เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทาแผนงานบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประชุม แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
1

การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ปี

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

เจ้าภาพหลัก

เป้าหมาย
เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา
(วิจัยเชิงปฏิบัติ)

วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขา
ยุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ

วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน
และความมั่นคง ตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
• วิจัยพื้นฐาน
วิจัยประยุกต์
วิจัยพัฒนา
• พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและผลิตบุคลากรด้าน
วิจัย

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิจัย บุคลากรทางวิจัยและ
ระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ เป็น
ฐานความรู้ในการวิจัยและ
พัฒนา

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบนวัตกรรม มาตรฐานวิจัย
มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ
2

การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เป้ำหมำย ๑
เศรษฐกิจ
คำเสนอขอ
งบประมำณ
ของหน่วยงำน
ปรับกรอบ
งบประมำณ
้องต้น น
ปรับเบื
กรอบวงเงิ
Pre-ceiling
๕ เมษำยน ๒๕๖๐
ขำวคำดเหลือง
1๕ พฤษภำคม ๒๕๖๐

เป้ำหมำย ๒
สังคม

เป้ำหมำย ๔
โครงสร้ำงพื้นฐำน
บุคลำกร มำตรฐำน

หน่วย : ล้ำนบำท

๑๐,๑๗๔.๓๘

๑๘,๓๓๔.๗๕ = ๕๕,๕๐๖.๗๓

๘,๒๘๒.๗
๓

๘,๖๙๘.๐๑

๙,๘๗๖.๑๓ = ๓๖,๐๖๐.๕๒

๖,๔๘๕.๖๗

๗,๑๕๒.๔๒

๖,๕๕๙.๖๖ = ๒๔,๔๐๓.๓๓

3,944.98

4,389.48 = ๑๗,๑88.75

๑๔,๙๙๑.๒๕

๑๒,๐๐๖.๓๔

๙,๒๐๓.๖๕
๔,๒๐๕.๕๘

+ ๖,117.85
35.59 %
15.92 %
51.51 %

2,736.44

เป้ำหมำย ๓
สะสม
องค์ควำมรู้

22.95 %

25.54 %

๑๗,๑88.75
3

แผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมำณ 2561
จำนวนเงิน 17,188.7512 ล้ำนบำท (100%)
วิจัยและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์
และเป้ำหมำยของประเทศ

2,736.4406 ล้ำนบำท

(15.92 %)

วิจัยเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนสังคม
ชุมชน ควำมมั่นคง และคุณภำพชีวิต

6,117.8457 ล้ำนบำท

(35.59 %)

วิจัยเพื่อสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้
3,944.9829 ล้ำนบำท

โครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำบุคลำกรและ
ระบบมำตรฐำน

(22.95 %)

4,286.8775 ล้ำนบำท (26.84 %)

อุตสำหกรรมคลัสเตอร์เป้ำหมำยและ
ข้อริเริ่มใหม่ตำมนโยบำยรัฐบำล
2,253.3186 ล้ำนบำท

วิจัยและพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง
สังคม และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
397.8316 ล้ำนบำท

วิจัยพื้นฐำน
1,407.8118 ล้ำนบำท

พัฒนำระบบ/มำตรฐำนวิจัย
209.7862 ล้ำนบำท

8.19%

1.22%

13.11%

2.31%

บัญชีนวัตกรรมและบัญชี
สิ่งประดิษฐ์
483.1220 ล้ำนบำท

วิจัยและพัฒนำในประเด็นสำคัญ
ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ
2,758.6368 ล้ำนบำท

วิจัยประยุกต์
2,537.1711 ล้ำนบำท

พัฒนำระบบ/มำตรฐำน
อุตสำหกรรม
243.7571 ล้ำนบำท

2.81%

14.76%

1.42%

16.05%

พัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม
2,405.7664 ล้ำนบำท

กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
2,961.3773 ล้ำนบำท

14.00%

17.23%

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1,530.1723 ล้ำนบำท

8.90%

4

(ร่ำง) แผนบูรณำกำรงบประมำณกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทาย
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างบุคลากร พัฒนาระบบ
การวิจัยและนวัตกรรม
นิเวศ และเครือข่ายการวิจัย
เพื่อตอบโจทย์การสร้าง
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
5

เดิม การเสนอแผนงานในลักษณะ Project-based
เป้าหมายที่ ๑ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

Super Cluster
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

Project ๑
(คณะ a)

Project ๒
(คณะ b)

Project ๓
(คณะ c)

Project N
(คณะ d)

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหน่วยงานส่งคาขอทั้งสิ้น จานวน ๑๐,๘๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๕๐๖.๗๓

ตัวอย่าง การเสนอแผนงานในลักษณะ Program-based
เป้าหมายที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
แผนงาน: Modern Agriculture
มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

ม. A
Program ๑

การบูรณาการเป็นแผนงานภายในมหาวิทยาลัย

Program ๒

ม. B
Program ๓

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

Program N

การบูรณาการเป็นแผนงานระหว่างมหาวิทยาลัย

Project ๑
(คณะ a)

Project ๒
(คณะ b)

Project ๑
(ม B)

Project ๒
(ม A)

Project ๓
(คณะ c)

Project N
(คณะ d)

Project ๓
(ม C)

Project N
(ม D)

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง

Time line แผนบูรณาการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แผน

แผนบูรณาการ
งบประมาณการวิจัย
และนวัตกรรม
(ก.ค.-ส.ค.)

คาเสนอของบประมาณ
รายหน่วยงาน
(ก.ย.-ต.ค.)
พิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ การวิจัยและ
นวัตกรรม
(ต.ค.-ม.ค.)

จัดสรร

ร่าง พรบ.
งบประมาณ

คาเสนอขอ
งบประมาณ (จริง)

พรบ. งบประมาณ
ชี้แจงกรรมาธิการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(ก.ค..-ส.ค.)

ติดตาม
แผนติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ

แผนปฏิบัติงาน
รายหน่วยงาน
รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้
จ่ายงบประมาณ
(ประจาปี)

รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโครงการ/
แผนงาน
(ไตรมาสที่ 1)

รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโครงการ/
แผนงาน
(ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
และการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจาปี)
รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
โครงการ/แผนงาน
(ไตรมาสที่ 3)

แผนติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ

ช่วงเวลาการจัดทาแผนและข้อเสนองบประมาณ

จัดทาและทบทวน
แผนบูรณาการ
- ส.ค. ชี้แจงแผนบูรณา
การเบื้องต้น

รับคาเสนอขอ
งบประมาณตามแผน
บูรณาการ
ผ่านระบบ
15 ก.ย.

รวบรวมข้อเสนอขอ
งบประมาณเสนอ
คณะกรรมการ
บูรณาการฯ
- 27 ต.ค. 2560

นายกรัฐมนตรี
รับทราบข้อเสนอขอ
งบประมาณ
- 31 ต.ค. 2560

พิจารณาคาเสนอขอ
งบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
บูรณาการฯ
1 พ.ย – 15 ธ.ค

ครม. เห็นชอบ
นโยบายงบประมาณ
วงเงิน และโครงสร้าง
งบประมาณ
26 ธ.ค. 2560

เป้ำหมำยที่ ๒. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และความมั่นคงความเข้มแข็งด้านสังคม
เป้ำหมำยแผน
บูรณำกำร

เป้ำหมำยที่ ๒. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และความมั่นคงความ
เข้มแข็งด้านสังคม
นโยบาย/นวัตกรรมที่ภาครัฐ
นาไปใช้บริการประชาชนไม่
ต่ากว่า ร้อยละ ๑๕ ของ
ผลงานทั้งหมด

องค์ความรู้ที่สามารถนาไป
แก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตประชาชนใน
เรื่องสาคัญตามนโยบาย
รัฐบาล ไม่น้อยกว่า ๕
ประเด็น

แนวทำง
ดำเนินงำน

วิจัยและพัฒนาด้านสังคม
ในประเด็นสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

การจัดการความรู้การวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และผลงานวิจัย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
แนวทำง
ดำเนินงำน

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ถูกนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดนโยบาย
ของภาครัฐ และ/หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในด้านต่างๆ ร้อยละ
๗๐

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มี
การนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนา
ส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/
คุณภาพชีวิตประชาชน
ร้อยละ ๗๐

ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยแผน
บูรณำกำร

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)
๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษ
ที๒่ ๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สงู วัย
๑.๒ การอยู่ร่วมกันของประชากร
หลายวัย
๑.๓ เชื่อมประเทศสูป่ ระชาคมโลก
๑.๔. ความมั่นคงประเทศ
๑.๕ รัฐบาล ๔.๐
๑.๖ ความมั่นคงมนุษย์
๑.๗ ลดความเหลื่อมล้า
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐
๒.๒ เยาวชน ๔.๐
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ การป้องกันและเสริมสร้าง
สุขภาพ
๓.๓ ระบบสวัสดิการสังคม

๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้า
๔.๒ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดก๊าซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่า
๔.๔ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่า
อยู่
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด
๔.๐
๕.๒ Smart and Livable Cities
(เมืองอัจฉริยะ)
๕.๓ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป้ำหมำยที่ 3. แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
เป้ำหมำยที่ ๓. แผนการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์วิจัย
่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
เป้ำหมำยแผน เพืของประเทศและขี
ดความสามารถทาง
และนวัตกรรมแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)
บูรณำกำร
เทคโนโลยี
องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจั ย องค์ ความรู้ ที่ ได้ จากการวิ จั ย
๑.เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
ตัวชี้วัด
สามารถถูกนาไปใช้อ้างอิงใน สอดคล้ องกั บความต้ องการ
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เป้ำหมำยแผน ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ ของหน่ วยงานและสามารถ
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
บูรณำกำร
นานาชาติ น าไปต่อยอดเชิ ง น า ไ ป ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
ลึกพัฒนาเป็นฐานเทคโนโลยี ดาเนินงานของหน่วยงาน
ร้อยละ ๕๐
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
สนับสนุนการวิจัยและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
๒.๑ สังคมศาสตร์
แนวทำง
ทางวิชาการ
ศักยภาพการทางานของ
ดำเนินงำน
๒.๒ มนุษยศาสตร์
- Platform Technology
หน่วยงาน
- วิจัยพื้นฐานสังคมศาสตร์และ
๒.๓ ศิลปวัฒนธรรม/อารยธรรม
มนุษยศาสตร์
- การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
วิชาการ (Frontier Research)
๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)
แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ผลงานวิจัย ได้รับการ
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
ด
าเนิ
น
งานของหน่
ว
ยงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติ และ
๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
ตัวชี้วัด
ร้
อ
ยละ
๕๐
ของโครงการ
นานาชาติ หรือได้รับการ
๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
ที่แล้วเสร็จ
แนวทำง
ขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร
๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)
ดำเนินงำน
ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ

ขอบคุณค่ะ

การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
ปี

๒๕๕๙

๒๕๖๐
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เป้าหมาย
เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา
(วิจัยเชิงปฏิบัต)ิ
วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์
และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
• วิจัยพื้นฐาน
วิจัยประยุกต์
วิจัยพัฒนา
• พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและผลิตบุคลากรด้านวิจัย

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย
บุคลากรทางวิจัยและระบบ
มาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ

การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน และความมั่นค
ยุทธศาสตร์ของประเทศง ตาม

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ เป็นฐานความรู้ใน
การวิจัยและพัฒนา

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ

กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหำหรือสร้ำงชุมชน
และควำมมั่นคงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนสังคม

แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี

กำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม กำรพัฒนำระบบ
นิเวศ และเครือข่ำยกำรวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
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