
คนึงกิจ ลิ้มตระกูล วทบ. (วนศาสตร์) 
พบม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม) NIDA 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้
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วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563



การบริหารจัดการงานวิจัย

1.กําหนด
โจทย์วิจัยและ
เป้าหมายการ

วิจัย

2.การขยาย
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์

3.การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วน

4. การบริหาร
โครงการ

5. การติดตาม
ประเมินผล

6.การสรา้ง
บุคลากร

สังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม



สถานการณ์ของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

    การจัดองค์การของหน่วยงานในงานวิจัย

การนําผลงานไปใช้ประโยชน์

    การจัดงบประมาณในการบริหารการวิจัย

    การพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐาน

    การกําหนดนโยบายของประเทศ



ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรม

1.การวิจัยและนวัตกรรมมีที่มาจาก
ผู้วิจัยเอง (Supply Side) 

การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ประเทศและสังคม (Demand side)

2.หัวข้อวิจัยเป็นชิ้น ๆ ลักษณะเบี้ยหัว
แตก (Fragmented Research Project) 

มีวาระการวิจัยเรือ่งใหญ่ ๆ              
ที่บูรณาการในองค์รวมที่ชัดเจน 
(Integrated Research Agenda)

3.ทําทุกเรื่อง แต่ไม่เก่งสักเรื่อง 
(Something in Everything)

เก่งบางเรื่องที่สาํคัญ แต่เก่งที่สุด
(Everything in Something) 

4.เน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
(State of the Technology) 

เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
เหมาะสม (Appropriated Technology)

5. ต่างคนต่างคิด 
   (เกิดความซ้ําซ้อนและขาดพลัง)

สร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

(ประชารัฐ/เครือข่ายระหว่างประเทศ)



แนวทางการแก้ปัญหาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กําหนดการจดัองค์การในงานวิจยัตามความสามารถไม่ให้ซ้าํซ้อน 1

มียุทธศาสตรก์ารวิจยัและทรพัยากรในระยะยาวที่ชดัเจน2

มีแผนพฒันาบุคลากรในงานวิจยั และเส้นทางงานอาชีพชัดเจน3

มีกลไกและทุนสนบัสนนุการนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์4

กําหนดใหม้ีคณะกรรมการวิจยัในระดับชาติเพียงชุดเดียว5



Thailand
1.0

Thailand
2.0

Thailand
3.0

ความรู้

(R&D)

เทคโนโลยี

คน

Thailand
4.0

ประชาชนอยู่ดีมีสุข

หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สังคมอุดมสุข

ประเทศที่เจริญแล้ว

• เน้นเกษตรกรรม
• เน้นหัตถกรรม
• รายได้ต่ํา

• เน้นอุตสาหกรรมเบา
• เน้นทดแทนการ

นําเข้า
• เน้นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานราคาถูก

• รายได้ต่ํา

• เน้นอุตสาหกรรมหนัก
• เน้นส่งเสริมการ

ส่งออก
• เน้นการลงทุนและ

เทคโนโลยีต่างประเทศ
• รายได้ปานกลาง



การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสําคัญในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติให้บรรลุผล

1
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

• ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565)

3
• ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ประเทศไทย 4.0

ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์
สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม



แนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

จัดตั้งสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 1 1

จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2 2

ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรม 3 3

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 4 4

ทบทวน ปรับภารกิจ และอํานาจหน้าที ่ของหน่วยงานในระบบ ว และ น 5 5

ปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 6 6



แนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม

กําหนดยุทธศาสตร์
การวิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นกรอบหลักใน
การจดัสรร งปม.

สร้างเอกภาพด้าน
นโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม

เพิ่มบุคลากรที่มี
คุณภาพด้านการวิจัย

และนวัตกรรม

จัดสรรงบ งปม. ด้าน
วิจัยและนวัตกรรมให้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ
เพื่อแก้ไขข้อจํากดั



ทิศทางการ
ปฏิรูประบบวิจัย

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ว และ น 

มีเอกภาพและ
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานมีโครงสร้าง
และหน้าที่ชัดเจน 
ดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ ว และ น

ระบบติดตาม
ประเมินผลชัดเจน

กลไกการส่งต่อผลงาน 
ว และ น สู่ภาคปฏิบัติ

ผลงานวิจัยใช้
ประโยชน์ได้จริง

เชื่อมโยงฐานข้อมูล   ว 
และ น ทั้งระบบ

เพิ่มจํานวนนักวิจัยที่มี
คุณภาพ และเป็น
อาชีพที่มั่นคง

ระบบงบประมาณ
สนับสนุน ว และ น  
ตรงกับยุทธศาสตร์ ว 
และ น และต่อเนื่อง



กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรปูระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย และปัจจัยเอื้อ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
- คํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ จัดลําดับความสําคัญ มุ่งเน้นรายประเด็นที่ชัดเจน และมีกลไกขับเคลื่อนให้สัมฤทธิผล
- ให้ความสําคัญกับมิติทั้งด้านสังคมและอุตสาหกรรม โดยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- สามารถติดตามประเมินผลได้

 1

ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
- มีนักวิจัยและนวัตกรรมจํานวนเพียงพอและมีคุณภาพ สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
- มีฐานข้อมูลด้านกําลังคน บุคลากรวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
- พัฒนา สร้าง ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคมและ
อุตสาหกรรม ในปัจจุบันและอนาคต   

 2
ด้านงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
- ปรับระบบให้เกิดการบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
- มีการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Allocation) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และเป็นแบบก้อน (Block 

Grant) ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
- ทบทวนบทบาทของกองทุนที่สนับสนุนการวิจัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 3

ด้านกฎหมาย ปัจจัยเอื้อการวิจัยและนวัตกรรม
- ปรับปรุงและจัดทํากฎหมายรองรับการปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม
- จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบการวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นเอกภาพ มีบทบาทและภารกิจที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และไม่ทับซ้อนเชิง
ผลประโยชน์ โดยมีบทบาทหลักของแต่ละหน่วยงานเพียงบทบาทเดียว มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน

- ปลดล็อคข้อจํากัดและอุปสรรคของระบบหรือกลการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม   

 4



สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการร่วม : วช./สวทน.

คณะอนุกรรมการด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม
(สวทน./วช.)

คณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาบุคลากรการวิจัย

และนวัตกรรม
(สวทน./วช.)

คณะอนุกรรมการด้านการ
ปรับระบบ งปม.การวิจัย

และบูรณาการ
(วช./สวทน.)

คณะกรรมการด้าน
ปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับ
(วช./สวทน.)

คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวตักรรม
ฝ่ายเลขานุการ : วช./สวทน.

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 



เป้าหมายสูงสุด
การวิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้ประเทศบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

และเป้าหมายประเทศไทย 4.0

เพื่อการพัฒนาประเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉม
อย่างฉับพลันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโอกาสของประเทศและ
ความท้าทายข้างหน้า จึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
ที่จะทําให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ 
รวมทั้งสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชนในระยะยาวได้



การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

ความท้าทายข้างหน้า

(Challenge)

โอกาสของประเทศ

(Opportunity)

สร้างเก็บเกี่ยวมูลค่า
และคุณค่า

(Value Creation/Capture)

สร้างขีดความสามารถ
รองรับ

(Capacity)

ประเทศไทย 4.0



4 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I Strategy Priority)

1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

2. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

4.การสร้าง
บุคลากร พัฒนา
ระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมที่

เข้มแข็ง

1.อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีการแพทย์

2.เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3.ระบบโลจิสติกส์ 
4.ระบบการบริการมูลค่าสูง
5.พลังงาน

1.เทคโนโลยีฐาน 4 สาขา
   - Biotechnology

- Nanotechnology
- Advance materials
- Digital Technology

2.องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์

3.การวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier Research)

1.สังคมสูงวัยและสังคมไทย
ในศตวรรษที่ 21

2.คนไทยในศตวรรษที่ 21
3.สุขภาพและคุณภาพชีวิต
4.การบริหารจัดการน้ํา และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

5.การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่

1.การปรับระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

2.บุคลากรและเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรม

3.ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย

4.เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
5.ระบบแรงจูงใจ
6.โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ

7.โครงสร้างพื้นฐานทางการ
วิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตร
และสุขภาพ



ธีมการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม
(Industrial Research and Innovation Theme)

ตัวอย่างแผนงานหัวหอก
(Spearhead R&I Program)

อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ             
และเทคโนโลยีการแพทย์

เกษตรกรรมยุคใหม่ ส่วนผสมที่สําคัญ ชีววิทยา 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big DATA) 
ส่วนต่าง ๆ ของระบบดิจิทัล

ระบบโลจิสติกส์ ยานยนต์ในยุคหน้า สมาร์ตโลจิสติกส์ การบิน (Aviation)

การบริการมูลค่าสูง
การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ              

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

พลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวภาพ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน     

การจัดเก็บพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ



ธีมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม
(Social Research and Innovation Theme)

ตัวอย่างแผนงานหัวหอก
(Spearhead R&I Program)

สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย การอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย 

การเชื่อมประเทศไทยกับอาเซียนและประชาคมโลก

คนไทยในศตวรรษที่ 21
ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา รัฐบาล 4.0

คนไทย 4.0  เยาวชน 4.0  เกษตรกร 4.0  แรงงาน 4.0

สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ระบบบริการสุขภาพ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ            

ระบบสวัสดิการสังคม

การบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ํา  ระบบน้ําชุมชนและเกษตร  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา

การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
จังหวัด 4.0 (การพัฒนาจังหวัดและภูมิภาค) เมืองอัจฉริยะ          

ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

ธีมในการวิจัยและนวัตกรรม ตัวอย่างแผนงานหัวหอก

เทคโนโลยีฐาน
(Platform Technology)

เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุสมัยใหม่ 
นาโนเทคโนโลยี ดิจิตัลเทคโนโลยี

องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม/อารยธรรม

การวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier Research)

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตรข์้อมูล ศาสตร์แห่งชีวิต วิทยาศาสตรส์มอง



ธีมการวิจัยและนวัตกรรม 
(Research and Innovation Theme)

ตัวอย่างแผนงานหัวหอก
(Spearhead R&I Program)

บุคลากรและเครือข่ายการวิจัย
กําหนดบทบาทมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน (วิจัย/เฉพาะทาง/ภูมิภาค) มี

ระบบเข้าสู่ตําแหน่งที่ท้าทาย (Talent Mobility)    
พัฒนาผู้บริหารที่กล้าท้าทาย ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง

ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม
ปรับระบบงบประมาณให้เหมาะสม  เน้นเชิงพาณิชย์ ปรับเปลี่ยนกฎหมาย
และข้อบังคับ ระบบสารสนเทศ ปรับระบบการเงิน ระบบทรัพย์สินทางปัญญา

บัญชีนวัตกรรมและสิงประดิษฐ์
สถานที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหาร มหาวิทยาลัยอุทยานอุตสาหกรรม 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP เฟส 2)

โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม
กองทุนเพื่อการแข่งขัน  เวทีการตลาดด้านเทคโนโลยี : อุตสาหกรรมร่วมค้า

มาตรการภาษี 300%  บัญชีนวัตกรรม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ ใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นกลไกสร้างตลาดนวัตกรรม 

มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
จังหวัด 4.0 (การพัฒนาจังหวัดและภูมิภาค) เมืองอัจฉริยะ          

ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง



เป้าหมายหลัก

1. การพัฒนาและแก้ปัญหาระดับชาติ

2. เป็นประเด็นที่ท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต

3. เป็นเรื่องสําคัญและปัจจัยในปัจจบุันยังไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เป็น
สิ่งที่ควรจะต้องมีและต้องทํา



หลักเกณฑ์การพิจารณา
แผนงาน/โครงการภายใต้โครงการวิจัยที่ท้าทาย

1. เป็นโครงการขนาดใหญ่ ท้าทาย และเป็นเรื่องสําคัญ

2. มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี

3. มีแนวทางท้าทายและแก้ไขปัญหาได้

4. มีผลงานที่สําคัญเป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยง

5. มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม

6. ต้องมี Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมในการทําวิจัย

7. ผลสําเร็จของโครงการ คือ ต้องมีโอกาสสําเร็จสูง มี
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์นําไปปฏิบัติต่อ  จนสามารถ
แก้ปัญหาได้จริง



แผนงานหัวหอกด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ล็อตที่ 1 ล็อตที่ 2 ล็อตที่ 3

• ชีววิทยา • ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ • พลังงานชีภาพ (Biofuel)

• การเกษตรสมัยใหม่ • เนื้อหาด้านดิจิทัล • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

• องค์ประกอบในงานหลัก • เชื้อเพลิงชีวภาพ • การจัดเก็บพลังงาน

• IoT และ Big DATA • การเชื่อมประเทศไทยกับประชาคมโลก • ยานยนต์ในยุคหน้า

• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลดริ้วรอย • รัฐบาล 4.0 • โลจิสติกส์

• คนไทย 4.0 และเยาวชนไทย 4.0 • ระบบบริหารจัดการน้ํา • ระบบความมั่นคงของประเทศ

• อุปกรณ์และบริการด้านดูแลสุขภาพ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การอพยพและปรับตัว
• เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่

• จังหวัด 4.0 • การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร

• การฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค



ตัวอย่างผลงานวิจัย











งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



ระบบการบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ

(National Research Management System : NRMS)

สํานักงบประมาณ

หน่วยงานภาครัฐ

คอบช.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานหน่วยงาน

นักวิจัย

ระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)

Researcher
Proposal

assessment 
Researcher
evaluation

Ongoing &
monitoring

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรงุข้อมูลสว่นตวั
•นําออกข้อมูลเป็น CV

•ประกาศทุน
• ยื่นข้อเสนอการ
วิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
•ประเมินข้อเสนอ
•แจ้งผลการประเมิน

•นําเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•เบิกจ่าย งปม.
•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/
ผลลพัธ์/ผลกระทบ
ของการดําเนินการ
วิจัย
•การนําผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ฐานข้อมูลการนํา
ผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

Web Service สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล



เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ระดับการลงทุนวิจัยต่อ GDP 0.7 1% 1.2% 1.5% 1.5%

อัตราส่วนการลงทุนด้านการวิจัย 
เอกชน : รัฐ 0.7 1% 1.2% 1.5%

สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
ยุทธศาสตร์เป้าหมายของ ประเทศ แ 
ต่อการลงทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

0.7 1% 1.2% 1.5%

ระดับการลงทุนวิจัยต่อ GDP 0.7 1% 1.2% 1.5%

70 : 30

55%

25

2560 2561 2562 2563






