


บูรณาการการวจิัย
ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

เครือข่าย

- ชุมช น
- จังหวัดพะ เยา  (ส่วนรา ชการ )
- กรม , กระทรวง



การด้าเนินงาน

บูรณาการ การวิจัย

SignatureProduct



คณะ

คณะชมุชน

วิจัยบรูณาการในมหาวิทยาลัย

ใช้ประโยชน์

ผลติภัณฑ์

Thailand 4.0



มหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัย

ใช้ประโยชน์

ผลติภัณฑ์

Thailand 4.0

วิจัยบูรณาการ



มหาวิทยาลัย
ใช้ประโยชน์

ผลติภัณฑ์

Thailand 4.0

วิจัยบูรณาการ

ส่วนราชการในจังหวัด / กรม
กระทรวง / ภาคเอกชน
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(ร่าง) แผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 
 
เป้าหมาย
แผนฯ 12 

  
1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่รอ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขง่ขันของภาคการผลิตและบรกิาร 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนฯ 12 

เป้าหมายท่ี 1. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งค่ัง 

ทางเศรษฐกิจ  

เป้าหมายท่ี 3. แผนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสรา้ง

องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและ
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  

เป้าหมายท่ี 4. การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา 

ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

องค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยสามารถถูก
น าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ น าไปต่อ
ยอดเชิงลึกพัฒนาเป็น
ฐานเทคโนโลยี  
ร้อยละ 50  

สังคม* โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อ เศรษฐกิจ  

เป้าหมาย
แผนบูฯ 

 
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนบูฯ 

3. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55:25:20 

4. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงาน

ท้ังหมด 

6. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มเป็น 18 คนต่อประชากร 

10,000 คน 

5. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรบัผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 20  

สะสมองค์ความรู้ 

1)   มีนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของผลงานท้ังหมด 

2) มีนวัตกรรมที่สามารถทดแทนการ
น าเข้าจากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของผลงานท้ังหมด 

องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจยั
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของหน่วยงาน
และสามารถ
น าไปใช้
แก้ปัญหาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายท่ี 2. การวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน และความมั่นคง 

องค์ความรู้ที่
สามารถน าไป
แก้ปัญหาสังคม 
ชุมชน ความ
มั่นคง สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเรือ่ง
ส าคัญตาม
นโยบายรัฐบาล 
ไม่น้อยกว่า 5 
ประเด็น 

นโยบาย/
นวัตกรรมที่
ภาครัฐน าไปใช้
บริการ
ประชาชนไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 15 
ของผลงาน
ทั้งหมด 

2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครฐั เพิ่มเป็น 70:30 

1) บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเปน็ 
123,000 คน  

2) มูลค่าการลดหย่อนภาษีคา่ใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 

3) หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง  ๆ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

4) ผู้รับบริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  

5) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอรับรอง
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

6) อัตราการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 



๔ ยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ (R & I Strategic Priority) 
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

Time line แผนบูรณาการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

แผน

จัดสรร

ติดตาม แผนปฏิบัติงาน
รายหน่วยงาน

รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ
ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานโครงการ/
แผนงาน 

(ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
และการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจ าปี)

แผนติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้จ่าย

งบประมาณ 
โดยคณะอนุกรรมการ

ติดตามฯ

รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ
ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานโครงการ/
แผนงาน 

(ไตรมาสที่ 1)

รายงานการติดตาม
งบประมาณ และ

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
โครงการ/แผนงาน 

(ไตรมาสที่ 3)

แผนติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้จ่าย

งบประมาณ 
โดยคณะอนุกรรมการ

ติดตามฯ

รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้
จ่ายงบประมาณ 

(ประจ าปี)

แผนบูรณาการ 
งบประมาณการวิจัย

และนวัตกรรม
(ก.ค.-ส.ค.)

ค าเสนอของบประมาณ
รายหน่วยงาน
(ก.ย.-ต.ค.)

พิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณ การวิจัยและ

นวัตกรรม
(ต.ค.-ม.ค.)

ค าเสนอขอ
งบประมาณ (จริง)

ร่าง พรบ. 
งบประมาณ

ชี้แจงกรรมาธิการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(ก.ค..-ส.ค.)

พรบ. งบประมาณ



ช่วงเวลาการจัดท าแผนและข้อเสนองบประมาณ

จัดท าและทบทวน
แผนบูรณาการ

- ส.ค. ชี้แจงแผนบูรณา
การเบ้ืองต้น

รับค าเสนอขอ
งบประมาณตามแผน

บูรณาการ 
ผ่านระบบ

15 ก.ย. 

รวบรวมข้อเสนอขอ
งบประมาณเสนอ
คณะกรรมการ      
บูรณาการฯ

- 27 ต.ค. 2560

นายกรัฐมนตรี 
รับทราบข้อเสนอขอ

งบประมาณ

- 31 ต.ค. 2560

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการ     
บูรณาการฯ

1 พ.ย – 15 ธ.ค

ครม. เห็นชอบ
นโยบายงบประมาณ 
วงเงิน และโครงสร้าง

งบประมาณ

26 ธ.ค. 2560




