
นโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัย 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 
รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ



การวางเป้าหมายของประเทศ บริบทของชาติ  

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของส านักงานการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

รูปแบบการจัดสรรทุนของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ  

ประเด็นการน าเสนอ 
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ที่มา : https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/ 3 



ที่มา : Slide ประกอบการบรรยายเรื่อง “การประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”  ของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 



ที่มา : Slide ประกอบการบรรยายเรื่อง “การประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”  ของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 



ที่มา : Slide ประกอบการบรรยายเรื่อง “การประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”  ของ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 



ที่มา : Slide ประกอบการบรรยายเรื่อง “แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนาก าลังคนส าหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”  
        โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 



4. Grand Challenges  และ Frontier Research 

2. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 

1. การสร้างคนและสถาบันองค์ความรู้ 

4 Platform ของการวิจัยและนวัตกรรม 
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ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 สิงหาคม 2562 



การวางเป้าหมายของประเทศ บริบทของชาติ  

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของส านักงานการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

รูปแบบการจัดสรรทุนของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ  

ประเด็นการน าเสนอ 
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• รับผิดชอบงานวชิาการและงานธรุการ ของคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 
(กสว.)  
และคณะกรรมการพจิารณางบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม  

•  จัดท านโยบาย กรอบวงเงินดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถงึหลักเกณฑ์การจดัท าค าขอ
งบประมาณ  
•  บริหารกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 

 

•  รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ 
•  เสนอความเห็นต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

• ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายใน 
และภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

• ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มส าคญัของประเทศ  
• จัดท าฐานข้อมูลและดัชนี ว & น 
• จัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย  
• ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ว & น 
• ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหนว่ยงาน 

• ราชการประจ าทั่วไป รวมถึงร่วมสนับสนนุการขับเคลือ่นการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
• จัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา จัดท ามาตรฐาน 

การอุดมศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
• เป็นฝ่ายเลขานกุารของ 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 สถาบันวิจัยในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

(จะเปลี่ยนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ) 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) 
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ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

2. การจัดท าฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

3. การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการด าเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ 

4. การจัดท ามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน ์

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

7. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 

1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 

11 



หน่วยงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน และ

กรอบงบประมาณ ววน. 

หน่วยงานที่ท าวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม  

หน่วยงานด้านการให้ทุน 

หน่วยงานด้านการจัดการความรู้
จากงานวิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานด้านมาตรวิทยา 
มาตรฐาน การทดสอบและบริการ

คุณภาพวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

     ส านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ 

สอวช. สกสว. สป.อว. สภาพัฒน์ฯ สภาการศึกษาฯ 

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง 

ม.รัฐ 9 แห่ง 

ม.ในก ากับของรัฐ 25 แห่ง 

วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง 

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ 

ม.เอกชน 75 แห่ง 

กษ. สธ. 

พม. พณ. 

คค. 

เอกชน ชุมชน 

ก.อ่ืน ๆ 

ปส. สวทช. 

มว. 

สทอภ. 

สทน. 

สตร. 

สนช. 

สช. 

ศลช. 

สสน. 

วว. อพวช. 

วศ. 

และหน่วยงาน 
ให้ทุนอ่ืน ๆ 
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นโยบาย 
การอุดมศึกษา (สป.อว.) 

นโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

หน่วยงานนโยบายและกรอบงบประมาณ 

สวทช. มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย 

เช่น วว. 

หน่วยให้ทุน หน่วยท าวิจัย 

ระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

วช.5G 

สวก. 

สวรส. * 

*โครงการวิจัยและนวตักรรมใหมท่ี่ประเทศยังไม่เคยมมีาก่อน งบประมาณ
ด าเนินการมากกวา่ 3,000 ล้านบาท ต้องมีหลายหน่วยงาน/สถาบันวจิัย
ร่วมด าเนินการในลักษณะ Consortium เช่น Genomics Thailand 

Funding 
Agency/

ODU 
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ทิศทางใหม่ของระบบทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

14 

Streamlined process 

Outcome and impact-driven 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

Synergy & partnership 

• ระบบ Online 100% 5G-funding 
• กลไก ODU (Outcome Delivery Units) 
• Program funding และ Matching fund 
• Monitoring and Evaluation โดยผู้ใช้ผลการวิจัย 

ทุนในเชิงรุกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

Multi-year funding 
Block Grant 

• หน่วยให้ทุนอื่น ๆ (สวก., สวรส.) 
• มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยท้ังในและนอกกระทรวง 
• ให้ทุนวิจัยครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ท้ังวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสหสาขาวิชาการ 



วิธีการท างานแบบใหม่ : วช. 5G 

• ใชร้ะบบ Online 100% (สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการของนักวิจัย และลดระยะเวลาด าเนินการ) 

• มีกลไก ODU ท าให้สามารถรับผิดชอบภารกจิ และเชื่อมโยงการท างานแบบ
บูรณาการระหว่างหนว่ยงานทั้งในและนอกกระทรวงฯ 

• มีกลไกให้ทนุเปน็ Program funding ได้ และ Matching fund  
   กับภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ เพ่ือสนับสนุนความร่วมมอืระหวา่งกลุ่ม   
   หน่วยงาน และระหว่างประเทศ 
• มีระบบ Monitoring and Evaluation ที่สอดคล้องกับระบบให้ทนุ 

online และติดตาม ประเมินผลโดยผู้ใช้งานวิจัย (User) 
• ทุกภารกิจมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกนั โดยเฉพาะการให้ทนุ  

การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการวิจัย การให้รางวัล และฐานข้อมูล  
โดยใช้ระบบทีมภายใน (Targeted delivery teams) และหน่วยงาน
ภายนอก (Outcome Delivery Units) 

1. ให้ทุนเชิงรุกน าไปสู่การบรรลุผลตามประเดน็ยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บท (แทนการตัง้รับ) โดยใช้สรรพศาสตร ์

4. Streamlined process  

2. ด าเนินการให้ทนุเปน็ Multi-year, Block grant 
 ซึ่งผูกพันได้ โดยค านึงถงึประสิทธิผลเป็นหลัก 

3. ประสานเป้าหมายกับภารกิจอื่นของหน่วยงานทั้งในและนอก
กระทรวงฯ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร 
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การวางเป้าหมายของประเทศ บริบทของชาติ  

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

รูปแบบการจัดสรรทุนของส านกังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ  

ประเด็นการน าเสนอ 
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การส่งเสริม 
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

(10 S-curve) 

การพัฒนา
สุขภาพ  

สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเชิง
พื้นที่ 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ 

การพัฒนาบุคลากร 
และการวิจัย 

เพ่ือฐานทางวิชาการ 

ทุนพัฒนาบุคลากรและ 
การวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ
นานาชาติ 

นโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 

17 

จะด าเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกประเด็นภายในกันยายน 2562 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 3 กันยายน 2562 



• 80 คน : ประชากร 10,000 คน ในปี 2580 

• เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

ระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

คุณสมบัตินักวิจัย 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ - ก าลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาและในระดับมหาวทิยาลัย 
นักวิจัยรุ่นใหม่  - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา่  

  หรือท างานวิจยัต่อเนือ่งมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 3 ปี  
นักวิจัยรุ่นกลาง - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป หรือท างานวิจัย

 ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
นักวิจัยอาวุโส - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป หรือท างานวิจัย

 ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Young Researcher) 

นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) 
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจยัของอาจารย์รุ่นใหม่ 
ทุนพัฒนานักวิจยัและงานวิจยัเพื่ออตุสาหกรรม (IRF, SuRF, RISE) 
ทุนวิจัยแม่ไก-่ลูกไก่ (Training for the trainers) 
 

นักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-career Researcher) 
ทุนพัฒนานักวิจยัรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 

 
 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 

นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher) 
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Pre-University 
 ทุน Co-funding อาชีวศึกษา 

 

University 
 คปก., ทุนบัณฑิตศึกษา ป.โท/เอก 
 ทุนพัฒนานักวจิัยและงานวจิยัเพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.) 



Timeline ของการด าเนินงานทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

19 
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ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 

นักวิจัยรุ่นใหม ่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 

สนับสนุนประมาณ 
300 ทุน 

งบประมาณ 150 ล้านบาท 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง 
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS 
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62 

นักวิจัยรุ่นกลาง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 
(เมธีวิจัย)  

สนับสนุนประมาณ 
100 ทุน 

งบประมาณ 200 ล้านบาท 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง 
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS 
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62 

นักวิจัยอาวุโส ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
(เมธีวิจัยอาวุโส)  
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  
 

สนับสนุนประมาณ 
20-25 ทุน 

งบประมาณ 150 ล้านบาท 

หน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อ +  
สรรหาผู้ที่เหมาะสม  

ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62 

สรรหาผู้ที่เหมาะสม + ผู้สนใจสมัคร 
ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 
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ผู้สนใจสมัคร
ด้วยตนเอง 

ส่งข้อเสนอใน
ระบบ NRMS 
ภายในวันที่  
30 ก.ย. 62 

ทุนพัฒนา 
บัณฑิตศึกษา 

สนับสนุน
ประมาณ 
300 ทุน 

งบประมาณ  
50 ล้านบาท 

❶ 

❷ ประเภทบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 

ประเภทบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 
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ทุนพัฒนาศักยภาพฯ 
อาจารย์รุ่นใหม่  

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 

(เมธีวิจัย)  

โจทย์วิจัย ไม่ก าหนดเรื่อง ไม่ก าหนดเรื่อง เน้นการสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ ได้แก ่

1) เทคโนโลยีฐาน (Platform 
technology)  

2) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย ์

 3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Frontier research)  

กลุ่มเป้าหมาย อ.รุ่นใหม่อยู่ในสังกัด สกอ. จบ ป.
เอก/ board certificate ไม่เกิน 5 
ปี / postdoc ไม่เกิน 3 ปี  
หากเคยรับทุน อ.รุ่นใหม่หรือนักวิจัย
ใหม่มาแล้ว จบ ป.เอก / board 
certificate ไม่เกิน 7 ปี และ 
postdoc ไม่เกิน 5 ปี 

นักวิจัยรุ่นใหม่ (ที่ไม่เป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแลของ 
สกอ.) จบ ป.เอก / board certificate  
ไม่เกิน 5 ปี / postdoc ไม่เกิน 3 ปี 
หากเคยรับทุน อ.รุ่นใหม่หรือนักวิจัยใหม่
มาแล้ว จบ ป.เอก / board certificate 
ไม่เกิน 7 ปี 

อาจารย์หรือนักวิจัยที่จบ ป.เอก อยู่ใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน
ในประเทศไทย 
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ทุนพัฒนาศักยภาพฯ 
อาจารย์รุ่นใหม่  

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 

(เมธีวิจัย)  

เงื่อนไข 1) Matching Fund วช. และ สกอ. 
สัดส่วน 1:2 

2) ต้องมีนักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) 
3) มีผลงานตีพิมพ์ หรือสิทธิบัตร             

อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา             
ที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

1) Matching Fund วช. และสถาบัน
ต้นสังกัดสัดส่วน 1:1 

2) ต้องมีนักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) 
3) มีผลงานตีพิมพ์ หรือสิทธิบัตร              

อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา              
ที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

Matching Fund 
วช. และสถาบันต้นสังกัด 

สัดส่วน 1:1 

วงเงิน/ 
โครงการ 

0.6 ลบ./ 2 ปี 0.6 ลบ./ 2 ปี 

1) ไม่เคยรับทุน สนับสนุนไม่เกิน  
1.5 ลบ. / 3 ปี 

2) เคยรับทุน 1 ครั้ง สนับสนุนไม่เกิน 
2.5 ลบ. / 3 ปี 

3) เคยรับทุน 1 ครั้ง + ผลงาน            
การน าไปใช้ประโยชน์ + ผู้ประเมิน
สนับสนุนไม่เกิน 3.0 ลบ. / 3 ปี 
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ทุนพัฒนาศักยภาพฯ 
อาจารย์รุ่นใหม่  

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 

(เมธีวิจัย)  

การท าสัญญา 

ลงนาม 4 ฝ่าย ระหว่าง 
ผู้ให้ทุน (สกอ.+วช.)  

ผู้รับทุน (หน่วยงานต้นสังกดั) 
ผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) 

ลงนาม 3 ฝ่าย ระหว่าง 
ผู้ให้ทุน (วช.) ผู้รับทุน (หน่วยงานต้น
สังกัด) ผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) 

ลงนาม 3 ฝ่าย ระหว่าง  
ผู้ให้ทุน (วช.) 

ผู้รับทุน (หน่วยงานต้นสังกดั)  
ผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการ) 

การติดตามและ
ประเมินผล 

รายงาน + การเงินทุก 6 เดือน 
จ่ายเงินปีละ 1 คร้ัง 

รายงาน + การเงินทุก 6 เดือน 
จ่ายเงินปีละ 1 ครั้ง 

รายงาน + การเงินทุก 6 เดือน 
จ่ายเงินปีละ 1 คร้ัง 

ผลผลิต 
ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ืองต่อ

งบประมาณ  0.5 ลบ. 

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
ในระดับนานาชาติหรือสิทธิบัตร  

อย่างน้อย 1 เร่ือง ที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ต่องบประมาณ  0.5 ลบ. 



โครงการย่อย  
0.5-5 ล้านบาท 

กลุ่มโครงการมุ่งเป้า 
5-20 ล้านบาท 

ชุดโครงการท้าทายไทย  
และ Spearhead 
> 20 ล้านบาท 

Policy-driven 
(Top-down) 

Investigator-
initiative 

(Bottom-up) 

แนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ 
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง 
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS 

ภายในวันที่ 31 ส.ค.62 

การพัฒนาเศรษฐกิจ  
310 ล้านบาท 

การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
400 ล้านบาท 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ                   
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
1. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการเงินและโลจิสติกส์ 
2. โลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน  
เกษตรสร้างมูลค่า : เกษตรแปรรูป 
3. อ้อยและน้ าตาล 
4. ยางพารา 
เศรษฐกิจและการบริการแห่งอนาคต:  SME 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) 
6. นาโนเทคโนโลยี 

การพัฒนาสังคม 
1. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
2. ความเหลี่อมล้ า  
3. มนุษยศาสตร์  
4. จิตพฤติกรรม เยาวชนและสังคมไทย  
5. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 
6. ประชาคมอาเซียน  
7. เศรษฐกิจพอเพียง  
ภูมิภาค 
8. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้  
การเสริมสร้างศักยภาพผู้สงอายุและ คนพิการ 
9. การพัฒนาศักยภาพผู้สงอายุและคนพิการ 
การจัดการสุขภาพ 
10. การแพทย์และสาธารณสขุ 
11. ศูนย์กลางทางการแพทย์  

สิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ  
12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี 

13.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
14. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศ 
15. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1 
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนการวิจัยสู่

การใช้ประโยชน์ 

 
ใช้วิธีการสรรหา
โครงการผ่าน

เครือข่าย 
หรือ 

นักวิจัยส่งข้อเสนอ 
ในระบบ NRMS 

ภายในวันที่  
30 ก.ย.62 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ  
80 ล้านบาท 

การพัฒนาสุขภาพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  40 ล้านบาท 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
450 ล้านบาท 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
150 ล้านบาท 

การจัดการความรู้การวิจัย 
90 ล้านบาท 

ท้าทายไทย Spearhead                 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. พลังงานสีเขียว 
การจัดการโลจสิติกส์ 
2. การคมนาคมขนส่ง

ระบบราง  
 

1. ก าลังคนในศตวรรษ 
ที่ 21  

อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม ่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
    อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วกลุ่มรายได ้
    ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
หุ่นยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการบินและ 
    โลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
    และเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมความมั่นคงและ 
    เทคโนโลยีอวกาศ 

เครือข่ายบริหารงานวิจัย 
1. การวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

- ภาคเหนือ 
- ภาคกลาง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคตะวันออก 
- ภาคตะวันตก 
- ภาคใต้ 

1.มิติเชิงชุมชน สังคม 
2.มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนว

พระราชด าริ 
3.มิติเชิงนโยบายสาธารณะ 

(Public Policy) 
4.มิติด้านความมั่นคง 

2. การสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่ 
- การเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm) 
- เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
- เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- ตัวแบบกลไกความร่วมมือ     

เชิงพื้นที่ 
- สร้างพื้นที่น าร่องระดบัจังหวัด 
- สร้างตัวแบบในพืน้ที่และสังเคราะห์องค์

ความรู้ 
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ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 2 



Researcher Proposal 
assessment 

Ongoing & 
Monitoring 

Research 
evaluation 

นักวิจัย 

ระบบ 
ใช้งานง่าย ยื่นขอทุน

ออนไลน์ 
100% 

ตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน
ด้วยตนเอง ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ
ด าเนินงานวิจัย 

ระบบ 
แจ้งเตือน และ

ติดตาม 

ติดตาม
สถานะได้ทุก

ขั้นตอน 

ผู้ประเมิน 
สรุป

โครงการ
แบบย่อ 

ประเมิน
ออนไลน์ 

วช. 

บริหารทุน
ออนไลน์ 
100 % วิเคราะห์

ประสิทธิภาพ
นักวิจัย 

ออกสัญญา
รับทุน จากระบบ 

เบิกจ่าย
ออนไลน์ 

ติดตาม
สถานะได้ทุก

ขั้นตอน 

ตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
National Research Management System 
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เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เปน็รูปธรรม 

สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับกลุ่มเร่ืองหลัก 

มีการก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
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มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ก าหนด มีลักษณะเป็นแผนงาน หรือโครงการวิจัย มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา
การ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

รายละเอียดงบประมาณเปน็ไปตามระบยีบและ
เหมาะสมกับการด าเนินงานวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอการวิจัยน้ี ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งอ่ืน 

กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการด าเนินงานในลักษณะ
การวิจัยร่วม (Co-funding) ให้แสดง
รายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว 

กรณีแผนงานวิจัย ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย
สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยไดเ้พียง     
1 โครงการเท่าน้ัน 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ต้องให้ค า
รับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 

วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอ ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสงูสุดของหน่วยงาน
แล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัย
ดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุน
วิจัย 
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พิจารณาข้อสเนอการ
วิจัยที่ด าเนินการผ่าน

ระบบ MRMS 

มีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะผู้ตรวจสอบทาง

วิชาการ 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
น าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ได้อย่างชัดเจน หรือมี
หลักฐานรองรับ 

ความเหมาะสมของคณะนักวิจัย 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และควบคุมการวิจัย ไม่ติดค้าง

งานวิจัย 

ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอ
การวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน หาก
ข้อเสนอการวิจัยสามารถบูรณาการทาง

วิชาการร่วมกันได้ 



การวางเป้าหมายของประเทศ บริบทของชาติ  

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของส านักงานการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

รูปแบบการจัดสรรทุนของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ  

ประเด็นการน าเสนอ 
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เป้าหมายหลักของการท าวิจัย 
 1. ท างานวิจัยที่เป็นช่องว่าง (Gap) หรือคอขวด (Bottleneck) และเป็นปัญหาของประเทศ 

2. มีการวิจัยในรูปแบบสหสถาบันหรือสหสาขา (Multicenter Collaboration) เพื่อให้มีมุมมองครบถ้วนทั้งในมิติ 
3. เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  เพื่อให้เกิดการบูรณการข้ามสาขา 
4. มีการท าวิจัย หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงาน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้ใช้ประโยชน์/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับ

นโยบายเพื่อการพัฒนาโครงการวิจัยหรือน าผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ 
5. มีแผนงานในการสร้างศักยภาพวิจัยที่เป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการวิจัย และมีแผนการ

ขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
6. สามารถผลิตหรือพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และเห็นผลได้ในระยะเวลาอันสั้น (1-2 ปี) 
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โครงการวิจัยท้าทาย 
และ Spearhead Program  

34 



เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  

กา ร พัฒนาแล ะ  
แก้ ปั ญห า ร ะ ดั บ ชาติ   

เป็นเรื่องท้าทายตอบสนองต่อ
ความต้องการทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 

เ รื่ อ งส าคัญและปั จจั ย ในปั จจุบั นยั ง ไม่
สามารถแก้ ไข ได้  แต่ เป็ นสิ่ งที่ ควรจะต้ อ ง

มี และต้ อ งท า   

35 

หลักเกณฑ์การพิจารณา
แผนงาน/โครงการ  

ภายใต้ โครงการวิจัยท้าทาย  

– เป็นโครงการขนาดใหญ่ ท้าทาย เป็นเร่ืองส าคัญ 

– มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ด ี

– มีแนวทางที่ท้าทายและแก้ไขปญัหาได ้

– มีผลงานที่ส าคัญเปน็ระยะ เพื่อลดความเสี่ยง 

– มีการท างานร่วมกันเปน็ทีม  

– ต้องมี Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
วิจัย 

– ผลส าเร็จของโครงการ  คือ ต้องมีโอกาสส าเร็จ
สูง  

    มีหน่วยงานที่ใช้ประโยชนน์ าไปปฏิบตัิต่อจนสามารถ 
    แก้ปัญหาได้จริง 



ประเทศไทยไร้พยาธิ ใบไม้ตับ  
• เ ป้ า หม ายขอ ง โ ค ร ง ก า ร  
 - การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ < 5% ภายใน 3 ปี  
 - มีการติดเชื้อ <1% ภายใน 5 ปี  
 

ผ ล ผ ลิ ต ที่ ส า คั ญ  

1. วิธีการผลิตปลาร้าและปลาส้มท่ีปลอดพยาธิใบไม้ • ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับสู่คน 

2. ชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ 
(Urine Strip Ov Detection kit) 

• ลดเวลาการตรวจ (ใช้เวลา 10-15 นาที) ใช้งานง่ายเหมือนชุดตรวจตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 

3. ต้นแบบการบ าบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบ
ลานทรายกรองร่วมกับโรงเรือนกระจก  

• ป้องการแพร่เชื้อสู่แหล่งน้ า  

4. Isan Cohort 
(https://cloud.cascap.in.th/)  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้เฝ้าระวังและการบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย 

5. หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีไปใช้ในโรงเรียน 

• สร้างความตระหนัก ปรับพฤติกรรมการบริโภคและผู้ป่วยรายใหม่ให้กับนักเรียนและขยายผลสู่
ครอบครัว และชุมชน 

6. การวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี • ตรวจคัดกรอง และผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในระยะเริ่มแรกท าให้ลดอัตราการเสียชีวิต 

หมายเหตุ: ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการมีอัตราการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 42% หลังจากให้การรักษาและติดตามในปีท่ี 2 พบว่ามีการติดเช้ือลดลงเฉลี่ยอยู่ท่ี 13% 36 



ทุนวิจัยมุ่งเป้า 
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การแพทย์และสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2556-2562) 

• การป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า้ 

• การป้องกัน รักษา และการดูแลผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

• การน้าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ 

• การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย 
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การแพทย์และสาธารณสุข 
โครงการ “การประเมินผลิตภัณฑโ์พรไบโอติก 

เพื่อป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก” 

โครงการ “การพัฒนาและประเมินตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
เพื่อประกันคุณภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์

ทางห้องปฏิบัติการ”    

โครงการ “ความปลอดภัยและประสิทธภิาพของการฉีดยา
บีวาซิซูแมบและยารานบิิซูแมบเข้าวุ้นตาในโรคจุดภาพชัด

ของจอตาเสื่อมจากเหตุสงูวัยชนิดที่มีหลอดเลือดงอก
ผิดปกติและโรคจุดภาพชัดบวมน้ าจากโรคเบาหวาน” 



วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 2557-2562) 

• การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์  

• การวิจัยพัฒนาวัสดุทางการแพทย์  

• การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์  

• การวิจัยพัฒนา Software/App/tool 
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โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรอง
และการติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน” 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์  
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โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะ 
ออทิสซึมในระยะเริ่มแรกส้าหรับเด็กไทย” 

โครงการ“แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์พกพา 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กไทย” 
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@nrctofficial 
www.nrct.go.th 
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