
แนวทางจจัดททาขข้อเสนองานววิจจัย ปปีงบประมาณ 2563

กองแผนงานและววิชาการ
27 สวิงหาคม 2561



ททิศทางการปรรับเปลลลี่ยนระบบวทิจรัยและนวรัตกรรมของประเทศ



กระบวนการพทิจารณาแผนบบูรณาการงานวทิจรัยของประเทศปปี 2563

กทาหนดนโยบาย
ประเทศ

จจัดททาแผน
บบูรณาการ

ประเมวินผลแผน
งานโครงการ

พวิจารณาจจัดสรรงบ
ประมาณ

• แผนงาน Spearhead
• ประเดด็นยยุทธศาสตรร์ดด้าน

งานวทิจรัย

• แผนงาน Spearhead
• ประเดด็นยยุทธศาสตรร์ดด้าน

งานวทิจรัย

สวทน. / วช.

• แผนบบูรณาการงานวทิจรัย
ประเดด็นสสาครัญ

• โครงการวทิจรัยทลลี่สสาครัญ
ตามนโยบาย/แผน
บบูรณาการ

• แผนบบูรณาการงานวทิจรัย
ประเดด็นสสาครัญ

• โครงการวทิจรัยทลลี่สสาครัญ
ตามนโยบาย/แผน
บบูรณาการ

หนน่วยราชการตน่าง ๆ

• งบประมาณมากกวน่า 
50 ลด้านบาท ตด้อง
ชลชี้แจงตน่ออนยุกรรมาธทิการ
ของ วช.

• สวทน.จะประเมทินผล
แผนงานโครงการตาม
กรอบทลลี่ตรัชี้งไวด้

• งบประมาณมากกวน่า 
50 ลด้านบาท ตด้อง
ชลชี้แจงตน่ออนยุกรรมาธทิการ
ของ วช.

• สวทน.จะประเมทินผล
แผนงานโครงการตาม
กรอบทลลี่ตรัชี้งไวด้
สวทน. / วช. 

• พทิจารณากรอบวงเงทินงบ
ประมาณอทิงตาม

     ผลการประเมทิน

• พทิจารณากรอบวงเงทินงบ
ประมาณอทิงตาม

     ผลการประเมทิน

สสานรักงบประมาณ



ยยุทธศาสตรร์งานวทิจรัย และนวรัตกรรม 20 ปปี



สรยุปภาพรวมการเสนอของบดด้านงานวทิจรัยและพรัฒนาของกรม
2558-2562
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แนวทางงานวทิจรัยและพรัฒนากรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์ ปปี 2563

งานวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การ
แพทยร์

งานวทิจรัยปกตทิ งานวทิจรัยมยุน่งเปป้า

เปป็นงานวทิจรัยทลลี่ตอบโจทยร์ประเดด็นทลลี่นรัก
วทิจรัย/หนน่วยงานตด้นสรังกรัดสนใจทรัชี้งงานวทิจรัยพพชี้น
ฐานและงานวทิจรัยประยยุกตร์ โดยตด้องผน่านการ
อนยุมรัตทิเหด็นชอบโดยผบูด้บรทิหารของหนน่วยงาน

เปป็นแผนงานวทิจรัยทลลี่ตอบสนองนโยบาย/ความ
ตด้องการสสาครัญของกรม/ประเทศ โดยมยุน่งเนด้นการบบู
รณาการงานวทิจรัยจากทยุกหนน่วยงานเพพลี่อใหด้ไดด้ผลผลทิต
ตามทลลี่กสาหนดไวด้ โดยมลผบูด้บรทิหารแผนงานวทิจรัยทลลี่กรม

มอบหมายเปป็นผบูด้รรับผทิดชอบดบูแล



แผนงานวทิจรัยและพรัฒนามยุน่งเปป้ากรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์ ปปี 
2563

การพรัฒนาการตรวจวทินทิจฉรัยโรคหรพอการทดสอบผลทิตภรัณฑร์สยุขภาพโดยเทคนทิค 
Loop mediated isothermal amplification (LAMP)

การพรัฒนาการตรวจวทินทิจฉรัยโรคหรพอการทดสอบผลทิตภรัณฑร์สยุขภาพโดยเทคโนโลยลใหมน่ 
หรพอการพรัฒนาอยุปกรณร์ทางการแพทยร์

การวทิจรัยเพพลี่อการผลทิตยา Bio-similar เพพลี่อความมรัลี่นคงทางสยุขภาพและเพทิลี่มศรักยภาพ
อยุตสาหกรรมยาของประเทศ

1

2

3



แผนงานวทิจรัยและพรัฒนามยุน่งเปป้ากรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์ ปปี 
2563

การวทิจรัยและพรัฒนาผลทิตภรัณฑร์
สมยุนไพร

การวทิจรัยและพรัฒนายาจากกรัญชงและกรัญชา

การพรัฒนาเพพลี่อกสาหนดคน่ามาตรฐานของประเทศดด้านโรคและดด้านการคยุด้มครองผบูด้บรทิโภค

4

5

6

การวทิจรัยและพรัฒนายาจากสมยุนไพรทลลี่มลผลการศศึกษาทาง
เภสรัชวทิทยา และพทิษวทิทยาทลลี่ดล

การศศึกษาพทิษวทิทยาและความปลอดภรัยเพพลี่อสรด้างความ
เชพลี่อมรัลี่นตน่อยาสมยุนไพรในบรัญชลยาหลรักแหน่งชาตทิ

4.
1

4.
2



กระบวนการจรัดทสาขด้อเสนอโครงการวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์
ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1)

ผบูด้รรับผทิดชอบ ขรัชี้นตอน ระยะเวลา

1. มอบนโยบายและจจัดททาแผน
บบูรณาการ สส่งใหข้หนส่วยงาน 

2. จจัดททาขข้อเสนอโครงการววิจจัย

4. จจัดสส่งขข้อเสนอโครงการววิจจัย

3.ตรวจสอบขข้อเสนอ

แกข้ไข

รองอธธิบดดีและ 
PM (ผทว.)

ส.ค. 61

15 ส.ค.- 7 
ก.ย. 61

A

นนักวธิจนัย

ผผผู้บรธิหารหนน่วย
งาน



กระบวนการจรัดทสาขด้อเสนอโครงการวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์
ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2)

ผบูด้รรับผทิดชอบ ขรัชี้นตอน ระยะเวลา

5. ตรวจสอบ คจัดเลลือก ปรจับแกข้ และจจัดลทาดจับ
ความสทาคจัญโครงการตามแผนบบูรณาการ

6.ตรวจสอบเพลืพื่อสส่งกองแผนฯ

8. ใหข้ขข้อเสนอแนะ

PM (ผทว.) 7-20 ก.ย 
61

20-23 
ก.ย.61

B

กองแผนงานฯ
คณะกรรมการ

พธิจารณาขผอเสนอ
งานวธิจนัย

A

7.ตรวจสอบและรวบรวมขข้อเสนอ

20-30 
ก.ย.61

ผส่าน



กระบวนการจรัดทสาขด้อเสนอโครงการวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์
ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3)

ผบูด้รรับผทิดชอบ ขรัชี้นตอน ระยะเวลา

10. บรรจจุในคทาของบประมาณ
ประจทาปปี

11. ลงขข้อมบูลในระบบ 
NRMS

9.พวิจารณา

ยจุตวิโครงการ

อธธิบดดี 1-7 
ต.ค. 
61

B

นนักวธิจนัย

อนจุมจัตวิไมส่อนจุมจัตวิผบูข้บรวิหารททพื่ไดข้รจับ
มอบหมาย

1-10 
ต.ค.61



กระบวนการจรัดทสาขด้อเสนอโครงการวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์
ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4)

ผบูด้รรับผทิดชอบ ระยะเวลาขรัชี้นตอน
12. ตรวจสอบขข้อมบูลในระบบ 
NRMS
13.จจัดททาเอกสารภาพรวมงานววิจจัย 

(บวน.1, 2)

10-15 
ต.ค. 61

กองแผนงานฯ

14.เสนอสส่ง วช.



หลรักเกณฑร์การพทิจารณาขด้อเสนองานวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์

• ความสอดคลด้องกรับนโยบายและ
ยยุทธศาสตรร์ตน่างๆ ทลลี่เกลลี่ยวขด้อง      [1
0 คะแนน] 

• คยุณภาพของแผนงานวทิจรัย         [60 
คะแนน] 

• ประโยชนร์และผลกระทบของแผนงาน
วทิจรัย (impact)                 
     [30 คะแนน]

ระดรับความสสาครัญเปป็น 5 ระดรับ ดรังนลชี้
ระดรับ 5 80 คะแนนขศึชี้นไป
ระดรับ 4 70 – 79 คะแนน
ระดรับ 3 60 – 69 คะแนน
ระดรับ 2 50 – 59 คะแนน
ระดรับ 1 ตสลี่ากวน่า 50 คะแนน

ทลลี่มา: ประชยุมขรับเคลพลี่อนงานวทิจรัยกรมวทิทยาศาสตรร์การแพทยร์ประจสาปปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วรันทลลี่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 
ณ บด้านอรัมพวา รลสอรร์ท จรังหวรัดสมยุทรสงคราม



• คาดวน่ากรอบวงเงทินงบประมาณดด้านงานวทิจรัยของกรมจะเพทิลี่มขศึชี้น 
• มลการปรรับแนวทางการจรัดสรรงบประมาณทลลี่มลการกสาหนดสรัดสน่วนงบประมาณ

โครงการวทิจรัยปกตทิและแผนงานวทิจรัยมยุน่งเปป้า
• การแบน่งปปันเทคโนโลยล ทรรัพยากร และบยุคลากรดด้านงานวทิจรัยระหวน่างหนน่วยงาน
• มลระบบการควบคยุมกสากรับ ประเมทินผลแผนงานวทิจรัยทลลี่มลประสทิทธทิภาพมากยทิลี่ง

ขศึชี้น(ผน่านผบูด้บรทิหารแผนงานโครงการวทิจรัยมยุน่งเปป้า Project Manager)

• คาดวน่ากรอบวงเงทินงบประมาณดด้านงานวทิจรัยของกรมจะเพทิลี่มขศึชี้น 
• มลการปรรับแนวทางการจรัดสรรงบประมาณทลลี่มลการกสาหนดสรัดสน่วนงบประมาณ

โครงการวทิจรัยปกตทิและแผนงานวทิจรัยมยุน่งเปป้า
• การแบน่งปปันเทคโนโลยล ทรรัพยากร และบยุคลากรดด้านงานวทิจรัยระหวน่างหนน่วยงาน
• มลระบบการควบคยุมกสากรับ ประเมทินผลแผนงานวทิจรัยทลลี่มลประสทิทธทิภาพมากยทิลี่ง

ขศึชี้น(ผน่านผบูด้บรทิหารแผนงานโครงการวทิจรัยมยุน่งเปป้า Project Manager)

ขด้อดล

การเปลลลี่ยนแปลงกระบวนการจรัดทสาขด้อเสนองานวทิจรัยกรม ปปี 2563



การเปลลลี่ยนแปลงกระบวนการจรัดทสาขด้อเสนองานวทิจรัยกรม ปปี 2563

Question & Answer
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