
 
การบริหารทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
ปีงบประมาณ 2561 

 
โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ



วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  ระหว่าง 

วช. กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และสถาบันอุดมศึกษา 
3. เพื่อยกประเด็นปัญหาท่ีส าคัญของประเทศให้มีการศึกษาวิจัยและ

สามารถน าไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลลัพธ ์

บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ 
มีคุณภาพและสามารถท างานวิจัยได้ถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ 
ในสาขาวิชาการที่ขาดแคลนบุคลากรทางการวิจัย  

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
“จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น ไม่น้อยกว่า 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน” 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 





พัฒนาบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
ระดับปริญญาโทและเอก 

สนับสนุนการวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(2553 – ปัจจุบัน) 

นักวิจัยรุ่นใหม่  
2,143 คน 

 
 

การสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 



การสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

กราฟแสดงจ านวนโครงการและจ านวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 - 2561 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

19 26 35 28 32 32 27 33 35 

159 143 
184 

136 
186 

246 262 

394 433 

จ านวนมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการ 



การสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

กราฟแสดงจ านวนโครงการและจ านวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 - 2561 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

19 26 35 28 32 32 27 33 35 

159 143 
184 

136 
186 

246 262 

394 433 

จ านวนมหาวิทยาลัย จ านวนโครงการ 



สรุปภาพรวมการสนับสนุนการวิจัย 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

จ านวนมหาวิทยาลัย 

433 

 50.0000  
35 

819 

 88.5016  
47 

เสนอขอ สนับสนุน 



8. พลาสติกชีวภาพ  

7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

6. การบริหารจัด 
การการท่องเที่ยว 

กรอบวิจัย 9 กลุ่มเรื่อง 

กรอบการวิจัย แผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 
1.1 ข้าว   1.2 มันส าปะหลัง   1.3 ยางพารา 

1.4 ปาล์มน้ ามัน   1.5 อ้อยและน้ าตาล 
1.6 พืชสวน/พืชไร่   1.7 สัตว์เศรษฐกิจ  

1.8 อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
และการค้า 

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 

 
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.3 สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศ  
2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

 
 

3.1 การแพทย์และสาธารณสุข  
3.2 วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือทางการแพทย ์

และเวชภัณฑ์ 
3.3 สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา 

3. การแพทย์และสาธารณสุข 

 
4.1  การคมนาคมขนส่งระบบราง  

4.2 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 

5.1  การศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรยีนรู้   
5.2 มนุษยศาสตร์ 

5.3 ประชาคมอาเซียน  

5. การศึกษา มนุษยศาสตร์ 
    และประชาคมอาเซียน 

9. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 



105 98 
144 

3 
43 13 12 8 18 

444 

40 48 68 
2 26 12 12 6 13 

227 

เสนอขอ ผ่านการพิจารณา 

จ านวนโครงการท่ีเสนอขอและผ่านการพิจารณา 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระดับปริญญาโท 



จ านวนโครงการท่ีเสนอขอและผ่านการพิจารณา 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระดับปริญญาเอก 

31 44 
104 

5 

119 

33 22 3 14 

375 

16 14 
65 

2 
52 27 19 2 9 

206 

เสนอขอ ผ่านการพิจารณา 



การสนับสนุนแผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(จ านวน 35 มหาวิทยาลัย) 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้บริหารทุนมีระบบการบริหารทุนที่เป็นไป   
ในทิศทางเดียวกันกับผู้ให้ทุน 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

การบริหารแผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 



การบริหารแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
วช. ประกาศรับข้อเสนอ 

นิสิต/นักศึกษา ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS 
และส่งเอกสารถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) รวบรวมเอกสารส่ง วช. 

วช. พิจารณาข้อเสนอ 

ประกาศผลการพิจารณา 

แจ้งอนุมัตทิุน 

ท าสัญญา 
ระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัย 

กระบวนการ
ประกาศและ
รับข้อเสนอ 

กระบวนการ
พิจารณา
ข้อเสนอ 

กระบวนการ
แจ้งอนุมัติทุน
และท าสัญญา 

19 ธ.ค. 60 

29 ธ.ค. 60 



การบริหารแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 
วช. ประกาศรับข้อเสนอ 

นิสิต/นักศึกษา ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS 
และส่งเอกสารถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) รวบรวมเอกสารส่ง วช. 

วช. พิจารณาข้อเสนอ 

ประกาศผลการพิจารณา 

แจ้งอนุมัตทิุน 

ท าสัญญา 
ระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัย 

กระบวนการ
ประกาศและ
รับข้อเสนอ 

กระบวนการ
พิจารณา
ข้อเสนอ 

กระบวนการ
แจ้งอนุมัติทุน
และท าสัญญา 

19 ธ.ค. 60 

29 ธ.ค. 60 

30 ม.ค. 61 



การท าสัญญาระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา 
ท าสัญญา ท าสัญญา 

- จัดท ากรอบการวิจัย  
- ประกาศรับข้อเสนอ 
- พิจารณาข้อเสนอ 

- จัดสรรทุน 

เป็นผู้บริหารทุน 
ดูแลและติดตามโครงการ 
เพ่ือรายงานผลต่อ วช. 

ด าเนินการวิจัย 
รายงานความก้าวหน้า 

จัดท าวิทยานิพนธ์ 

ผู้ให้ทุน 

ปริญญาโท ระยะเวลา 18 เดือน 

ปริญญาเอก ระยะเวลา 24 เดือน 

ได้รับงบจัดสรรส าหรับ นิสิต/นักศึกษา 

ได้รับงบบริหารแผน 10% 

ต้องไม่จบการศึกษาก่อนแจ้งอนุมัติทุน 

ผู้รับทุน 
บัณฑิต 
ผู้รับทุน 



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

ปฏิทินการบริหารแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2561 
30 ม.ค. 61 

ลงนาม
สัญญา 30 ก.ค 61 

ส่ง 
ก้าวหน้า 2 30 ม.ค. 62 

ส่ง 
ก้าวหน้า 3 

30 มี.ค. 61 

ส่ง 
ก้าวหน้า 1 

30 มี.ค. 62 

ส่ง 
ร่างายงาน 

30 พ.ค. 62 

ส่งฉบับ
สมบูรณ์ 

30 ม.ค. 61 

ลงนาม
สัญญา 

30 มี.ค. 61 

ส่ง 
ก้าวหน้า 1 

30 ก.ค. 61 

ส่ง 
ก้าวหน้า 2 30 ม.ค. 62 

ส่ง 
ก้าวหน้า 3 

30 มี.ค. 62 

ส่ง 
ร่างรายงาน 

30 พ.ย 62 

ส่งฉบับ
สมบูรณ์ 

1 
2 

4 

5 6 

3 

1 
2 

4 

5 
6 

3 

ปริญญาเอก 
สัญญา 

24 เดือน
ด าเนินการ 
22 เดือน 

ปริญญาโท 
สัญญา 

18 เดือน
ด าเนินการ 
16 เดือน 

เบิกงวด 1 

เบิกงวด 2 

เบิกงวด 3 เบิกงวด 4 

เบิกงวด 1 

เบิกงวด 2 

เบิกงวด 3 เบิกงวด 4 



ขอบคุณค่ะ 


