
เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษาอยา่งไร 

ใหโ้ดนใจหนว่ยงานผูใ้หท้นุ 

นายธรีวฒัน ์ บญุสม 

ผูอ้ านวยการกองสง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม  

ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

การอบรมออนไลน ์“เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษาอยา่งไรใหโ้ดนใจหนว่ยงานผูใ้หท้นุ” 

ภายใตโ้ครงการเตรยีมความพรอ้มการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษา เพือ่ขอรบังบประมาณสนบัสนนุการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  
และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

•  จัดท านโยบาย กรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณ  
•  บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

•  รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ 
•  เสนอความเห็นต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

• ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายใน 
และภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

• ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มส าคัญของประเทศ  
• จัดท าฐานข้อมูลและดัชนี ว & น 
• จัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย  
• ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น 
• ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงาน 

• ราชการประจ าทั่วไป รวมถึงร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
• จัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา จัดท ามาตรฐาน 

การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กกอ. และ กมอ. 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

สภานโยบายการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
คณะกรรมการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา (กมอ.)  

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยในกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

(จะเปลี่ยนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) 
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1. การพัฒนาก าลงัคนและสถาบันความรู ้
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ 
(National Brain Power Ecosystem) 

P.2 การพัฒนาก าลังคนระดบัสูงรองรบั EEC และระบบเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ 

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวติและพฒันาทกัษะเพือ่อนาคต 
P.4 AI for All 
P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน (Basic 

Research) 
P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวจิัยและนวตักรรม 

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 

P.10  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ (RDI for New Economy)  

- BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy / Sharing Economy 

/ RDI for S-Curve Industries 

P.11  การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/

อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร 

P.12  โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & 

Services: NOIS) 

ที่มา: ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา 

P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนนวตักรรม 
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) 

- 30 เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า 

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม 

P.17 การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ 

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
- Circular Economy เน้น Zero-waste/PM 2.5/Smart Farming/
การจัดการน้ า 
P.8 สังคมสูงวัย 
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
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การบริหารโปรแกรม ววน. 

6 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
อววน. Platfor
m 

Program 

Sub-
Progra
m Project 

Program Management Unit (PMU) 

มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย 

 P 1 – P 17 

ที่มา เว็บไซต์ สกสว. https://www.tsri.or.th/th/page/การจัดสรรงบประมาณกองทุนสงเสริม-ววน-ป-ี2565 



7 

ยุทธศาสตร์ชาติ กับ แผน ววน. 

ที่มา เว็บไซต์ สกสว. https://www.tsri.or.th/th/page/การจัดสรรงบประมาณกองทุนสงเสริม-ววน-ป-ี2565 



8 

การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

การริเร่ิม ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ 

การจัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
(ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  มาตรา 13) 

การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรอืหนว่ยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
8 



9 

การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

การริเร่ิม ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ 

การจัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
(ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  มาตรา 13) 

การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรอืหนว่ยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
9 



การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. 
ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 

 

การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
แพลตฟอร์มที่ 1  

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
แพลตฟอร์มที่ 2 

สร้างและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
P.5 

• การเตรียมความพร้อมฐานความรู้ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• การสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
• การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

P.7 

รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

P.8 

แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน 

สังคมและความมั่นคงทุกมิติ 

P.9 

P.9a แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความม่ันคงทุกมิติ 
P.9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน 

     การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ 
P.17 
• แผนงานวิจัย Covid-19 
• แผนงานวิจัยภัยแล้ง 10 

การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล้ า 
P.17 การแก้บัญหาและวิกฤตปัญหาของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา 



แพ
ลต

ฟอ
ร์ม

ที่ 
1 

•   ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง 

•   ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่

โปรแกรม 5 

1.1 เพิ่มจ านวน 
บุคลาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้
มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  

11 

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพ่ือฐาน
ทางวิชาการ 

การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. 
ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 

สร้างและผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 





โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการระบาดของโรคโควิด-19  

การรับและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

Open Call   
Commissioning  

25% 
75% 

กรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการระบาดของโรคโควิด-19  

การติดตามโครงการ 

โครงการระยะสั้น 1-6 เดือน                       ทุกๆ 2 เดือน 
 
โครงการระยะยาว 7-12 เดือน            2 /6/12 เดือน 
 
โครงการ Commissioning  ทุกๆ 1-2 เดือน  

ตามสถานการณ ์ 20 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
- ชุดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ชุดตรวจวินิจฉัย และ 
 เครื่องมือทางการแพทย์  

- วิธีการรักษา เช่น ยา สมุนไพร 
- วัคซีน 
- AI และฐานข้อมูล 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ 
 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 



รูปแบบการรับและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         2564         2565 

Open Call 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย  

Commissioning 

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมในการด าเนินงาน 

ในแต่ละกลุ่มเรื่อง 
เพื่อด าเนินงานวิจัย 

Joint Project 
ด าเนินงานวิจัย 
ตามความร่วมมือ 

Co-Funding 
ด าเนินงานวิจัย 
โดยการร่วมทุนวิจัย 



การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
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การติดตามข่าวสาร/การประกาศรับทุนวิจัย 

การตรวจสอบงานวิจัย /การสืบค้นข้อมูลวิจัย 

การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน 

การส่งข้อเสนอการวิจัย (ส่งให้ถูกที่ และทันเวลา) 

การน าเสนอข้อเสนอการวิจัย (เตรียมข้อมูลและซักซ้อม) 

แหล่งทุนวิจัย 



เขียนอย่างไรให้ได้ทุน 



ความหมายของขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

เป็นการจดัท าโครงรา่งหรอืพมิพเ์ขยีวเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนนิงานวจิยั 

มรีปูแบบและขอ้กาหนดในการเขยีนทีแ่นน่อนและเป็นไปตามความตอ้งการของแหลง่ทนุ 

เป็นหนึง่ในสิง่ทีแ่สดงใหแ้หลง่ทนุเห็นวา่โครงการของผูเ้สนอขอ (1) มคีวามสาคญั (2) มคีวามคุม้คา่ทีจ่ะ
สนบัสนนุการวจิยั (3) วธิกีารดาเนนิงานวจิยัน ัน้สามารถนาไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคไ์ด ้

เป็นสิง่ทีแ่สดงแนวทางการคน้หาในสิง่ยงัไมรู่ค้าตอบ มเีพยีงแตส่มมตฐิาน 

เป็นจดุเร ิม่ตน้ของการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของชาตดิว้ยนวตักรรม 

ทีม่า : เอกสารประกอบการบรรยาย Research Zone Z2020) : Phase 151 หลักการเขยีนขอ้เสนอการวจัิยใหไ้ดใ้จแหลง่ทนุ โดย รศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา 



องคป์ระกอบของขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

1. ชือ่เรือ่ง/ประเภทโครงการ/ประเภทงานวจัิย/ผูรั้บผดิชอบ 12. วธิกีารด าเนนิการวจัิย 

2. สาขาทีส่อดคลอ้งกับงานวจัิย 13. สถานทีท่ าการวจัิย 

3. ค าส าคัญ (Key word) 14. ระยะเวลาการวจัิย 

4. เป้าหมายการวจัิย 15. งบประมาณของโครงการวจัิย 

5. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย 16. ผลผลติ (Output) / ผลลัพธ ์(Outcome) / ผลกระทบ 
(Impact) 

6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวจัิย 17. สถานทีใ่ชป้ระโยชน ์

7. ขอบเขตของการวจัิย 18. แผนการถา่ยทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมาย 
(ถา้ม)ี 

8. ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และกรอบแนวคดิของโครงการวจัิย 19. การตรวจสอบทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธบิัตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 20. มาตรฐานการวจัิย (ถา้ม)ี 

10. ระดับความพรอ้มทีม่อียูใ่นปัจจบุัน 21. หน่วยงานรว่มลงทนุ รว่มวจัิย รับจา้งวจัิย หรอื Matching Fund 

11. ศักยภาพองคค์วามรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทีจ่ะพัฒนา 22. ลงลายมอืชือ่ หัวหนา้โครงการวจัิย/ชดุโครงการวจัิย  
พรอ้มวนั เดอืน ปี 

ทีม่า : เอกสารประกอบการบรรยาย Research Zone Z2020) : Phase 151 หลักการเขยีนขอ้เสนอการวจัิยใหไ้ดใ้จแหลง่ทนุ โดย รศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา 



ลกัษณะของขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรมทีด่ ี

หัวขอ้ของขอ้เสนอโครงการตอ้งน่าสนใจ และสอดคลอ้งกับ
รายละเอยีดทีน่ าเสนอ สามารถตอบปัญหาหรอืแกปั้ญหาที่
ตอ้งการได ้

โครงการทีเ่สนอจะตอ้งมวีตัถปุระสงคท์ี่
ชดัเจน กระชบั และสามารถท าได ้

เป็นงานใหม ่มคีณุคา่ทางวชิาการ และตรง
ตอ่ความตอ้งการของประเทศ 

มกีารสบืคน้ผลงานหรอืทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง (Literatures Review) 

ระเบยีบวธิกีารด าเนนิโครงการตอ้งมรีายละเอยีดทีม่ากพอ 
และด าเนนิการเป็นขัน้ตอนตามล าดับกอ่นหลัง เพือ่ให ้
ไดผ้ลตามทีต่อ้งการ 

จ าเป็นตอ้งก าหนดการปรมิาณงานหรอืขอบเขต
งานใหเ้หมาะสมกบัเวลาและงบประมาณทีค่าดวา่
จะไดร้ับ 

หวัหนา้โครงการมคีวามเหมาะสม (มี
ความสามารถ และประสบการณ์) ในการ
ด าเนนิงาน 

มกีารเชือ่มโยงกบันักวจัิยอืน่ทีม่อียูต่า่งสถาบนั  
อาจเป็นประโยชนใ์นเรือ่งการใชอ้ปุกรณ์ เครือ่งมอื 
ตลอดจนความเชีย่วชาญทีนั่กวจัิยอืน่ๆ มอียู ่

การขอสนับสนุนครภุัณฑแ์ละอปุกรณ์ราคาสงู ตอ้ง
ค านงึถงึเหตผุล ความจ าเป็น และความเหมาะสม  

ทีม่า : ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม 



ข้อเสนอการวิจัยที่ด ี

G O A L 
Good 
Title 

Objective 
 

Output 
 

Outcome Answer 

Linkag
e 



ข้อเสนอการวิจัยที่ดี 

G 
Good 
Title 

ชื่อเรื่อง... 
สื่อถึงวัตถุประสงค์ ผลผลิต และ
ผลลัพธ ์

O 

Objective 
 

Output 
 

Outcome 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผล
กระทบ... 
ต้องมีความสอดคล้องกัน โดยมี
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง และมี
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 



A 
Answer 

L 
Linkag

e 

ตอบโจทย์... 
ตอบโจทย์ชัดเจน และตรงตาม
ประเด็นวิจัย ที่สามารถท าได้จริง 

ความเชื่อมโยง... 
วัตถุประสงค์ ที่มาความส าคัญของ
ปัญหา ระเบียบวิธีวิจัยต้อง 
มีความเชื่อมโยง และน าไปสู่
ผลผลิต ที่ก าหนดไว ้

ข้อเสนอการวิจัยที่ดี 



ศักยภาพนักวิจัยและคณะ (ประสบการณ์, ผลงานวิจัย และความครอบคลุม) 

จุดเด่นของโครงการวิจัย 
ที่ใช้ในการพิจารณาหรือเกณฑก์ารตัดสินเลือกโครงการวิจัย 
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เก
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ัย 

Output / Outcome ชัดเจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง)  

คุณภาพของข้อเสนอการวิจัย ความเป็นไปได้ทางวิชาการ  
มีโอกาสในความส าเร็จ (ความครอบคลุม, เหตุผลความจ าเป็น, วัตถุประสงค์,  
วิธีการวิจัย, การทบทวนเอกสาร)  

แนวคิดใหม/่ความคิดสร้างสรรค์ 

ความสอดคล้องกับ OKR  



งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ เป็นงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ สร้างฐานใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการใหม่ เครื่องมือใหม่ 

งานวิจัยเชิงนโยบาย เป็นงานวิจัยที่ต้องการค าตอบเร็ว ส่วนใหญ่
นักวิจัยต้องใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ค านึงถึงกระแสสังคม การเมือง และ
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต้องมีผลตอบแทนการลงทุน สอดคล้อง
กับเงื่อนไขการผลิต  
มีก าหนดเวลาแน่นอน มีมูลค่าเพิ่มสูง ส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเผยผลตอ่
สาธารณะ งานวิจัยเพื่อสังคมและชมชุน มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เพิ่มโอกาสคน

กลุ่มน้อย  
สร้างความเป็นธรรม ต้องมองกว้าง มองไกล และเผยแพร่สู่สาธารณะ
อย่างกว้างขวาง 

งานวิจัยเป็นแบ่ง 4 ประเภท  
ซึ่งมีคุณลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้  



ข ัน้ตอนการบรหิารจดัการทนุวจิยัและนวตักรรม 

การจดัท ากรอบการวจิยั / ประเด็นการวจิยั และ
ประกาศรบัขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม  

โดยจัดท ากรอบทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายและยทุธศาสตร ์การอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม และประเด็นเป้าหมายและ
ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั (Objectives and Key Results: OKRs)  

การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

วช. ไดใ้ชก้ลไกในการพจิารณาโครงการ 
โดยผูท้รงคณุวฒุแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัท าสญัญารบัทนุ  

การจัดท าสญัญารับทนุของ วช. ม ี3 รปูแบบ ไดแ้ก ่ 

a. สญัญารับทนุอดุหนุนการวจัิยและนวตักรรม  

b. สญัญารับทนุอดุหนุนการท ากจิกรรมสง่เสรมิและ

สนับสนุนการวจิัยและนวัตกรรม  

c. สญัญาจา้งท าวจัิยและนวตักรรม 

การตดิตามและประเมนิผล  

การตดิตามและประเมนิผลโครงการวจิัย ไดก้ าหนด
ระยะเวลาการสง่มอบและการรายงานความกา้วหนา้ของ
การวจัิย ตลอดจนรายงานฉบบัสมบรูณ์ในสญัญารับทนุฯ 
โดยการตดิตามผา่นระบบ NRIIS การขบัเคลือ่นใหเ้กดิ

การขยายผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 



เง ือ่นไขการรบัขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

1. มลีกัษณะเป็นโครงการวจิยัหรอืชุดโครงการวจิยั (แผนงานวจิยั) ซึง่ควรมี
โครงการวจัิยยอ่ย 2 - 6 โครงการ หรอื ทีส่ามารถด าเนนิการวจัิยในปีแรกทีเ่สนอขอรับทนุอดุหนุน
การวจัิยและนวัตกรรม  

2. ขอ้เสนอการวจัิยและนวัตกรรมย่อยตอ้งมเีป้าหมายและตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน และ
เชือ่มโยงกบัเป้าหมายหลกัของชดุโครงการ  

3. มีประเด็นวจัิยและนวัตกรรมตามเป้าหมายโดยเกดิผลกระทบตามผลสมัฤทธิท์ ี่
ส าคญั (Key Results: KRs) ตามทีก่ าหนดไว ้ 

4. มกีารเชือ่มโยงโดยตรง หรอืด าเนนิการรว่มกบัหนว่ยงานทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากการ
วจัิยและนวัตกรรม  

5. งบประมาณที่เสนอตอ้งมีรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามประกาศส านักงาน              
การวจัิยแห่งชาต ิตามแนวทางและหลักเกณฑใ์นการด าเนินงานเพื่อการวจัิยและส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวจัิยของส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิและเหมาะสมกบัการด าเนนิงาน  
ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 



เง ือ่นไขการรบัขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม (ตอ่) 

6. ขอ้เสนอการวจัิยและนวตักรรมหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้เสนอนี ้ตอ้งไมอ่ยูใ่นขอ้เสนอการวจิยั
และนวตักรรมทีไ่ดร้บัทนุอดุหนุนจากแหลง่ทนุอืน่  

กรณีมกีารตอ่ยอดจากงานวจิยัเดมิตอ้งแสดงขอบเขตการด าเนนิงานระหวา่งงาน
เดมิและงานใหม่ และไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของผลงานเดมิใหนั้กวจัิยน าทรัพย์สนิทางปัญญามา

ด าเนนิการตอ่ยอด หากตรวจพบวา่ขอ้เสนอดังกลา่วไดรั้บทนุซ ้าซอ้นหรอืมกีารด าเนนิการมาแลว้ วช. ขอสงวน
สทิธิใ์นการยกเลกิการสนับสนุนทนุวจัิยและนวตักรรม  

7. กรณีโครงการทีเ่ป็นการด าเนินงานในลักษณะสนับสนุนร่วม (Co-funding) ซึง่ไดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณ ครุภัณฑ ์หรอืสิง่กอ่สรา้งจากหน่วยงานอืน่ ใหแ้สดงรายละเอยีดการสนบัสนุนดงักลา่ว
โดยระบงุบประมาณในแตล่ะรายการในขอ้เสนอ  

8. วช. ถือว่าขอ้เสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหวัหน้า
โครงการ คณะผูว้จิยั และผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหนว่ยงานระดบัอธกิารบด ีอธบิดหีรอื
เทยีบเทา่ของภาครฐัทีผู่อ้ านวยการแผนงานสงักดัอยู ่หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่หรอืเทยีบเท่า

ของภาคเอกชนเรยีบรอ้ยแลว้ หากมกีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัขอ้เสนอดังกลา่วจากคณะผูว้จัิย วช. ขอสงวนสทิธใิน
การสนับสนุนทนุดังกลา่ว  

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 



ขอ้เนะน าในการเขยีนขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

การพจิารณาจัดสรรทุนวจัิยของ วช. พจิารณาโดยผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะ
ทางและคณะกรรมการพจิารณาทุนแตล่ะประเภท ซึง่จะพจิารณาจาก

ขอ้เสนอการวจัิยและนวัตกรรมวา่ตรงกบัวัตถปุระสงคข์องทนุแตล่ะประเภทหรอืไม ่และ
พจิารณาจากคุณค่าของงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ ตลอดจนผลผลติที ่ได ้
จากโครงการ เชน่ ไดอ้งคค์วามรู/้ตน้แบบผลติภณัฑ/์กระบวนการใหมเ่ทคโนโลยใีหม ่

การเขยีนขอ้เสนอการวจัิยและนวัตกรรม จะตอ้งเสนอรายละเอยีดอยา่ง
ช ัด เจน  มีความถูกต้อง  มีเหตุผลครบถ้วนสมบูรณ์และมี
ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยง เนื้อหากระชบัไม่ส ัน้เกนิไปจนไม่เห็น
รายละเอยีดของงานทีจ่ะท า 

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 



ขอ้เนะน าในการเขยีนขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม (ตอ่) 

ชือ่โครงการ  ควรสัน้ กระชบั สือ่ความหมายชดัเจน  
 

วตัถปุระสงคข์อง
โครงการ  

ระบุเป้าหมายที่ตั ้งไวใ้นโครงการที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และกวา้งเกินไป                    
การก าหนดวัตถุประสงค์ใหเ้รียงล าดับความส าคัญ โดยอาจก าหนดเป็น
วตัถปุระสงคร์วมและวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  
 

ระเบยีบวธิวีจิยัและ
วธิกีารด าเนนิการวจิยั  

ตอ้งมีความถูกตอ้ง/ชัดเจน เหมาะสมตามหลักวิชาการ สามารถท าใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได  ้ควรระบุว่าท าการวิจัย จะใชค้รื่องมืออะไร               
เมือ่วเิคราะหไ์ดแ้ลว้จะน าเสนอใหใ้คร ในรูปแบบใด ทัง้นี้ หากโครงการวจัิยใดมี
การทดลองในคนหรอืการใชส้ัตวท์ดลอง จะตอ้งสง่ขอ้เสนอการวจัิยและนวัตกรรม
พรอ้มใบรับรองดา้นมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ที่ผ่านระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย ์และมาตรฐานการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสัตว ์
ทีผ่า่นการตรวจประเมนิและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดแูลการด าเนนิการ
ตอ่สตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร  

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 



ขอ้เนะน าในการเขยีนขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม (ตอ่) 

ผลผลติ/ผลลพัธ/์
ผลกระทบ  

ทีไ่ดจ้ากโครงการ ระบุผลประโยชน์จากโครงการซึง่อาจจะเป็นการได ้
องคค์วามรูใ้หม ่ตน้แบบผลติภัณฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม ่มี
การผลตินักศกึษาในโครงการ หรือมกีารตพีมิพ์ผลงานวจัิย ประชาชน
น าไปใชป้ระโยชน์ ภาคเอกชนน าไปใชป้ระโยชน์ การน าไปใชป้ระโยชน์
เชงินโยบายเพื่อการพัฒนาหรือประเมินการด าเนินงานขององค์กร 
ประโยชน์ในการบรกิาร ท าใหเ้กดิผลกระทบทีด่ตี่อเศรษฐกจิ/สังคม/
สุขภาพ น าไปสู่การไดรั้บสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือเป็นการ
แกปั้ญหาทีส่ าคญัของประเทศ  
 

งบประมาณ 
ทีเ่สนอขอทนุ  

การประมาณการคา่ใชจ้า่ยจากงานทีด่ าเนนิการ โดยแยกหมวดใหช้ดัเจน 
และเสนอคา่ใชจ้า่ยในแตล่ะหมวดใหส้อดคลอ้งกับเนื้องาน เชน่ ลักษณะ
ของงานหากเป็นการทดลองและเนน้การสังคราะห ์ควรใหค้วามส าคัญ
กบังบคา่วัสดมุากกวา่หมวดอืน่ เป็นตน้  

ทีม่า : คูม่อืนักวจัิยในการขอรับทนุจากส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 





สรปุการเขยีนขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม 

การเขยีนขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ใหไ้ดท้นุสนบัสนุน

นัน้มคีวามส าคัญอย่างยิง่ในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ ดังนัน้ การเขยีนขอ้เสนอ

โครงการจะตอ้งเขยีนใหผู้อ้า่นมคีวามรูส้กึวา่เป็นผลงานทีม่คีวามนา่สนใจ

และแสดงใหเ้ห็นว่าโครงการนี้สามารถท าได ้ท าแลว้มปีระโยชน ์          

ต่อส่วนรวม และผูใ้หทุ้นสนับสนุนดา้นงบประมาณนั้น ควรใหก้ารสนับสนุน

โครงการดงักลา่ว ดงันัน้ ผูจั้ดท าขอ้เสนอโครงการจงึควรจัดท าดว้ยความประณีต มเีหตมุี

ผล และเหมาะสม เพือ่ใหไ้ดรั้บการสนับสนุนดา้นงบประมาณ 



ลิงค์เข้าระบบ 
NRIIS 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ตามหัวข้อในระบบ 

NRIIS 
**รายละเอียดตามคู่มือประกอบการย่ืนขอ้เสนอโครงการฯ** 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
และยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย 

หน่วยงานรับรอง
ข้อเสนอการวิจัย 

(หน่วยงานรับรองผ่าน
ระบบ NRIIS หรือ  

นักวิจัยแนบหนงัสือ
รับรองจาก 

หน่วยงานต้นสังกัด
ผ่านระบบ NRIIS) 

แนบเอกสารในระบบ NRIIS รูปแบบ PDF ดังนี ้
• หนังสือจริยธรรมการวิจัยในคน / สัตว์ทดลอง (ถ้า

ม)ี 
• หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้าม)ี 
**แนบเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ต้องน าส่ง hard copy** 

ไม่ต้อง น าส่ง hard copy

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ 

 ช่วงเวลาเปิดรับในแต่ละปี 
 การศึกษาเงื่อนไขการขอทุน

และโจทย์วิจัย เช่น คุณสมบัติ
ของผู้รับทุน 

 กรอบการวิจัย หรือ หัวข้อที่รับ
ทุน 

 ต้องทราบเป้าหมายของแต่ละ
แหล่งทุน 



วช. ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 



ติดตามการประกาศรับทุน 

http://nriis.nrct.go.th/ 

https://www.nrct.go.th/ 



@nrctofficial 

www.nrct.go.th 


