
เทคนิคการเขยีนข้อเสนอแผนบูรณาการวจิัยและ
นวตักรรม ให้ได้รับทุนสนับสนุน

อุไร เช้ือเยน็
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



บทบาท วช.
จัดท าแผนบูรณาการงบประมาณการวจิัยและนวตักรรม (รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคญังานวจิัย) ผ่านระบบNRMS

การติดตามและประเมนิผลการวจิัยของประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย รวมทั้งรางวลันักวจิัยดีเด่น
แห่งชาติและรางวลัส่ิงประดิษฐ์

ให้บริการข้อมูลงานวจิัยต่างๆ  โดย ระบบ TNRR



ปัญหาการวจิัยของประเทศไทย
•สดัสว่นนกัวิจยันอ้ยมากเมื่อเทียบกบัประชากรทัง้ประเทศ 
(ประมาณ 11 คน ตอ่ประชาชน 10,000 คน)

•งบประมาณวิจยัมีจ ากดั (ภาครฐั ประมาณรอ้ยละ 0.2 GDP)

•ผลงานวิจยัที่ไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนน์อ้ยมาก เป็น

การวิจยัที่ไมค่รบวงจร สถาบนัวิจยัหลายแห่งเนน้การ

ตพิีมพง์านวิจยัมากกว่าการจดสิทธิบตัรและน าไปใช ้

ประโยชน ์หลงัจากตพิีมพแ์ลว้ ก็เปลี่ยนเร่ืองวิจยัใหม ่ท า

ใหไ้มส่ามารถผลกัดนัผลงานวิจยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนไ์ด ้



ปัญหาการวิจยัของประเทศไทย (ต่อ)

•เครือ่งมือ/อปุกรณก์ารวิจยัท่ีทนัสมยัมีจ ากดั ใช้

เครือ่งมือไม่ค ุม้ค่า มีอย ูใ่นมหาวิทยาลยับางแห่ง ไม่

เพียงพอในการใหบ้รกิารต่อหน่วยงานอ่ืน และบาง

แห่งหวงเครือ่งมือมาก แมแ้ต่ในภาควิชาหรอืคณะ

เดียวกนั บางแห่งมีเครือ่งมือ แต่ขาดนกัวิจยั

•นกัวิจยัขาดการท างานเป็นทีมท าใหไ้ม่สามารถสรา้ง
ผลงานช้ินใหญ่ท่ีมีผลกระทบสงู และใชเ้วลาในการ

วิจยันานมาก พอวิจยัเสรจ็กล็า้สมยั



อปุสรรค งานวิจยัไทย

•ปัญหาในดา้นแผนและนโยบาย ขาดทิศทาง-ความชดัเจน-การ

ยอมรบั ขาดโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีสนบัสนนุ ขาดแคลนบคุลากร 

งบประมาณสนบัสนนุไม่เพียงพอและขาดระบบพฒันาแบบ

บรูณาการ

• ท่ีผา่นมาการวิจยัยงัไม่เป็นไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใน
การพฒันาประเทศเป็นลกัษณะขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการของ

ผ ูวิ้จยัเป็นท่ีตัง้มากกว่าความตอ้งการของประเทศ

•ขาดความเช่ือมโยงระหว่างผ ูวิ้จยักบัผ ูท่ี้ควรใชผ้ลงานวิจยั ท าให้

งานวิจยัสว่นใหญ่อย ูบ่นห้ิง ไม่ถกูน ามาใชป้ระโยชน ์ไม่ถกูน ามา

ต่อยอดใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม



การขอทุนวจิัย
1. การตดิตามข่าวสาร/การประกาศรับทนุวจิัย /การสืบค้นข้อมูล

วจิัย
2. แหล่งทนุวจิัย – ภายใน+ภายนอก

3. การศึกษาเงื่อนไขการขอทนุวจิัยและโจทย์วจิัย
4. การเขียนข้อเสนอการวจิัยให้น าส่งผลผลิต ผลลัพธ์ตรงตาม

กรอบการวจิัย
5. การส่งข้อเสนอการวจิัย
6. การน าเสนอข้อเสนอการวจิัย ให้โดนใจกรรมการฯ
7. การท าสัญญารับทนุและรายงานผล



2. การตดิตามข่าวสาร/การประกาศรับทุน
วจิัย /การสืบค้นข้อมูลวจิัย
จาก website ของแหล่งทุน

เช่น nrct.go.th
nrms.go.th

ท าให้รู้ว่าใครก าลงัท าอะไร ท าอะไรไปแล้ว
แหล่งทุนไหนก าลงัเปิดรับข้อเสนอบ้าง เร่ืองอะไร



nrct.go.th  วช. - ประกาศรับข้อเสนอการวจิัย



nrms.go.th  ข่าวทุน + สืบคน้งานวจิยั









ค้น    “ปูทะเล”





ค้น    “ปูม้า”



trf.or.th  สกว.            ข่าวทุน + สืบคน้งานวจิยั



2. แหล่งทุนวจิัย

2.1 แหล่งทุนวิจัยภายใน

งบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม – ตัง้ไว้ที่
หน่วยงานตนเอง (บริหารโดยส านักวิจัยและพัฒนา)

2.2 แหล่งทุนวิจัยภายนอก

หน่วยบริหารทุนต่างๆ เช่น คอบช.

สกว.

สวก.

สวทช.

สกอ.

วช.- สพภ.



3. การศึกษาเงื่อนไขการขอทุนวิจัยและ
โจทย์วิจัย
เช่น nrms.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- อ่านและศึกษาข้อมูลให้ละเอียด
เช่น ช่ือทนุ ก าหนดเวลาส่ง ส่งที่ไหน?

คู่มือ
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย
เงื่อนไขการขอทนุ 

ฯลฯ



แหล่งทุนภายใน - หน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณแผ่นดิน
ภายใต้แผนวิจัยบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

• หน่วยงานก าหนดเป้าหมายการวจิัยที่สอดคล้องกับพันธกจิของหน่วยงานและแผน
บูรณาการวจิัยและนวัตกรรม

• นักวจิัยส่งข้อเสนอการวจิัยที่ผ่านหน่วยงานของตนเอง 
• หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมและพจิารณาจัดท าเป็นแผนวจิัยบูรณาการวจิัยและ
นวัตกรรมและจัดล าดับความส าคัญ

• ส่งข้อเสนอการวจิัยให้ วช.ผ่านระบบ NRMS 

• วช.+สวทน. โดยทมีผู้ทรงคุณวุฒจิะพจิารณารายละเอียดข้อเสนอการวจิัยทางวิชาการ 
• ส่งต่อผลการพจิารณาให้ส านักงบประมาณพจิารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความ
เหน็ชอบ

• กรรมาธกิารฯ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
• ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของนักวิจัยโดยตรงตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖.....

•วช.+สวทน. ตดิตามผลการด าเนินงาน



เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดย
•สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ 
• ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมหรือ
ต้นแบบเพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
•สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน าไปแก้ปัญหาสังคมและความมั่นคงของ
ชุมชน 
•สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการของทุกภาคส่วน 
•น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างองิและต่อยอด ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภมิูปัญญาไทยได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบูรณาการฯ



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

2560-2564)
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 2562(เจ้าภาพ วช.+สวทน.)
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี



1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี



2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD

อยู่ในล ำดับ 1 ใน 30

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
R&D ต่อ GDP

สัดส่วนการลงทุน R&D ของ 
ภาคเอกชน : ภาครัฐ

สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองคค์วามรู้ : ระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน

70 : 30

สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D

เพ่ิมเป็น 1.5 %

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับ
ค่าใช้จ่าย R&D

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายใน
ประเทศ 

25 คน

ประชำกร 10,000 คน

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำตัว

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 20%

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ

ไม่น้อยกว่ำ 30% 
ของผลงำนทั้งหมด

เป้ำหมำยที่ 1
เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป้ำหมำยที่ 2
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

55 : 25 : 20

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม



3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562
(ส านักงบประมาณ)

2.5.4 การพฒันาศักยภาพด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิัย
และนวตักรรม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
•ประเทศไทยพฒันาไปสู่การเป็นสังคมทีอ่ยู่บนเศรษฐกจิฐานความรู้ และมกีารส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการนวตักรรม 
•ประเทศไทยมกีารวจิยัและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มกีาร
วจิยั และนวตักรรมเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ศัีกยภาพ ตลอดจนการวจิยัและ
นวตักรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแขง็ด้นสังคม ชุมชน ความมัน่คง และ
คุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 



4. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี



การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ดา้นการวจิยัและนวตักรรม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

27

ปี เจ้าภาพหลัก เป้าหมาย

2559

2560

2561

2562

เรง่รดัการ
ประยุกตใ์ชง้านวจิยั

และพฒันา
(วจิยัเชงิปฏบิตั)ิ

สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา
• วจิยัพืน้ฐาน 
• วจิยัประยุกต์
• วจิยัพฒันา
• พฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยั
และผลติบคุลากรดา้นวจิยั 

วจิยัและพฒันามุง่
ตอบสนองภาคการผลติ

สาขายุทธศาสตร์
และแกไ้ขปญัหาส าคญัของ

ประเทศ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
วจิยั บุคลากรทางวจิยัและ

ระบบมาตรฐานการวจิยั ท ัง้ใน
เชงิปรมิาณและคุณภาพ

วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสม 
องคค์วามรูท้ ีม่ ี
ศกัยภาพ 

วจิยัและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย
ของประเทศ

การวจิยัและพฒันา
นวตักรรมเพือ่

แกป้ญัหาหรอืสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชุมชน และ
ความม ัน่คง ตาม
ยุทธศาสตรข์อง

ประเทศ

วจิยัเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้
ท ีม่ศีกัยภาพ เป็น
ฐานความรูใ้นการ
วจิยัและพฒันา

สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระบบนวตักรรม มาตรฐานวจิยั 
มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
บุคลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่ ี
คุณภาพและเพยีงพอ สง่เสรมิ

การพฒันานวตักรรมของ
ประเทศ

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
การสร้างความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจ 

การวจิัยและพัฒนา นวตักรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และความ

มัน่คงความเข้มแขง็ด้านสังคม
การวิจยัและนวตักรรม

เพื่อตอบโจทยก์ารสร้างองคค์วามรู้
พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลย ี

๔. การสร้างบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์
การวจิัยและนวตักรรม การพัฒนา

ระบบนิเวศ และเครือข่ายวทิยาศาสตร์
การวจิัยและนวตักรรมที่เข้มแขง็



ส านักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Proposal        

assessment

Ongoing &  
monitoring

Research 
evaluation

•ประกาศทนุ
•ยื่นข้อเสนอการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย
•ประเมินข้อเสนอการ
วิจัย

•น าเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ
•การเบิกจ่าย
งบประมาณ
•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

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

ฐานข้อมลู 
โครงการวิจยั

ฐานข้อมูลการ
น าผลการวิจยั 
ไปใช้ประโยชน์

WEB SERVICE ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

คอบช.

ฐานข้อมลู
นักวิจยั

ระบบ NRMS

ฐานข้อมลู
ข้อเสนอการวิจยั

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
•น าออกข้อมูลเป็น CV



๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแขง็ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แผนฯ ๑๒

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลสัมฤทธ์ิ/Impact ประเทศไทยมีระบบวิจยัและนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคล่ือนส าคัญในการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเน่ืองและอยา่งยั่งยนื

เป้าหมายแผนฯ ๑๒

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไมสั่งกัดส านักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี........................ ลบ.

ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด 

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ 

๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสมองค์
ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ    ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ล าดับ ๑ ใน ๓๕

๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕ 

๑.๔ : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๐ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน

เป้ำหมำยท่ี ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมัง่ค่ังทาง
เศรษฐกิจ 

เป้ำหมำยท่ี ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรา้ง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

เป้ำหมำยท่ี ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

จ ำนวนผลงำนวิจัยสำมำรถ
ถูกน ำไปใช้อ้ำงอิงใน
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จ ำนวน
บุคลำกรด้ำน

วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น 
๑๓๗,๐๐๐

คน 

จ ำนวน
บุคลำกรวิจัย
และนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 
๒๐ ต่อปี

จ ำนวน
รำยกำรสินค้ำ
ในรำยกำร
บัญชีนวัตกรรม
เกิดกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำก
ภำครัฐไม่น้อย
กว่ำ ๑๕ 
รำยกำร

จ ำนวมำตรฐำน
ท่ีก ำหนดขึ้นใหม่
งำนท่ีได้รับกำร
รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีแล้วเสร็จพร้อม
น ำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัย ทีแล้ว
เสร็จพร้อมย่ืนตีพิมพ์
ระดับชำติ และนำนำชำติ 
หรือ ย่ืนจดทะเบียน
สิทธิบัตรร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปประยุกต์เป็น
นวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย
และนวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
๕๐ ของผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนผู้
ประกอบ
กำรใหม่ท่ีมี
ควำมร่วมมือ
กับหน่วย
งำนวิจัย ไม่
น้อยกว่ำ-๓๐
รำย

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ของแผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปเป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

เป้ำหมำยท่ี ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อม

จ ำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำง
สังคม ท่ีพร้อมน ำไปก ำหนด
เป็นนโยบำย ทดแทนกำร
น ำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

จ ำนวนเอกชนท่ีมีข้อตกลง
ร่วมลงทุนในโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย 
(Spearhead) อย่ำงน้อย ๑
รำย ต่อ ๑ โปรแกรม

จ ำนวนต้นแบบกึ่ง
อุตสำหกรรม/บริกำร ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 
ของโปรแกรมที่ได้รับกำร
สนับสนุนทั้งหมด 

มูลค่ำกำร
ลดหย่อน

ภำษี
ค่ำใช้จ่ำยกำร

วิจัยและ
พัฒนำ

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

จ ำนวน
ผลงำนวิจัย

และ
เทคโนโลยีท่ี
ถูกน ำไปใช้

ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

จ ำนวนหน่วยงำน
ท่ีสำมำรถรับรอง
มำตรฐำนกำร
วิจัยด้ำนต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐

๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มี
จ านวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

สนับสนุนให้ได้
มำตรฐำนกำร

วิจัย/
อุตสำหกรรม

จ ำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี

อัตรำกำรใช้
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน
วิจัยและ
นวัตกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ ต่อปี

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย 
นวัตกรรม ท่ีหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อม
น ำไปใช้ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือก ำหนด
เป็นนโยบำยในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

๒๗ พ.ย. ๖๐

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำศักยภำพกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน 

พัฒนำ
บุคลำกร

และเครือข่ำย
วิจัย 

สนับสนุน
เขต

เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

ส่งเสริม
บัญชี

นวัตกรรม
และ

ส่ิงประดิษฐ์

พัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน 
วิจัยและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมผ่ำน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)

ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำ แก้ปัญหำ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ตำมโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย 
(Spearhead) เร่ืองเร่งด่วน
และตำมนโยบำยรัฐ 

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนสังคมในประเด็นส ำคัญตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ กำร
จัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้



เป้ำหมำยท่ี ๒. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำร
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำยท่ี ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

เป้ำหมำยท่ี ๓. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนของประเทศ

เป้ำหมำยท่ี ๔. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย ์
๑.๑ กำรเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture) 
๑.๒ อำหำรมูลค่ำเพ่ิมสูงและสำรออกฤทธิเ์ชิงหน้ำที่ 
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics) 
๑.๔ เคร่ืองมือแพทย์ (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๒.๑ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ (Robotics    
and Automation)
๒.๒ อำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 
UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพ่ืออุตสำหกรรมอวกำศ (Space industry 
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอปุกรณ์ปลำยทำง 
(Smart Electronics and terminal endpoint 
technologies)
๒.๕ กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) 
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรเชื่อมโยง
๒.๖ เน้ือหำดิจิทัล (Digital Content) เพ่ือกำรสนับสนุนกำร
ผลิตและพัฒนำ

๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสตกิส์อจัฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสำหกรรมกำรบิน (Aviation)
๓.๔ กำรขนส่งทำงรำง

๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical services) 
๔.๒ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Wellness tourism)
๔.๓ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมกำร
ผลิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และเสริมพลังท้องถ่ินและชมุชนท่องเที่ยว  
(Community-based Tourism: CBT) 
๔.๔ กำรท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ ม่ันคง และย่ังยืน

๕. พลังงาน
๕.๑ เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) 
๕.๒ พลังงำนชีวภำพ (Bioenergy) 
๕.๓ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน (Energy 
efficiency) 
๕.๔ กำรกักเก็บพลังงำน (Energy storage) 

๖. อ่ืนๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภำพและโอกำสของผู้สูงวยั และกำรอยู่ร่วมกันของ

ประชำกรหลำยวัย*
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชำคมโลก
๑.๓ ควำมม่ันคงประเทศ 
๑.๔ รัฐบำล ๔.๐ 
๑.๕ ควำมม่ันคงมนุษย์ 
๑.๖ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐*
๒.๒ เด็ก และเยำวชน ๔.๐*
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงำน ๔.๐
๒.๕ กำรศึกษำไทย ๔.๐

๓. สุขภาพและคุณภาพชวีิต
๓.๑ ระบบบริกำรสุขภำพ*
๓.๒ ระบบกำรดูแลและรักษำโรค
๓.๓ กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ
๓.๔ ระบบสวัสดกิำรสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ส่ิงแวดล้อม

๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ*
๔.๒ ระบบน้ ำชุมชนและเกษตร
๔.๓ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่ปล่อย

คำร์บอนต่ ำ
๔.๔ กำรปรับตัวตอ่ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ
๔.๕  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ กำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัด ๔.๐*
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๔ ศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน

* กลุ่มเร่ืองยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead)

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material 
technology)
๑.๓ นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)

๒. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์
๒.๑ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงมรดกวัฒนธรรม 
๒.๒ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำ
และศำสนธรรม
๒.๓ กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคมแห่ง
ปัญญำและภูมิธรรม
๒.๔ ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม

๓. การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research)

๓.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural 
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life science)
๓.๕ วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science)๓.๖ 
เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำย
สำธำรณะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๓.๗ ประสำทวิทยำและพฤติกรรมกำรรู้คิด 
(Neuro science and cognitive 
behavior)

๑. บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย 
๑.๑ ทุนกำรศึกษำ วิจัย 
๑.๒ กำรพัฒนำอำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๑.๓ กำรส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวตักรรม
ให้บุคลำกรด้ำนแรงงำน 
๑.๕ กำรสร้ำงควำมตระหนัก

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก (EECi) 
๒.๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์

๔. โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพำะ
ทำง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
๔.๔ ระบบสำรเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม

๕. มำตรฐำนกำรวิจัย/อุตสำหกรรม
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice 
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory 
Practice
๕.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
๕.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย
๕.๕ มำตรฐำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
๕.๖ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเครื่องมือ
๕.๗ กำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น Good Agriculture 
Practice, Good Manufacturing Practice
๕.๘ กำรทดสอบ
๕.๙ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน











อาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ 

ระบบโลจสิติกส์

พลังงาน

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ

Biologics

การบริการมูลค่าสูง

เศรษฐกิจดิจิทัล
และข้อมูล

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

ตัวอย่างแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพือ่กำรพฒันำสังคมและสิ่งแวดลอ้ม

สังคมสูงวัย และ สังคมไทย
ศตวรรษท่ี 21

คนไทยใน
ศตวรรษท่ี 21

กำรกระจำยควำมเจริญ
และเมืองน่ำอยู่

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและส่ิงแวดล้อม

สุขภำพและ
คุณภำพชีวิต

ควำมมั่นคงมนุษย์

ลดควำมเหลื่อมล้ ำศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย กำรอยู่ร่วมกันของประชำกรหลำยวัย

เกษตรกร 4.0เยาวชน 4.0 แรงงำน 4.0 

กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำ

ระบบบริการ
สุขภาพ

กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ ระบบสวัสดิกำรสังคม

ระบบน้ ำชุมชนและเกษตร

ผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองอัจฉริยะ

ควำมมั่นคงประเทศ

เชื่อมประเทศไทยสู่ประชำคมโลก

Social Research and 
Innovation Theme

รัฐบำล 4.0

คนไทย 4.0

การบริหารจัดการน้ า

ตัวอย่างแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม

กำรศึกษำไทย 4.0

การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0
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ระบบบริหารงบประมาณแผนการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม 
(สวนช.)

ก ากับ ติดตามประเมินผล ส่งมอบผลงานตาม
แผนงาน Spearhead

แต่งต้ัง

หน่วยบริหารกรอบวงเงินงบประมาณ 
ส านักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (วช./สวทน.)

Funding agencies/หน่วยงานที่มีศักยภาพ
ท าหน้าที่ ODU

หน่วยงำนท ำวิจัย
และนวัตกรรม ๑

หน่วยงำนท ำวิจัย
และนวัตกรรม ๒

หน่วยงำนท ำวิจัย
และนวัตกรรม ๓

Program Chair (PC)

การด าเนินงานติดตาม
การส่งมอบงาน
งบประมาณ

ก ากับ ติดตามประเมินผล

อนุมัติ

ส านักงบประมาณ

ก าหนดกรอบวงเงิน

ส่งมอบผลงานตาม
แผนงาน Spearhead

รายงานผล

รายงานผล
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 มีควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำด 
 มีควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคโนโลยี กำรผลิตและมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์
 มีผู้ประกอบกำรที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดกำรผลิตและจ ำหน่ำย
 เป็นงำนที่จะด ำเนินกำรจะต้องอยู่ใน Technology Readiness Level ขั้นต่ ำที่ Level ๕ (ยกเว้นกำรบริกำรมูลค่ำสูง)
 มีผลลัพธ/์ผลผลิตที่ชัดเจนเม่ือด ำเนินโครงกำรไปแล้วภำยใน ๒ ปี (๓ ปี ส ำหรับด้ำนกำรแพทย์)
 เม่ือสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนจะต้องเกิดผลงำนที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์อย่ำงเต็มรูปแบบ 
 หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรประกอบด้วยเอกชนอย่ำงน้อย ๑ รำยและหน่วยงำนวิจัยที่สำมำรถรับงบประมำณจำกภำครัฐได้อย่ำง

น้อย ๑ หน่วยงำน มีรำยละเอียดงบประมำณที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลรำยปี กำรบริหำรจัดกำรโปรแกรม 
ข้อตกลงเรื่องสิทธิควำมเป็นเจ้ำของและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำร่วมกับภำคเอกชน ผลงำนและกำรตรวจรับ

 ภำคเอกชนร่วมลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของมูลค่ำแผนงำน โดยเป็น in-cash อย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐  ของมูลค่ำแผนงำน 
และต้องมีเอกสำรยืนยันจำกภำคเอกชน

แผนงำนมีมูลค่ำอย่ำงน้อย ๑๐๐ ล้ำนบำทตลอดท้ังแผนงำน 
โดยก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ – ๓ ปี หำกจ ำเป็นสำมำรถขยำยเป็น ๕ ปี ได้

ลักษณะแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ 
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 เป็นปัญหำส ำคญัของประเทศ หรือเป็นแนวนโยบำยกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยรัฐบำล
 เป็นกำรวิจัยแบบสหสำขำ หรือกำรวิจัยแบบเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน มูลนิธิ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกัน  
 ผลงำนวิจัยมีเป้ำหมำยและผลกระทบทีชั่ดเจน มีกลไกกำร มำตรกำร แรงผลักดัน แรงจูงใจ ที่ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชำชนและประเทศ รวมถึงเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ หรือสร้ำงควำมมั่นคงในด้ำนต่ำงๆ ให้กับประเทศ 
 มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมต้ังแต่กำรก ำหนดโจทยวิ์จัย กำรร่วมวิจัย รวมถึงกำรผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชนร่วมกำรผลกัดันให้เกิดกำรไปใช้ประโยชน์ทั้งทำงด้ำนนโยบำยกำรบริหำรประเทศ 
บริหำรองค์กร และสังคม ชุมชน

 แผนงำนที่สำมำรถสร้ำงควำมม่ันคงของสงัคมชุมชน หรือกำรส่งเสริมพัฒนำชุมชนเพื่อให้สำมำรถเพิ่มมูลคำ่เศรษฐกิจฐำน
รำก/สุขภำพ/กำรศึกษำ

 เมื่อสิ้นสุดแผนบูรณำกำรยุทธศำสตร์เปำ้หมำย (Spearhead) จะต้องเกิดผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับและถูกน ำไปขับเคลือ่น
ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

แผนงานมีมูลค่าอย่างน้อย ๕๐ – ๓๐๐ ล้านบาทตลอดทั้งแผนงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๑ – ๓ ปี

ลักษณะส าคัญของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เปา้หมาย (Spearhead) ด้านสังคม
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กระบวนการกลั่นกรองแผนงาน Spearhead

รับข้อเสนอโครงการ

Program Chair

พิจารณา
เบื้องต้น

เสนอคณะอนุกรรมการปรบัระบบงบประมาณฯ

เสนอส านักงบประมาณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐
อนุมัติ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ พื้นฐำน

แจ้งหน่วยงาน

ผ่ำนเกณฑ์พื้นฐำน
ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

จัดท า KPI ตัวชี้วัด

แจ้งหน่วยงาน

ODU

คัดเลือก

คัดเลือก

ข้อเสนอ
โครงการ

บริหำรโครงกำร
จัดสรรงบประมาณ

คัดเลือก/แต่งต้ัง
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การเขียนข้อเสนอการวจัิยให้น าส่งผลผลติ ผลลพัธ์ตรงตามกรอบการวิจัย
การเขียนข้อเสนอการวจิยัแบบบูรณาการ
บูรณาการหน่วยงาน + บูรณาการสหสาขาวิชาการ

หน่วยงานวิจัยจัดท าแผนงานวิจัยแบบบรูณาการ
• นักวิจัยท าข้อเสนอการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกจิ
ของหน่วยงาน หรือ เป้าหมายแผนบูรณาการฯ เสนอหน่วยงานให้
บูรณาการให้
• นักวิจัยรวมทมีเขียนแผนงานวิจัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
พันธกจิของหน่วยงาน หรือ เป้าหมายแผนบูรณาการฯ เสนอ
หน่วยงาน (นักวิจัยบูรณาการเองก่อนเสนอ)
•หน่วยงานพจิารณาเบือ้งต้น และจัดล าดับความส าคัญ

ส่งข้อมูลเข้าระบบ NRMS



แนวคดิในการเขยีนข้อเสนอให้เป็นการวจิยัและนวตักรรม

บูรณาการใน 3 ด้าน
1. Functional base

2. Agenda base

3. Area base

คดิส่ิงใหม่
ท าส่ิงใหม่

ท าแล้วใช้ประโยชน์ได้
ขายได้



การบูรณาการ

• บูรณาการหน่วยงาน – ท าเป็นแผนงานวจิัยม ี2 หน่วยงาน
ร่วมกนัท างาน

• บูรณาการสหสาขาวชิาการ - ใช้เทคนิควธีิหลายอย่างในการ
แก้ปัญหาโดยมเีป้าหมายผลผลติเดียวกนั

บูรณาการใน 3 ด้าน 2 แนวทาง
1. Functional base

2. Agenda base

3. Area base



ท าส่ิงใหม่
ได้ของใหม่ทีใ่ช้
ประโยชน์ได้

วธีิการ 1
วธีิการ 2
วธีิการ 3
วธีิการ .......

ผลผลิต 1
ผลผลิต 2
ผลผลิต 3
ผลผลิต .....

ผลลพัธ์ 1
ผลลพัธ์ 2
ผลลพัธ์ ......



ความเช่ือมโยง
แบบเสนอแผนบูรณาการ 
(Integrated research program)

แบบเสนอชุดโครงการวจิัย
(research program) แบบเสนอโครงการวิจยั

(research project) 

แบบเสนอชุดโครงการวจิัย
(research program)

แบบเสนอโครงการวิจยั 
(research project) 

ย1 ย2 ......

แบบเสนอโครงการวิจยั 
(research project) 

ย1 ย2 ......



ตัวอย่าง การเสนอแผนงานในลักษณะ Program-based 

แผนงาน: Modern Agriculture

Program ๑ Program ๒ Program ๓ Program N
ม. A ม. B

การบูรณาการเปน็แผนงานภายในมหาวิทยาลัย การบูรณาการเปน็แผนงานระหว่างมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 

ตัวชี้วัดระดับเปา้หมาย

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 
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Project ๑
(คณะ a)

Project ๒
(คณะ b)

Project ๓
(คณะ c)

Project N 
(คณะ d)

Project ๑
(ม B)

Project ๒
(ม A)

Project ๓
(ม C)

Project N 
(ม D)



การคิดขอ้เสนอ

1/6 5 4 3 2

โจทย์/
ผลกระทบ

ผลลัพธ์ ผลผลติ ผู้วจิัย วิธีวิจัย



แบบเสนอแผนบูรณาการ 
(Integrated research program)





แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)







แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 



แนวทางการพจิารณาค าขอแผนบูรณาการภายใต้แผนบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเดน็เร่ือง การวจิยัและ
นวตักรรม

คณะกรรมการพจิารณา ประกอบด้วย 2 ชุด
•คณะกรรมการ/คณะท างานพิจารณากลัน่กรองแผนบูรณาการเชิง
ยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นเร่ือง การวจิยัและ
นวตักรรม ท าหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ ์กลัน่กรอง และจดัล าดบั
ความส าคญัของแผนงาน/โครงการ (ภาพรวม)
•คณะผูท้รงคุณวฒิุ ท าหนา้ท่ีพิจารณาและจดัล าดบัความส าคญัของ
แผนงาน/โครงการ  ในแต่ละกลุ่มเร่ือง พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะหรือ
ขอ้สังเกตรายแผนงาน/โครงการ เพื่อน าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ชุดแรก



การพจิารณา

• จดัส่งขอ้เสนอแผนงานใหค้ณะผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา 
โดยแต่ละแผนงานจะมีผูท้รงคุณวฒิุ อยา่งนอ้ย 3 คน 
พิจารณาผา่นระบบออนไลน์หรือทางเอกสาร
• จดัประชุมคณะผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือสรุปผลการพิจารณา 
กรณีแผนงานท่ีมีมูลค่า 50 ลา้นบาทข้ึนไป    จะจดัให้
หน่วยงานส่งผูแ้ทนหรือนกัวิจยัมาน าเสนอหรือช้ีแจง
แผนงานต่อคณะผูท้รงคุณวฒิุ



เกณฑ์การพจิารณา
1. เกณฑก์ารพิจารณารายแผนงาน/โครงการ

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

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

(เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวติ)
5) ความย ัง่ยนื (Sustainability) มีผูท่ี้จะน าผลงานท่ีจะเกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  เชิงสังคม/ชุมชน เชิงนโยบาย

หรือเชิงวชิาการ
2. เกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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



การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการวจิัย
และผลการด าเนินงาน
• ติดตามทุกไตรมาส โดยผู้ประสานงานของหน่วยงานของท่าน
จะเป็นผู้รายงานในระบบ NRMS
• ติดตามการใช้งบประมาณและผลงานวจิัย
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กรอบในกำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์และประเมินผล

1. จัดท ำและก ำหนดระดับของกำรน ำผลงำนวจิัยไปใช้ประโยชน ์(Staging) ของผลงำนวิจยัแต่ละประเภท
2. ให้หน่วยงำนรวบรวมและรำยงำนผลกำรติดตำมกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีกำรรำยงำนแบบ 

Self-Assessment Report ผ่ำนระบบ NRMS เมื่อมีกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 
3. ก ำหนดให้กำรน ำผลงำนวิจยัไปใช้ประโยชน ์เป็นปัจจัยในกำรพจิำรณำงบประมำณเพื่อกำรวจิัยและ

นวัตกรรม
4. วิเครำะห์ผลกำรน ำผลงำนวจิยัไปใช้ประโยชน์ทกุ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนเพื่อรำยงำนผลกำรวิเครำะหก์ำร

น ำผลงำนวจิัยไปใช้ประโยชน ์ประเมินควำมเปน็ไปได้ในกำรปลดลอ็คปัญหำ จัดท ำมำตรกำร เพือ่สนบัสนุน 
ผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวจิัยไปใช้ประโยชนอ์ย่ำงเป็นรปูธรรมเพือ่เสนอต่อสภำนโยบำยวจิยัและ
นวัตกรรม 



กำรติดตำมงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560
ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม

ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติกำร 
หรือ กึ่งอุตสำหกรรม

พัฒนำต้นแบบ
อุตสำหกรรม

จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ได้

ขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย

เชิงพำณิชย์ จัดตั้งบริษัท
(Spin off)

เชิงสังคม
-

นโยบำย

เชิงวิชำกำร

โครงสร้ำง
พื้นฐำน

ก ำหนดนโยบำย
ถ่ำยทอดเทคโนโลย/ี

องค์ควำมรู้
ผลงำนตีพิมพ์

ระดับชำติ
ผลงำนตีพิมพ์

ระดับนำนำชำติ
พัฒนำเชิงพืน้ที่/
พัฒนำหนว่ยงำน

หนังสือ หลักสูตร
ผลงำนตีพิมพ์

ระดับชำติ
ผลงำนตีพิมพ์ระดับ

นำนำชำติ
กำรอ้ำงอิง
Citation

ให้บริกำรหน่วยงำนอืน่
โครงสร้ำงพืน้ฐำน

ของประเทศจัดจ้ำงตำมระเบียบ
ใช้ประโยชน์ภำยใน

หน่วยงำน



แหล่งทนุวจิัยภายนอก เช่น คอบช.
(ขอทุนได้ทั้งภาครัฐและเอกชน)



การบริหารทุนร่วมกนั
•การให้ทุนอุดหนุนการวจัิยแนวใหม่แบบมุ่งเป้า มีการแบ่งหน้าทีก่าร
ท างานชัดเจนระหว่างหน่วยให้ทุนตามความเช่ียวชาญของแต่ละหน่วย
• ร่วมกนัท ากรอบวจัิย (ทุนวจัิยมุ่งเป้า)
•สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคล่ือนไปตามทศิทางเดียวกัน ไม่ซ ้าซ้อน
และมองเห็นภาพรวมของงานวจัิยทีย่งัไม่ครบถ้วน 
•มีเป้าหมายให้เกดิการใช้งบประมาณทีม่ีอยู่อย่างจ ากดัของประเทศ ให้
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด
•การรับข้อเสนอโครงการวจัิยจะเปิดรับร่วมกนัผ่านระบบ NRMS 

(National Research Management Systems) เป็นระบบ Single 
Window โดยใช้มาตรฐานเดียวกนั



ทุนที ่คอบช. บริหารร่วมกนั
• ทุนวจัิยมุ่งเป้า (งบประมาณตั้งไว้ที่ คอบช.)
• ทุนวจัิยท้าทายไทย (งบประมาณตั้งไว้ที่ วช.)

เน้นการวจิัยแบบบูรณาการ- ชุดโครงการ



ทุนวิจยัมุ่งเป้า

การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

ข้าว สวก. 
มนัส าปะหลงั สวทช. 
ยางพารา สกว. 
โลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน สกว. 
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ว สกว. 

ปีงบประมาณ 2562



การแพทย์และสาธารณสุข สวรส. 
อ้อยและน า้ตาล สกว. 
อาหารเพ่ือคุณค่าและความปลอดภยั
ส าหรับผู้บริโภค และการค้า

สวก. 

ปาล์มน า้มัน สวก. 
การคมนาคมขนส่งระบบราง สวทช. 

การวจิัยมุ่งเป้า (ต่อ)



การวจิัยมุ่งเป้า (ต่อ)

สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา สวก. 

การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ วช. 

วสิาหกจิชุมชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สกว. 

วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ สวรส. 

ส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ สพภ.

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สพภ.

การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สพภ.



ประชาคมอาเซียน สกว. 

มนุษยศาสตร์ สกว. 

สัตว์เศรษฐกจิ สวก. 

พืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พืชผกั และไม้ดอกไม้ประดับ) สวก. 

การบริหารจัดการน า้ สวก. 

พลาสติกชีวภาพ สพภ.

การวจิัยมุ่งเป้า (ต่อ)



ค าเตือน
•ศึกษาวธีิลงทะเบียนในระบบ NRMS ให้ละเอยีด
•สมัครเป็นนักวจิัยในระบบ NRMS ก่อน อย่าสมัครวนั
สุดท้ายที่จะปิดระบบรับข้อเสนอการวจิัย
•อย่าส่งข้อเสนอการวจิัยในวนัสุดท้าย
•ต้องส่งให้ถูกกลุ่มเร่ือง
•ส่งเอกสารให้ถูกที่



อย่าลืม
ต้องใช้แบบฟอร์มขอทุนให้
ถูกตามแหล่งทุนทีข่อ

กรอกเบอร์มือถือในเล่ม
ข้อเสนอการวจิัยด้วย



ทุนวจิยัท้าทายไทย
•มีการบริหารงานแบบ director
•เป็นแผนงานวจิยัขนาดใหญ่ (งบประมาณ 20-50 ล้านบาท
ต่อปี ไม่เกนิ 3 ปี ถ้าท าไม่เสร็จและบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานต้องตั้งของบประมาณเอง)
•มีหัวข้อวจิยัเฉพาะ เป้าหมายท้าทาย



การพจิารณาข้อเสนอการวจิัย
• คณะกรรมการวชิาการพจิารณาเอกสาร
ให้ผู้ทีผ่่านเบ้ืองต้น มาน าเสนอการวจิัย

• คณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ
• คณะกรรมการก ากบัแผนงานวจัิยมุ่งเป้าแต่

ละกลุ่มเร่ือง
• ท าสัญญารับทุน (ระหว่างหน่วยบริหารทุน

และหน่วยงานต้นสังกดัของนักวจิัย)



ประเดน็การพจิารณาแผนงาน
1.  เง่ือนไขข้อเสนอการวจิยั
-ตรงตามกรอบการวจิยัท่ี คอบช. หรือหน่วยงานก าหนด 
-- การบูรณาการระหวา่งสาขาวชิาการ
- การสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่
- หลกัฐานรองรับวา่มีผูต้อ้งการผลงานวจิยัหรือผูต้อ้งการผลงานวจิยัใหค้วามร่วมมือ 

(ถา้มี)
2.  ความเช่ือมโยงของแผนงานวจิยั
- ช่ือแผนงานวจิยั - ความส าคญัของท่ีมาของปัญหา
- ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ - องคป์ระกอบของคณะผูบ้ริหารแผนงานวจิยั
- ความเช่ือมโยงของโครงการวจิยัในแผนงาน 
- แผนการบริหารแผนงานวจิยัและแผนการด าเนินงาน
3.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากแผนงานวจิยั 
- ผลผลิต - ผลลพัธ์ - ผลกระทบ 

การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ



การพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุ

1.  ความสมเหตุสมผลของแผนงานวจัิย (เช่น  ปัจจัยท่ีเอือ้ และไม่เอือ้ต่อความส าเร็จของ
โครงการ ขาดโครงการย่อยท่ีควรจะมีและเป็นส่วนส าคัญ  มีโครงการย่อยท่ีไม่จ าเป็นหรือควร
ปรับปรุง  หรือความสมเหตสุมผลของการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ  เป็นต้น)
2. ความซ ้าซ้อนกบัโครงการวจิัยอ่ืน (เช่น เป็นงานวิจัยริเร่ิมใหม่ เป็นงานวิจัยพัฒนาต่อยอด 

ไม่เป็นงานท่ีน าโครงการเก่ามาท าวิจัยใหม่  สามารถตรวจสอบความซ ้าซอ้นไดจ้ากระบบ 
NRMS)

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา (เวลาเหมาะสมกบัเน้ืองาน บางงานวิจยัท าเสร็จชา้ก็จะท าให้
ไดง้านท่ีลา้สมยั

4.  ความเหมาะสมของงบประมาณเม่ือเทียบกบัประโยชน์ที่ได้จากงานวจิัย (ต้องไม่ของบมาก
เกนิเน้ืองาน หากขอมากกว่า 2 เท่า จะถูกพจิารณาว่าของบสูงเกนิไป  หากขอน้อยเกนิจริงจะถูก
พจิารณาว่า งบน้อยไปงานอาจไม่ส าเร็จ) 



ทุนบัญชีส่ิงประดษิฐ์ (งบประมาณตั้งที่ วช.)
- ทุนต่อยอดการวิจยั น าผลงานวิจยัท่ีเสร็จแลว้จูงมือเอกชน
มาขอทุน
- พฒันามาตรฐานพร้อมน าไปใชผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรม
- เป็นโครงการเด่ียวได้

บัญชีนวตักรรม



บัญชีนวตักรรม

- เป็นบัญชีของผลติภณัฑ์ที่ภาคเอกชนน าผลงานวจิยัไป
ผลติเป็นสินค้า
- ก าหนดให้ภาครัฐจดัซ้ือไม่น้อยกว่า 30% ของสินค้า
ชนิดเดยีวกนั



กองทุนทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย
- กองทุนหมุนเวยีน เช่น กองทุนพลงังาน
- รัฐวสิาหกจิ  เช่น กฟผ.
- องค์การมหาชน
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่

196 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2561-2445  ต่อ 411 - 413

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)



ตวัอยา่ง – ใหใ้ชเ้ร่ืองท่ีตนถนดั คิดแบบครบวงจร เช่น สามารถเพาะ
ลูกปูทะเลไดแ้ลว้ แต่จะใหร้อดตายในธรรมชาติมากท่ีสุดไดอ้ยา่งไร

1/6 5 4 3 2

โจทย์/
ผลกระทบ

ผลลัพธ์ ผลผลติ ผู้วจิัย วิธีวิจัย

แผนบูรณาการ :
ชาวประมงผู้จับปู
ทะเลมีรายได้เพิม่ขึน้
(10%)

ถ่ายทอดเทคนิค/
วธีิการท่ีท าให้อตัรา
รอดของลูกปูทะเล
อาย ุ3 เดือน เพิ่มมาก
ข้ึน 10% แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง

เทคนิค/วิธีการที่ท า
ให้อตัรารอดของลูกปู
ทะเลอาย ุ3 เดือน เพิ่ม
มากข้ึน 10%

หวัหนา้แผนงาน
: ………..

การท าให้อตัรารอด
ของลูกปูทะเลอาย ุ3
เดือน เพิ่มมากข้ึน      
(  2 ปี)

โครงการวิจัยชนิด
อาหารของปูทะเล

ท าให้สามารถน า
ความรู้ไปต่อยอดเพื่อ
เพิ่มแหล่งอาหารใน
ธรรมชาติ

ทราบชนิดอาหาร
ของปูทะเลในแหล่งท่ี
อยูต่ามธรรมชาติ ใน
วยัต่างๆ

หัวหนา้โครงการ: 
………..

การ ศึกษาวจิยั การ
กินและชนิดอาหาร
ของปูทะเลในแหล่งท่ี
อยูต่ามธรรมชาติ
ตั้งแต่อาย ุ1 วนัถึง 4 
เดือน (6 เดือน)



ตวัอยา่ง (ต่อ) ท าอยา่งไรท่ีจะหาอาหารใหลู้กปูทะเลท่ีเพาะเล้ียงมี
อาหารท่ีเหมาะสมบริโภคเพียงพอ และเพ่ิมอตัราการรอดตาย

1/6 5 4 3 2

โจทย์/
ผลกระทบ

ผลลัพธ์ ผลผลติ ผู้วจิัย วิธีวิจัย

โครงการวิจัยการ
เพิม่อาหารในแหล่ง
ธรรมชาติของปูทะเล

การถ่ายทอดเทคนิค
การเพาะเล้ียงและ
ขยายพนัธุ์แพลงก์
ตอนท่ีให้ผลผลิตสูง
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เทคนิคการเพาะเล้ียง
และขยายพนัธุ์
แพลงกต์อนท่ีให้ผล
ผลิตสูง

หัวหนา้โครงการ: 
………..

การศึกษาวิจยั การ
เพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุ 
แพลงกต์อนชนิดต่างๆ
ท่ีเป็นอาหารของปูทะเล 
(6 เดือน)

โครงการวิจัยฟาร์ม
ต้นแบบเลีย้งปูทะเล

ถ่ายทอดการท าฟาร์ม
เล้ียงปูทะเล

เทคนิคการเพาะเล้ียง
ปูทะเลในฟาร์ม
ตน้แบบ

หัวหนา้โครงการ: 
………..

ทดลองเพาะเล้ียงเพิ่ม
ปริมาณแพลงกต์อน 
และท าฟาร์มตน้แบบ
ทดลองเล้ียงลูกปู
ทะเลให้รอดตายจน
อาย ุ2 เดือน (1 ปี)


