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แหล่งทุนวิจยั

1. หน่วยงานรัฐ หรือ NGO
• ในประเทศ เช่น วช. + 5 ส., กระทรวงต่างๆ, • ในประเทศ เช่น วช. + 5 ส., กระทรวงต่างๆ, 

สถาบันต่างๆ, มูลนิธิโทเรฯ

• ในต่างประเทศ เช่น NEDO ญ่ีปุ่น, FP 7 ยุโรป, 
Welcome Trust อังกฤษ

2. เอกชน เช่น PTT, SCG, CP, TPI



แหล่งทุน 6ส วช. ภารกิจ จัดการทุนวิจัยมุ่งเป้า
 กลุ่มเร่ืองเร่งด่วน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://www.trf.or.th/

มุ่งเน้นวิจัยด้านเกษตร สวัสดิภาพสาธารณะ ชุมชน 
อุตสาหกรรม และนโยบายชาติและความสัมพันธ์
ข้ามชาติ

ยางพารา, การบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว, ระบบโลจิสติกส์, 

อ้อย

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) http://www.arda.or.th/

มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ข้าว / ปาล์ม / อาหาร/
เกษตรท่ีสูง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
http://www.hsri.or.th/

เน้นการจัดการความรู้สนับสนุนการพัฒนา “ระบบ
สุขภาพท่ีเป็นธรรมและย่ังยืน”

สุขภาพและชีวเวชศาสตร์

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร 
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ชุมชนชนบท 

มันสําปะหลัง, ระบบราง
แห่งชาติ (สวทช.)
http://www.nstda.or.th/

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ชุมชนชนบท 
และผู้ด้อยโอกาส สุขภาพและการแพทย์ 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

มันสําปะหลัง, ระบบราง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
http://www.sti.or.th/

จัดทํานโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
http://www.mua.go.th/

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางพัฒนา
เสริมสร้างขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th/

จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ที่มา: วช

ความแตกต่างของแหล่งทุนรัฐและ
เอกชน
� วัตถุประสงค์
� ผลผลิต & ผลกระทบผลผลิต & ผลกระทบ
� ระยะเวลา
� งบประมาณ
� แผนการดําเนินงาน
� การติดตามและการประเมิน



รัฐ เอกชน
วัตถุประสงค์ - กําหนดโดยนักวิจัย

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของ A และ B
- เพื่อพัฒนาต้นแบบ C

- กําหนดกรอบโดยเอกชน
- เพื่อพัฒนา D พร้อมใช้

ผลผลิต - บทความทางวิชาการ
- พัฒนาบุคลากร

- เครื่องหรือกระบวนการ
พร้อมใช้- พัฒนาบุคลากร

- ต้นแบบ
- สิทธิบัตร

พร้อมใช้
- ความลบัทางการค้า/
สิทธิบัตร
- หลักสูตร/คู่มือ

ผลกระทบ - ผลกระทบต่อประเทศ 
ด้าน เศรษฐกิจ/สังคม/
ว&ท

- ผลกระทบต่อบริษัท 
ด้าน ผลประกอบการ/
ภาพลักษณ์ (CSR)

รัฐ เอกชน

ระยะเวลา กําหนดกรอบโดยหน่วยงาน
ให้ทุน

ตามกิจกรรม

งบประมาณ กําหนดกรอบโดยหน่วยงาน
ให้ทุน ผูกตามปีงบประมาณ

- ตามกิจกรรมและเวลา 
- demand & supply

แผนการ กําหนดโดยกรอบ กําหนดโดยแผนการ
ดําเนินงาน

กําหนดโดยกรอบ
งบประมาณและเวลา

กําหนดโดย
วัตถุประสงค์และ
ผลผลิต

การติดตาม
และการ
ประเมินผล

เจ้าหน้าท่ีติดตาม ส่งช้าติด 
blacklist และประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Academics)

ไม่มีเจ้าหน้าท่ีตาม ส่ง
ช้าถูกปรับ และประเมิน
โดย Practitioner  



FAQ: ทําอย่างไรถึงจะได้ทุนเอกชน?

� ไม่มี call for proposal

� เข้าให้ถกูช่อง หรือ เอกชนมาหาเองเข้าให้ถกูช่อง หรือ เอกชนมาหาเอง

� ชัดเจน และอย่าให้ความคาดหวังเกินจริง

� ร่างข้อเสนอโครงการและสัญญารวดเร็ว

� ผลงานดี ได้ทุนต่อเน่ือง

FAQ: ทางวิจยัไม่จําเป็นต้องสําเร็จ ขอทุน
เอกชนอย่างไร
� เมื่อเสนอโครงการ แจ้งความเสี่ยงให้
ชดัเจนชดัเจน

�ระหวา่งดําเนนิการ ให้เอกชนท่ีส่วนร่วม
ใกลช้ิด



ขอให้โชคดีกับการขอทุนวิจัยขอให้โชคดีกับการขอทุนวิจัย


