืองส าคญั
เร่งด่วนของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจา้ภาพเป็น
ผูรั้บผดิชอบและมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผู ้
ก ากบั ดูแล ติดตามการด าเนินงานใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม มีความชดัเจนของ
ขอบเขต เป้าหมาย ตวัช้ีวดั แนวทางการด าเนินงานและหน่วยด าเนินงาน ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด



ปี 2562 มี 24 แผนบูรณำกำร 
1. แผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. แผนงานบูรณาการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์
3. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด
4. แผนงานบูรณาการพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ 
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว กีฬา และวฒันธรรม 
6. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
7. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสู่สากล 
8. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
9. แผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
10. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
11. แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
12. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม



13. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
14. แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้้ใหมี้คุณภาพ เท่าเทียม
และทัว่ถึง
15. แผนงานบูรณาการพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 
16. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอาย ุ
17. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 
18. แผนงานบูรณาการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจดัการมลพิษและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
19. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
20. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยติุธรรม 
21. แผนงานบูรณาการพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
22. แผนงานบูรณาการพฒันาพ้ืนท่ีระดบัภาค 
23. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
24. แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพฒันำจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบ
บูรณำกำร



แหล่งทุนภายใน - หน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณแผ่นดนิ
ภายใต้แผนบูรณาการวจิัยและนวัตกรรม

• หน่วยงานก าหนดเป้าหมายการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและแผน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

• นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านหน่วยงานของตนเอง (ผู้ประสาน)
• หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมและพจิารณาจัดท าเป็นแผนวิจัยบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมและจัดล าดับความส าคัญ

• ส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช.ผ่านระบบ NRMS 

• วช.+สวทน. โดยทมีผู้ทรงคุณวุฒจิะพจิารณารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยทางวิชาการ 
• ส่งต่อผลการพจิารณาให้ส านักงบประมาณพจิารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความ
เหน็ชอบ

• กรรมาธิการฯ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
• ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของนักวิจัยโดยตรงตาม
พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖.....

•วช.+สวทน. ตดิตามผลการด าเนินงาน





กรอบกำรวจิยัและเป้ำหมำยกำรวจิยั (แผนบูรณำกำรฯ)

1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564)
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

2563 (เจ้าภาพ วช.+สวทน. – ส านักงบประมาณเป็นผู้จัดท า
แผนประจ าป)ี

4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี





เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD

อยู่ในล ำดับ 1 ใน 30

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
R&D ต่อ GDP

สัดส่วนการลงทนุ R&D ของ 
ภาคเอกชน : ภาครัฐ

สัดส่วนการลงทนุ R&D ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน

70 : 30

สัดส่วนบุคลากรดา้น R&D

เพิ่มเป็น 1.5 %

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับ
ค่าใช้จ่าย R&D

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายใน
ประเทศ 

25 คน

ประชำกร 10,000 คน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 20%

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ

ไม่น้อยกว่ำ 30% 
ของผลงำนทั้งหมด

เป้ำหมำยที่ 1
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป้ำหมำยที่ 2
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

55 : 25 : 20

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม



























กำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้น ำส่งผลผลติ ผลลพัธ์ตรงตำมกรอบกำรวิจัย
กำรเขยีนข้อเสนอกำรวจิัยแบบบูรณำกำร
บูรณาการหน่วยงาน + บูรณาการสหสาขาวิชาการ

หน่วยงานวจิัยจัดท าแผนงานวจิัยแบบบูรณาการ
• นักวิจัยท าข้อเสนอการวจิัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ของหน่วยงาน หรือ เป้าหมายแผนบูรณาการฯ เสนอหน่วยงานให้
บูรณาการให้
• นักวิจัยรวมทีมเขียนแผนงานวจิัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจของหน่วยงาน หรือ เป้าหมายแผนบูรณาการฯ เสนอ
หน่วยงาน (นักวิจัยบูรณาการเองก่อนเสนอ)
•หน่วยงานพจิารณาเบือ้งต้น และจัดล าดับความส าคัญ

ส่งข้อมูลเข้าระบบ NRMS



กำรพจิำรณำ

• จดัส่งขอ้เสนอแผนงานใหค้ณะผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา 
โดยแต่ละแผนงานจะมีผูท้รงคุณวฒิุ อยา่งนอ้ย 3 คน 
พิจารณาผา่นระบบออนไลนห์รือทางเอกสาร
• จดัประชุมคณะผูท้รงคุณวฒิุเพื่อสรุปผลการพิจารณา 
กรณีแผนงานท่ีมีมูลค่า 50 ลา้นบาทข้ึนไป    จะจดัให้
หน่วยงานส่งผูแ้ทนหรือนกัวจิยัมาน าเสนอหรือช้ีแจง
แผนงานต่อคณะผูท้รงคุณวฒิุ



เกณฑ์กำรพจิำรณำ
1. เกณฑก์ารพิจารณารายแผนงาน/โครงการ

1) ความสอดคลอ้ง (Relevance) กบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัของยทุธศาสตร์ และ/หรือเป้าหมายของหน่วยงาน
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เม่ือเทียบกบังบประมาณ และผลงานท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้ง ความเป็น  ไปไดท้างวิชาการ

และโอกาสของความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ
3) ประสิทธิผล (Effectiveness) เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนกบัเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
4) ผลกระทบ (Impact) มีผลกระทบในเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยยะยาว ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน

(เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต)
5) ความยัง่ยนื (Sustainability) มีผูท่ี้จะน าผลงานท่ีจะเกิดข้ึนไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์  เชิงสงัคม/ชุมชน เชิงนโยบาย

หรือเชิงวิชาการ
2. เกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการใชจ่้ายงบประมาณ

1) ประสิทธิภาพของหน่วยงานในการใชจ่้ายงบประมาณแผนบูรณาการวิจยัและนวตักรรม    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 90%

2) ประสิทธิภาพของหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัยและการส่งผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2556 – 2560 โดยใชค่้าเฉล่ียของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของหน่วยงาน  ทัว่ประเทศ



กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรวจิัย
และผลกำรด ำเนินงำน
• ตดิตำมทุกไตรมำส โดยผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนของท่ำน
จะเป็นผู้รำยงำนในระบบ NRMS
• ติดตำมกำรใช้งบประมำณและผลงำนวจิยั



กำรติดตำมงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560
ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ต้นแบบระดับห้องปฏบิัติการ 
หรือ กึ่งอุตสาหกรรม

พัฒนาต้นแบบ
อุตสาหกรรม

จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ได้

ขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เชิงพำณิชย์ จัดตั้งบริษัท
(Spin off)

เชิงสังคม
-

นโยบำย

เชิงวิชำกำร

โครงสร้ำง
พื้นฐำน

ก ำหนดนโยบำย
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี/

องค์ควำมรู้
ผลงานตีพิมพ์

ระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ์

ระดับนานาชาติ
พัฒนำเชิงพื้นที่/
พัฒนำหน่วยงำน

หนังสือ หลักสูตร
ผลงานตีพิมพ์

ระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ
กำรอ้ำงอิง
Citation

ให้บริกำรหน่วยงำนอื่น
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ของประเทศจัดจ้างตามระเบียบ
ใช้ประโยชน์ภายใน

หน่วยงาน





แหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น คอบช.
(ขอทุนได้ทั้งภำครัฐและเอกชน)



กำรบริหำรทุนร่วมกนั
•กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวจัิยแนวใหม่แบบมุ่งเป้ำ มีกำรแบ่งหน้ำทีก่ำร
ท ำงำนชัดเจนระหว่ำงหน่วยให้ทุนตำมควำมเช่ียวชำญของแต่ละหน่วย
• ร่วมกนัท ำกรอบวิจัย (ทุนวจัิยมุ่งเป้ำ)
•สำมำรถแก้ไขปัญหำและขับเคล่ือนไปตำมทศิทำงเดียวกนั ไม่ซ ้ำซ้อน
และมองเห็นภำพรวมของงำนวจิัยที่ยังไม่ครบถ้วน 
• มีเป้ำหมำยให้เกดิกำรใช้งบประมำณทีมี่อยู่อย่ำงจ ำกดัของประเทศ ให้
เกดิประสิทธิภำพสูงสุด
•กำรรับข้อเสนอโครงกำรวจิัยจะเปิดรับร่วมกนัผ่ำนระบบ NRMS 

(National Research Management Systems) เป็นระบบ Single 
Window โดยใช้มำตรฐำนเดียวกนั



ทุนที ่คอบช. บริหำรร่วมกนั
• ทุนวจิยัมุ่งเป้ำ (งบประมำณตั้งไว้ที่ คอบช.)
• ทุนวจิยัท้ำทำยไทย (งบประมำณตั้งไว้ที่ วช.)

เน้นกำรวจิัยแบบบูรณำกำร- ชุดโครงกำร



ทุนวิจยัมุ่งเป้า

การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

ทุนวิจยัมุ่งเป้า

การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

ข้ำว สวก. 
มันส ำปะหลงั สวทช. 
ยำงพำรำ สกว. 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน สกว. 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว สกว. 

ปีงบประมำณ 2562



กำรแพทย์และสำธำรณสุข สวรส. 
อ้อยและน ้ำตำล สกว. 
อำหำรเพ่ือคุณค่ำและควำมปลอดภัย
ส ำหรับผู้บริโภค และกำรค้ำ

สวก. 

ปำล์มน ้ำมัน สวก. 
กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง สวทช. 

กำรวจิยัมุ่งเป้ำ (ต่อ)



กำรวจิยัมุ่งเป้ำ (ต่อ)

สมุนไพรไทย อำหำรเสริมและสปำ สวก. 

กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ วช. 

วสิำหกจิชุมชน และวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) สกว. 

วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ สวรส. 

ส่ิงแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และระบบนิเวศ สพภ.

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ สพภ.

กำรพฒันำเศรษฐกจิจำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สพภ.



ประชำคมอำเซียน สกว. 

มนุษยศำสตร์ สกว. 

สัตว์เศรษฐกจิ สวก. 

พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไม้ประดับ) สวก. 

กำรบริหำรจัดกำรน ำ้ สวก. 

พลำสติกชีวภำพ สพภ.

กำรวจิยัมุ่งเป้ำ (ต่อ)



ค ำเตือน
•ศึกษำวธีิลงทะเบียนในระบบ NRMS ให้ละเอยีด
•สมัครเป็นนักวจิัยในระบบ NRMS ก่อน อย่ำสมัครวนั
สุดท้ำยทีจ่ะปิดระบบรับข้อเสนอกำรวจัิย
•อย่ำส่งข้อเสนอกำรวจัิยในวนัสุดท้ำย
•ต้องส่งให้ถูกกลุ่มเร่ือง
•ส่งเอกสำรให้ถูกที่



อย่ำลืม
ต้องใช้แบบฟอร์มขอทุนให้
ถูกตำมแหล่งทุนทีข่อ

กรอกเบอร์มือถือในเล่ม
ข้อเสนอกำรวจิัยด้วย



กำรพจิำรณำข้อเสนอกำรวจิัย
• คณะกรรมกำรวชิำกำรพจิำรณำเอกสำร
ให้ผู้ทีผ่่ำนเบ้ืองต้น มำน ำเสนอกำรวจิัย

• คณะกรรมกำรกลัน่กรองงบประมำณ
• คณะกรรมกำรก ำกบัแผนงำนวจิยัมุ่งเป้ำแต่

ละกลุ่มเร่ือง
• ท ำสัญญำรับทุน (ระหว่ำงหน่วยบริหำรทุน

และหน่วยงำนต้นสังกดัของนักวจิัย)



ประเดน็กำรพจิำรณำแผนงำน
1.  เง่ือนไขข้อเสนอกำรวจิัย
-ตรงตามกรอบการวจิยัท่ี คอบช. หรือหน่วยงานก าหนด 
-- การบูรณาการระหวา่งสาขาวิชาการ
- การสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่
- หลกัฐานรองรับวา่มีผูต้อ้งการผลงานวจิยัหรือผูต้อ้งการผลงานวจิยัใหค้วามร่วมมือ 

(ถา้มี)
2.  ควำมเช่ือมโยงของแผนงำนวจิัย
- ช่ือแผนงานวิจยั - ความส าคญัของท่ีมาของปัญหา
- ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ - องคป์ระกอบของคณะผูบ้ริหารแผนงานวิจยั
- ความเช่ือมโยงของโครงการวิจยัในแผนงาน 
- แผนการบริหารแผนงานวิจยัและแผนการด าเนินงาน
3.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกแผนงำนวจิัย 
- ผลผลิต - ผลลพัธ์ - ผลกระทบ 

กำรพจิำรณำของผู้ทรงคุณวุฒิ



การพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุ

1.  ควำมสมเหตุสมผลของแผนงำนวจิัย (เช่น  ปัจจัยท่ีเอือ้ และไม่เอือ้ต่อความส าเร็จของ
โครงการ ขาดโครงการย่อยท่ีควรจะมแีละเป็นส่วนส าคัญ  มโีครงการย่อยท่ีไม่จ าเป็นหรือควร
ปรับปรุง  หรือความสมเหตสุมผลของการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ  เป็นต้น)
2. ควำมซ ้ำซ้อนกบัโครงกำรวจิัยอ่ืน (เช่น เป็นงานวิจัยริเร่ิมใหม่ เป็นงานวิจัยพัฒนาต่อยอด 

ไม่เป็นงานท่ีน าโครงการเก่ามาท าวิจัยใหม่  สามารถตรวจสอบความซ ้ าซอ้นไดจ้ากระบบ 
NRMS)

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ (เวลาเหมาะสมกบัเน้ืองาน บางงานวจิยัท าเสร็จชา้กจ็ะท าให้
ไดง้านท่ีลา้สมยั

4.  ควำมเหมำะสมของงบประมำณเม่ือเทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ด้จำกงำนวจิัย (ต้องไม่ของบมำก
เกนิเน้ืองำน หำกขอมำกกว่ำ 2 เท่ำ จะถูกพจิำรณำว่ำของบสูงเกนิไป  หำกขอน้อยเกนิจริงจะถูก
พจิำรณำว่ำ งบน้อยไปงำนอำจไม่ส ำเร็จ) 



ทุนวจัิยท้ำทำยไทย
•มกีำรบริหำรงำนแบบ director
•เป็นแผนงำนวจิัยขนำดใหญ่ (งบประมำณ 20-50 ล้ำนบำท
ต่อปี ไม่เกนิ 3 ปี ถ้ำท ำไม่เสร็จและบรรลุเป้ำหมำย 
หน่วยงำนต้องตั้งของบประมำณเอง)
•มหัีวข้อวจิัยเฉพำะ เป้ำหมำยท้ำทำย



ทุนพฒันำนักวจิัยรุ่นใหม่ ของ วช. 
– บัณฑติศึกษำ 
– แม่ไก่-ลูกไก่

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ อื่นๆ
-สกว.
-สกอ.
-ฯลฯ



ทุนวจิยัควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ

•JSPS (ไทย-ญีปุ่่น) ปีละ 3 ทุน ทุนละไม่เกนิ 650,000 บำท
•ทุนควำมร่วมมือพลงังำน ไทย-จนี
•FUTURE EARTH ควำมร่วมมือพลงังำน ไทย-จนี ด้ำนส่ิงแวดล้อม



ทุนบัญชีส่ิงประดษิฐ์ (งบประมำณตั้งที ่วช.)
- ทุนต่อยอดการวจิยั น าผลงานวจิยัท่ีเสร็จแลว้จูงมือเอกชน
มาขอทุน
- พฒันามาตรฐานพร้อมน าไปใชผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรม
- เป็นโครงการเด่ียวได้

บัญชีนวตักรรม



บัญชีนวตักรรม

- เป็นบัญชีของผลติภัณฑ์ทีภ่ำคเอกชนน ำผลงำนวจิัยไป
ผลติเป็นสินค้ำ
- ก ำหนดให้ภำครัฐจัดซ้ือไม่น้อยกว่ำ 30% ของสินค้ำ
ชนิดเดยีวกนั



งบประมำณแผ่นดิน (ภำยใต้แผนบูรณำกำร อ่ืนๆ)

เจ้ำภำพแผนบูรณำกำรฯ จะประกำศรับข้อเสนอโครงกำร
คล้ำย วช. ประกำศรับในแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม
(งบประมำณส่งตรงมำทีห่น่วยงำน)



แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพฒันำจังหวดัและ
กลุ่มจังหวดัแบบบูรณำกำร
(งบตั้งที่จังหวดั)

จังหวดัและกลุ่มจังหวดั จะประกำศรับข้อเสนอโครงกำร
คล้ำย วช. ประกำศรับงบบูรณำกำรวจิัยและนวัตกรรมแบบบูรณำกำร (งบตั้งที่จังหวดั)





งบบูรณาการ เล่ม 14



กองทุนทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจิัย
- กองทุนหมุนเวยีน เช่น กองทุนพลงังำน
- รัฐวสิำหกจิ  เช่น กฟผ.
- องค์กำรมหำชน
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สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เติมได้ที่

196 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2561-2445  ต่อ 411 - 413

กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวจิัย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.)


