
แนวทางการบริหารกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปี ๒๕๖๒

โดย นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ
คณะกรรมการแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม



1. การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้าง

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

บุคลากร
และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ

1) สังคมสูงวัยและสังคมไทย 
ศตวรรษที่ 21

2) คนไทยในศตวรรษที่ 21
3) สุขภาพ คุณภาพชีวิต 
4) การบริหารจัดการน้้า

และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

5) การกระจายความเจริญและ
เมืองน่าอยู่

1) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม

2) ระบบแรงจูงใจ
3) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
4) โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ
5) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม

1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีการแพทย์ 

2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3) ระบบโลจิสติกส์
4) การบริการมูลค่าสูง 
5) พลังงาน

1) เทคโนโลยีฐาน (Platform 
Technology) 4 สาขา 

• Biotechnology
• Nanotechnology 
• Advanced materials  
• Digital technology 
2)   วิจัยพื้นฐานทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

๔ ยุทธศาสตรก์ารวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(R & I Strategic Priority)



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๑. เพ่ิมจ้านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่มีทักษะในการ
สร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม

๒. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบ
สูงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน้าไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้ระดับสากล

๓. ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

๔. พัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๑. จ้านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐:๒๐
๓. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน้าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคมมีจ้านวน

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. อันดับด้านกฎระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Technological regulation) 

จัดโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 
อยู่ในล้าดับ ๑ ใน ๓๐

เป้าหมายยุทธศาสตร์



พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพ

นักวิจัยรุ่นใหม่
(แม่ไก่ – ลูกไก)่

พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประเภทบัณฑิตศึกษา

ตั้งแต่ปี 2553 ตั้งแต่ปี 255๙

การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม



วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  ระหว่าง 

วช. กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อยกประเด็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศให้มีการศึกษาวิจัยและ

สามารถน าไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธ์

บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่
มีคุณภาพและสามารถท างานวิจัยได้ถกูต้อง

ตามหลักวิชาการ เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ 
ในสาขาวิชาการที่ขาดแคลนบุคลากรทางการวิจัย 

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

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี



ผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา

สนับสนุนการวิจัย
แก่นิสิต/นักศึกษา

2553 - 2561

นักวิจัยรุ่นใหม่
๒,๑๓๐ คน

เครือข่ายวิจัย
๖๔ หน่วยงาน

กรอบวิจัย
๑๕ กลุ่มเรื่อง

- นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบวิจัย 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย



ผลการด้าเนินงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา
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แสดงจ้านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ 2553-2561

หน่วยนับ : คน
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แสดงจ้านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ปีงบประมาณ 2553-2561

หน่วยนับ : หน่วยงาน

ผลการด้าเนินงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา



1) จุฬาฯ 2) มหาจุฬาลงกรณฯ 3) ม.เกษตรศาสตร์ 4) ม.ขอนแก่น 5) ม.ชินวัตร

6) ม.เชียงใหม่ 7) ม.ทักษิณ 8) ม.เทคโนลียีฯ ธนบุรี 9) ม.เทคโนลียีสรุนารี 10) ม.เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ

11) มทร.ธัญบุรี    12) มทร.พระนคร 13) มทร.รัตนโกสินทร์ 14) มทร.ศรีวิชัย 15) มทร.อีสาน

16) ม.ธรรมศาสตร์ 17) ม.ธุรกิจบัณฑิต 18) ม.นเรศวร 19) ม.นอร์ท– เชียงใหม่ 20) ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

21) ม.บูรพา 22) ม.พะเยา 23) ม.มหาสารคาม 24) ม.มหิดล 25) ม.แม่โจ้

26) ม.แม่ฟ้าหลวง 27) ม.ราชพฤกษ์ 28) ม.ราชภัฎภูเก็ต 29) มรภ.สุรินทร์ 30) มรภ.ก าแพงเพชร

31) มรภ.จันทรเกษม 32) มรภ.เชียงราย 33) มรภ.เชียงใหม่ 34) มรภ.นครศรีธรรมราช 35) มรภ.บ้านสมเด็จฯ

36) มรภ.พระนคร 37) มรภ.ภูเก็ต 38) มรภ.มหาสารคาม 39) มรภ.ยะลา 40) มรภ.เลย

41) มรภ.วไลยอลงกรณ์ 42) มรภ.สกลนคร 43) มรภ.สวนดุสิต 44) มรภ.สวนสุนันทา 45) มรภ.สุราษฎร์ธานี

46) มรภ.อุดรธานี 47) มรภ.อุตรดิตถ์ 48) มรภ.อุบลราชธานี 49) ม.รามค าแหง 50) ม.วลัย ลักษณ์

51) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 52) ม.ศรีปทุม 53) ม.ศิลปากร 54) ม.สงขลานครินทร์ 55) ม.สุโขทัยธรรมาธริาช  

56) ม.หอการค้าไทย 57) ม.อัสสัมชัญ 58) ม.อุบลราชธานี 59) วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 60) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

61) สถาบันฯ ลาดกระบัง 62) สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 63) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 64) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
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แสดงจ้านวนกลุ่มกรอบการวิจัย
ปีงบประมาณ 2553-2561

หน่วยนับ : กลุ่มเรื่อง

ผลการด้าเนินงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา



กรอบการวิจัย

๑) ปัญหาสังคมในเด็กเยาวชน วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ การแพทย์ สาธารณสุข
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการ
๓) ระบบโลจิสติกส์
๔) การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน
๕) การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
๖) พลาสติกชีวภาพ 
๗) ปัญหาภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและการอนุรักษ์ฟื้นฟู
๘) การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายและธรรมาภิบาล
๙) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๑๐) การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
๑๒) ด้านการศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
๑๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑๔) สันตสิุขและการจัดการความขัดแย้ง การสร้างสังคมที่สมานฉันท์ในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๕) การศึกษาการพัฒนาเชิงพื นที่และความเป็นเมือง
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งบประมาณในการสนับสนุนการวจิัย
ประจ้าปีงบประมาณ 2553 – 2561

๒๗๙.๗๑ 
ล้านบาท

ผลการด้าเนินงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา

หน่วยนับ : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรวิจัย
ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

เครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค

กลไกการฝึกอบรม
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

กลไกการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยภายใต้แผนงานสร้าง

สถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

โครงการอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก)่
โครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 

(ลูกไก่) 

๑

๒

ผู้ผ่านการอบรม



ผลการด้าเนินงานพัฒนาบุคลากรวิจัย
ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

หน่วยนับ : คน
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แสดงจ านวนผู้อบรม โครงการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก่)

ผู้เข้าอบรม(คน) ผู้ผ่านการอบรม(คน)



หน่วยนับ : คน

1,118
2,064 2,095
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แสดงจ านวนผู้อบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่

ผู้เข้าอบรม(คน) ผู้ผ่านการอบรม(คน)

ผลการด้าเนินงานพัฒนาบุคลากรวิจัย
ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)



จ านวนบุคลากรวิจัย 
(คน)

เครือข่าย 
(หน่วยงาน)

กรอบการวิจัย (กลุ่ม
เร่ือง)

26 19 9

32 22 7

16 11 7

74
37

11

แสดงผลการด าเนนิงานภายใต้กลไกการสง่เสริมและสนบัสนุนการวิจัยภายใต้
แผนงานสร้างสถานภาพนกัวิจัยรุ่นใหม่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 สรุป

ผลการด้าเนินงานพัฒนาบุคลากรวิจัย
ภายใต้แผนงานสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)



แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ในปี ๒๕๖๒



วัตถุประสงค์

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรม

๑.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบวิจัยของ
ประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. 
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และ หน่วยงาน



แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประเภท
บัณฑิตศึกษา

• ผู้ศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
• อาจารยท์ี่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย 

ในระบบ NRMS ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐

• หัวหน้าโครงการต้องผ่านการอบรม “ลูกไก”่
• ที่ปรึกษาโครงการต้องผ่านการอบรม “แม่ไก”่
• มีผู้วิจัยร่วมเป็นผู้ผ่านการ “ลูกไก่”

ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน

ประเภท
นักวิจัยรุ่นใหม่
(แม่ไก-่ลูกไก่)

คุณสมบัติ

ปริญญาโท ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริญญาเอก ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภท
สร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ประเภทบัณฑิตศึกษางบประมาณ

งบบริหารแผน ๑๐% งบบริหารแผน ๑๐%

เครือข่าย
ภาคเหนือ

เครือข่าย
ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

เครือข่าย
ภาคใต้

เครือข่าย
ภาคกลาง

เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ไมน่้อยกว่า ๓๐ หน่วยงาน

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่
เข้าสู่ระบบการวิจัย

ไมน่้อยกว่า ๓๐๐ คน

กรอบการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการวิจัยของประเทศ
ไมน่้อยกว่า ๑๐ กลุ่มเรื่อง

เป้าหมาย

ส านักวิจัย (หน่วยบริหาร) บัณฑิตวิทยาลัย (หน่วยบริหาร)



ประกาศรับข้อเสนอ
1๕ มิ.ย. – 10 ก.ค. 61

ผูข้อรับการสนับสนุนการวิจัยส่งข้อเสนอผ่าน 
NRMS และส่งเอกสารถึงหน่วยงานต้นสังกัด

1๕ มิ.ย. – 10 ก.ค. 61

หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารของผู้เสนอ
ขอรับการสนับสนุการวิจัยส่ง วช.

ภายใน 13 ก.ค. 61

วช. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อเสนอฯ เบื้องต้น

13 - 23 ก.ค. 61

แจ้งอนุมัติทุน 4 ก.ย. 61

ประกาศผลการพิจาณา

พิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย 24 ก.ค. – 30 ส.ค. 61

การด้าเนินงานแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจ้าปี 2562

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค. ๖๑ ก.ย. ๖๑

๓ ก.ย. 61



จ านวน
เครือข่าย

ความร่วมมือ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
เสนอขอ
(บาท)

งบประมาณ

งบจัดสรร
รายโครงการ (บาท)

งบบริหารแผน
10% (บาท)

รวมงบประมาณ
(บาท)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนานักวิจัยรุ่น ใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม

53 456 96,169,899 40,894,500 4,105,500 45,000,000 

ประเภทบัณฑิตศึกษา
(ระดับปริญญาโท)

28 232 34,259,012 14,279,300 1,434,510 15,713,810 

ประเภทบัณฑิตศึกษา
(ระดับปริญญาเอก)

30 186 51,073,527 21,970,600 2,203,690 24,174,290 

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
(แม่ไก่ - ลูกไก)่

25 38 10,837,360 4,644,600 467,300 5,111,900 

สรุปผลการพิจารณาแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรม ประจ าปี ๒๕๖๒



แนวทางการบริหารกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

นักวิจัย
ท าสัญญา ท าสัญญา

- จัดท ากรอบการวิจัย 
- ประกาศรับข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอ

- จัดสรรทุน

เป็นผู้บริหารทุน
ดูแลและติดตามโครงการ
เพ่ือรายงานผลต่อ วช.

ด าเนินการวิจัย
รายงานความก้าวหน้า

ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน นักวิจัย

ได้รับงบบริหารแผน 10% ได้รับงบจัดสรรส าหรับ นักวิจัย

การท าสัญญา



นักวิจัย
(1) ประเภทบัณฑิตศึกษา
(2) ประเภทแม่ไก่-ลูกไก่

มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย (กบง.)

ส่งงาน

เบิกจ่าย
งบประมาณ

ส่งงาน

เบิกจ่าย
งบประมาณ

ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

แนวทางการบริหารกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
การน าส่งงาน

ภายใน ๑ เดือนหลังจาก
วช. เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โทร. 02 561 2445 ต่อ 408, 418
โทรสาร 02 940 5495

อีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th



ขอบคุณค่ะ


