
ยุทธศาสตร์การวจิยัของชาตแิละการให้ทุนของ วช.

อไุร เช้ือเยน็
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพเิศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)

การสัมมนานักรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไส ารใจการศึกษา
ประจ าปี 2560 ครัๅงทีไ 2

ระหว่างวันทีไ 8 - 9 กันยายน 2560 ณ ซอร์จมส์ รีสอร์ต อนด์ คันทรี คลับ มวกหลใก สระบุรี



บทบาท วช.
จดัท านโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรมของชาติ
จดัท าแผนบูรณาการงบประมาณการวจิยัและนวตักรรม (รวมทั้ง
จดัล าดบัความส าคญังานวจิยั) ผ่านระบบNRMS
การติดตามและประเมินผลการวจิยัของประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิยั รวมทั้งรางวลันักวจิัยดเีด่น
แห่งชาตแิละรางวลัส่ิงประดษิฐ์
ให้บริการข้อมูลงานวจิยัต่างๆ  โดย ระบบ TNRR



กรอบการวจิัยและเป้าหมายการวจิัย
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
• ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564)
• ยุทธศาสตร์การวิจัยละนวัตกรรมหงชาติ 
• ผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย

ละนวัตกรรม 2562(จຌาภาพ วช.+สวทน.)



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



ผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562

2.5.4 การพฒันาศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิัยและนวตักรรม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
• ประเทศไทยพฒันาไปสู่การเป็นสังคมทีอ่ยู่บนเศรษฐกจิฐานความรู้ และมกีาร
ส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวตักรรม 
• ประเทศไทยมกีารวจิัยและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มี
การวจิัย และนวตักรรมเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ ตลอดจนการ
วจิัยและนวตักรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้นสังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวติประช าชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 





1 ผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562

(วช.+สวทน. เป็นเจ้าภาพ)

(จะเปิดรับข้อเสนอในระบบ NRMS

ประมาณวันที่ 15 กันยายน – 11 ตุลาคม 2560)

งบวจัิยอยู่ทีไ่หน
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ส านักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Proposal        

assessment

Ongoing &  
monitoring

Research 

evaluation

•ประกาศทุน
•ยื่นข้อเสนอการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย
•ประเมินข้อเสนอการ
วิจัย

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบกิจ่าย
งบประมาณ
•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ของการด าเนินการ
วิจัย
•การน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์

ฐานข้อมูล 
โครงการวิจยั

ฐานข้อมูลการ
น า        
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูล

คอบช.

ฐานข้อมูล
นักวิจยั

ระบบ NRMS

ฐานข้อมูล
ข้อเสนอ

การวิจยั

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
•น าออกข้อมูลเป็น CV



ํ.๏: สัดสวนการลงทุนระบบครงสรຌางพืๅนฐาน บุคลากร                   
ละระบบมาตรฐาน ป็นรຌอยละ ๎๑ 

ป้าหมายทีไ ํ พิไมความขຌมขใงดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีของประทศ

ผนฯ ํ๎

ป้าหมายผนบูรณาการ/
Outcome (จຌาภาพ)

ตัวชีๅวัด
ป้าหมายผน

บูรณาการ

หนวยงานทีไรับผิดชอบ
ครงการ

(Project Based)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ปี

นวทาง

ตัวชีๅวัดนวทาง

หนวย : ลຌานบาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๎๑๒๎

ผลสัมฤทธิ์/Impact ประทศเทยมีระบบวิจัยละนวัตกรรมทีไมีศักยภาพ ป็นกลเกขับคลืไอนส าคญั฿นการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดยผลงานวิจัยละนวัตกรรมสามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ฿นทุกมิต ิละจุดประกายความคิดสรຌางสรรค์พืไอการพัฒนา
ประทศอยางตอนืไองละอยางยัไงยืน

ป้าหมายผนฯ ํ๎

ตัวชีๅวัดป้าหมาย
ผนฯ ํ๎

ยุทธศาสตร์จัดสรร งปม.

ผนงานบรูณาการพัฒนาศกัยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม
หนวยงานจຌาภาพ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ สวนราชการเมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ละส านักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ........................ ลบ.

ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน

ป้าหมายทีไ ๎ พิไมความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรมพืไอยกระดับ
ความสามารถการขงขันของภาคการผลิตละบริการ ละคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ทีไ ๔  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม

๎.๎ : ผลงานวิจัยละทคนลยีพรຌอม฿ชຌทีไถูกน าเป฿ชຌ฿นการสรຌาง 
มูลคาชิงพาณิชย์฿หຌกับ ภาคการผลิตละบริการ               
ละภาคธุรกิจ เมนຌอยกวารຌอยละ ๎์ ของผลงานทัๅงหมด 

๎.๐ : นวัตกรรมทางสังคมละนวัตกรรม ส าหรับผูຌสูงอายุละผูຌพิการ
ทีไผลิตเดຌอง ภาย฿นประทศมีจ านวนพิไมขึๅนเมนຌอยกวา
รຌอยละ ๎์

ํ.๏ : สัดสวนการ ลงทุนงานวิจัยพืๅนฐานพืไอสรຌาง/ สะสม
องค์ความรูຌ ป็นรຌอยละ ๎์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ  ๎.๑.๐ การพัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัยละนวัตกรรม

ํ.ํ สัดสวนคา฿ชຌจายการลงทุนพืไอการวิจัยละพัฒนาพิไมสูรຌอยละ ํ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวม฿นประทศ    ํ.๎ สัดสวนการลงทุนวิจัยละพัฒนาของภาคอกชนตอภาครัฐ พิไมป็น ๓์:๏์
๎.ํ อันดับความสามารถการขงขันครงสรຌางพืๅนฐานดຌานวิทยาศาสตร์ ละดຌานทคนลยี จัดดย IMD อยู฿น ล าดับ ํ ฿น ๐๎ 

ํ.๏ : สัดสวนของการลงทุนการวิจัยละนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ละป้าหมาย ของประทศรຌอยละ ๑๑ 

ํ.๐ : จ านวนบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนา พิไมป็น ํ๔ คน
ตอประชากร ํ์,์์์ คน

61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

ป้าหมายทีไ ํ. การวิจัยละนวัตกรรมพืไอตอบจทย์
การสรຌางความมัไงคัไงทางศรษฐกจิ 

ป้าหมายทีไ ๏. ผนการวิจัยละนวัตกรรม
พืไอตอบจทย์การสรຌางองค์ความรูຌพืๅนฐานของประทศ

ละขีดความสามารถทางทคนลยี 

ป้าหมายทีไ ๐. การสรຌางบุคลากรดຌานวิทยาศาสตร์ การวิจัย
ละนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิวศ ละครือขายวิทยาศาสตร์

การวิจัยละนวัตกรรมทีไขຌมขใง

ผลงานวิ จั ยส ามารถ ถูก
น าเป฿ชຌอຌางอิง฿นระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ รຌอย
ละ ๑์ ของผลงานทัๅงหมด

บุคลากร
ดຌาน

วิทยาศาสตร์
การวิจัย

ละ
นวัตกรรม
พิไมขึๅนป็น 
ํ๎๏,์์์

คน ผนงานวิจัยละนวัตกรรม
พืไอความป็นลิศทาง

วิชาการ

จ านวน
บุคลากร

วิทยาศาสตร์
วิจัยละ
นวัตกรรม
พิไมขึๅนเม
นຌอยกวา

รຌอยละ ๎์ 
ตอปี

รายการ
สินคຌา฿น
รายการ
บัญชี
นวัตกรรม
กิดการ
จัดซืๅอจัดจຌาง
จากภาครัฐ
ป็นจ านวน
เมนຌอยกวา 
ํ์ รายการ

จ านวน
หนวยงานทีไ
เดຌรับการ
รับรองหรือ 
ขึๅนทะบียน
มาตรฐาน 
การวิจัย/
อุตสาหกรรม 
พิไมขึๅน     
รຌอยละ ๎์

ผนงานวิจัยละนวัตกรรม
พืไอกຌปัญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการท างานของ

หนวยงาน 

บุคลากร
วิทยาศาสตร์
ละครือขาย

วิจัย 

ขต
ศรษฐกิจ
นวัตกรรม

บัญชี
นวัตกรรม

ละ
สิไงประดิษฐ์

ครงสรຌาง
พืๅนฐาน

วิทยาศาสตร์
วิจัยละ
นวัตกรรม

ผนงาน Spearhead พืไอ
สรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ

มีนวัตกรรมทีไพรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ชิงพาณิชย์ 

จ านวนเมนຌอยกวารຌอยละ 
๎์ ของผลงานทัๅงหมด

ผลงานวิจัยละนวัตกรรมทีไลຌว
สรใจสามารถน าเป฿ชຌประยชน์
฿นภาคการผลิตละบริการ ละ
ภาคธุรกิจ เมนຌอยกวารຌอยละ 

๐์ ของผนงานทัๅงหมด

ผลงานวิจัย ทีไสามารถยืไน
ตีพิมพ์ระดับชาติ ละ
นานาชาติ หรือ ยืไนจด

ทะบียนสิทธิบัตร        
รຌอยละ ๒์ ของผลงาน

ทัๅงหมด

มีหนวยงานภาครัฐระดับกรม 
หรือหนวยงานระดับจังหวัด
รวมวิจัยละพรຌอมน า
ผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
กลุมรืไอง Spearhead ดຌานสังคม 
ปีงบประมาณ ๎๑๒๎
ํ. Healthy and Productive aging
๎. คนเทย ๐.์ ละ ยาวชนเทย ๐.์
๏. Healthcare Service and Devices
๐. Reginal and Provincial 
Development (Provinces 4.0)
๑. Water Management System

ผนงาน Spearhead พืไอ
กຌปัญหาหรือสรຌางชุมชน ละ

ความมัไนคงความขຌมขใง   
ดຌานสังคม

กิดผูຌ
ประกอบ
การ฿หมทีไ
มีความ
รวมมือกับ
หนวย
งานวิจัย 
จ านวนเม
นຌอยกวา
๏์ ราย

ผล ง านวิ จั ย ทีไ ฿ ชຌ ฿ นก า ร
กຌปัญหาการด า นินงาน
ของหนวยงาน รຌอยละ ๑์ 
ของผลงานทัๅงหมด

นวทางกຌเขปัญหาการ
ด านินงานของหนวยงาน 
รຌอยละ ๕์ ของผลงาน

ทัๅงหมด

ป้าหมายทีไ ๎. การวิจัยละพัฒนา นวัตกรรมพืไอกຌปัญหา
หรือสรຌางชุมชน ละความมัไนคงความขຌมขใงดຌานสังคม

นวัตกรรม นยบายถูกน าเป฿ชຌ
฿นการกຌปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน ละความมัไนคงความ
ขຌมขใงดຌานสังคม รຌอยละ ๑์ 
ของผลงานทัๅงหมด

ผนงานวิจัยละนวัตกรรมพืไอ
สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับ

ภาคอุตสาหกรรมละวิจยัพัฒนา
ละนวัตกรรม฿นสาขาปา้หมาย 

ทุกผนงานมีอกชนรวม
ลงทุน (in-cash)

มีนวัตกรรมทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน์ชิงพาณิชย์ 

จ านวนเมนຌอยกวารຌอยละ 
๑์ ของผลงานทัๅงหมด*

มูลคาการ
ลดหยอน

ภาษี
คา฿ชຌจาย

การวิจัยละ
พัฒนา
พิไมขึๅน   

รຌอยละ ๎์    
ตอปี

มีนวัตกรรม
ทีไน าเป฿ชຌ
ประยชน์
ชิงพาณิชย์

พิไมขึๅน  
รຌอยละ ๎์ 

ตอปี

หนวยงานทีไ
สามารถรับรอง
มาตรฐานการ
วิจัยดຌานตางโ 
พิไมขึๅนรຌอยละ 

๎์

๎.๏ : มูลคาการลดหยอนภาษีงินเดຌนิติบุคคลส าหรับคา฿ชຌจาย
วิจัยละพัฒนา มีจ านวนพิไมขึๅน เมนຌอยกวารຌอยละ ๎์ ตอปี

มาตรฐาน 
การวิจัย/

อุตสาหกรรม

จ านวนการ
฿ชຌบริการ
พิไมขึๅนเม
นຌอยกวา
รຌอยละ ํ์ 
ตอปี

อัตราการ฿ชຌ
ครงสรຌาง

พืๅนฐานดຌาน
วิทยาศาสตร์
การวิจัยละ
นวัตกรรม
พิไมขึๅน    

รຌอยละ ํ์ 
ตอปี

ผลงานวิจัยสามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ก าหนดนยบายของหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคอกชน หรือน าเป฿ชຌ
ประยชน์ทางดຌานสังคม ชุมชน
รຌอยละ ๙์ ของผลงานทัๅงหมด

ผนงานการวิจัยละพัฒนา
นยบายหรือนวัตกรรมดຌานสังคม
฿นประดในส าคัญตามยุทธศาสตร์

ของประทศ ละการจัดการ
ความรูຌ

องค์ความรูຌ นยบาย นวัตกรรม 
ทีไหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน 
สังคม ชุมชน พรຌอมน าเป฿ชຌ
ประยชน์ ถายทอดองค์ความรูຌ 
ทคนลยี หรือก าหนดป็น
นยบาย฿นการด านินงานของ
องค์กร รຌอยละ ๑์ ของผลงาน
ทัๅงหมด

๓ ก.ย. ๒์



ป้าหมายทีไ ๎. การวิจัยละพัฒนา นวัตกรรม
พืไอกຌปัญหาหรือสรຌางความขຌมขใงดຌานสังคม 

ชุมชน ละความมัไนคง

ป้าหมายทีไ ํ. การวิจัยละนวัตกรรมพืไอ
ตอบจทย์การสรຌางความมัไงคัไงทางศรษฐกิจ 

ป้าหมายทีไ ๏. ผนการวจิัยละนวัตกรรม
พืไอตอบจทย์การสรຌางองค์ความรูຌพืๅนฐาน
ของประทศละขีดความสามารถทาง
ทคนลยี 

ป้าหมายทีไ ๐. การสรຌางบุคลากรดຌานการวิจัย
ละนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิวศ ละ
ครือขายการวิจยัละนวตักรรมทีไขຌมขใง

ํ. อาหาร กษตร ทคนลยีชีวภาพละ
ทคนลยีการพทย์ 
ํ.ํ Modern Agriculture 
ํ.๎ Functional Food 
ํ.๏ Biologics 
ํ.๐ Medical Devices 

๎. ศรษฐกิจดิจิทัลละขຌอมูล 
๎.ํ Robotics and Automation 
๎.๎ Smart Electronics 
๎.๏ IoT & Big Data 
๎.๐ Digital Content 

๏. ระบบลจิสติกส์
๏.ํ Next-generation Automotive
๏.๎ Smart Logistics 
๏.๏ Aviation

๐. การบริการมูลคาสูง
๐.ํ Medical Services 
๐.๎ Wellness Tourism
๐.๏ Cultural Tourism 
๐.๐ Creative Local Product 

๑. พลังงาน
๑.ํ Biofuel 
๑.๎ Bioenergy 
๑.๏ Energy Efficiency 
๑.๐ Energy Storage 

๒. อืไนโ

.ํ สังคมสูงวัยละสังคมเทย฿นศตวรรษทีไ๎ํ
ํ.ํ ศักยภาพละอกาสของผูຌสูงวัย ละการอยู

รวมกันของประชากรหลายวยั
ํ.๎ ชืไอมประทศสูประชาคมลก
ํ.๏ ความมัไนคงประทศ 
ํ.๐ รัฐบาล ๐.์ 
ํ.๑ ความมัไนคงมนุษย์ 
ํ.๒ ลดความหลืไอมลๅ า 

๎. คนเทย฿นศตวรรษทีไ ๎ํ
๎.ํ คนเทย ๐.์
๎.๎ ยาวชน ๐.์
๎.๏ กษตรกร ๐.์
๎.๐ รงงาน ๐.์
๎.๑ การศึกษาเทย ๐.์

๏. สุขภาพละคุณภาพชีวติ
๏.ํ ระบบบริการสุขภาพ
๏.๎ ระบบการดูลละรักษารค
๏.๏ การป้องกันละสริมสรຌางสุขภาพ
๏.๐ ระบบสวัสดิการสังคม

๐. การบริหารจัดการนๅ า การปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ละสิไงวดลຌอม

๐.ํ การบริหารจัดการนๅ า
๐.๎ ระบบนๅ าชุมชนละกษตร
๐.๏ การลดกຍาซรือนกระจกละสงสริมการ

ติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ า
๐.๐ การปรับตัวตอผลกระทบจากการปลีไยนปลง

สภาพภูมิอากาศ
๐.๑  การบริหารจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอม

๑. การกระจายความจริญละมืองนาอยู
๑.ํ การพัฒนาภูมิภาคละจังหวัด ๐.์
๑.๎ มืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๑.๏ ผังมืองละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน
๑.๐ ศักยภาพของชุมชนละสมาชิกชุมชน

๒. อืไนโ

ํ. ทคนลยีฐาน (Platform 
technology)
ํ.ํ ทคนลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ํ.๎ ทคนลยีวัสดุ (Advanced 
material technology)
ํ.๏ นานทคนลยี (Nanotechnology)
ํ.๐ ทคนลยีดิจิทัล (Digital 
technology)

๎. องค์ความรูຌพืๅนฐานทางสังคมละความ
ป็นมนุษย์
๎.ํ การสรຌางภูมิคุຌมกันทางมรดก
วัฒนธรรม 
๎.๎ การสรຌางภูมิคุຌมกันทางจิตปัญญา
ละศาสนธรรม
๎.๏ การรูຌทาทัน฿นพฤติกรรมความสีไยง
ตอการกิดปัญหาสังคมละความสูญสีย
฿นชีวิตละทรัพย์สินภาย฿ตຌบริบทสังคม
หงปัญญาละภูมิธรรม
๎.๐ ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ละศิลปวัฒนธรรม

๏. การวิจัยพืไอความป็นลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research)

๏.ํ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural 
science)
๏.๎ วิศวกรรม (Engineering)
๏.๏ วิทยาศาสตร์ขຌอมูล (Data science)
๏.๐ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
๏.๑ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)
๏.๒ ศรษฐศาสตร์พฤติกรรมละนยบาย
สาธารณะส าหรับศรษฐกิจยุค฿หม 
๏.๓ ประสาทวิทยาละพฤติกรรมการรูຌ
คิด (Neuro science and cognitive 
behavior)

๐. อืไนโ

ํ. บุคลากรละครือขายวิจัย 
ํ.ํ ทุนการศึกษา วิจัย 
ํ.๎ การพัฒนาอาชพีนักวิจยัละนวตักรรม 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการ
ทคนลยีละนวัตกรรม ละผูຌประกอบการ
ฐานทคนลยีละนวัตกรรม
ํ.๏ การสงสริม Talent Mobility
ํ.๐ การพัฒนาทักษะดຌานทคนลยีละ
นวัตกรรม฿หຌบุคลากรดຌานรงงาน 
ํ.๑ การสรຌางความตระหนัก

๎. ขตศรษฐกิจนวัตกรรม ๎.ํ ขตนวัตกรรมระบียงศรษฐกิจพิศษภาค
ตะวันออก (EECi) 
๎.๎ อุทยานวิทยาศาสตร์ประทศเทย
๎.๏ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

๏. บัญชีนวัตกรรมละสิไงประดิษฐ์๏.ํ บัญชีนวัตกรรม
๏.๎ บัญชีสิไงประดิษฐ์

๐. ครงสรຌางพืๅนฐานวิจัยละนวัตกรรม๐.ํ หຌองปฏิบัติการ/ครืไองมืออุปกรณ์วจิัย
ฉพาะทาง
๐.๎ Pilot Plant
๐.๏ ศูนย์สงสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
๐.๐ ระบบสารทศการวิจัยละนวตักรรม

๑. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
๑.ํ วิจัย฿นคน ชน Good Clinical Practice 
๑.๎ วิจัย฿นสัตว์ทดลอง ชน Good 
Laboratory Practice
๑.๏ มาตรฐานความปลอดภัยหຌองปฏบิัติการ
๑.๐ มาตรฐานจริยธรรมนักวจิัย
๑.๑ มาตรฐานอืไนโทีไกีไยวขຌอง
๑.๒ ระบบมาตรวิทยา/สอบทียบครืไองมือ
๑.๓ การก าหนดมาตรฐาน ชน Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice
๑.๔ การทดสอบ
๑.๕ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน



อาหาร กษตร 
ทคนลยีชีวภาพละ
ทคนลยีการพทย์ 

ระบบลจสิติกส์

พลังงาน

ยุทธศาสตร์ทีไ 1
การวิจัยละนวัตกรรมพืไอการพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม

Biologics

การบริการมูลคาสูง

ศรษฐกิจดิจิทัล
ละขຌอมูล

Modern Agriculture

Robotics and Automation Smart Electronics IoT & Big Data

Functional Ingredient

Next-generation Automotive AviationSmart Logistics

Cultural Tourism Creative Local ProductsWellness Tourism Medical Services 

Biofuel Bioenergy Energy Efficiency

Digital Content

Energy Storage

Medical Devices 

Industrial Research and 
Innovation (R&I) Theme

ตัวอยางผนงานวิจัยละนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2
การวิจัยละนวัตกรรมพืไอการพัฒนาสงัคมละสิไงวดลຌอม

สังคมสูงวัย ละ สังคมเทย
ศตวรรษทีไ 21

คนเทย฿น
ศตวรรษทีไ 21

การกระจายความจริญ
ละมืองนาอยู

การบริหารจัดการนๅ้า
ละการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศละสิไงวดลຌอม

สุขภาพละ
คุณภาพชีวิต

ความมัไนคงมนุษย์

ลดความหลืไอมลๅ าศักยภาพละอกาสของผูຌสูงวัย การอยูรวมกันของประชากรหลายวัย

กษตรกร 4.0ยาวชน 4.0 รงงาน 4.0 

การปรับตัวตอผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอม

การลดกຍาซรือนกระจกละสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ า

ระบบบริการ
สุขภาพ

การป้องกันละสริมสรຌางสุขภาพ ระบบสวัสดิการสังคม

ระบบนๅ าชุมชนละกษตร

ผังมืองละการ฿ชຌประยชน์ทีไดินมืองอัจฉริยะ

ความมัไนคงประทศ

ชืไอมประทศเทยสูประชาคมลก

Social Research and 

Innovation Theme

รัฐบาล 4.0

คนเทย 4.0

การบริหารจัดการนๅ า

ตัวอยางผนงานวิจัยละนวัตกรรมพืไอสังคมละสิไงวดลຌอม

การศึกษาเทย 4.0

การพัฒนาภูมิภาคละจงัหวัด 4.0
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1.) งบประมาณตั้งไว้ทีห่น่วยงานภาครัฐ 
(ขอทุนโดยนักวจิัยภาครัฐ)
• นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านหน่วยงานของนักวิจัย
เอง 
• หน่วยงานเป็นผู้รวบรวม จัดท าเป็นแผนวจิัยบรูณาการ
และจัดล าดับความส าคัญ
• ส่งข้อเสนอการวจิัยผ่านระบบ NRMS 

• วช./สวทน. โดยทมีผู้ทรงคุณวุฒจิะพจิารณาทางวิชาการ 
•ส่งต่อผลการพจิารณาให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานของนักวิจัยโดยตรง



การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวจิัย

(ตามทุกไตรมาส โดยผู้ประสานงานของหน่วยงานของ
ท่านจะเป็นผู้รายงานในระบบ NRMS)



การตามข่าวสารงานวจิยั nrct.go.th

การลงทะเบียนในระบบ nrms



nrct.go.th



Nrms.go.th



การเขียนขอ้เสนอการวิจยัแบบบูรณาการ
บูรณาการหน่วยงาน
บูรณาการสหสาขาวิชาการ

หน่วยงานวจิัยจัดท าแผนงานวจิัยแบบบรูญาการ
• นกัวิจยัทข้อเสนอการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ และพธักิจของ

หน่วยงาน เสนอหน่วยงานให้บรูณาการให้
•นกัวิจยัรวมทีมเขียนแผนงานวิจยั ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ และพธั

กิจของหน่วยงาน เสนอหน่วยงาน

ส่งข้อมูลในระบบ NRMS



2.) งบประมาณตัง้ไวท่ี้ คอบช.
(ขอทุนได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน)





การบริหารทุนร่วมกนั
•การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแนวใหม่แบบมุ่งเป้า มีการแบ่งหน้าที่
การท างานชัดเจนระหว่างหน่วยให้ทุนตามความเช่ียวชาญของ
แต่ละหน่วย
• ร่วมกันท ากรอบวิจัย (ทุนวิจัยมุ่งเป้า)
•สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคล่ือนไปตามทศิทางเดยีวกัน ไม่
ซ า้ซ้อนและมองเหน็ภาพรวมของงานวิจัยที่ยงัไม่ครบถ้วน 
• มีเป้าหมายให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดของ
ประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจะเปิดรับร่วมกันผ่านระบบ 
NRMS (National Research Management 
Systems) เป็นระบบ Single Window โดยใช้มาตรฐาน
เดียวกัน



การปรับบทบาทหน้าทีข่อง คอบช. ในระบบวจิัย







3 ทุนบัญชีส่ิงประดษิฐ์
- ทุนต่อยอดการวจิยั    น าผลงานวจิยัท่ีเสร็จแลว้จูงมือเอกชน
มาขอทุน
- เป็นโครงการเด่ียวได้
-พฒันามาตรฐานพร้อมน าไปใชผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรม

บัญชีนวตักรรม



4. กองทุนทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย



โครงการพีเ่ลีย้งนักวิจัย
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่

196 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2561-2445  ต่อ 411 - 413

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



จบการน าเสนอ

ขอบคณุค่ะ


