
นโยบายยทุธศาสตรช์าตแิละแนวทางการ
สนับสนุนทนุวจัิยงบประมาณแผน่ดนิและแหลง่

ทนุภายนอก

โดย    สนัุนทา สมพงษ์

ผูท้รงคณุวฒุิ ส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช. ) 
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม(สกสว.)และ

ส านักงานพัฒนาการวจัิย เพือ่การเกษตร (สวก )

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ  (องคก์ารมหาชน)                   

วันที่ 5    มถินุายน 2562

ณ  หอ้งประชมุชอ่แกว้  อาคาร31  ชัน้  5 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา     
กรงุเทพมหานคร



















1.พระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง

2.พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์
วจิัยและนวตักรรม

3.พระราชบญัญัตสิภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย และ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ

4.พระราชบญัญัตกิารอดุมศกึษา 

5.พระราชบญัญัตสิง่เสรมิวทิยาศาสตร ์การวจัิยและนวตักรรม

พระราชบญัญัต ิ(รา่ง)







การจัดท าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

2559 2560 2562 25632561

1.เร่งรัดการประยุกต์
ใชง้านวิจัยและพัฒ นา 
(วิจัยเชิงปฏิบัติ)

1.วิจัยและพัฒนามุ่งตอบ
สนองภาคการผลิตสาขา
ยุทธศาสตร์และ แก้ไข
ปัญหาส าคัญของประเทศ

1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

2.ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา
- วิจัยพื้นฐาน 
- วิจัยประยุกต์
- วิจัยพัฒนา
- พัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพงานวิจัยและ
ผลิตบุคลากรด้านวิจัย 

2.วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม 
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

3.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิจัย บุคลากร
ทางวิจัยและระบบ
มาตรฐานการวิจัย ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

2.การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้าน
สังคม ชุมชน และความม่ันคง ตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

3.วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่
มีศักยภาพ เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา

4.สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐานวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

1.วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ

โจทย์การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ2.วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ
โจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
3. วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ
โจทย์การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ
4. สร้างบุคลากร พัฒนาระบบ
นิเวศ และเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

ส านัก
งบประมาณ

สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น

15 เร่ืองเร่งด่วน Flagship Project
แผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน

13

เป้า 1 ด้านเศรษฐกิจ

เป้า 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้า 4 ด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน

เป้า 2 ด้านสังคม



วช. ประกาศผล

เปิดระบบ NRMS เพื่อรับ Concept Proposal แบบบูรณาการ 
(เฉพาะเป้าหมาย 1 + 2) จากหน่วยงาน

หน่วยงานจัดท า Full Proposal
(เป้า 1+2 ที่ผ่าน / เป้า 3 / เป้า 4)

วช. เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานฯ

แจ้งผลหน่วยงาน

วช. ประกาศหลักเกณฑ์ค าของบประมาณและ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1

2
นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำนหน่วยงำน สรุป
ภำพรวม 
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร 1 ชุด ให้ วช. 

วช. พิจารณา / ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ตามแนวทางท่ี วช. ก าหนด

3

ไม่ผ่าน
4 ผ่าน/พัฒนา 

ปรับปรุง

5

วช. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
โดยมีการจัดกลุ่ม

6

งปม > 50 ลบ.

งปม.  50 ลบ. ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ

ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ
และ นักวิจัยน ำเสนอต่อคณะผู้เชีย่วชำญ

วช. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อ
คณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ

เสนอ ส านักงบประมาณ

นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำน ตรวจสอบ/สรุปภำพรวม
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร จ ำนวนชดุตำมที่ วช. ก ำหนด 

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระหว่าง วช. กับหน่วยรับงบประมาณ

1. เกณฑ์การพิจารณารายแผนงาน/
โครงการ
- ความสอดคล้อง / ประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ความยั่งยืน 
- คุณภาพของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ
มีความสอดคล้องจริงหรือไม่

2. เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพของ
หน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณ
- การใช้จ่าย งปม. แผนบูรณาการวิจัย

และนวัตกรรม ย้อนหลัง 2 ปี ต้องไม่
ต่ ากว่า 90%

- การใช้จ่าย งปม. การวิจัยและส่งผล
งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 4 ปี โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละหนว่ยงาน ซึ่งต้อง
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานทั่ว
ประเทศ

14

จัดท ากรอบวงเงินและ
กลั่นกรองตามล าดับ
ความส าคัญขาขึ้น

เป้า 2 - ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย
ทางสังคม
เป้า 3 - ตอบโจทย์การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ



เสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้นต่อส านักงบประมาณ

เสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้นต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

นักวิจัยน าเสนอต่อคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

กลุ่มที่ 1 งบประมาณ มากกว่า/
เท่ากับ 50 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 งบประมาณ น้อยกว่า 50 
ล้านบาท

รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการฉบับสมบูรณ์

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานเบื้องตน้ (Concept paper)

พิจารณา
โดย

ผู้เชี่ยวชาญ
แจ้งหน่วยงาน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีระหว่าง สวทน. กับหน่วยรับงบประมาณ

7

เป้า 1 - เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เป้า 4 - สร้างบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

เกณฑก์ารพิจารณารายแผนงาน/โครงการ
- ความสอดคล้อง / ประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ความยั่งยืน 
- คุณภาพของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ
มีความสอดคล้องจริงหรือไม่

จัดท ากรอบวงเงิน
และกลั่นกรอง

ตามล าดับ
ความส าคัญ

ขาขึ้น
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ขั้นตอนการจัดท ากรอบวงเงินและจัดสรรงบประมาณ

หลักการ: 
1. สวนช. ก าหนดสัดส่วนวงเงิน งปม. ของแต่ละเป้าหมายของแผนบรูณาการมา วช.
2. กองจัดสรรรับแผนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมจากกองนโยบาย
3. กองจัดสรรจัด Priority เรื่องเร่งด่วน และจัดท า KPI ของประเทศ ร่วมกับ สงป.
4. วช. ประกาศรับและกลั่นกรองค าขอ และเสนอกรอบวงเงินที่ผ่านการกลั่นกรองไปยัง สงป.พิจารณา 
5. ครม. อนุมัติ งปม. รายจ่ายประจ าปี
6. สงป. จัดสรร งปม. ให้หน่วยรับงบประมาณผ่านกรมบัญชีกลาง

กองนโยบาย กองจัดสรร
แผนนโยบายการวิจัย

สวนช.
ประมาณกรอบ

วงเงินงบประมาณ
ของแต่ละเป้าหมาย
ของแผนบูรณาการ

ส านักงบประมาณ

วช.
แผน งปม. ประกาศหลักเกณฑ์ค าขอ

หน่วยรับงบประมาณ
กระบวนการกลั่นกรองค าขอ

ครม. กรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ

สภาผู้แทนฯ

กรมบัญชีกลาง



สรุปการจัดสรรงบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ ๑๕,๗๗๘.๑๙๗๐ ล้านบาท จ านวน ๑๔๙ หน่วยงาน 

จ านวน ๓,๗๗๒ แผนงาน

เป้าหมายท่ี ๑. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ังค่ัง

ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี ๒. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายท่ี ๓. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

เป้าหมายท่ี ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร 
และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๓,๖2๔.๙๖
(๒๒.๙๗%)

๕,๖๑๓.๙๐
(๓๕.๕๘%)

๒,๓๐๐.๙๔
(๑๔.๕๘%)

๔,๒๓๘.๓๗
(๒๖.๘๗%)

แผนงาน 
Spearhead เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมใน
สาขาเป้าหมาย 

แผนงาน 
Spearhead เพื่อ

แก้ปัญหาหรือสร้าง
ชุมชน และความ

มั่นคงความเข้มแข็ง
ด้านสังคม

แผนงานวิจัยด้าน
สังคมในประเด็น

ส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ และการ

จัดการความรู้

แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการท างาน

ของหน่วยงาน 

บุคลากร
วิทยาศาสตร์

และ
เครือข่าย

วิจัย 

เขต
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

บัญชี
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ์

โครงสร้าง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม

มาตรฐาน
การวิจัย/

อุตสาหกรรม

๗๙๖.๙๑ ๒,๘๒8.๐5 ๑,๑๑๓.๒๐ ๔,๕๐๐.๗๐ ๒,๐๙๔.๒๖ ๒๐๖.๖๘ ๒,๓๓๕.๐๔ ๓๔๓.๙๖ ๔๓.๖๐ ๑,๓๐๖.๒๑ ๒๐๙.๕๕

๗๙๕ แผนงาน ๑,๔๔๘ แผนงาน ๑,๔๒๔ แผนงาน ๑๐๕ แผนงาน

ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
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ร้อยละ ๕๕ 

เป้าหมายท่ี ๔  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

เป้าหมายท่ี ๑
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์และ 
สาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เป้าหมายที่ ๓
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ

ร้อยละ ๓๐
แผนงานยุทธศาสตร์

เป้าหมาย 
(Spearhead)

เป้าหมายสัดส่วนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๗๐
แผนงานบูรณาการ
(บูรณาการปกติ) 

หมายเหตุ: เป็นสัดส่วนงบประมาณจากตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธ ศาสตร์ที่ ๘ 
(การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม) ที่ก าหนด: 
สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕  สัดส่วนการลงทุน
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕ และ
สัดส่วนการลงทนุระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔



วช. ประกาศผล

เปิดระบบ NRMS เพ่ือรับ Concept Proposal แบบบูรณาการ 
(เฉพาะเป้าหมาย 1 + 2) จากหน่วยงาน

หน่วยงานจัดท า Full Proposal
(เป้า 1+2 ที่ผ่าน / เป้า 3 / เป้า 4)

วช. เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานฯ

แจ้งผลหน่วยงาน

วช. ประกาศหลักเกณฑ์ค าของบประมาณ
และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1

2
นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำนหนว่ยงำน สรุปภำพรวม 
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร 1 ชุด ให้ วช. 

วช. พิจารณา / ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
ตามแนวทางท่ี วช. ก าหนด

3

ไม่ผ่าน
4 ผ่าน/พัฒนา 

ปรับปรุง

5

วช. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
โดยมีการจัดกลุ่ม

6

งปม > 50 ลบ.

งปม.  50 ลบ. ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ

ส่งให้คณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำ
และ นักวิจัยน ำเสนอต่อคณะผู้เชีย่วชำญ

วช. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อ
คณะกรรมการบูรณาการงบประมาณฯ

เสนอ ส านักงบประมาณ

นักวิจัยจัดท ำและ เสนอผู้ประสำนงำน ตรวจสอบ/สรุปภำพรวม
- น ำเข้ำ NRMS 
- ส่งเอกสำร จ ำนวนชดุตำมที่ วช. ก ำหนด 

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระหว่าง วช. กับหน่วยรับงบประมาณ

1. เกณฑ์การพิจารณารายแผนงาน/
โครงการ
- ความสอดคล้อง / ประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผล / ผลกระทบ / ความยั่งยืน 
- คุณภาพของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ
มีความสอดคล้องจริงหรือไม่

2. เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพของ
หน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณ
- การใช้จ่าย งปม. แผนบูรณาการวิจัย

และนวัตกรรม ย้อนหลัง 2 ปี ต้องไม่
ต่ ากว่า 90%

- การใช้จ่าย งปม. การวิจัยและส่งผล
งานวิจัยที่แล้วเสร็จ ย้อนหลัง 4 ปี โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละหนว่ยงาน ซึ่งต้อง
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานทั่ว
ประเทศ

19

จัดท ากรอบวงเงินและ
กลั่นกรองตามล าดับ

ความส าคัญ
ขาขึ้น

เป้า 2 - ตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย
ทางสังคม
เป้า 3 - ตอบโจทย์การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ



ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

• ใหท้นุวจิยัและนวตักรรมหลกัของประเทศท ัง้ดา้น
วทิยาศาสตรส์งัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์ท ัง้ภายใน
และภายนอกกระทรวงการอดุมศกึษา

• ขบัเคลือ่นโครงการรเิร ิม่ส าคญัของประเทศ

• จดัท าฐานขอ้มลูและดชัน ีว & น

• จดัท ามาตรฐานและจรยิธรรมการวจิยั

• การสง่เสรมิและถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่ใชป้ระโยชน์

• สนบัสนนุการพฒันาบคุลากร ว & น

• ใหร้างวลั ประกาศเกยีรตคิณุบคุคลหรอืหนว่ยงาน 

หนา้ทีใ่หมจ่ากรา่งพรบ



สถำบันอุดมศึกษำ 

มหาวทิยาลยัรัฐ 9 แหง่

มหาวทิยาลยัราชภฎั 38 แหง่

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แหง่

วทิยาลยัชมุชน  1 แหง่

ในก ากบั 25 แหง่

มหาวทิยาลยัเอกชน 35 แหง่ 

• การจัดการศกึษา 

• การวจัิยและการสรา้งนวตักรรม 

• การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

• การทะบบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม

หนา้ที ่



สถาบันวจัิย 
รัฐวสิาหกจิ   องคก์ารมหาชน ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ  ( PA )
องคก์ารมหาชน (PO)

หนา้ที่
• ท าวจิัยและสรา้งนวตักรรม
• มาตรวทิยา มาตรฐาน ทดสอบ และบรกิารคณุภาพ 



งบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ปีงบประมาณ 2563

แผนบูรณาการ

วจิยัและ

นวตักรรม
แผนงานยุทธศาสตร ์

พฒันาศกัยภาพดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรม

แผนงานพืน้ฐาน

ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขนัของ

ประเทศ
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เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD

อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
R&D ต่อ GDP

สัดส่วนการลงทุน R&D ของ 
ภาคเอกชน : ภาครัฐ

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

๗๐ : ๓๐

สัดส่วนบุคลากรดา้น R&D

เพิ่มเป็น ๑.๕ %

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่าย 
R&D

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายใน
ประเทศ 

๒๕ คน

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐%

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ

ไม่น้อยกว่า ๓๐% 
ของผลงานทั้งหมด

เป้าหมายที่ ๑
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป้าหมายที่ ๒
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕๕ : ๒๕ : ๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ (การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม)

เป้าหมายของแผนในแต่ละปี
ระดับการลงทุนวิจัย

ต่อ GDP
๐.๗% ๑% ๑.๒% ๑.๕%

อัตราส่วน 
เอกชน : รัฐ

๕๕ :๔๕ ๖๐ : ๔๐ ๗๐ : ๓๐ ๗๐ : ๓๐

สัดส่วนบุคลากรวิจัยต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ๑๓ ๑๕ ๑๘ ๒๑

สัดส่วนการลงทุนวิจัย
ในอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์

เป้าหมายของประเทศ 
ต่อการลงทุนวิจัยทั้งหมด

๔๐% ๔๕% ๕๐% ๕๕%

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
เป้าหมาย 

ณ ปี ๒๕๖๔

๑.๕%

๗๐ : ๓๐

๒๕

๕๕%
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ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 2,670.74 3,624.96 

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ฯ 6,095.40 5,613.90

วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 7,380.84 3,873.20 2,300.95

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อ 
ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 4,286.88 4,348.18 4,238.38

รวมทั้งสิ้น 14,935.88 15,973.00 16,987.52 15,778.19

ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

หน่วย : ล้านบาท

4,305.28

ปีงบประมาณ 
2562

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนารายกลุ่มเรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่รายจังหวัด/ภาค

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1. 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ

ม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2.
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3. 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 20

ร้อยละ 52
ร้อยละ 70 แผนงานบูรณาการ ร้อยละ 30 Spearhead

ร้อยละ 55

ร้อยละ 70 แผนงานบูรณา
การ

ร้อยละ 30 Spearhead

ร้อยละ 23 ร้อยละ 25

ร้อยละ 20ร้อยละ 25

2561

ปี
งบประมาณ

2562

29

หลักคิดในการก าหนดสัดส่วนกรอบวงเงินงบประมาณปี 2561 - 2563

2563 ร้อยละ 55
ร้อยละ 70 แผนงานบูรณา

การ
ร้อยละ 30 Spearhead

ร้อยละ 20ร้อยละ 25



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนารายกลุ่มเรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่รายจังหวัด/ภาค

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1. 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ด้านเศรษฐกิจ

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2.
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 20

ร้อยละ 60

30

หลักคิดในการก าหนดสัดส่วนกรอบวงเงินงบประมาณปี 2564

แผนแม่บท

ร้อยละ 20
ร้อยละ 90
แผนงาน
บูรณาการ

ร้อยละ 10 
Spearhead

ร้อยละ 70
แผนงานบูรณาการ

ร้อยละ 30 
Spearhead

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3. 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4. 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 5.
ด้านปัจจัยสนับสนุนใน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
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การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 โดยมี นรม. เป็นประธาน มีมติที่ประชุม ดังนี้

(1) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ และมอบหมายให้ สศช. ด าเนินการปรับ        
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ ให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุม พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์พิจารณาต่อไป

(2) มอบหมายให้ สศช. ประสาน สงป. ในการน า (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ ไปประกอบ การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2563

(3) เห็นชอบในหลักการการก าหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 15 ประเด็น และ
มอบหมายให้ สศช. ประสานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สงป. ในการด าเนินการจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ ของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และน าเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาพร้อมกับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ 23 ฉบับ (สมบูรณ์) ต่อไป
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1. ความมั่นคง (กห.)

ด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

2. ต่างประเทศ (กต.)

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก                  
การพัฒนาระบบคมนาคม

4. อุตสาหกรรมและบริการ                
แห่งอนาคต (อก.)

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
การพัฒนาระบบนิเวศสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว
การฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและ                   
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม

5. ท่องเที่ยว (กก.)

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ (คค.)

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบิน
ภาคตะวันออก

9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
การพัฒนาพื้นที่พิเศษ

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่ (มท.)

11. พัฒนาศักยภาพ
ตลอดช่วงชีวิต (พม. รง.)

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
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18. เติบโตอย่างยั่งยืน (ทส.)

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมี                  
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและ                
ค่ามาตรฐานสากล

พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า                
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมัน่คง     
ด้านน้ าของประเทศ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง
และแหล่งน้ าธรรมชาติ                      
ทั่วประเทศ

19. บริหารจัดการน้ า 
(สนง. บริหารจัดการน้ า)

การพัฒนาบริการประชาชน
การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและ          
การบริหารจัดการการเงินการคลัง
การปรับสมดุลภาครัฐ
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

20. บริการประชาชน ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (กพร.)

การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

21. ต่อต้านทุจริต (สนง.ปปช.)

การพัฒนากฎหมาย

22. พัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม (ยธ.)

23. การวิจัยและพัฒนา 
(วท.  สกว.)

ด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม                  
การบินและอวกาศ/ การขนส่ง
ระบบราง)
ด้านสังคม (นวัตกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ)
ด้านสิ่งแวดล้อม (การกัดเซาะ
ชายฝั่ง) 35
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Budget Allocation

จัดสรรงบประมาณ  ไปยัง หน่วยงาน ในระบบวจัิยและนวัตกรรม

- ขอ้เสนอเป็น แบบบรูณาการและ มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์ 

- ตอ้งมทีศิทางชดัเจน และม ีเอกภาพ

- สอดคลอ้ง แผนดา้น ววน. และกรอบงบประมาณ ววน.



ประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน
1.งบประมาณทีเ่สนอขอผา่นกองทนุสามารถขอ เป็น Multi Year & Blog 
Grant ได ้

3.ลดความซ ้าซอ้น  เพิม่ประสทิธภิาพ  เป็นการพัฒนาระบบMacro Impact
(สง่เสรมิ  หน่วยงาน และ ระบบ

4. การบรหิารรจัดการเงนิทีไ่ดรั้บ หน่วยงาน เป็นผูบ้รหิารจัดการ ลงไปยงั 
หน่วยท าวจิัย หรอืนักวจิัย

5. หลกัการPerformance Based  Budgeting

6. ตวัชีว้ดั ผลลพัธร์ะดบัสาขา   ระดบัประเด็น   ระดบัประเทศ

7. การตดิตามประเมนิผลระดบัหน่วยงานโดยพจิารณาดา้นการใชเ้งนิทีไ่ดรั้บ
และการบรรลเุป้าหมาย



3. เกณฑ์การพิจารณา

3.1 เกณฑ์การพิจารณารายแผนงาน / โครงการ

1) ความสอดคล้อง (Relevance)

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3) ประสิทธิผล (Effectiveness

4) ผลกระทบ (Impact) 

5) ความยั่งยืน (Sustainability)

6) คุณภาพของโครงการย่อย/ชุดโครงการ ทุกโครงการภายใต้แผนบูรณาการมีความสอดคล้องจริง

หรือไม่



คุณภำพข้อเสนอ
แผนงำน

แผนกำรด ำเนินงำน

•วัตถุประสงคช์ัดเจน
•งบประมาณเหมาะสม
•มึ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ข อ ง
โครงการ
•มีความสอดคล้องของ
ชุ ด โ ค ร ง ก า ร /
โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

•ความเป็นไปไดท้างการตลาด  

•ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยี 

•ความสามารถในการแขง่ขัน

•มีระบบบริหารจัดการท่ีดี
•มโีครงสร้างพื้นฐานเพยีงพอ
•มบุีคลากรท่ีมีความสามารถ
ทางเทคนิคและบริหาร
จัดการ
•มีองค์ความรู้หลัก (เช่น ม ี

know how สิทธิบัตร หรือ
ผลงานตีพิมพ)์
•มผีลงานเป็นท่ียอมรับ
•มี ป ร ะสบกา รณ์ ท า ง า น
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
หรือชุมชน
•มเีครอืขา่ยพร้อมด าเนนิงาน

ควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชน 

• ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
เพื่อต่อยอดสูอุ่ตสาหกรรม
•มี ก า ร ร่ ว ม ล ง ทุ น จ า ก
ผู้ประกอบการในรูปแบบ in-
cash และ/หรือ in-kind
•มเีอกสารยืนยันความร่วมมือ
จากภาคเอกชน

•ตอบโจทย์ความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
• เพิ่มความสามารถในการ
แข่ งขั นของ เอกชน ท่ี ร่ วม
โครงการ
• เ พิ่ ม ค ว ามสาม า รถด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้แก ่SMEs
• เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
• สนับสนุนให้เกิด Startup
• เพิ่มการจ้างงาน

• ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ี

แล้วเสร็จสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในภาคการผลิต

และบริการ และภาคธุรกิจ 

ได้จรงิ

ตอบตัวชี้วัด
แนวทำงด ำเนินงำน 

ควำมพร้อมของ
หน่วยงำน

ผลกระทบด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำน: 
เป้ำหมำยที่ ๑ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่งค่ังทำงเศรษฐกจิ
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เกณฑ์การพิจารณากล่ันกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง

o องค์ความรู้ 
นวัตกรรม นโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน 
พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ หรือ
ก าหนดเป็น
นโยบายในการ
ด าเนินขององค์กร

ประสิทธิภาพ

o ข้อเสนอแผนงานมี
คณุภาพทัง้ด้าน
วิชาการและเทคนิค

o มีความคุ้มคา่

o มีความสอดคล้อง
ของชดุโครงการ / 
โครงการวิจยัภายใต้
แผนบรูณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

ประสิทธิผล

o คุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

o มีผลเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต

o มีผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิง
สังคม/ชุมชน เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน

o ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้าน
สังคม ชุมชน
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เกณฑ์การพิจารณากล่ันกรอง :
เป้าหมายที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

ความสอดคล้อง

o ผลงานวิจัยถูก
น าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

o ผลงานวิจัยถูกใช้ใน
การแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแผนงานมีคุณภาพ
ทั้งด้านวิชาการและเทคนิค

o มีความคุ้มค่า

o มีความสอดคล้องของ
ชุดโครงการ/
โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

ประสิทธิผล

o คุณภาพของผลงานที่จะเกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมาย
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

o มีผู้ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
วิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคม เชิงพาณิชย์

ตอบตัวช้ีวัดแนวทางการ
ด าเนินงาน

o ผลงานวิจัยสามารถยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติหรือยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตร

o ได้แนวทางแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน
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เกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำน: 
เป้ำหมำยที่ ๔ กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

กำรพัฒนำระบบนิเวศ และเครือข่ำยวทิยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ข้มแข็ง

คุณภำพข้อเสนอ
แผนงำน

แผนกำรด ำเนินงำน

• วัตถุประสงค์ชัดเจน
• งบประมาณเหมาะสม
•มึความคุ้มคา่ของโครงการ
•มี ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ข อ ง ชุ ด
โครงการ/โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

•มแีผนการผลิตและ/หรือพัฒนาความรู้
และทักษะบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือในสาขา
ท่ีขาดแคลนหรือผู้ประกอบการฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ นัก
บริหารจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
• โอกาสความส าเร็จของโครงการสูง

•มีแผนการด า เนินการ ร่วมกับผู้ ใ ช้
ประโยชน์
•มแีผนหรอืเป้าหมายส่งเสริมให้บุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสูอ่าชีพด้าน วน 
หรือได้ใชศ้ักยภาพเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแขง่ขันให้แก่
อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างชัดเจน

•มรีะบบบริหารจัดการท่ีดี
•มโีครงสร้างพื้นฐานเพยีงพอ
•มบุีคลากรท่ีมีความสามารถทาง
เทคนิคและบริหารจัดการ
•มบุีคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือ
ชุมชน
•มคีวามร่วมมอืในการท างานอย่าง
น้อย ๒ หนว่ยงาน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งความร่วมมอืกับ
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน

• จ านวนบุคลากรวิจัยและ

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ตอบตัวชี้วัดแนวทำง
ด ำเนินงำน 

ควำมพร้อมของ
หน่วยงำน

แผนกำรใช้ประโยชน์  

แผนกำรด ำเนินงำน

•มแีผนการด าเนนิงานท่ีชัดเจน 
•มกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/แนว
ทางการด าเนนิงาน/กิจกรรมท่ีชัดเจน
•มแีผนการตดิตามประเมินผลกระทบ
ด้านความตระหนักถึงความส าคัญของ
การวจิัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมในกลุ่มเป้าหมายหลังเสร็จ
สิน้โครงการ
• โอกาสความส าเร็จของโครงการสูง

ประสิทธิผลและผลกระทบ

•ประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท ประโยชน ์หรือความ
เกี่ยวข้องของ ววทน ตอ่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมชวีติประจ าวัน หรือ
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ตอ่
กลุ่มเป้าหมาย/หรือในวงกวา้ง
•มศีักยภาพในการสร้างความตระหนักใน
กลุ่มเป้าหมาย/หรือในวงกวา้งได้อยา่งมี
ประสิทธิผล น าไปสู่การปลูกฝังค่านยิมด้าน
การเรียนสายวทิย์ และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิต
สายวทิยข์องประเทศ

บุคลำกรและ
เครือข่ำยวิจัย 

สร้ำงควำม
ตระหนัก
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เกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำน: 
เป้ำหมำยที่ ๔ กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

กำรพัฒนำระบบนิเวศ และเครือข่ำยวทิยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ข้มแข็ง

คุณภำพข้อเสนอแผนงำน แผนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจนวัตกรรม

• วัตถุประสงค์ชัดเจน
• งบประมาณเหมาะสม
•มึความคุ้มคา่ของโครงการ
•มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ชุ ด
โครงการ/โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

• มแีผนการด าเนนิงานมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา
พื้นท่ี 
• มแีผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เหมาะสม
• มแีผนการพัฒนาความรูแ้ละทักษะแก่
บุคลากรมแีผนการสนับสนุน
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมโอกาสความส าเร็จของ
โครงการสูง

• ตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
• เพิ่มความสามารถในการแขง่ขันของ
เอกชนท่ีร่วมโครงการ
• เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมให้แก่ SMEs
• เพิ่มมูลคา่แก่ผลิตภัณฑห์รือบริการ
• สนับสนุนให้เกิด Startup
• เพิ่มการจ้างงาน 

•มรีะบบบริหารจัดการท่ีดี
•มโีครงสร้างพื้นฐานเพยีงพอ
•มบุีคลากรท่ีมีความสามารถทาง
เทคนิคและบริหารจัดการ
•มบุีคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน
• มเีครอืขา่ยพร้อมด าเนนิงานอยา่งดี
• มคีวามร่วมมอืในการท างานอย่างนอ้ย 
๒ หนว่ยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม

• เกิดผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย

ตอบตัวชี้วัดแนวทำง
ด ำเนินงำน 

ควำมพร้อมของ
หน่วยงำน

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม

แผนกำรด ำเนินงำน

• มแีผนการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้ได้ตาม
มาตรฐานเพื่อน าขึ้นบัญชนีวัตกรรม
• มแีผนการพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้ได้ตาม
มาตรฐานเพื่อน าขึ้นบัญชสีิ่งประดิษฐ์
• มคีวามร่วมมอืกับเอกชน ชุมชน หรือผู้ใช้
ประโยชน์
• โอกาสความส าเร็จของโครงการสูง

• เพิ่มความสามารถในการแขง่ขันให้แก่
กลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีเป้าหมาย
• เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมให้แก่ SMEs
• เพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑห์รือบริการ
• สนับสนุนให้เกิด Startup
• เพิ่มการจ้างงาน

เขตเศรษฐกิจ
นวัตกรรม

บัญชีนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม

• ผลิตภัณฑ์มีโอกาสสูงในการขึ้น

บัญชีนวัตกรรม และเกิดการ

จัดซือ้จัดจ้างจากภาครัฐ

ตอบตัวชี้วัดแนวทำง
ด ำเนินงำน 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนงำน: 
เป้ำหมำยที่ ๔ กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม 

กำรพัฒนำระบบนิเวศ และเครือข่ำยวทิยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ข้มแข็ง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

มำตรฐำน
อุตสำหกรรม

คุณภำพข้อเสนอ
แผนงำน

กำรใช้ประโยชน์

• วัตถุประสงค์ชัดเจน
• งบประมาณเหมาะสม
•มึความคุ้มคา่ของโครงการ
•มี ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ข อ ง ชุ ด
โครงการ/โครงการวิจัยภายใต้
แผนบูรณาการ

• การค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่/ พัฒนา
เทคโนโลยใีหม่
•ประสิทธิภาพการให้บริการ

•ประสิทธิผลจากการให้บริการ •ห้องปฏบัิตกิาร/ห้องทดสอบ/ สอบ
เทียบ/รับรองคุณภาพ (มแีผนหรอื
เป้าหมายในการพัฒนาหรอืยกระดับ
ห้องปฏบัิตกิาร/ห้องทดสอบ/ สอบ
เทียบ/รับรองคุณภาพ
• ให้มคีุณภาพ) 
• บุคลากร (มแีผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มคีวามเชี่ยวชาญ)
• ระบบบริหารจัดการ (มรีะบบการ
บริหารจัดการให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด/ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้ และ
อ านวยความสะดวกในการขอรับ
บริการ) 

•มรีะบบบริหารจัดการท่ีดี
•มโีครงสร้างพื้นฐานเพยีงพอ
•มบุีคลากรท่ีมีความสามารถทาง
เทคนิคและบริหารจัดการ
•มบุีคลากรท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน
• มเีครอืขา่ยพร้อมด าเนนิงานอยา่งดี
• มคีวามร่วมมอืในการท างานอย่าง
น้อย ๒ หนว่ยงาน 

• จ านวนการใช้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานเพิ่มขึ้น

ตอบตัวชี้วัดแนวทำง
ด ำเนินงำน 

ควำมพร้อมของ
หน่วยงำน

แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและปัจจัยสนับสนุน/
เพื่อให้ได้มำตรฐำนหรอื
ยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล

กำรใช้ประโยชน์

• การให้บริการส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
•ประสิทธิภาพการให้บริการ
•ประสิทธิผลจากการให้บริการ 

• จ านวนหน่วยงานท่ีได้ รับการ

รับรองหรือขึน้ทะเบียนมาตรฐาน

อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น

ตอบตัวชี้วัดแนวทำง
ด ำเนนิงำน 
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( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )
สนับสนุนอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคสูง คาดว่าสามารถน าส่งผลผลิตตาม
ตัวชี้วัดแนวทางได้อย่างชัดเจน มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์สงูเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าใน
การวิจัย



( ๗๐ - ๗๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค คาดว่าสามารถน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัด
แนวทางได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



( ๖๐ - ๖๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิค แต่จ าเป็นต้องบริหารจดัการจงึจะสามารถ
น าส่งผลผลติตามตัวชี้วัดได้



( ๕๐ - ๕๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคค่อนข้างนอ้ย ต้องบริหารจดัการและ
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถน าสง่ผลผลิตตามตัวช้ีวัด หากปรับปรุงจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



( ต่ ากว่า ๕๐ คะแนน )
ยังไม่สมควรสนับสนุน ความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคไม่ชัดเจน ไม่เป็นการวิจยัใหม่หรือ
พัฒนาจากงานวิจัยเดิมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้

๔. สรุปผลการประเมิน
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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

โจทยว์จัิย

และเป้าหมาย

การวจัิย



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน :
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง

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

ประสิทธิภาพ

o ข้อเสนอแผนงาน
มีคุณภาพท้ังด้าน
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 มีผู้ท่ีจะน 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 ้นวัตกรรม นโยบายทางดา้นเศรษฐกจิสงัคม ทีห่น่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชน พรอ้มน าไปใชป้ระโยชน ์หรอื
ก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนนิขององคก์ร

ตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

ตามตัวชีว้ัดเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

ตามตัวชีว้ัดแนวทางด าเนนิงาน

กบัเป้าหมายและตัวชีว้ัดของยทุธศาสตรแ์ละหรอืเป้าหมายของ
แผนงาน



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

2.ประสทิธภิาพ   (  20  คะแนน )

2.1 ขอ้เสนอแผนงานมคีณุภาพและความเป็นไปไดท้ัง้ดา้น
วชิาการและเทคนคิ

2.2  มคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประโยชนข์องผลการวจิัย

2.3  มคีวามสอดคลอ้งของชดุโครงการ / โครงการ วจิัย 
ภายใตแ้ผนบรูณาการ

2.4  มโีอกาสของความส าเร็จสงูความเหมาะสมของคณะ
นักวจิัย/ของงบประมาณ/ของอปุกรณ์การวจิัย



เป้าหมายที ่๒.  การวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

3.ประสทิธผิล   (  20  คะแนน )

3.1  คณุภาพของผลงานทีเ่กดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงานบรูณาการ

3.2  และมาตรฐานก าหนดทีส่อดคลอ้งตาม
เป้าหมายและตวัชีวั้ดตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูรา
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



เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง :
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรูพ้ื้นฐานของ
ประเทศ

ความ
สอดคล้อง

ผลงานวิจัยถูก
น าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

oผลงานวิจัยถูก
ใช้ในการ
แก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแผนงานมี
คุณภาพท้ังด้าน
วิชาการและเทคนิค

o มีความคุ้มค่า

o มีความสอดคล้อง
ของชุดโครงการ/
โครงการวิจัย
ภายใต้แผน
บูรณาการ

o มีโอกาสของ
ความส าเร็จสูง

ประสิทธิผล

o คุณภาพของผลงานที่จะเกิดขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายเพื่อความเป็นเลศิทาง
วิชาการ

o มีมาตรฐาน

ผลกระทบและความยั่งยืน

oมีผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงวิชาการ เชิง
นโยบาย เชิงสังคม เชิงพาณิชย์

ตอบตัวชี้วัดแนว
ทางการด าเนินงาน

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 าไปใชอ้า้งองิในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ

1.2 ผลงานวจัิยถกูใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน

1.3 ตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดตามยทุธศาสตร์

1.4 ตามตัวชีว้ัดเป้าหมายตามแผนบรูณาการ

1.5 ตามตัวชีว้ัดแนวทางด าเนนิงาน

1.6  กบัเป้าหมายและตัวชีว้ัดของยทุธศาสตรแ์ละ
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/ของอปุกรณ์การวจัิย



เกณฑก์ารพจิารณากล ัน่กรอง :
เป้าหมายที ่3 การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
สรา้งองคค์วามรูพ้ ืน้ฐานของประเทศ

3.ประสทิธผิล  (  20  คะแนน )

3.1 คณุภาพของผลงานทีจ่ะเกดิขึน้เป็นไปตาม
เป้าหมายเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

3.2  มมีาตรฐานทีก่ าหนดทีส่อดคลอ้งตามเป้าหมาย
และตวัชีวั้ดตามยทุธศาสตรแ์ละแผนบรูณาการ



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  ผลงานวจัิยสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดับชาตแิละ
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 าส่งผลผลติตามตัวชี้วัดแนวทางได้อย่างชัดเจน มีศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์สูงเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าในการวิจัย



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



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



( ๕๐ - ๕๙ คะแนน )
สนับสนุน มีความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการ/เทคนิคค่อนข้างนอ้ย ต้องบริหาร
จัดการและปรับปรุงเพื่อให้สามารถน าสง่ผลผลิตตามตวัชี้วัด หากปรับปรุงจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้



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

๔. สรปุผลการประเมนิ
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สรปุผลการประเมนิ

 ( ๘๐ คะแนนขึ้นไป )

สนบัสนนุอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิสงู คาดวา่
สามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางไดอ้ยา่งชดัเจน มศีกัย ภาพใน

การน าไปใชป้ระโยชนส์งูเป็นรปูธรรมและคุม้คา่ในการวจิัย

 ( 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



ก่อน 2547 2547 2551 2553 2555 2559 2560 2562

วิวัฒนำกำรให้ทุนของวช.

ทุนบัณฑิตศึกษำ ปโท-เอกนักวิจัยหน้ำใหม่วงเงนิ 20-60 ลบ

- ให้ทุนรำยโครงกำร

บูรณำกำร (cluster)   วงเงิน 500 ลบ

- ให้ทุนรายโครงการ

- มผีู้ประสำนโครงกำร  

กลุ่มเริ่องเร่งด่วนตาม นโยบายวิจัย (150-350 ลบ)

- ให้ทุนรายโครงการ เช่น อพ.สธ ทุนความร่วมมือ ตปท ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ นาโนฯ  เป็นตน้ 

มุ่งเป้ำ  (วงเงนิ 1,000-1,500 ลบ)

- ให้ทุนรำยกลุ่มเรื่อง  - หน่วย คอบช. บรหิำรทุน

Spear head สังคม ( 900 ลบ  )

-บริหำรโดย PC    และ ODU

ท้ำทำยไทย ( วงเงิน ๘00-๑๕o0 ลบ )

- ให้ทุนรำยกลุ่มเรื่อง     Director บริหำรทุน

- ให้ทุนรำย

มหำวทิยำลัย

งบบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม

(1,500-24,000 ลบ)

ทุนงบประมำณแผ่นดิน(  4,000-6,000 ลบ)

(เฉพำะโครงกำรวิจัยขอผ่ำน หน่วยงำนภำครัฐ)
ต้ังแต่ปี 2521

ทนุขนาดใหญ่

ทนุขนาดกลาง

ทนุขนาดเลก็

ทนุพฒันาบคุลากร

ทนุการวิจยัต่อยอด ทุนกำรวิจัยต่อยอด  กำรน ำไปใช้ประโยชน์  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ บัญชีสิ่งประดิษฐ์



ทนุวจิยัทา้ทายไทย

มกีารบรหิารงานแบบ director

คอืมผีูเ้สนอตวัและผา่นการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการทา้ทายไทย

จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารโครงการวจิยัแทน วช. และ ก ากบัการ
ด าเนนิงานของโครงการวจิยัตา่งๆ ทีค่ดัเลอืกมา

เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจิยัส าเร็จตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีต่ ัง้ไว ้โดย
directorจะด าเนนิการรว่มกบัผูท้รงคณุวฒุทิ าการคดัเลอืกโครงการ

วจิยั ตามแนวทางที ่วช.ก าหนด



ทนุวจิยัทา้ทายไทย

เป็นแผนงานวจิยัขนาดใหญ ่(งบประมาณ 25-50 ลา้นบาทตอ่ปี ไมเ่กนิ 
3 ปี ถา้ท าไมเ่สร็จและบรรลเุป้าหมาย หนว่ยงานตอ้งต ัง้ของบประมาณ
เพือ่วจิยัตอ่เอง)

มหีวัขอ้วจิยัเฉพาะ เป้าหมายทา้ทาย ประเด็นการวจิยัเป็นมตเิห็นชอบ
จาก คอบช.

คณะกรรมการก ากบังานวจิยัทา้ทาย จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิคดัเลอืก
โครงการวจิยั

director ท าสญัญารบัทนุกบั วช. ในลกัษณะท ากจิกรรมวจิยัโดย
นกัวจิยัท าสญัญารบัทนุวจิยักบั director 



ทนุวจัิยมุง่เป้า

การใหท้นุอดุหนุนการวจิัยแนวใหมแ่บบมุง่เป้า มกีารแบง่หนา้ทีก่ารท างาน
ชดัเจนระหวา่งหน่วยใหท้นุตามความเชีย่วชาญและประสบการณ์การบรหิารทนุ
ของแตล่ะหน่วยใหก้ารสนับสนุนการวจิัย

รว่มกนัท ากรอบวจิัยและประเด็นโจทยว์จิัย (ทนุวจิัยมุง่เป้า)

สามารถแกไ้ขปัญหาและขบัเคลือ่นไปตามทศิทางเดยีวกนั ลดความซ ้าซอ้น
และมองเห็นภาพรวมของงานวจิัยที ่ครบถว้น ยงัไมค่รบถว้น 

การบรหิารทนุรว่มกนั โดย คอบช.



ทนุวจัิยมุง่เป้า

มเีป้าหมายใหเ้กดิการใชง้บประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัของประเทศ ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพประสทิธผิลสงูสดุ

การรับขอ้เสนอโครงการวจิัยจะเปิดรับรว่มกนัผา่นระบบ NRMS (National 
Research Management Systems) เป็นระบบ Single Window โดยใช ้
มาตรฐานเดยีวกนั

ในเบือ้งตน้ ปี 2555- 2560 วช. เป็นเจา้ภาพของบประมาณ (งบประมาณตัง้ไว ้
ที ่วช.)

โดยม ี5 กลุม่เรือ่งในปี 2555 และขยายเป็น 23 กลุม่เรือ่ง ในปีปัจจบุัน

การบรหิารทนุรว่มกนั โดย คอบช.





อดตี : การคดิวเิคราะหโ์จทยว์จัิย

ผูว้จัิยจะท าวจัิยในสิง่ที่
สนใจ / รู ้และมคีวาม

เชีย่วชาญ

งานวจัิยในอดตี
แมจ้ะไดอ้งค์

ความรูใ้หม่ๆ  แตม่ี
การใชป้ระโยชน์
จากงานวจัิย

ดงักลา่วนอ้ยมาก



ปัจจบุัน : การคดิวเิคราะหโ์จทยว์จัิย

การท าวจิัยเปลีย่นไป ผูว้จิัย
จะตอ้งท าวจิัยตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์
และสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของประเทศ/ 

มกีารตัง้โจทยก์าร
วจัิยจากการใช ้

ประโยชน ์ท าแลว้ได ้
อะไร ใครใช ้แลว้
พัฒนามาเป็น

งานวจัิย จะไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณ

มากกวา่



โจทยว์จัิยมาจากไหน

3.. มาจากความ
สนใจของ
นักวจัิยเอง

2. มาจากฝ่าย
ใหท้นุ

1.มาจากผูใ้ช ้
ประโยชน ์/

Stakeholders 
โดยตรง 



ค าถามส าคญัทีม่าโจทยว์จัิย

1.เป้าหมายสดุทา้ยของโครงการในระยะยาวที่
นักวจัิยคาดหวงัคอือะไร

2.คาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ impact ตอ่เศรษฐกจิ

/สงัคม/ชมุชนและพืน้ที/่วงวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งไร



ค าถามส าคญัทีม่าโจทยว์จัิย

1.เป้าหมายสดุทา้ยของ
โครงการในระยะยาวที่
นักวจัิยคาดหวังคอือะไร

2.คาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ 
impact ตอ่เศรษฐกจิ

/สงัคม/ชมุชนและพืน้ที/่
วงวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งไร



นักวจิัยตอ้งรูเ้มือ่จะเขยีนขอ้เสนอโครงการ 

1.รูเ้ขา แหลง่ทนุและผูว้จิยัอืน่  รูเ้รา ลกัษณะงานและ
ทมีงาน

2.แหลง่ทนุวจิยัและพนัธกจิของแหลง่ทนุ

3. การก าหนดโจทยว์จิยั  และเกณฑใ์นการประเมนิ
ขอ้เสนอโครงการวจิยั



นักวจัิยตอ้งรูเ้มือ่จะเขยีนขอ้เสนอโครงการ 

4. ความแตกตา่งของโครงการแบบ Demand pull/ Supply 
push  / ชดุโครงการหรอืบรูณาการ

5.ความแตกตา่งของผลงานวจัิย สิง่ประดษิฐ์ และวศิวกรรม
ยอ้นรอย เพราะมผีลตอ่การเลอืกแหลง่ทนุ และลลีาการ
เขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิย า

6. ความแตกตา่งของการวจัิยและพัฒนา เพราะมผีลตอ่การ
ทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรม และลลีาการเขยีนขอ้เสนอ
โครงการวจัิย



หวัขอ้วจิยั
มคีวามส าคญั
อยา่งไร   

1.เป็นขอ้ความทีแ่สดง
ถงึ

ประเด็นหลกัทีผู่ว้จิยั
สนใจทีจ่ะศกึษา

2. เป็น
ประเด็น
ทีต่อ้งการ

คน้หาค าตอบ

3. เป็นขอ้ความ
ทีต่อ้งการ
สะทอ้นถงึ

ประเด็นหลกั 3
อยา่ง

ตวัแปร
(ส ิง่ทีส่นใจ
จะศกึษา)

ประชากร
(กลุ่มที่ผู้วิจัยสนใจ 
หรือจะอธิบำย ท ำ
ควำมเข้ำใจ)

มองเห็น
รูปแบบวิธีกำร
วิจัย เช่น แบบ
ส ำรวจ
แบบเปรียบเทียบ 

แบบทดลอง หรือ
แบบสัมพันธ์



ตัวอยา่งการคดิโจทยว์จัิยการพัฒนาการบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่วตามขดีความสามารถ การรองรับการใชป้ระโยชนด์า้น

นันทนาการในอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน

ประเด็นโจทยว์จัิย

1.. ประเมนิขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่วของอทุยาน
แหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน

2,, ระบบการบรหิาร จัดการการทอ่งเทีย่วตามขดีความสามารถ
รองรับการทอ่งเทีย่ว

3. ภายใตก้ารก าหนดอตัลักษณ์แบรนดข์อง อทุยานแหง่ชาตหิมู่
เกาะสมิลิันเพือ่ใหท้กุฝ่ายยอมรับในแนวคดิ

4.เป้าหมายของอตัลักษณ์แบรนดก์ าหนด รว่มกนั เพือ่น าไปสูก่าร
ทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนืของอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลิัน



ความส าคญัของโจทยว์จัิย  

เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารจัดการทีด่ี

สามารถเป็น ตน้แบบของการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาติ
ทางทะเลแหง่อืน่ๆ

และการสง่เสรมิการ ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแผนการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ

โดยทีผ่า่นมาอทุยานแหง่ชาตหิมู ่เกาะสมิลินัยงัไมส่ามารถบรหิารจดัการให ้
เป็นไปตามขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่ว

ซึง่งานวจิัยจงึ ตอ้งการคน้หาค า่ตอบทีมุ่ง่เป้าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขทีเ่ป็น
รปูธรรม   



ความส าคญัของโจทยว์จัิย  

สามารถเป็น ตน้แบบของการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วในอทุยานแหง่ชาติ
ทางทะเลแหง่อืน่ๆ

และการสง่เสรมิการ ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแผนการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ

โดยทีผ่า่นมาอทุยานแหง่ชาตหิมู ่เกาะสมิลินัยงัไมส่ามารถบรหิารจดัการให ้
เป็นไปตามขดีความสามารถรองรับการทอ่งเทีย่ว

ซึง่งานวจิัยจงึ ตอ้งการคน้หาค าตอบทีมุ่ง่เป้าไปสูแ่นวทางการแกไ้ขทีเ่ป็น
รปูธรรม   



สรปุความโดดเดน่ของผลงานวจัิย 

งานวจัิยนีโ้ดดเดน่ในดา้นการน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงินโยบาย

มกีารน า ผลงานวจัิยไปขบัเคลือ่นใหเ้กดิ การทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นรปูธรรมโดยใชห้ลักวชิาการ ตอบโจทย์
ของสงัคม

ที ่ตอ้งการเห็นการเปลีย่นแปลงการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วใน
อทุยานแหง่ชาตไิปสูม่าตรฐานสากล

และ การแกไ้ขปัญหาการทอ่งเทีย่วทีม่มีากเกนิไปในอทุยาน
แหง่ชาติ



งบประมาณ 
(ระบงุบประมาณแผนงานตลอดระยะเวลาการด าเนนิงาน รวมงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรแลว้)

ปีทีด่ าเนนิการ ปีงบประมาณ งบประมาณภาครฐั

(ทีเ่สนอขอ)
งบจากภาคเอกชน งบประมาณ

รวม

incash inkind

ปีที ่1 2563 งบประมาณทีต่อ้งการ

ท าค าขอ

(กรณีเป็นแผนงาน/

โครงการตอ่เนือ่งใหใ้ส่

งบประมาณทีไ่ดรั้บการ

จัดสรรแลว้)

หมายถงึ 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ในรปูของตวัเงนิที่
ใชใ้นการลงทนุ
เพือ่บรกิาร
วชิาการ. /  ลงทนุ
เพอิการวจิัย

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

ปีที ่2 2564



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

ล าดบั ชือ่โครงการ/ชือ่

เทคโนโลยี
สถานภาพโครงการ หนว่ยงาน ผลผลติของ

โครงการ
งบประมาณ

1.
ใหม/่ตอ่เนือ่ง ระบรุายละเอยีด

ผลผลติทีไ่ดรั้บ

2.

3.

.  4

รวม

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



ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ

ระบผุลผลติและผลลพัธ ์ของแผนบรูณาการอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ทัง้นีต้อ้งระบตุวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธ ์( เชงิปรมิาณ คณุภาพ เวลา ตน้ทนุ )

1) ผลผลติสดุทา้ยทีไ่ดจ้ากแผนงาน

2) ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยตรงจากผลผลติของแผนงาน

3) ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้



ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ดา้นเศรษฐกจิ

1.มลูคา่เพิม่แกผ่ลติภัณฑห์รอืบรกิาร (บาท)

2.มลูคา่การสง่ออก    (บาท)

3. มลูคา่ทีเ่กดิจากการลดการน าเขา้ (บาท)

4.การจา้งงาน     (คน)

อืน่ๆ



ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   ดา้นสงัคม/ ดา้นสิง่แวดลอ้ม

1.สขุภาพอนามัย

2.คณุภาพชวีติ  / ความเป็นอยู่

3.การศกึษา  /  การเรยีนรู ้

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (หากม)ี



ตัวอย่างผลงานวิจัยของแผนบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)

พัฒนาบุคลากรวิจัย

- โครงการ THAIST ได้เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นสูงตามความต้องการในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ 568 คน

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาบุคลากร จ านวน 85 คน 

ชุดตรวจปริมาณธาตุเหล็กในดนิส าหรับการเพาะปลกู
ราคาประหยัด

การวิจัยประยุกต์

- ชุดตรวจปรมิาณธาตุเหล็กในดินส าหรบัการเพาะปลูกร่วมกับการวิเคราะห์ภาพ
ดิจิตอล (digital image-based analysis) โดยใช้แอบพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

- เกษตรกรตรวจวัดปริมาณของธาตุเหล็กในดินในนาข้าวก่อนการปักด า เพ่ือ
วางแผนป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอาการเหล็กเป็นพิษ ลดความสูญเสียของ
ผลผลิตจากการท านา

- ราคาถูก ใช้ง่าย ทราบผลทันทีในแปลงปลูก
- ต้นทุนการตรวจปริมาณธาตุเหล็กเพียง 2.80 บาท/การทดสอบ 1 ตัวอย่าง 

ราคาต่ ากว่าชุดตรวจที่มีขายในปัจจุบัน ราคา 20 – 30 บาท/การทดสอบ 1 
ตัวอย่าง หรือหากเกษตรกรส่งตรวจในห้องปฏิบัติการจะมีค่าใช้จ่าย 1,100 
บาท/ตัวอย่าง ระยะเวลา 8 วัน

บุคลากรด้านการวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ประเทศ

การวิจัยพัฒนา

- ผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ ามันที่มีค่าพลังงานความ
ร้อนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

- สร้างรายได้ของเอกชนเพ่ิมขึ้นสุทธิตันละ 500 บาท รวม
รายได้เพ่ิมขึ้นปีละ 36 ล้านบาท (จากรายได้ปกติต่อปี 
182.๕ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ
ที่เพ่ิมขึ้น

เม็ดพลังงานจากไมป้าล์มน้ ามนั

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

- โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/และภาคใต้

- โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย

ซอฟแวร์ระบบต้นแบบ Enterprise Software และ
ทดลองน าร่อง ส าหรับโซ่อุปทานสาธารณสุข

- เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการโซ่อุปทานและระบบสารสนเทศสาธารณสุขแนวใหม่
- สร้างผู้ประกอบการซอฟแวร์ด้าน Enterprise Software

ส าหรับโซ่อุปทานสาธารณสุข
- ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสต็อกยาได้ถึง 980 - 1,307 ล้านบาท/ปี
- ลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียจากยาหมดอายุได้ถึง 3,103 - 4,410 ล้านบาท/ปี
- ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายยาผิดพลาด ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ได้ถึง 3,4386 - 8,092 ล้านบาท/ปี

ดิจิตอล การวิจัยพื้นฐาน

การสกัดโปรตนี จากของเหลือในกระบวนการแล่
ปลาทูน่า ส าหรับอาหารสุขภาพต่างๆ

- วิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับโปรตีนที่เหลือจาก
กระบวนการแล่ปลา ซ่ึงจะถูกก าจัดทิ้งหรือจ าหน่ายราคาถูก 

- สกัดแยกฮีมโปรตีน และคอลลาเจน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในอาหาร
เสริมเพ่ือสุขภาพ 

- ท าให้ภาคเอกชนเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น 100 ล้านบาท 
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ตัวอยา่ง ชดุโครงการที1่: โครงการดชันภีาพลกัษณ์ของคอรรั์ปชนัระดบัจังหวดั

เป้าหมาย: เพือ่สรา้งฐานขอ้มลู (Database) เกีย่วกบัการคอรรั์ปชนั และพัฒนาเครือ่งมอื                    
(Instruments) ในการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนั (  11โครงการยอ่ย)

โครงการยอ่ย วัตถปุระสงค์ วธิกีาร

8.Political Network เพือ่ศกึษาความสมัพันธท์าง เครอืญาตขิอง
นักการเมอืงใน พืน้ที ่

การวเิคราะหโ์ครงขา่ย (Network 
Analysis) จาก นามสกลุของผูม้ี
ต าแหน่งทาง การเมอืงในพืน้ที ่

9.Media Report เพือ่ศกึษาบทบาทของสือ่ สว่นกลางและสือ่
ทอ้งถิน่ทีม่ ีตอ่การน าเสนอขา่วการคอร์ รัป
ชนัของทอ้งถิน่ 

การท าเหมอืงขอ้ความ (Text 
Mining) ของการรายงานขา่วเรือ่ง 
การคอรรั์ปชนัของสือ่ 

10.Proceeding Report เพือ่ศกึษารปูแบบค าตดัสนิ ของ ป.ป.ช. 
และ ป.ป.ท. 

การท าเหมอืงขอ้ความ (Text 
Mining) ของค าตดัสนิของ ป.ป.ช. 
และ ป.ป.ท. 

11.Participation 
Platform 

เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของ ประชาชนใน
การตรวจสอบ ทรัพยส์นิสาธารณะ 

การท าความรว่มมอืกบัผูผ้ลติ APP ใน
การสรา้ง Platform เพือ่แจง้และ
ตรวจสอบปัญหา ทีเ่กดิกบัทรัพยส์นิ
สาธารณะ 



แผนงานวจิัยหรอืชดุโครงการวจิัย
(   Research program  ) 

1.หมายถงึ แผนงานทีถ่กูก าหนดขึน้เพือ่ด าเนนิการวจิัย

2.ประกอบดว้ยโครงการวจิัย (Projects) หลายๆโครงการ ทีม่ี
ความสมัพันธห์รอืสนับสนุนซึง่กนัและกนั มลีกัษณะบรูณาการ 
(Integration)

3.ท าใหเ้กดิองคร์วม (Holistic Ideology)

4. เป็นการวจิัยทีเ่ป็นสหวทิยา (Multi -disciplines) ครบวงจร 
(Complete Set)

5.เป็นโครงการวจัิยทีม่เีป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลงานวจัิยไปใช ้
ประโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม



แผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการวจัิย 
research program

6 การก าหนดวัตถปุระสงคก์ารวจัิยของแผนงาน

7.โครงการวจัิยยอ่ยควรสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์
ของแผนงาน

8.โครงการยอ่ย ไมค่วรใชใ้ชป้ระเด็นวจัิยเดยีวกนั 
กรอบความคดิเหมอืนกนั ตวัแปรชดุเดยีวกนัตา่งกนั
ทีพ่ืน้ทีว่จัิยเทา่นัน้

9.การตัง้ชือ่แผนงานตอ้งครอบคลมุขอ้เสนอ
โครงการวจัิยยอ่ยทัง้หมด



การจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุน
ด้านนวัตกรรมร าข้าวไทย

ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และผู้ประกอบการ

พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกระบวน 
การสกัดสาร จาก By Product 
ของอุตสาหกรรมฤทธิ์ ของน า
มันร าข้าวต่อโรคในกลุ่ม NCD 

การผลักดันนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัย

สูก่ารลงทุนทางเศรษฐกิจ

ร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ส าหรับผู้ป่วยที่มี
เบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทน
ผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ

ร่วมกับศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์พัฒนายุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการ
ส่งออกข้าวกล้องสีไทย

การผลักดันสู่การใช้ประโยชน์

มีการน านวัตกรรม
จากผลงานวิจัยสู่
การลงทุนในธุรกิจ
โดยสร้างสรรค์ให้
เกิดผลิตภัณฑม์ูล 
ค่าสูงจากวัตถุดิบ
ทางการเกษตรตรง
ต่อความต้องการ

ของตลาดใน
อนาคต

Goal



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย
1.ก าหนดแนวทางการ พจิารณา Topic หลักโดยมี
เป้าหมายทีช่ดัเจน

2. ก าหนด Topic รองทีน่ าไปสูวั่ตถปุระสงคร์วมของ 
Topic หลัก

3. ตดั Topic รองทีไ่มส่มัพันธเ์ชือ่มโยงกบัTopic หลัก
ออก

4. ก าหนดประเด็นหลักใน Topic หลัก และ Topic รอง

5 ก าหนดชือ่แผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

6 ก าหนดชือ่โครงการวจัิยภายใตก้รอบแผนงานวจัิย

7. พจิารณาความส าคญัและทีม่าของปัญหาหลัก
ของแผนงานวจัิยทีส่อดคลอ้ง

8. ก าหนด วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของแผน
งานวจัิย

9. ค านงึถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากแผน
งานวจัิย



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย
10. ก าหนดกรอบแนวคดิเชือ่มโยงระหวา่งโครงการวจัิย
ตา่งๆ ทีจ่ะน าไปสแูผนงานวจัิย

11. ก าหนดขอบเขตของแผนงานวจัิยทีค่ลอบคลมุ
โครงการ วจัิยยอ่ยภายใตแ้ผนงาน

12. การจัดท างบประมาณคา่ใชจ้า่ยของแผนงานวจัิย
ทัง้หมดตอ้งเหมาะสมกบัแผนงานและแผนเงนิที่
สอดคลอ้งไปดว้ยกนัทัง้แผนงานมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท า
ใหง้านนัน้ประสบผลและประสบความส าเร็จ



แนวทางการจัดท าแผนงานวจัิย/ชดุโครงการวจัิย

13. ก าหนดผูรั้บผดิชอบเป็นหัวหนา้แผนงานวจิัยและเป็น
หวัหนา้โครงการวจิัยในแตล่ะโครงการทีเ่ป็นผูท้ีท่กุคนใน
แผนงานโครงการยอมรับ

14. มอบหมายใหห้วัหนา้แผนงานวจิัยและหวัหนา้
โครงการวจิัยและผูร้ว่มวจิัยไปด าเนนิการจัดท ารายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์การเขยีนขอ้เสนอการวจิัยทีส่อดคลอ้งกบั
แผนงานและโครงการวจิัยยอ่ย

15. ปรับปรงุรายละเอยีดตา่งๆใหถ้กูตอ้งเหมาะสม และจัดท า
เป็นแผนงานโครงการ

16.ประชมุรว่มกนัและตรวจสอบความถกูตอ้งและความ
ซ ้าซอ้นของโครงการ เพือ่ปรับปรงุแกไ้ข



หลักการท าโครงการวจัิยยอ่ย
1.การจัดท าโครงการยอ่ยในชดุโครงการวจิัย มคี าอธบิายวธิกีาร
วจัิยในระดบัแผนงาน ทีต่อ้งมกีารสงัเคราะหผ์ลรวมจากชดุ
โครงการยอ่ยทัง้หมด

2.โครงการวจัิยยอ่ยควรเชือ่มโยงเพือ่ตอบค าถามวจัิยของ
แผนงานโครงการวจิัยหลกั

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 าแผนงานวจัิยหรอืชดุโครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

1. การก าหนดโจทยว์จิัยหรอืคดิโจทยว์จิัยคอ่นขา้งยาก  เพราะตอ้ง
คดิโจทยท์ีค่ลอบคลมุปัญหาของโครงการวจิัยยอ่ยเพราะการตัง้โจทย์
ตอ้งคลอบคลมุโครงการยอ่ยทัง้หมด

2. การจัดทมีคณะนักวจัิยทีม่คีวามช านาญและมปีระสบการณ์ทีม่า
ท างานรว่มกนัในรปูแบบสหสาขาวชิาและมเีป้าหมายวจิัยเดยีวกนั
คอ่นขา้งยาก

3. การรว่มมอืประสานงานระหวา่งนักวจิัยตา่งสาขา  และตา่ง
หน่วยงานจะเป็นไปไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจัดท า
โครงการวจัิยตา่งๆเพือ่ใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ



ท าไมถงึท าแผนงานวจิัยหรอืชดุ
โครงการวจัิยไมส่ าเร็จ

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

5. การพัฒนาแผนงานโครงการรายละเอยีดของชดุ
โครงการวจัิยตอ้งใช ้เวลาและตอ้งใชผู้ม้ปีระสบการณ์ในการ
ท างาน

6. ใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงูมากและใชเ้วลาในการวจัิยนาน



1. ชือ่เรือ่ง

2. วัตถ ุประสงค์

3. ความ ส าคญั
และทีม่าของ
ปัญหา

4. และกจิกรรม
ไมส่อดคลอ้ง
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

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 เห็นแตส่ิง่ที่
ผูว้จิัยอยากวจิัย



1.ไมแ่สดงราย ละ 
เอยีดของแผนกจิ 
กรรมทีด่ าเนนิงาน

2.เขยีนแผนกจิกรรม
ไมช่ดัเจน ไมส่อด 
คลอ้งกบัวตัถ ุประ 
สงค ์ ระเบยีบวธิวีจิัย
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

1.กรอบความคดิ
ของการวิจัยไม่
สมเหตสุมผล

แผนด าเนนิงาน ระเบยีบวธิวีจิยั กรอบความคดิ

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



1.ตัง้งบประมาณมาก 

เกนิความจ าเป็น

2.งบประมาณที ่

เสนอขอไมแ่สดง 

รายจา่ยทีส่ะทอ้น

กจิกรรมการวจิัยตาม

วตัถปุระสงคข์องการ

วจิัย
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โครงการทีไ่มไ่ดร้ับการสนับสนุน

1.เขยีนโครงการ
ตามความสนใจ

ของนักวจิัยโดย

ไมค่ านงึถงี

ผูใ้ชป้ระโยชน์

2. ผูใ้ชป้ระโยชนไ์ม่

มสีว่นรว่มในประเด็น

โจทยว์จิัย

งบประมาณ หวัหน า้โครงการ การใชป้ระโยชน์

1.ไมม่ปีระสบการณ์ 
แตเ่ขยีนโครงการ
ใหญ ่เกนิไป

2. จ านวนนักวจิัยไม่
เหมาะสม  มาก
เกนิไปและนอ้ย
เกนิไป



โครงการทีจ่ะไดร้บัทนุวจิยั

1.สว่นใหญ ่นักวจิัย
มขีอ้มลูงานวจิัย
พืน้ฐานมาแลว้
ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ใหม่
ทัง้หมด

2.คณะนักวจิัยมี
ประสบการณ์เรือ่ง
นัน้มาตอ่เนือ่ง 
ท างานมาดา้นนี้
โดยตลอด

3.ผลงานวจิัยทีผ่า่นมา
ของนักวจิัยประสบความ
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



ลกัษณะของโครงการ/โครงการวจิยัทีด่ ี

1.  ความถกูตอ้ง (Correctness) ถกูตอ้ง แมน่ย า      มี
หลกัฐานอา้งองิทีส่ามารถตรวจสอบได้

2.  ความมเีหตผุลม ัน่คง (Cogency) สาระส าคญั     ของ
โครงการวจิยัตอ้งมเีหตผุลแนน่หนา ชดัเจน   ตรวจสอบได้

3.  ความกระจา่งแจง้ (Clarity) ขอ้ความตอ้ง ชดัเจน
ผูท้รงคณุวฒุิ สามารถเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวามหรอื
คาดคะเนความหมาย ของโครงการวจิยัน ัน้ๆ

4. ความสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมสีาระส าคญั
ครบถว้นตามก าหนดของแตล่ะหนว่ยงานสนบัสนนุตาม
ข ัน้ตอนของกระบวนการวจิยั แตล่ะหวัขอ้มเีนือ้หาครบถว้น
สมบรูณ์ 



ตารางสรปุรายละเอยีดโครงการวจิยั

วัตถุประสงค์ ระเบียบวธีิ
วจิัย

แผนการ
ด าเนินงาน
วจิัย

ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ที่
ได้รับ

งบประมาณ

1.

2.

3

4.



ลกัษณะของโครงการ/ โครงการวจิยัทีด่ ี

5. ความกะทัดรัดชดัเจน (Concise) สัน้ เขา้ใจ ได ้
รวดเร็วประหยัด เวลา

6. ความสม า่เสมอ  Consistency)  หรอื ความคงเสน้
คงวา นักวจัิยตอ้งใชค้ าเดยีวกนั ในการใชค้ าหรอื
ขอ้ความเดยีวกนัทัง้ฉบบั

7. ความสมัพันธเ์ชือ่มโยงสอดคลอ้ง
( correspondence) ซึง่แสดงวา่ทกุสว่น    ไดรั้บการ
จัดระเบยีบมาเป็นอยา่งด ีทกุหวัขอ้   มคีวามสมั
พันธ ์ เชือ่มโยงกนัโดยตลอด



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

1.มคีวามส าคญัทีส่ดุของขอ้เสนอโครงการวจัิย ตอ้งแสดงใหเ้ห็น
ความส าคญั และความจ าเป็นทีต่อ้งการท าการวจัิย เพราะมี
ผลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบั.......ประชาชน เศรษฐกจิ ฯลฯ หรอื
สิง่แวดลอ้ม  ท าวจัิยแลว้ประชาชนจะไดป้ระโยชนอ์ะไร มผีลกระทบ
กบัใคร บา้ง   

2.ไมค่วรมคีวามยาวเกนิ   1หนา้ หรอืไมเ่กนิ 1 ½ หนา้

3.การอา้งเอกสารอา้งองิเทา่ทีจ่ าเป็น  และเกีย่วขอ้งกบัประเด็นวจิัย 
เชน่ ตวัเลขเศรษฐกจิ มลูคา่ เป็นตน้ สว่นอืน่จะมกีารอา้งในการ
ทบทวนวรรณกรรมในสว่นตอ่ไป

4.นักวจิัยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มอีงคค์วามรูแ้ละมคีวามพรอ้มในการ
ท าวจิัยเรือ่งนี้

5.วตัถปุระสงค ์ตอ้งครอบคลมุประเด็นทีต่อ้งท าวจิัย



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

6.ความเป็นมา ความส าคญัของปัญหาการวจัิย   ที่
ผา่นมามกีารแกไ้ขอะไรบา้ง ผลเป็นอยา่งไร

7.ยังมปัีญหา หรอื ประเด็นวจัิยทีต่อ้งการวจัิยตรงจดุ
ไหนเพือ่ตอ่ยอดอกี  

8.จะท าการศกึษาวจัิยดว้ยวธิอีะไรหมายถงึระเบยีบวธิี
วจัิย

9.ทมีวจัิยนีม้คีวามพรอ้มอยา่งไร  ตอ้งแสดงให ้
ผูท้รงคณุวฒุริู ้



ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั

10.เมือ่ท าวจัิยเสร็จแลว้จะไดป้ระโยชนอ์ะไร กับใคร  
จ านวนมาก นอ้ยเพยีงใด

11.คดิเป็นมลูคา่ผลกระทบทางเศรษฐกจิเทา่ใด ใน
วงกวา้งและวงแคบ

12.เกีย่วขอ้งกบัประชาชน ชมุชน มากนอ้ยเพยีงใด



1 .  กลา่วทั่วไปอยา่งกวา้งๆ

2 . กลา่วเรือ่งเกีย่วขอ้งทีจ่ะท าการศกึษา

3 . อธบิายลักษณะของปัญหา ทีจ่ะสนับสนุน ตวัแปร 
ความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปรทีจ่ะท าวจัิย

4.ระบสุภาพปัญหาของสิง่ทีก่ าลังจะศกึษาผลเสยีหรอืผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้หากไมแ่กไ้ข



ความเป็นมาความ ส าคญัของปญัหา

5.แสดงแผนความคดิวธิกีารเพือ่แกปั้ญหานัน้ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ
จากการศกึษา  เพือ่หาค าตอบหรอืแนวทางแกไ้ขทีช่ดัเจน

6.เนือ้หามคีวามสมัพันธต์อ่เนือ่งชีใ้หเ้ห็นความ ส าคญัของปัญหา
และประโยชนข์องโครงการ

7.เชือ่มโยงกบัความ ส าคญั ของปัญหาและขอบเขตในการวจัิย

8. สรปุเหตผุลทีต่อ้งศกึษาเรือ่งนี ้ขอ้คน้พบจากการศกึษาจะ
น ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร มคีวามคุม้คา่หรอืไม่



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์

1. การสงัเคราะหเ์อกสารที่
เกีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎี

2. รายงานผลการวจิัย
และประเด็นทีผู่ว้จิัย
สรปุไดจ้ากการ

สงัเคราะหเ์อกสาร

3.ตรวจสอบผลการ
สงัเคราะหเ์อกสารที่

เกีย่วขอ้ง

4.การจัดล าดบัเสนอ
ความคดิ

5. การแสดงเหตผุล
เชือ่มโยงเพือ่น าเขา้สูก่าร

ก าหนดประเด็นวจิัย

6. การก าหนดกรอบ
ความคดิการวจิัยที่
สมเหตสุมผล



การทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะห์

7.แสดงรายละเอยีด
เกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ี
สมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิเดมิที่

เกีย่วขอ้ง 

8.แสดงความ
เกีย่วเนือ่งและ

ความสมัพันธข์อง
เรือ่งทีจ่ะท าการวจัิย
กบัผลการวจัิยอืน่ ๆ
ทัง้ในและตา่งประเทศ 

9.สงัเคราะหส์ ิง่ทีไ่ดจ้ากการ 
ศกึษาทัง้ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่
เกีย่วขอ้งไดแ้ก ่ทฤษฎ ีหลักการ 
ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ แนวความคดิ
ของผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจน

ผลงานวจัิยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปัญหา



สมมตุฐิานการวจัิย

1.เป็นการคาดคะเนค าตอบของค าถามไวล้ว่งหนา้ อยา่งมี
เหตผุล โดยระบคุวามสมัพันธข์องตวัแปร

2.อาจจะผดิ หรอื ถกู  ซึง่จะตอ้งมกีารทดสอบ

3.ตัง้แยกเป็นขอ้ๆ ทีต่อ้งทดสอบทางสถติิ



ขอบเขตการวจิยั

1.ความจ ากดัของระยะเวลา งบประมาณ  ก าลังคน

2.ท าใหผู้ว้จัิยไมส่ามารถศกึษาในทกุมมุมอง ทกุแงม่มุ

3.ตอ้งก าหนดขอบเขต  หรอืจดุมุง่หมายทีแ่น่นอนของผูว้จิัย

4.ก าหนดขอบเขตประชากร  กลุม่ตวัอยา่ง  ตวัแปร  วธิกีาร 
ระยะเวลาและพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู



ขอบเขตของการวจิยั

คอื   การเขยีนตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยั

1 ขอบเขตดา้นพืน้ที.่...ใชพ้ืน้ที ่ท ีไ่หนท าการศกึษา

2 ขอบเขตดา้นตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั... ตวัแปรตน้คอือะไร  ตวัแปรตามคอือะไร

3 ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั...  ประชากรเป็นใคร  กลุม่
ตวัอยา่งเทา่ไร การไดม้าซึง่กลุม่ตวัอยา่งมาอยา่งไร

4 ขอบเขตดา้นข ัน้ตอนแผนการศกึษา .....( เทคนคิคอืใหน้ าวตัถปุระสงค์
มาวางแลว้เขยีนอธบิายเป็นข ัน้ตอน) เชน่ เพือ่ตอบวตัถปุระสงคข์องที ่1
มวีธิกีารและข ัน้ตอนดงันี้



ทฤษฎ ีสมมตฐิาน /    กรอบแนวคดิการวจิัย 

ทฤษฎี สมมตฐิาน

กรอบแนวคดิการวจิยั 

แสดงทฤษฎ ี
สมมตฐิานและ/
กรอบแนวคดิที่
เกีย่วขอ้ง โดยหา
เหตผุลทีน่่าจะ
เป็นไปไดน้ ามา
สงัเคราะหเ์ป็น

สมมตฐิาน (ถา้ม)ี



ระเบยีบวธิวีจิยั

1.เขยีนใหช้ดัเจนทีส่ดุ 

2.สว่นประกอบ

2.1.รปูแบบการวจัิย

2.2.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

2.3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย

2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู

2.5การวเิคราะหข์อ้มลู



ระเบยีบวธิวีจิยั

1.นักวจัิยควรใหค้วามส าคญัและเนน้ย ้าสว่นนีใ้หม้รีายละเอยีด
มากทีส่ดุ  เพราะจะเป็นการชีใ้หเ้ห็นวา่นักวจัิยมคีวามเขา้ใจใน
โจทยว์จัิยและเป็นตวับอกความส าเร็จของงานวจัิย

2.ควรระบรุายละเอยีด วา่จะท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร ่ท า
อยา่งไรผลทีไ่ดจ้ะกระทบกบัใครบา้ง  กระทบมากนอ้ย

3.เรยีงล าดบัการท างานหรอืมแีผนงาน โดยเรยีงล าดบัใหเ้ป็น
ขัน้ตอน มรีายละเอยีดเพยีงพอ โดยเฉพาะวธิกีารทีใ่หมห่รอืยงั
ไมแ่พรห่ลาย ถา้เป็นวธิกีารทีใ่ชก้นันานแลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งมี
รายละเอยีด บอกเพยีงชือ่และแหลง่ทีม่า (เอกสารอา้งองิ)



ระเบยีบวธิวีจิยั

4.วธิวีเิคราะหง์านวจิัยตอ้งเป็นวธิทีีไ่ดม้าตรฐาน เป็นทีย่อมรับ
ในสาขาวชิาหรอืศาสตรนั์น้ๆ โดยมเีอกสารอา้งองิทีเ่ชือ่ถอืได ้
ไมเ่กา่ลา้สมยัหรอืเชย

5.ตอ้งมกีารวางแผนการทดลองทีรั่ดกมุ มจีานวนซ ้าเพยีงพอ 
เหมาะสม ไมม่ากไมน่อ้ยเกนิไปเป็นทีย่อมรับไดใ้นทางสถติิ

6.มกีารวางแผนการทดลองทีถ่กูตอ้งวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
เหมาะสม

7.. ระยะเวลา และแผนการด าเนนิงานตลอดโครงการ
สอดคลอ้งกนัทัง้โครงการ



ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

1.ประชากรคอืใคร

2.มขีนาดประชากรเทา่ไร

3.กลุม่ตวัอยา่งเป็นใคร

4.ตอ้งมจี านวนกลุม่ตวัอยา่งเทา่ไร

5.มเีกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบใด

6.มวีธิกีารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งอยา่งไร

7.ถา้เก็บจากทกุหน่วยประชากรก็ระบไุว ้



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

1.หนา้ทีข่องเครือ่งมอื : เพือ่เก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นไหน อยา่งไร

2.ลกัษณะ หนา้ตาของเครือ่งมอื
เป็นอยา่งไร

3.ทีม่า : สรา้งเอง ปรับ
จากของใคร หรอืใชข้อง

ใคร

4.วธิกีาร
ตรวจสอบ
คณุภาพ
เครือ่งมอื



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

5.วธิกีารท างานเครือ่งมอื: เกณฑก์ารให ้
คะแนน

6.หากมเีครือ่งมอืหลายชิน้ -- ตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นทกุชิน้

7.หากมหีลายขัน้ตอนการ
เก็บขอ้มลู –

เขยีนแยกขัน้ตอน

8.เขยีนให ้
ชดัเจน & ผูอ้า่น
เขา้ใจไดง้า่ย



การเก็บรวบรวมขอ้มลู

1.ระบบุคุคล สถานที ่เวลา

2.เก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์โดยผูว้จัิยเอง ทีไ่หน
หากใชก้ลุม่ผูว้จัิย จะประกนัคณุภาพอยา่งไร

3.เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสง่ทางไปรษณีย ์หาก
ไมต่อบกลับคนืมาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูว้จัิย
จะท าอยา่งไร เมือ่ได



การวเิคราะหข์อ้มลู

1.แสดงใหเ้ห็นวา่เมือ่ไดรั้บขอ้มลู  ผูว้จัิยจะท าการ
วเิคราะหอ์ยา่งไร  ใชส้ถติอิะไรทดสอบ และใช ้
โปรแกรมการทดสอบใด

2.เขยีนเป็นล าดบัขัน้ตอนการท างาน

3.เขยีนใหส้อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน และวัตถปุระสงค์



ผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั 

1.แสดงผลผลติ
ของโครงการอยา่ง
เป็นรปูธรรมที่
สามารถประยกุต์
เพือ่น าไปใช ้
ประโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ดัที่
แสดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบั
ผลผลติทีเ่กดิขึน้

3.แสดงตวัชีว้ดัใน
ดา้นความประหยัด 
ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิ

คณุภาพ เวลา และ
ตน้ทนุ



เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั
1.แสดงผลผลติของโครงการ
อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ามารถ
ประยกุตเ์พือ่น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.แสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลผลติทีเ่กดิขึน้

3.แสดงตวัชีว้ดัในดา้นความ
ประหยัด ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิ
คณุภาพ เวลา และตน้ทนุ

4.โดยใหจั้ดท าขอ้มลูในรปูแบบดัง
ตารางที ่1 โดยระบแุยกเป็นรายปี 
กรณีมรีะยะเวลาด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 
ปี



เป้าหมายของผลลพัธ ์(Outcome) และตวัชีว้ดั

1.แสดงปรมิาณของผลทีเ่กดิขึน้หรอืผลตอ่เนือ่งจาก
ผลผลติทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ/หรอืผูใ้ช ้อาท ิ
ชมุชน องคก์ร ประเทศ สภาพแวดลอ้มในเชงิปรมิาณ

และคณุภาพ

2.จัดท าแผนถา่ยทอด
เทคโนโลยหีรอืผลการวจัิย

สูก่ลุม่เป้าหมาย

3.ตอ้งแสดงตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลุ
เป้าหมายในระดบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้น
ความประหยัด ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลาและ

ตน้ทนุ

4. โดยใหจั้ดท าขอ้มลู
ในรปูแบบดงัตารางที ่2
โดยระบแุยกเป็นรายปี 

กรณีมรีะยะเวลา
ด าเนนิการวจัิยเกนิ 1 ปี



แสดง เป้าหมายของผลผลติ (Output) และตวัชีว้ดั 

ผลผลติกลุม่อาหาร 
เกษตร

ตวัชีว้ดั

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

1.ไดผ้ลติภณัฑใ์หมอ่ยา่งนอ้ย

2.ไดต้น้แบบเทคโนโลย/ี
กระบวนการใหมไ่มน่อ้ยกวา่ 
90 เทคโนโลยี

20 รายการ

90 เทคโนโลยี

ไดผ้ลติภณัฑใ์หมท่ีไ่ด ้
มาตรฐานทีม่คีณุภาพดี

ไดต้น้แบบเทคโนโลย/ีกระ 
บวนการใหมท่ีไ่ดม้าตรฐานที่
สะดวกใชไ้ดง้า่ยและคุม้คา่



แสดง   เป้าหมายของ     ผลลพัธ์ (Output) และตวัชีว้ดั 

ตัวชี้วัด

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
1.มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

2.มูลค่าการส่งออก

3.ลดการน าเข้าต่อปี

4.เพ่ิมรายได้ให้ แก่
เกษตรกร

5.การจ้างงานเพิ่มขึ้น

1.อย่างน้อย 25,000 ล้านบาท

2.เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 8,500 ล้านบาท

3.ประมาณ 5,000 ล้านบาท

4.อย่างน้อย 50,000 ครัวเรือน 

อย่างน้อย 2,000 ราย 
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1.งบประมาณเหมาะสม  ไม่
มากหรอืนอ้ยเกนิไป/ผล

ประหยัด/ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ
จากโครงการ    

2.มกีารแจกแจงราย ละเอยีด
งบประมาณปีทีข่อมคีวาม
เป็นไปไดใ้นการศกึษา/ความ
ชดัเจนของรายละเอยีด
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิโครงการ 

3. ค านวณงบประมาณ
ครอบคลมุทกุรายการที่

วางแผนและก าหนดกจิกรรม/
มคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษา

4.ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความ
เป็นจรงิ ไมส่งูเกนิไป 

สอดคลอ้งกบัแผนงาน /ตรง
ตามหลักเกณฑ ์ที ่ไดก้ าหนด

งบประมาณโครงการ



135

จ าแนกหมวดคา่ใชจ้า่ย
1.หมวดคา่จา้งชัว่คราว 
(ส าหรับคา่จา้งคนงาน,คา่จา้ง
ผูช้ว่ยนักวจัิย)

2.หมวดคา่ตอบแทน

และหมวดคา่ใชส้อย

(คา่เดนิทาง,ไปรษณีย,์พมิพ.์....)

3.หมวดคา่วัสดุ
(วัสดสุ านักงาน,วัสดไุฟฟ้า ,เชือ้
เพลงิ,วัสดกุอ่สรา้ง...)

4. หมวดครภุณัฑ ์

( ระบรุายละเอยีดคณุลกัษณะ
ความจ าเป็น )

งบประมาณโครงการ



แผนการใชจ้า่ยงบประมาณของแผนงานวจิยั

รายการ
งบประมาณทีเ่สนอขอ 

(บาท)
1. งบบคุลากร

1.1 คา่จา้งช ัว่คราว จ านวน      คน
1.2 .........................................

2. งบด าเนนิการ
2.1 คา่ตอบแทน
2.2 คา่ใชส้อย
2.3 ....................................

3. งบลงทนุ
3.1 คา่ครภุณัฑพ์รอ้มแนบรายละเอยีด,ใบเสนอราคา
3.2 ...................................

4. คา่ธรรมเนยีมอดุหนนุสถาบนั 
(ใหห้มายรวมถงึคา่สาธารณูปโภคดว้ย)

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ



แสดงภาพรวมของงบประมาณการวจิยั

โครงการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที…่

แผนงานวจัิย…

โครงการวจัิยยอ่ยที่ 1…

โครงการวจัิยยอ่ยที่ 2…

โครงการวจัิยยอ่ยที…่

รวมท ัง้ส ิน้



แสดงรายละเอยีดงบประมาณการวจัิยทกุโครงการวจัิย
ยอ่ยในปีทีเ่สนอขอ

โครงการ

งบประมาณทีเ่สนอขอ (บาท)

งบ
บคุคลากร

คา่ตอบแทน
คา่ใช้

สอย
คา่วสัดุ

คา่ธรรมเนยีม
อดุหนนุ
สถาบนั

ครภุณั
ฑ์

รวม

แผนงานวจิัย

โครงการวจิัย
ยอ่ยที่ 1

โครงการวจิัย
ยอ่ยที่ 2

โครงการวจิัย
ยอ่ยที.่..

รวม



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา
หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

1. งบบคุลากร

1.1 คา่จา้งชัว่คราว
1.2 คา่จา้งผูช้ว่ย
นักวจิัย

- ใหจ้า่ยตามความ
จ าเป็นเหมาะสม

1. พจิารณาใหต้ามทีเ่สนอขอโดยไมเ่กนิที่
ก าหนดจา่ยตามอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ
ตามวฒุกิารศกึษา คอื

ป.เอก อตัราคา่จา้ง 21,000.- บาท

ป.โท  อตัราคา่จา้ง 17,500.- บาท   

ป.ตร ี อตัราคา่จา้ง 15,000.- บาท 

ปวส.  อตัราคา่จา้ง       11,500.- บาท

ปวช.  อตัราคา่จา้ง 9,400.- บาท



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2. งบด าเนนิงาน

2.1 คา่ตอบแทน

(1) คา่ตอบแทน
คณะผูว้จัิย

(ใหร้ะบตุ าแหน่ง หรอื
ต าแหน่งทางวชิาการเพือ่
ประกอบการพจิารณา)

- ใหเ้บกิจา่ยคา่ตอบแทนทัง้คณะ  โดยใชร้ะดบั
ต าแหน่งของหวัหนา้โครงการวจัิยเป็นเกณฑ์
ดงันี้

1. ศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการระดับ 10  ไม่
เกนิปีละ 200,000 บาทตอ่โครงการตอ่คณะ
นักวจัิย

2. รองศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 8 -
9
ไมเ่กนิปีละ 150,000 บาท 
ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 6 
- 7 
ไมเ่กนิปีละ 120,000 บาท 
ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

อาจารยห์รอืขา้ราชการ ระดบั 5 ลงมา ไมเ่กนิปี
ละ 80,000 บาท ตอ่โครงการตอ่คณะนักวจัิย

1. ก าหนดคา่ตอบแทนคณะนักวจัิย       (ไม่
เกนิรอ้ยละ 10 ของวงเงนิงบประมาณ
โครงการ ไมร่วมงบลงทนุและคา่ธรรมเนยีม
อดุหนุนสถาบนั) 
หากค านวณแลว้ไมถ่งึ 30,000 บาท 
ใหข้ัน้ต า่ 30,000 บาท และตอ้งไมเ่กนิอตัรา
ตามระดบัต าแหน่งหวัหนา้โครงการวจัิย

2. กรณีเป็นแผนงานวจัิย ผูอ้ านวยการ
แผนงานวจัิยสามารถเป็นหวัหนา้โครงการวจัิย
ยอ่ยไดเ้พยีงโครงการเดยีวเทา่นัน้และมสีทิธิ
ไดรั้บคา่ตอบแทนคณะนักวจัิยทัง้ 2 สถานะ 
แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัราตามระดบั
ต าแหน่ง



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

(2) คา่ตอบ แทนที่
ปรกึษา

1.กรณเีป็นโครงการวจัิย พจิารณาใหไ้ม่
เกนิโครงการละ 2 คน และไมเ่กนิคน
ละ 100,000 บาท

2. กรณีเป็นแผนงานวจัิย 
พจิารณาใหไ้มเ่กนิ 5 คน 
และไมเ่กนิคนละ 100,000 บาท

1.ตอ้งมหีนังสอืยนืยันตอบรับจากทีป่รกึษา 
โดยใหร้ะบรุายละเอยีดการใหค้ าปรกึษา

2. ตอ้งเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาการ
ทีส่ าคญัของโครงการ โดยพจิารณาจาก

- ประสบการณ์การท างาน
- คณุวฒุิ

3. กรณีเป็นโครงการวจัิย พจิารณาให ้
ไมเ่กนิโครงการละ 2 คน และไมเ่กนิ
คนละ 100,000 บาท 

4. กรณีเป็นแผนงานวจัิย พจิารณาให ้
ไมเ่กนิ 5 คน และไมเ่กนิคนละ 100,000 บาท



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

(3)คา่ตอบแทน การ
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจา่ยตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  ดงันี้
- วันท าการปกต ิชม. ละ 50 บาท 
ไมเ่กนิวันละ 4 ชัว่โมง
- วันหยดุราชการ ชม. ละ 60 บาท
ไมเ่กนิวันละ 7 ชัว่โมง

(4) คา่ตอบแทนผูใ้ห ้
ขอ้มลู 
(ผูต้อบแบบสอบ ถาม
ผูใ้หส้มัภาษณ์)

- ไมเ่กนิคนละ 100 บาท 
- กรณีขอ้มลูมรีะดบัความยากสงูไม่
เกนิคนละ 300 บาท

- ไมเ่กนิคนละ 100 บาท 
- กรณีขอ้มลูมรีะดบัความยากสงู ไมเ่กนิคนละ 300 บาท

(5) คา่ตอบแทนกลุม่
ตวัอยา่ง

- ไมเ่กนิคนละ 2,000 บาทตอ่ครัง้ - ไมเ่กนิคนละ 2,000 บาทตอ่ครัง้

(6) คา่ตอบแทนวทิยากร
ในการฝึกอบรม

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ดงันี้
1. วทิยากรทีเ่ป็นบคุลากรของรัฐ ใหจ้า่ยไมเ่กนิ 600 บาทตอ่
ชัว่โมง
2. วทิยากรทีม่ใิชบ่คุลากรของรัฐ ใหจ้า่ยไมเ่กนิ 1,200 บาท
ตอ่ชัว่โมง



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2.2 คา่ใชส้อย
(1) คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
- ใหร้ะบรุายละเอยีดของการเดนิทาง เชน่ เดนิทางจาก
สถานทีใ่ดไปสถานทีใ่ด ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
จ านวนครัง้ในการเดนิทาง และจ านวนคน เป็นตน้

(2) คา่ใชจ้า่ยในการ
สมัมนา/ฝึกอบรม

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั

- ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
- จัดสมัมนาไดใ้นกรณีทีส่มัมนาเป็นสว่นหนึง่ของ
งานวจัิย
- ใหร้ะบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอยีดการ
สมัมนา/ฝึกอบรม เชน่ สถานทีจั่ดสมัมนา/ฝึกอบรม
จ านวนผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้

(3) คา่ใชส้อยอืน่ 
(คา่จา้งเหมาบรกิาร 
คา่แรง เงนิ

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสม



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

2.3 คา่วสัดุ - ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

1.ใหจ้า่ยไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม โดยแยก
รายการวสัดเุป็นประเภท เชน่ วสัดสุ านักงาน วสัดุ
คอมพวิเตอร ์วสัดวุทิยาศาสตร ์เป็นตน้
ซึง่รายการวสัดตุอ้งมรีาคาตอ่หน่วยต า่กวา่ 5,000 
บาท ยกเวน้วสัดคุอมพวิเตอรต์อ้งมรีาคาตอ่หน่วยต า่
กวา่ 20,000 บาท

2. คา่วสัดวุทิยาศาสตร/์สารเคม ี(ใหแ้จงรายละเอยีด
สิง่ทีต่อ้งการซือ้ โดยใหร้ะบจุ านวนทีต่อ้งการและ
ราคาตอ่หน่วย)

3.ส าหรับคา่วสัดเุชือ้เพลงิ (คา่น ้ามนั) ก าหนดให ้
กม. ละ 4 บาท (โดยใหจ้ัดท ารายละเอยีดระยะทางที่



เกณฑก์ารตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยโครงการวจัิย

รายการ อตัรา หลกัเกณฑ ์(เง ือ่นไข)

3. งบลงทนุ
3.1 คา่ครภุณัฑ์

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

1.ใหจ้า่ยตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยแยกรายการ
ครภุณัฑเ์ป็นประเภท เชน่ ครภุณัฑส์ านักงาน ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ซึง่รายการครภุณัฑต์อ้งมรีาคาตอ่
หน่วยสงูกวา่ 5,000 บาท ยกเวน้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
ตอ้งมรีาคาตอ่หน่วยสงูกวา่ 20,000 บาท
2. ใหแ้นบใบเสนอราคาครภุณัฑ์
3. ใหม้หีนังสอืชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นของครภุณัฑนั์น้ 
ๆ ดว้ย เพือ่ประกอบการพจิารณา

4. คา่ธรรมเนยีม
อดุหนุนสถาบนั
(ใหห้มายรวมถงึคา่
สาธารณูปโภคดว้ย)

- ใหจ้า่ยตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ก าหนดจา่ยไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของงบวจัิยไมร่วม
คา่ตอบแทนคณะผูว้จัิย ครภุณัฑ ์และสิง่กอ่สรา้ง



ตวัอยา่ง       การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ

33

ตวัอยา่ง      การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ เพือ่เสนอ
ค าของบประมาณ1.งบด าเนนิงาน : จ านวน คน/

จว./คนั
จ านวนคร ัง้/

เทีย่ว
จ านวน

วนั/ชม./มือ้
อตัรา
(บาท)

รวมเงนิ

1.1 คา่ตอบแทน 191,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

150,000

1.งบด าเนนิงาน : 10 คน 15,000 150,000

1.1 คา่ตอบแทน 26,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

10 คน 2 วนั 750 15,000

1.งบด าเนนิงาน : 10 คน 2 วนั 200 4,000

1.1 คา่ตอบแทน 1 คนั 3 วนั 2,500 7,500

1) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิาน
ใหร้าชการ

15,000

1.งบด าเนนิงาน : 5,000



การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ (ตอ่)
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ตวัอยา่ง        การจดัท ารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยโครงการ เพือ่เสนอค าของบประมาณ

รายการคา่ใชจ้า่ย
จ านวน 
คน/จว./

คนั

จ านวน
คร ัง้/เทีย่ว

จ านวน
วนั/ชม./

มือ้

อตัรา
(บาท)

รวมเงนิ

2.งบลงทนุ : 180,000

2.1 คา่ครภุณัฑ์ 180,000

1) เครือ่ง......... 1 เครือ่ง 100,000 100,000

2) เครือ่ง........ 2 ชุด 40,000 80,000

2.2 คา่ส ิง่กอ่สรา้ง

รวมงบประมาณโครงการ 371,500

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มค่วรระบใุนการจัดท ารายละเอยีดค าของบประมาณ เชน่
o คา่บรหิารโครงการ
o คา่สาธารณูปโภค



ประโยชน/์ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บจากโครงการ

ประโยชน/์ผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
น าผลของโครงการไปใช ้มอีะไร
บา้งและตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ในการศกึษา



ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ และศกัยภาพใน
การขยายผล

มคีวามน่าเชือ่ถอื เป็น
ทีย่อมรับ

สามารถน าไปสูก่าร
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม เมือ่การด าเนนิ
โครงการเสร็จสมบรูณ์

ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
โครงการไดเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในการ

ด าเนนิงาน หรอืไดรั้บ
ทราบขอ้มลูจาก

โครงการอยา่งตอ่เนือ่ง



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอโครงการ

1.สมบรูณ์แบบใน
แตล่ะเรือ่ง

2.ขอ้มลูควรเป็น
ปัจจบุนั

3. ใชค้ าทีม่คีวามหมาย
ชดัเจนไมใ่ชค่ าศพัท์
เฉพาะวชิาชพีมาก

เกนิไป

4.หลกีเลีย่งสรรพ
นามส าหรับบคุคล 

5.ขอ้เสนอเป็นสว่นหนึง่
ของความส าเร็จ ดงันัน้
นักวชิาการจะตอ้งรูว้า่
ควรมรีายละเอยีดอะไร

ในขอ้เสนอบา้ง



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการ

1.เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน

2.ระบวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง
กบัแผน

3.มแีผนงานในการด าเนนิงาน
วจัิยชดัเจนและสามารถท าได ้

4.ก าหนดรายละเอยีดวธิกีาร
วจิัยและการใชเ้ครือ่งมอื
วเิคราะหท์ีช่ดัเจน 

5.ระบนุวัตกรรม (ถา้ม)ี

6.มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้

- ผูว้จิัยจะท าอะไร

- ผูว้จิัยจะท าอยา่งไร กบัใคร

- ผูว้จิัยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึ
ปัจจบุนั

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลงัท าอยู่
ตอนนี้
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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


