
การเลอืกหวัขอ้วจิยั การก าหนดปญัหาการวจิยั

การเขยีนทีม่าและความส าคญั การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารวจิยั

นางสาวภาวณี  ค าชาลี

หวัหนา้ฝ่ายสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพบคุลากรการวจิยั 

กองสง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม  ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)

การอบรมออนไลน ์“เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษาอยา่งไรใหโ้ดนใจหนว่ยงานผูใ้หท้นุ”

ภายใตโ้ครงการเตรยีมความพรอ้มการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัอาชวีศกึษา เพือ่ขอรบังบประมาณสนบัสนนุการวจิยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



เราท าวจิยัเพือ่อะไร
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เป้าหมายของการวจัิย

Well being

Sustainability

 ตอบปัญหาขอ้สงสยั
 แกปั้ญหา ปรับปรงุ พัฒนางาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์
 สรา้งองคค์วามรู ้สรา้งนวัตกรรม
 น า Output/Outcome ไปพัฒนาคน พัฒนาองคก์ร พัฒนางาน เศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืง ชมุชน สขุภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิ Impact



ขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรมทีด่ ี

เขยีนตามรปูแบบของ

แหลง่ทนุ

เป็น Concept Paper หรอื Full Proposal ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ฯลฯ

ชือ่เร ือ่ง สอดคลอ้งกบัเนือ้หา ไมย่าวจนเกนิไป ระบเุป้าหมาย เชน่ สรา้ง พัฒนา ฯลฯ

ปญัหาวจิยั ม ีPain point ทีช่ดัเจน ควรคา่แกก่ารท า และเมือ่เสร็จสิน้แลว้เกดิ Impact

ความเป็นปจัจบุนั ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบังานทีม่มีากอ่น

ความสอดคลอ้ง ชือ่เรือ่ง ปัญหาวจัิย วตัถปุระสงค ์ขอบเขตการวจัิย วธิกีารวจัิย งบประมาณ

ระเบยีบวธิวีจิยั ถกูตอ้งตามหลักวชิาการ ครบถว้น

ความคุม้คา่ สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดท้างวชิาการ ชมุชน/สงัคม นโยบายหรอืพาณชิย์

ผูว้จิยั/ทีป่รกึษา มปีระวตัแิละผลงานทีส่อดคลอ้ง สรา้งความเชือ่มั่นใหผู้พ้จิารณาทนุได ้

ความเชือ่มโยง สอดคลอ้งกนัทัง้โครงการ
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การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์หรือทดลอง
อย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ  อั น จ ะท า ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ใน
การตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ
เป็นพืน้ฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้าง
นวัตกรรม อันจะสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด ้

ทีม่า : พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ.2562

การตัง้โจทยว์จิัยเพือ่ก าหนดหวัข้อวจิัย



















เกณฑก์ารประเมนิปญัหาการวจิยัและนวตักรรม

ทีม่า : https://www.thetsis.com/blank-5

การเลอืกปญัหาการวจิยัจะเหมาะสมหรอืไม ่
ควรทีน่กัวจิยัจะไดป้ระเมนิหวัขอ้ปญัหาการวจิยัน ัน้ โดยอาศยัเกณฑต์อ่ไปนีพ้จิารณา

1.ควรเป็นปญัหาทีผู่ว้จิยัสนใจซึง่มลีกัษณะ ดงันี้

1.1 มีความอยากรู ้ อยากเห็นอยากทราบค าตอบ
โดยไมม่อีคต ิ

1.2 เป็นความสนใจทีเ่กดิจากแรงจูงใจภายนอกมา
กระตุน้

1.3 เป็นปญัหาทีแ่สดงความคดิรเิร ิม่ของผูว้จิยัเอง

2.ควรเป็นปญัหาทีม่คีณุคา่ ซึง่มลีกัษณะ ดงันี ้

2.1 ก่อใหเ้กดิความรู ้ ความจรงิใหม่ๆ ไม่ซ า้ซอ้นกบั
ผูอ้ ืน่

2.2. กอ่ใหเกดิสตปิญัญาและพฒันาความคดิ
2.3 น าไปแกไ้ขปรบัปรงุงานทีท่ าอยูไ่ด ้

3.ควรคานงึถงึความสามารถของผูว้จิยัในประเด็นตอ่ไปนี้

3.1 มคีวามรู ้ ความสามารถพอทีจ่ะท างานวจิยัเร ือ่งน ัน้
3.2 มเีวลา ก าลงังาน และก าลงัทรพัยพ์อทีจ่ะท าไดส้ าเร็จ
3 . 3  สามารถ เ ก็บข้อมูลได้อย่า ง เที่ย งตรงและมี

ประสทิธภิาพ

4.ควรค านงึถงึส ิง่ทีจ่ะเอ ือ้อ านวยใหก้ารวจิยัส าเร็จ ไดแ้ก่

4.1 มแีหลง่วชิาการทีจ่ะคน้ควา้ไดส้ะดวกและเพยีงพอ
4.2 มอีุปกรณ์เครือ่งมอื และเครือ่งช่วยในการวเิคราะห์

ขอ้มลู
4.3 ไดร้บัความสนบัสนนุและรว่มมอืจากผูเ้ก ีย่วขอ้งดว้ยดี



การเขยีนทีม่าและความส าคญั

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

การเขยีนความส าคญัของปัญหา เป็นส่วนทีเ่กร ิน่น าใหผู้อ้่านเร ิม่

เขา้ใจ ในปัญหาทีจ่ะท าการศกึษาวา่ ปัญหาคอือะไร มคีวามส าคญัในแงมุ่ม

ไหน หรอืประเด็นไหนบา้ งผูอ้า่นสามารถเห็นความตอ่เนือ่งและความรุนแรง

ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในอดตี ปัจจุบนั หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่จ าเป็นที่

จะตอ้งศกึษา เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาน ัน้



การเขยีนทีม่าและความส าคญั (ตอ่)

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

✓ เขียนน ำเพื่อให้เห็นควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญและสภำพประเด็นของเรื่องที่จะท ำ
กำรวิจัย ระบุว่ำปัญหำที่จะท ำกำรวิจัยคืออะไร มีควำมเป็นมำหรือภูมิหลัง
อย่ำงไร

✓ มีควำมส ำคัญ รวมทั้งควำมจ ำเป็น คุณค่ำ และประโยชน์ ที่จะได้จำกผลกำรวิจัย
ในเร่ืองนี้ ซึ่งจะท ำให้ตัดสินใจได้ว่ำ ควรจะท ำวิจัยเรื่องนั้นหรือไม่

✓ คุ้มค่ำกับกำรลงทุน ลงแรงท ำวิจัยหรือไม่

✓ เป็นควำมจ ำเป็นของประเทศชำติที่ต้องกำรจะหำค ำตอบหรือไม่



การเขยีนทีม่าและความส าคญั (ตอ่)
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หลกัการเขยีนทีม่าและความส าคญั

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

เขยีนใหต้รงปัญหา เนน้ปัญหาให ้
ถกูจดุ ไมเ่ขยีนใหย้ดืยาว ออ้ม
คอ้ม วกวน เจาะประเด็นใหท้ราบ
วา่ปัญหาคอือะไร อยา่งชดัเจน

และกระชบั

เขยีนใหค้รอบคลมุประเด็น
ความส าคัญของปัญหา ทีจ่ะ
ศกึษาตามหัวขอ้เรือ่งทัง้หมด 

ใหค้รบตามจ านวนประเด็นปัญหา
ทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้วจัิย

ไมควรเขยีนความส าคัญของ
ปัญหาสัน้เกนิไป จนจับประเด็นที่
จะศกึษาไมไ่ด ้ควรเขยีนเรือ่งที่
เกีย่วขอ้งกับปัญหาใหล้ะเอยีด

พอสมควร

ไมค่วรน าตัวเลข ตารางยาวๆ หรอื
ขอ้มลูอืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง มาใส่
อา้งองิในความส าคญัของปัญหานี้
มากเกนิไป  เลอืกเฉพาะขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งจรงิๆ หรอืเลอืกเฉพาะตัว
เลขทีส่ าคัญๆ น ามาสรปุเป็นประโยค

ใหก้ลมกลนืกบัเนือ้เรือ่ง

การเขยีนในสว่นนี ้ถา้น าเอา
ผลงานวจัิย ตัวเลขขอ้มลู หรอื
แนวคดิ ทฤษฎ ีของผูอ้ ืน่มากลา่ว

ไว ้จะตอ้งอา้งองิเอกสาร
เหลา่นัน้ประกอบดว้ยเสมอใน

การอา้งองิ

การเขยีนแตล่ะหนา้ 
ควรแบง่วรรคตอนและ
ยอ่หนา้ใหมใ่หเ้หมาะสม

ตอ้งเขยีนเนือ้เรือ่งใหม้ี
ความสมัพันธก์ันอยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยเฉพาะเมือ่ขึน้หนา้ใหมท่กุ
ครัง้ เนือ้เรือ่งในสว่นยอ่หนา้ใหม ่
ตอ้งมสีว่นเชือ่มโยงทา้ยของยอ่

หนา้กอ่นดว้ย 

ในสว่นของความส าคัญของ
ปัญหา ตอ้งเขยีนขมวดทา้ย หรอื
สรปุเพือ่ใหม้สีว่นเชือ่มโยงกับ
หัวขอ้ในวตัถปุระสงคข์อง
การศกึษาตอ่ไปดว้ย



ปญัหาทีพ่บในการเขยีนทีม่าและความส าคญัของปญัหา

ประเด็นวจิัยมขีนาดเล็ก เฉพาะพืน้ที ่
ไมม่ผีลกระทบสงู

เขยีนยาวมาก ประเด็นเยอะเกนิไป 
หลกัการหรอืเหตผุลกวา้งๆ ไมเ่ขยีน
เหตผุลส าคญั

อา่นแลว้ไมเ่ห็นวา่ปัจจบุนัมปัีญหา
อะไรในเรือ่งนัน้อยา่งไร

เขยีนแตส่ ิง่ทีอ่ยากวจัิย โดยบอกแตว่า่ส ิง่
นัน้มคีวามส าคัญ โดยไมไ่ดด้ขูอ้มลูทาง
สถติหิรอืบรบิทของพืน้ทีท่ าวจัิย

การอา้งองิเอกสารเกา่มากเกนิไป

ขาดความเชือ่มโยงของการเขยีนใน
แตล่ะยอ่หนา้

ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูวา่มผีลวจัิยอะไรบา้งในอดตี 
ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ หรอืน าไปสูส่ ิง่ทีอ่ยากได ้

ไมไ่ดใ้หเ้หตผุลวา่ ผลวจัิยในอดตีท าไม            
จงึใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้จนตอ้งท าวจัิยใหม่
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การก าหนดวตัถปุระสงค์

กำรบอกเป้ำหมำย หรือจุดมุ่งหมำยที่นักวิจัยต้องกำร
ค้นหำข้อเท็จจริง เป็นกำรระบุงำนที่ผู้วิจัยต้องท ำ ในอันที่จะ
ได้มำซึ่งค ำตอบในกำรวิจัย กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจัย
เป็นกำรจ ำแนกประเด็นกำรวิจัยออกมำให้เป็นหัวข้อย่อยที่
ชัดเจน ท ำให้กำรด ำเนินกำรวิจัยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf



หลกัส าคญัของการเขยีนวตัถปุระสงค์

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

เขยีนประเด็นของปัญหาใหช้ดัเจน วา่ตอ้งการศกึษาอะไร ในแงม่มุไหน และเรือ่งทีจ่ะศกึษาตอ้งอยูใ่นกรอบของหัวเรือ่งทที าวจัิย

วตัถปุระสงคท์ีเ่ขยีนทกุขอ้ ตอ้งสามารถศกึษาได ้กระท าได ้หรอืเก็บขอ้มลูไดทั้ง้หมด มคีวามเป็นไปไดจ้รงิในแงข่องการปฏบิัต ิ

เขยีนใหส้ัน้ กะทัดรัด ใชภ้าษางา่ย เป็นประโยคบอกเลา่

อยูใ่นกรอบหรอืสอดคลอ้งกับโจทย ์หรอืหัวขอ้ปัญหาการวจัิย

เขยีนในรปูของการเปรยีบเทยีบ เพือ่เนน้ความแตกตา่ง หรอืเขยีนในรปูของความสมัพันธ ์ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับปัญหาทีต่อ้งศกึษาวจัิยนัน้ๆ



หลกัส าคญัของการเขยีนวตัถปุระสงค ์(ตอ่)

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

เขยีนวตัถปุระสงคร์วมเป็นขอ้เดยีวกัน หรอือาจเขยีนแยกเป็นขอ้ก็ได ้ถา้เขยีนวตัถุประสงคแ์ยก
เป็นขอ้ๆ แตล่ะขอ้ตอ้งระบปัุญหาทีจ่ะศกึษาเพยีงประเด็นเดยีวเทา่นัน้

จ านวนขอ้ของวตัถปุระสงคม์มีากนอ้ยเทา่ใด ขึน้อยูก่บัขอบเขต ซึง่รวมถงึความกวา้งและ
ความแคกของปัญหาวจัิยทีผู่ว้จัิยตอ้งการศกึษา โดยหลักการแลว้ ไมค่วรตัง้วตัถปุระสงค์
ยอ่ยมากเกนิไป

การเรยีงหวัขอ้วตัถปุระสงคต์ามล าดับของการศกึษา หรอืเรยีงล าดับตามความส าคัญหรอืจดุเนน้
ก็ได ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของการวจัิยแตล่ะเรือ่ง



หลกัส าคญัของการเขยีนวตัถปุระสงค ์(ตอ่)

• เพือ่ศกึษา • เพือ่ออกแบบ

• เพือ่วเิคราะห ์ • เพือ่หา

• เพือ่เปรยีบเทยีบ • เพือ่สรา้ง

• เพือ่พฒันา • เพือ่ตรวจสอบ

• เพือ่ส ารวจ • เพือ่ประเมนิ

• เพือ่อธบิาย • เพือ่ท านาย

• เพือ่หาความสมัพนัธ์

• เพือ่ทราบ

• เพือ่น า

• เพือ่ใช้

• เพือ่เป็นแนวทาง

• เพือ่ปรบัปรงุ

ใชค้ าตอ่ไปนี้ หลกีเลีย่งค าตอ่ไปนี้

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



ขอ้ควรระวงัในการเขยีนวตัถปุระสงคก์ารวจิยั

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

ไมค่วรน าเอาประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัมาใชใ้นการเขยีน
เพราะวตัถุประสงค์การวิจ ยั  คือ  ประเ ด็นที่จะท าการวิจ ยั                      
สว่นประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั เป็นการคาดหมายถงึประโยชนท์ี่
จะเกดิขึน้จากการน าผลการวจิยัทีเ่สร็จแลว้ไปใช้

ตวัอยา่ง

“เพือ่เป็นแนวทางในการน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการใช้

สารเคมใีนการเกษตร”

ขอ้ความนีเ้ป็นความส าคญัของการวจิยั หรอืประโยชนท์ีไ่ดร้บั ไมใ่ช่

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั



ขอ้คดิการเขยีนความส าคญัและวตัถปุระสงค์

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

ต้องรู ้และช ัด เจนในประเ ด็นปัญหาที่จะว ิจ ัย                     

โดยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำนั้นๆ ให้ถ่องแท้ และ
ควรเข้ำไปในชุมชนหรือพื้นที่ เพื่อวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงกว้ำงๆ ก่อนว่ำ สภำพ
ทั่วๆ ไปของปัญหำเป็นอย่ำงไร และภำยในสภำพที่กล่ำวถึง มีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
บ้ำง ประเด็นปัญหำที่ผู้วิจัยหยิบยกมำศึกษำคืออะไร มีกำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องนี้
มำแล้วหรือยัง  ที่ใดบ้ำง และกำรศึกษำที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ำต่องำนด้ำนนี้
ได้อย่ำงไร แก้ไขปัญหำชุมชน หรือกล่มเป้ำหมำยอย่ำงไร



การเขยีนใหไ้ดร้บัการสนบัสนนุทนุการวจิยัและนวตักรรม

ทีม่า : https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016052410342324.pdf

กำรเขียนโครงกำรวิจัยให้ได้รับกำรสนับสนุนทุนมำด ำเนินกำรวิจัย ควรเริ่มต้น
จำกกำรศึกษำ นโยบำย เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ แหล่งทุนสนใจให้กำรสนับสนุน
ท ำวิจัย และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่แหล่งทุนให้กำรสนับสนุนอย่ำงถี่ถ้วน รวมทั้งศึกษำรูปแบบ
กำรเขียน โครงกำรวิจัยของแต่ละแหล่งทุนให้ชัดเจน ถ้ำพบว่ำประเด็นที่แหล่งทุน              
ให้กำรสนับสนุนตรงกับประเด็นกำรวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจ และมีควำมสำมำรถที่จะท ำกำรวิจัย

ได้ตำมเงื่อนไขของแหล่งทุน ผู้วิจัยสำมำรถ เขียนโครงกำรวิจัยให้ชัดเจน                
ตรงประเด็น สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 
โอกำสกำรได้รับทุนสนับสนุนก็มีมำกขึ้น



งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรทนุวจิยัและนวตักรรมของ สอศ.

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ งบจดัสรร (บาท)

2562 4 65,782,000

2563 7 62,650,305

2564 3 50,450,000

รวม 14 178,882,305

ภาพรวมโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ ปี 2562-2564
ของ ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)

ทีม่า : ระบบขอ้มลูสารสนเทศวจัิยและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
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กำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กำรริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ

กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย

กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

ภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
(ตำม พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มำตรำ 13)

กำรให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรอืหนว่ยงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม
27
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กำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและดัชนีวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กำรริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ส ำคัญของประเทศ

กำรจัดท ำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย

กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม

ภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
(ตำม พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มำตรำ 13)

กำรให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรอืหนว่ยงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม
28



กำรสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช.
ทุนสนับสนุนงำนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)

กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้
แพลตฟอร์มที่ 1

กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 2

สร้ำงและผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
P.5

• กำรเตรียมควำมพร้อมฐำนควำมรู้ของประเทศเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
• กำรสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
• กำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพนักวิจัยและกำรสนับสนุนนักวิจัยเพื่อฐำนทำงวิชำกำร

แก้ไขปัญหำท้ำทำยและยกระดับกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร

P.7

รองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ

P.8

แก้ไขปัญหำท้ำทำยและยกระดับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้ำน

สังคมและควำมมั่นคงทุกมิติ

P.9

P.9a แก้ไขปัญหำท้ำทำยและยกระดับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้ำนสังคมและควำมมั่นคงทุกมิติ
P.9b ส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนสังคมและมนุษย์อย่ำงรอบด้ำน

กำรแก้ปัญหำวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
P.17

• แผนงำนวิจัย Covid-19
• แผนงำนวิจัยภัยแล้ง 29

กำรพัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้
กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม
กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และลดควำมเหล่ือมล้ ำ
P.17 กำรแก้บัญหำและวิกฤตปัญหำของประเทศ

ยุทธศำสตร์ อววน. เพื่อกำรพัฒนำ



แพ
ลต

ฟอ
ร์ม

ที่ 
1

• ทนุอจัฉริยภาพนกัวิจยัร ุ่นกลาง

• ทนุอจัฉริยภาพนกัวิจยัร ุ่นใหม่

โปรแกรม 5

1.1 เพิ่มจ ำนวน
บุคลำกำรด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมให้
มีผลงำนตีพิมพ์ในระดับชำติ
และนำนำชำติ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

30

ทำงวิชำกำร
กำรสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช.

ทุนสนับสนุนงำนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)

สร้ำงและผลิตก ำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม





โปรแกรม 17 กำรแก้ปัญหำวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับกำรระบำดของโรคโควิด-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 
ตามสถานการณ์ 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



วช. ประกำศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม



ติดตำมกำรประกำศรับทุน

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

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


