
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของประเทศ 
และทนุวจิยัของ วช. 

 

นติยา พทุธโกษา 

รกัษาการผูอ้ านวยการ กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิยั 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ



ส านกังานคณะกรรมการวจิยัวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

 

• เป็นสว่นราชการ ขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตร ี

• เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ   



ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) มวีสิยัทศันก์าร
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2555-2559) คอื 

 

“ประเทศไทยมแีละใชง้านวจิยัทีม่คีณุภาพ  

เพือ่การพฒันาทีส่มดลุและย ัง่ยนื” 



นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8  
(พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตรก์ารวจิยั 

• ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่1 การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพือ่การ
พฒันาทางสงัคม  

• เป้าประสงคก์ารวจิยั : สรา้งเสรมิองคค์วามรูใ้หเ้ป็นพืน้ฐานเพือ่ความมั่นคง
ของประเทศ โดยการสรา้งความเขม้แข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพชวีติ และความผาสกุของประชาชน  

มุง่เนน้การวจิยั 

• เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

• ระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง วัฒนธรรม สขุภาพอนามัย คณุภาพชวีติ สวัสดกิาร
เพื่อความมั่นคงของชวีติ ตลอดจนการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ ีการสรา้ง
ความเขม้แข็งและการสรา้งภูมิคุม้กันของทอ้งถิ่นและสังคม รวมทั ้งการ
เสรมิสรา้งศักยภาพของชมุชนทีเ่นน้กระบวนการมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

 



• ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่2 การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพือ่การ
พฒันาทางเศรษฐกจิ  

• เป้าประสงคก์ารวจิยั : สรา้งเสริมองค์ความรู เ้พื่อเป็นพื้นฐานสู่การสรา้ง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
อยา่งสรา้งสรรค ์สมดลุและยัง่ยนื โดยค านงึถงึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

มุง่เนน้การวจิยั    

• เพื่อพัฒนาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร  การสรา้งมูลค่าผลผลติทาง
การเกษตร ป่าไม ้และประมง จัดการองคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

• การวจัิยเพือ่การพัฒนาประสทิธภิาพการผลติทางอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรม
บรกิาร  ซึง่ครอบคลมุถงึการท่องเทีย่ว การพัฒนาดา้นพลังงาน โลจสิตกิส ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยค านึงถงึบทบาทการแข่งขันของ
ประเทศภายใตก้ารเปลีย่นแปลง ทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิรวมทัง้
สัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบา้น และสรา้งองค์ความรูเ้พื่อรองรับการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยด าเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง และมุ่งก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดับ
ภมูภิาค 



• ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่3 การอนุรกัษ์ เสรมิสรา้ง และพฒันาทุน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

• เป้าประสงคก์ารวจิยั : พัฒนาองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มูล เพือ่การบรหิาร
จัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ที่มี
ประสทิธภิาพอยา่งเป็นระบบโดยทอ้งถิน่และชมุชนมสีว่นรว่ม  

มุง่เนน้การวจิยั 

• การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยนื 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทัง้การสรา้งองคค์วามรู ้
เกีย่วกับ ดนิ น ้า ป่าไม ้สัตวน์ ้า รวมถงึการแบ่งปันการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรอยา่งยั่งยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่การมสีว่นร่วมอย่างแทจ้รงิ และ
การวจัิยที่เกีย่วกับการรองรับและฟ้ืนฟูหลังภัยธรรมชาตแิละภัยพบิัตใิน
ระดบัภมูภิาคและทอ้งถิน่  



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่4 การสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพือ่
การพฒันานวตักรรมและบคุลากรทางการวจิยั  

• เป้าประสงคก์ารวจิยั : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการพึง่พาตนเอง โดยใชฐ้านความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและวทิยาการตา่ง ๆ อยา่งสมดลุและเหมาะสม  

มุง่เนน้การวจิยั 

• สรา้งองค์ความรูแ้ละต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ 
ตลอดจนเสรมิสรา้งศักยภาพการวจัิยของประเทศ โดยในระดับภูมภิาค 
อาจมุง่เนน้ในประเด็นส าคัญทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งการผลงานวจัิยในพืน้ที่
ดว้ย  



ยุทธศาสตรก์ารวจิยัที ่5 การปฏริูประบบวจิยัของประเทศ เพือ่
การบรหิารจดัการความรู ้ผลงานวจิยั นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์
ทรพัยากร และภูมปิัญญาของประเทศสู่การใชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท ี่เหมาะสมที่เข ้าถึง
ประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพรห่ลาย  

• เป้าประสงคก์ารวจิยั : พัฒนาระบบและกลไกการปฏริูประบบวจัิยของ
ประเทศเพื่อบริหารจัดการความรูข้องประเทศอย่างมีเอกภาพและมี
ประสทิธภิาพ  

. 

มุง่เนน้การวจิยั 

• เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจัดการดา้นการวจัิย
ของประเทศ โดยในระดับภมูภิาค อาจมุง่เนน้ในประเด็นส าคัญทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งการผลงานวจัิยในพืน้ทีด่ว้ย  



เครอืขา่ยองคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(คอบช.) 

• สกว. (ส านกังานนกองทนุสนบัสนนุการวจิยั) 

• สวก. (ส านกังานวจิยัพฒันาการเกษตร)องคก์รมหาชน 

• สวรส. (ส านกังานวจิยัระบบสาธารณสขุ) 

• สกอ. (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา) 

• สวทช. (ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต)ิ 

• สวทน. (ส านกังานคณะกรรมการพฒันานโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ) 

• วช. (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต)ิ 



วงจรวิจัยที่จดัระเบียบ แบ่งงาน ช่วยกัน 

ปัญหาแก้ไม่ได้ 

ความเช่ือถือในผล 
และประโยชน์ของ 

งานวจิยั 

พฒันาไม่ได้ ได้กไ็ม่ดี 

ขาดศรัทธาที ่
จะสนับสนุน 
ต่อเน่ือง 

งบประมาณวจิยั 

นโยบาย / เป้าหมาย 
ทศิทางการวจิัย 

สกอ. 

สกว. 
สวทช. 
สวรส. 
สวก. 

วช. 
สวทน.(เฉพาะวทน.) 

ให้ทุน/ บริหารจัดการ
โครงการวจิัย 

 
สวทช. 
สวรส. 
สวก. 
สวทน. 
สกว 

 

สกว. 
สวรส. 
สวก. 
สกอ. 

สวทช. 

ท าการวจิัย กรม 
กระทรวง 

ภาคเอกชน /  
ภาคประชา
สังคม 
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1) ขา้ว 
2) มนัส าปะหลงั 
3) ยางพารา 
4) ออ้ยและน า้ตาล 
5) ปาลม์น า้มนั 
6) พชืสวน/พชืไร ่
7) สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8) พลาสตกิชวีภาพ 
9) สมนุไพรไทย อาหารเสรมิและสปา 
10) อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความ
ปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้ 

11) วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์
และเวชภณัฑ ์

12) เทคโนโลยอีตุสาหกรรมและ SME 

13) การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
14) โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
15) การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
16) การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
17) นวตักรรมเพือ่สงัคมและชุมชน 
18) ความม ัน่คงและปญัหาชายแดนใต ้
19) ประชาคมอาเซยีน 
20) การทอ่งเทีย่ว 
21) มนษุยศาสตร ์
22) การวจิยัพฒันาจติพฤตกิรรม  
เยาวชนและสงัคมไทย 

23) การบรหิารจดัการน า้ใหเ้ป็นเอกภาพ
ทกุมติ ิ

24) ส ิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลง 

 กลุม่เร ือ่งวจิยัมุง่เป้า 24 กลุม่เร ือ่ง ไดแ้ก ่



1. แนวทางและขอบเขตการสนบัสนนุการวจิยั 

 คอบช. จะสนับสนุนการวจัิยภายใตก้รอบการวจัิยทีแ่นบทา้ยประกาศนี้ และ
ผลการวจัิยทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติและผลลัพธท์ีเ่ป็นรูปธรรม สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ (เชงิเศรษฐกจิ เชงิสังคมและชมุชน เชงินโยบาย และ
เชงิวชิาการ) ทัง้นี้ คอบช. จะใหค้วามส าคัญในดา้นการใชป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ 
เชงิสงัคมและชมุชน เป็นหลัก โดยมตีัวชีว้ัดทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดับ
ผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในดา้นความคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิคุณภาพ เวลา และตน้ทุน ตลอดจนมกีลุ่มเป้าหมายชัดเจนทีจ่ะน า
ผลผลติจากงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ และมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากผลลัพธ์ที่ไดจ้ากงานวิจัย ทั ้งนี้ คอบช. จะพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณการวจัิยเป็นรายปี ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการวจัิย
มากกวา่ 1 ปี จะพจิารณาถงึผลส าเร็จในปีทีไ่ดรั้บทนุกอ่นทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน 



2. เง ือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจิยั 

ขอ้เสนอการวจัิยตอ้งมลีกัษณะครบถว้นทกุขอ้ ดงัตอ่ไปนี้ 

 2.1  มปีระเด็นวจัิยตามกรอบการวจัิยดงัแนบทา้ยประกาศนี้ 
 2.2 มลีักษณะเป็นโครงการวจัิย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) หรอืแผนงาน
วจัิย (แบบ คอบช. 1ช) ซึง่กรณีทีเ่ป็นแผนงานวจัิยตอ้งประกอบดว้ย 
 2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยย่อย ซึง่อาจระบุรายละเอียดต่าง ๆ          
ทีช่ัดเจน หรือเป็นแนวคดิในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสุดทา้ย
ของแผนงานวจัิย 
 2.2.2 รายละเอยีดงบประมาณ และตัวชีว้ัดแยกรายปีทีเ่ป็นรูปธรรม
ชดัเจน สามารถวดัไดจ้รงิ 
 2.2.3 ตอ้งมีโครงการวิจัยย่อยอย่างนอ้ย 2 โครงการที่สามารถ
ด าเนนิการวจัิย ในปีแรกทีเ่สนอขอรับทนุอดุหนุนการวจัิย 



2.3  มีการบูรณาการงานวจัิยในลักษณะสหสาขาวชิาการหรือบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานหรือมีการด าเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหไ้ด ้
ผลงานวจัิยทีม่ศีกัยภาพสงูและน าไปสูว่ตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั 
 
2.4  งบประมาณทีเ่สนอขอตอ้งมรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั และเหมาะสมกบัการด าเนนิงานวจัิย 
 
2.5  ขอ้เสนอการวจัิยหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้เสนอการวจัิยนี้ ตอ้งไม่
อยูใ่นขอ้เสนอการวจัิยทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนการวจัิยจากแหลง่ทนุวจัิยอืน่ 



 กรณีมีการต่อยอดจากงานวจัิยเดมิตอ้งแสดงขอบเขตการด าเนินงาน
ระหว่างงานเดมิและงานใหม่ และตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากหน่วยงานเจา้ของ
ผลงานเดมิใหนั้กวจัิยน าทรัพยส์นิทางปัญญาจากการวจัิยมาด าเนินการวจัิยต่อ
ยอด หากตรวจพบว่าขอ้เสนอการวิจัยดังกล่าวไดรั้บทุนซ ้าซอ้นหรือมีการ
ด าเนนิการวจัิยมาแลว้ คอบช. ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการสนับสนุนทุนวจัิย 
และเรยีกเงนิทนุวจัิยคนื 
 
2.6 กรณีโครงการวจัิยทีเ่ป็นการด าเนนิงานในลักษณะการวจัิยรว่ม (Co-funding) 
ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณ ครภุัณฑ ์หรอืสิง่กอ่สรา้ง จากหน่วยงานอืน่ ให ้
แสดงรายละเอยีดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการใน
ขอ้เสนอการวจัิย พรอ้มทัง้แสดงหนังสอืรับรองจากหน่วยงานนัน้ ๆ 
 
2.7 หัวหนา้โครงการวจัิยหรือผูอ้ านวยการแผนงาน หัวหนา้โครงการย่อยและ
นักวจัิยรว่มทกุทา่น ตอ้งลงนามรับรองในขอ้เสนอการวจัิยใหค้รบถว้น 



3. คณุสมบตัขิองผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั/หวัหนา้โครงการวจิยัผูม้ ี
สทิธขิอรบัทุนจะตอ้งเป็นบุคลากรในภาครฐัหรอืเอกชนทีม่สีภาพเป็น
นติบิคุคล โดยมลีกัษณะ ดงันี ้
 

3.1  มีสัญชาตไิทย มีถิน่พ านักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการท างาน
มั่นคง 
 

3.2  มศีกัยภาพในการบรหิารการวจัิยและ/หรอืการบรหิารจัดการ 
 

3.3  มคีวามรูค้วามสามารถเป็นอย่างดใีนวทิยาการดา้นใดดา้นหนึ่งเกีย่วกับการ
วจัิยในขอ้เสนอการวจัิยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอ้มดา้นวุฒกิารศกึษา 
ประสบการณ์ในการวจัิยทีจ่ะด าเนนิการวจัิยไดส้ าเร็จ 
 

3.4  สามารถปฏบิัตงิานและควบคุมการวจัิยไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บทุนรวมทัง้
สามารถด าเนนิการวจัิยใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดอยา่งมคีณุภาพ 



3.5 ผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธบิดีหรือเทียบเท่าของ
ภาครัฐทีห่ัวหนา้โครงการหรอืผูอ้ านวยการแผนงานสังกัดอยู ่หรอืกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่หรอืเทยีบเท่าในส่วนของภาคเอกชนใหค้วามเห็นชอบและ
รับรอง 
3.6 ส าหรับหัวหนา้โครงการวจัิยย่อยภายใตแ้ผนงานวจัิย ผูบ้ังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยงานตน้สังกัดของหัวหนา้โครงการย่อย ระดับอธบิดหีรือ
เทยีบเทา่ของภาครัฐ หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญห่รอืเทยีบเทา่ในสว่นของ
ภาคเอกชนตอ้งใหค้วามเห็นชอบและรับรองเชน่เดยีวกันกับผูอ้ านวยการ
แผนงาน 
3.7 เป็นผูม้จีรรยาบรรณนักวจัิยตามจรรยาบรรณนักวจัิยของ วช. 
3.8 ทัง้นี้กรณีอยูน่อกเหนือจากคณุสมบัตดิังกลา่วขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ
ของคณะกรรมการที ่คอบช. ก าหนด 



4. การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 

4.1 พจิารณาขอ้เสนอการวจิัยตามแนวทางที ่คอบช. ก าหนด โดยมผีูท้รงคณุวฒุิ
เป็นคณะผูต้รวจสอบทางวชิาการ 
4.2 ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะ
ตรวจสอบการรับทนุและความสามารถในการปฏบิัตงิานและควบคมุการวจิัย ทัง้นี้
นักวจิัยทกุคนในโครงการ/แผนงานตอ้งไมต่ดิคา้ง การสง่รายงานการวจัิยทีไ่ดรั้บ
ทนุอดุหนุนการวจิัยใด ๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมาณ 2551 – 2556 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของนักวจิัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผูท้รงคุณวุฒใิน
การพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั ้งสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน ขอใหนั้กวจิัยด าเนนิการปรับปรุงขอ้มูลในประวัตนัิกวจิัยและขอ้มูล
การน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นฐานขอ้มลูระบบ NRMS ใหเ้ป็นปัจจบุนั 



4.3 ใหค้วามส าคัญกับขอ้เสนอการวจัิยที่มีการระบุผูใ้ชผ้ลงานวจัิยอย่าง
ชดัเจนหรอืมหีลกัฐานรองรับ 
 

4.4 ขอสงวนสทิธิใ์นการบรูณาการขอ้เสนอการวจัิยเป็นแผนงานวจัิยเดยีวกนั 
ทัง้นีห้ากขอ้เสนอการวจัิยสามารถบรูณาการทางวชิาการรว่มกนัได ้
 

4.5 ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาเฉพาะขอ้เสนอการวจัิยทีล่งทะเบยีนผ่าน
ระบบ National Research Management System (NRMS)  
URL: http://www.nrms.go.th ทีล่งทะเบยีนตรงตามกลุม่เรือ่งทีร่ะบใุนเลม่
ขอ้เสนอการวจัิยและมีการยืนยันการส่งขอ้เสนอการวจัิยทีส่มบูรณ์ภายใน
เวลาทีก่ าหนดพรอ้มทัง้สง่เลม่ขอ้เสนอการวจัิยทนัในเวลาทีก่ าหนด 
 

4.6 ค าตดัสนิของ คอบช. ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 

http://www.nrms.go.th/


5. การเขยีนขอ้เสนอการวจิยั 
 

5.1 ดาวน์โหลดประกาศรับขอ้เสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดท้ี ่
http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไข
การสมัครขอรับทนุวจัิย และรายละเอยีดกรอบวจัิย 
 

5.2 ดาวน์โหลดแบบแบบหนังสอืน าสง่ แบบฟอรม์ขอ้เสนอการวจัิย และคู่มอื
การลงทะเบยีน รวมทัง้เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ี ่http://www.nrms.go.th 
 

5.3 เขยีนขอ้เสนอการวจัิยในแบบเสนอแผนงานวจัิย (Research program) 
(แบบ คอบช. 1ช) ส าหรับขอ้เสนอการวจัิยทีเ่ป็นแผนงานวจัิย และแบบเสนอ
โครงการวจัิย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ส าหรับโครงการวจัิย
ย่อยและโครงการวจัิยเดี่ยว โดยจัดท าขอ้เสนอการวจัิยเป็นภาษาไทย font 
THSarabunPSK ตวัหนังสอืขนาด 16 
 

http://www.nrct.go.th/
http://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/


6. การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 
 

6.1 ลงทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจัิยที ่http://www.nrms.go.th โดยเลอืก
หัวขอ้การวจัิยทีต่อ้งการขอรับทุน กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามเงื่อนไขที่
ก าหนด ยนืยันการลงทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจัิยใหส้มบรูณ์ และแนบไฟล์
โครงการวจัิย/แผนงานวจัิยและโครงการวจัิยย่อยในรูปแบบ PDF โดย
ระบบจะเปิดรับลงทะเบยีนระหวา่ง วันที ่1 กรกฎาคม – 14 สงิหาคม 2558 
เทา่นัน้ หากพน้ก าหนด คอบช. จะไมรั่บพจิารณา 

http://www.nrms.go.th/


6.2 หลังจากนักวจัิยไดล้งทะเบยีนสง่ขอ้เสนอการวจัิยตามขัน้ตอนในขอ้ 6.1 
สมบูรณ์แลว้ ใหจั้ดพมิพ์ขอ้เสนอการวจัิยตามขอ้ 5.3 โดยมีรายละเอียด
ครบถว้นทกุขอ้และมเีนื้อหาตรงกบัไฟลท์ีแ่นบ (ส าหรับกรณีทีเ่ป็นแผนงานที่
ประกอบดว้ยโครงการวจัิยยอ่ยตามทีร่ะบใุนแผนงาน ใหเ้ย็บรวมกันเป็นชดุ) 
และสง่เอกสารดงันี ้
-  แบบหนังสอืน าสง่การขอรับทนุอดุหนุนการวจัิย ประจ าปีงบประมาณ 2559    
จ านวน 1 ฉบับ 
-  เอกสารตน้ฉบับที่มีการลงนามจากผูบ้ริหารหน่วยงาน พรอ้มส าเนา        
รวมเป็น 10 ชดุ 
-  แผน่บนัทกึขอ้มลูขอ้เสนอการวจัิย (MS word และ PDF) จ านวน 2 ชดุ 



6.3 น าส่งเอกสารทัง้หมดในขอ้ 6.2 ไม่ว่าจะน าส่งทางไปรษณีย ์หรือน าส่งดว้ย
ตนเอง เอกสารจะตอ้งสง่ถงึ ณ หอ้งธรุการ กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย 
(กบง.) ชัน้ 2 อาคาร วช. 4 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) ภายใน
วันที ่21 สงิหาคม 2558 เวลา 16.30 น. ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้และอย่าลมืระบุชือ่
กลุม่เรือ่งใหช้ดัเจนดา้นหนา้ซองเอกสารดว้ย 

เรยีน   ผูอ้ านวยการกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิยั 

         กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิยั (กบง.) ช ัย้ 2 อาคาร วช. 4 

         เลขที ่169 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

 

กลุม่เร ือ่ง 



** ท ัง้นี ้คอบช. ขอสงวนสทิธไิมร่บัขอ้เสนอการวจิยัทีม่ ี
รายละเอยีดขา้งตน้ไมค่รบถว้น ** 

 
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้างโทรศพัทห์มายเลข  
0 2579 2284, 0 2579 3982 หรือ 0 2561 2445 ต่อ 489, 486, 487, 
365, 366 และ 511 โทรสารหมายเลข 0 2940 5495,  0 2579 0566 และ 
0 2561 3721   
  
 
6.4 คอบช. ขอสงวนสทิธิไ์ม่ส่งคืนขอ้เสนอการวจัิยของผูท้ี่ไม่ไดรั้บทุน    
โดยจะด าเนนิการท าลายขอ้เสนอการวจัิยดงักลา่ว 



 
7. การแจง้ผลการพจิารณา 
ผลการจัดสรรทุนวจัิยประจ าปีงบประมาณ 2559 คอบช. จะประกาศ
ผลการพิจารณาใหนั้กวิจัย ผูท้ี่ผ่านการพิจารณาเบื้องตน้ทาง 
website ที ่http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th 
 
8. การท าสญัญาระหวา่ง คอบช. กบัหนว่ยงานผูร้บัทนุ 
8.1 กรณีที่เป็นการวจัิยที่ใชค้นหรือสัตว์ในการทดลอง จะตอ้งขอ
อนุมัตกิารด าเนินการวจัิย จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยของ
สถาบันหรือมหาวทิยาลัย ใหจั้ดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัตหิรือ 
Certificate of Approval เพือ่ประกอบการท าสญัญา 
 

http://www.nrms.go.th/


8.2 กรณีทีนั่กวจัิยมกีารด าเนนิการวจัิยโดยใชส้ ิง่มชีวีติทีต่ัดตอ่พันธกุรรม (GMO) 
ใหป้ฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ใหจั้ดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพือ่ประกอบการท าสญัญา 
 

8.3 กรณีทีเ่ป็นโครงการความรว่มมอืกบัสถาบันหรอืนักวจัิยตา่งประเทศ ใหป้ฏบิัติ
ตามระเบยีบสภาวจัิยแหง่ชาตวิา่ดว้ยการอนุญาตใหนั้กวจัิยชาวตา่งประเทศเขา้มา
ท าการวจัิยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทัง้นี้ใหจั้ดสง่ส าเนาเอกสารการอนุมัตเิพือ่
ประกอบการท าสญัญา 
 

8.4 กรณีเป็นโครงการวจัิยทีม่กีารเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพ ใหป้ฏบิัตติามระเบยีบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแหง่ชาติ
ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรั้บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554 ทัง้นี้ใหจั้ดส่งส าเนา
เอกสารการอนุมัตเิพือ่ประกอบการท าสญัญา 



8.5 ใหจั้ดสง่เอกสารยนืยันการไมต่ดิคา้งงานวจัิยของหัวหนา้โครงการวจัิยและ
นักวจัิยร่วมทุกคนที่ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจัิยใดๆ ในระบบ NRPM ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2551 – 2556 และ กรณีตดิคา้งงานวจัิยในระบบ NRPM ของ
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 ใหจั้ดสง่หนังสอืรับรองศกัยภาพของนักวจัิยฃ 
 

8.6 หน่วยงานทีเ่ป็นคูส่ัญญา จะตอ้งเปิดบัญชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) รายแผนงานแยกตา่งหากจากบัญชอีืน่ เพือ่สะดวกในการตรวจสอบ
การใชจ้่ายเงนิตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที ่2) และตอ้งแสดงบัญชรีายการรับจ่ายของแผน
งบประมาณโครงการโดยละเอยีดในรายงานความกา้วหนา้และเมือ่ส ิน้สดุของ
โครงการวจัิย 



8.7 กรณีหน่วยงานไดรั้บการยกเวน้ภาษี ใหแ้สดงหลักฐานการยกเวน้
ภาษีหรือท าหนังสือยืนยันจากหน่วยงานว่าไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
จ านวน 2 ชดุ ทัง้นีห้ากไมไ่ดรั้บการยกเวน้ใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัว 
ผูเ้สยีภาษีของหน่วยงาน จ านวน 2 ชุด พรอ้มอากรแสตมป์รอ้ยละ 
0.10 บาท ของงบประมาณทีไ่ดรั้บในแตล่ะโครงการ 



ทนุบณัฑติศกึษา 

1. การแพทย ์สาธารณสขุ และอนามัยเจรญิพันธุ ์ 

2. ผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และบคุคลพกิาร  

3. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ภยัพบิตั ิและสิง่แวดลอ้ม  

4. การขนสง่และระบบโลจสิตกิส ์ 

5. การศกึษา การพัฒนาทกัษะอาชพี ศลิปวฒันธรรม ศาสนา และคณุภาพ
ชวีติ  

6. การบรหิารจัดการพลงังานและพัฒนาพลงังานทดแทน  

7. การเพิม่มลูคา่ผลติผลทางดา้นการเกษตร  

8. ความมั่นคงและธรรมาภบิาล  

9. ภมูปัิญญาของชาต ิและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

10. การบรกิาร ทอ่งเทีย่ว และเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 

 

 

 



1. แนวทางและขอบเขตการสนบัสนุนการวจิยั 
1.1 งบประมาณ 

1) ทนุอดุหนุนการวจัิยระดบัปรญิญาเอก ทนุละไมเ่กนิ 300,000 บาท  

     (ประมาณ 30 ทนุ) 

2) ทนุอดุหนุนการวจัิยระดบัปรญิญาโท ทนุละไมเ่กนิ 150,000 บาท  

    (ประมาณ 120 ทนุ) 

1.2 เง ือ่นไขการขอรบัทนุ 

1) ผูข้อรับทุนตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ วช. ที่เกี่ยวขอ้งกับการให ้
ทนุอดุหนุนการวจัิย 

2 )  โค ร ง ร่ า ง วิทย านิพนธ์  ที่ เ ส นอขอ รั บทุนต อ้ ง ได รั้ บอ นุ มั ติจ า ก
สถาบันอดุมศกึษาทีผู่ข้อรับทนุก าลังศกึษาอยู ่และมอีาจารยเ์ป็นผูค้วบคมุหรอื
เป็นทีป่รกึษาในการท าวจัิย โดยมเีนือ้หาและหวัขอ้เรือ่งภายใตห้ัวขอ้การวจัิยใน
ปี 2559 ตามที ่วช. ก าหนดขา้งตน้ 



3) วช. จ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจัิยตามงบประมาณโครงการวจัิยทีไ่ดรั้บอนุมัติ
ใหผู้ข้อรับทนุเป็น 2 งวด ดงันี ้

งวดที ่1 เมือ่ท าสัญญ าแลว้จ ่ายเงนิสนับสนุนการวจัิยรอ้ยละ 80 ของเงนิทุนที่
ไดรั้บอนุมัตโิดยหกัเงนิประกนัผลงาน จ านวนรอ้ยละ 5 ของเงนิทีต่อ้งจา่ย 

งวดที ่2 จ่ายเงนิทนุทีเ่หลอืพรอ้มเงนิประกันผลงาน เมือ่ผูข้อรับทุนสง่ผลงาน
ครบถว้น 

สว่นการใชจ้่ายเงนิใหป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ วช. ในการขอรับทุนอุดหนุน
การวจัิย ประเภทบณัฑติศกึษา และ/หรอืระเบยีบกระทรวงการคลงั 



4) ระยะเวลาของการรับการสนับสนุนตอ้งไม่เกนิ 24 เดอืน นับจาก
วันลงนามในสัญญา ทั ้งนี้การขอขยายระยะเวลาในการรับการ
สนับสนุนขึน้อยู่กับดุลพนิจิของ วช. ทีจ่ะพจิารณาตามทีเ่ห็นสมควร 
โดยตอ้งยืน่ค ารอ้งสง่ วช. กอ่นครบก าหนดหมดระยะเวลาของการรับ
การสนับสนุนอยา่งนอ้ย 1 เดอืน 
 

5) ในกรณีทีผู่ข้อรับทุนไม่สามารถท าการวจัิยใหแ้ลว้เสร็จได ้และ
ประสงคจ์ะขอยุตกิารวจัิย ตามโครงการวจัิยทีไ่ดรั้บทุน ตอ้งยืน่ค า
รอ้งตามแบบที ่วช. กาหนด และตอ้งคนืเงนิทุนอุดหนุนการวจัิยที่
ไดรั้บทัง้หมดตอ่ วช. ภายใน 1 เดอืน หลังจากยืน่ค ารอ้งตอ่ วช. 
 

6) กรรมสทิธิใ์นผลงานวจัิย เป็นของ วช. แต่เพียงผูเ้ดยีวยกเวน้มี
การตกลงเป็นอยา่งอืน่กอ่นท าสญัญา 



2. คณุสมบตัขิองผูข้อรบัทนุ 
 

2.1 มสีญัชาตไิทย 

2.2 เป็นผูศ้กึษาระดับบัณฑติศกึษาในสถาบันอุดมศกึษาในประเทศไทย ทัง้
ภาครัฐและเอกชน 

2.3 ไมเ่ป็นผูร้ับทนุอดุหนุนการวจัิยในโครงการวจัิยเดยีวกนัจากแหลง่ทนุอืน่ 
 

3. การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 
3.1 พจิารณาขอ้เสนอการวจัิยตามแนวทางที ่วช. ก าหนด โดยมผีูท้รงคณุวฒุิ
เป็นคณะผูต้รวจสอบทางวชิาการ 

3.2 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษา โดยจะ
ตรวจสอบการรับทุนและความ สามารถในการปฏบิัตงิานและควบคุมการวจัิย 
ทัง้นีอ้าจารยท์ีป่รกึษาทกุคนในโครงการ ตอ้งไมต่ดิคา้ง การสง่รายงานการวจัิย
ทีไ่ดร้ับทนุอดุหนุนการวจัิยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมาณ 2553 – 2556 



 ทั ้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและอ านวยความสะดวกต่อคณะ
ผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณาผลงานจากประวัตขิองนักศกึษา รวมทัง้สะดวกใน
การตดิต่อประสานงาน ขอใหนั้กศกึษาดาเนินการปรับปรุงขอ้มูลในประวัติ
นักศกึษาและขอ้มูลการน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ในฐานขอ้มูลระบบ 
NRMS ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
3.3 ใหค้วามส าคัญกับขอ้เสนอการวจัิยที่มีการระบุผูใ้ชผ้ลงานวิจัยอย ่าง
ชดัเจนหรอืมหีลักฐานรองรับ 
3.4 ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเฉพาะขอ้เสนอการวจัิยที่ลงทะเบยีนผ่าน
ระบบ National Research Management System (NRMS) URL: 
http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่ม เรื่องที่ระบุในเล่ม
ขอ้เสนอการวจัิยและมกีารยนืยันการสง่ขอ้เสนอการวจัิยทีส่มบรูณ์ภายในเวลา
ทีก่ าหนดพรอ้มทัง้สง่เลม่ขอ้เสนอการวจัิยทันในเวลาทีก่ าหนด 
3.5 ค าตดัสนิของ วช. ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 

http://www.nrms.go.th/


4. การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 
ผูส้นใจสามารถด าเนนิการขอรับทนุโดยสง่โครงการวจัิยตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
4.1  ลงทะเบียนขอ รับทุนวิจัยที่  www.nrms.go.th โดยกรอก
รายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับทุนพรอ้มแนบไฟล์โครงการวิจัย
เบือ้งตน้ ขนาดไมเ่กนิไฟลล์ะ 2 MB และใช ้font TH SarabunPSK 

ขน าด 16 pt) ต ัง้แตว่นัที ่6 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2558  

http://www.nrms.go.th/


4.2 ผูข้อรับทนุทีล่งทะเบยีนแลว้ ตอ้งสง่เอกสารประกอบการขอรับทนุตาม
ขอ้ 4.1 ทีม่เีนื้อหาตรงกับไฟลท์ีแ่นบ ถงึ วช. ตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง พรอ้มใบ
สรุปผลการลงทะเบยีนเสนอโครงการผ่านระบบลงทะเบยีนที ่สั่งพมิพเ์มือ่
กรอกขอ้มลูในระบบลงทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ ทางไปรษณียห์รอืผูใ้หบ้รกิาร
ในลักษณะไปรษณีย ์โดยตอ้งประทับตราภายในวันที ่31 สงิหาคม 2558 
และหากประสงค์จะส่งโครงการวจัิยดว้ยตนเอง ใหส้่งไดท้ี่ ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 
2558 
  
**ท ัง้นี ้หากพบวา่เอกสารทีส่ง่มรีายละเอยีดไมค่รบถว้นตามเงือ่นไข 
จะถอืวา่เป็นโมฆะและ วช. ขอสงวนสทิธิไ์มส่ง่เอกสารดงักลา่วคนื 

โดยจะด าาเนนิการท าลายเอกสารดงักลา่วทนัท*ี* 



   4.3  ทีอ่ยูใ่นการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้าง 
โทรศพัทห์มายเลข 0 2561 2445 ตอ่ 487 

 
ท ัง้นี ้วช. ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัโครงการวจิยัทีไ่มป่ฏบิตัติาม 

รายละเอยีดขา้งตน้อยา่งครบถว้น 

 

เรยีน   ผูอ้ านวยการกองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิัย 
 (ทนุอดุหนุนการวจัิย ประเภทบณัฑติศกึษา ประจ าปี 2559) 
 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิอาคาร วช. 4 ชัน้ 2 
 เลขที ่196 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 
     ระดบัปรญิญา............................. กลุม่เรือ่ง........................................ 
 



5. การท าสญัญาระหวา่ง วช. กบัหนว่ยงานผูร้บัทนุ 
 

5.1 กรณีทีเ่ป็นการวจัิยทีใ่ชค้นหรอืสัตวใ์นการทดลอง จะตอ้งขออนุมัตกิาร
ด าเนินการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือ
มหาวทิยาลัย ใหจั้ดสง่ส าเนาเอกสารการอนุมัตหิรอื Certificate of Approval 
เพือ่ประกอบการท าสญัญา 
 

5.2 กรณีทีนั่กศกึษามกีารด าเนินการวจัิยโดยใชส้ ิง่มชีวีติทีต่ัดต่อพันธุกรรม 
(GMO) ใหป้ฏบิัตติามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ใหจั้ดสง่ส าเนาเอกสารการอนุมัติ
หรอื Certificate of Approval เพือ่ประกอบการ ท าสญัญา 



5.3 กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวจัิยต่างประเทศ    
ใหป้ฏบิัตติามระเบยีบ สภาวจัิยแหง่ชาตวิ่าดว้ยการอนุญาตใหนั้กศกึษาชาว
ตา่งประเทศเขา้มาท าการวจัิยในประเทศ พ.ศ. 2550 ทัง้นี้ใหจั้ดสง่เอกสาร
การอนุมัตเิพือ่ประกอบการท าสญัญา 
 

5.4 กรณีเป็นโครงการวจัิยที่มีการเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพ ใหป้ฏบิัตติาม
ระเบยีบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพแหง่ชาตวิา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ถงึทรัพยากรชวีภาพ
และการไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนจากทรัพยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554 ทัง้นี้
ใหจั้ดสง่เอกสารการอนุมัตเิพือ่ประกอบการท าสญัญา 



5.5  ใหจั้ดส่งเอกสารยนืยันการไม่ตดิคา้งงานวจัิยของอาจารยท์ีป่รกึษา
ทุกคนที่ได รั้บทุนอุดหนุนการวิจั ย ใดๆ  ในระบบ NRPM ส าห รับ
ปีงบประมาณ 2553 – 2556 และ กรณีตดิคา้งงานวจัิยในระบบ NRPM 
ของปีงบประมาณ 2557 – 2558 ใหจั้ดสง่หนังสอืรับรองศักยภาพของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
 

5.6 หน่วยงานทีเ่ป็นคู่สัญญา จะตอ้งเปิดบัญชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) รายโครงการแยกตา่งหากจากบัญชอีืน่ เพือ่สะดวกในการ
ตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว ่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที่ 2) และตอ้งแสดงบัญชี

รายการรับจ่ายของ แผนงบประมาณโครงการโดยละเอยีดเมือ่สิน้สดุของ
โครงการวจัิย 



5.7 กรณีหน่วยงานไดรั้บการยกเวน้ภาษี ใหแ้สดงหลักฐานการยกเวน้ภาษี
หรอืท าหนังสอืยนืยัน จากหน่วยงานว่าไดรั้บการยกเวน้ภาษี จ านวน 2 ชดุ 
ทัง้นี้หากไม่ไดรั้บการยกเวน้ใหแ้นบส าเน าบัตรประจ าตัว ผูเ้สียภ าษีของ
หน่วยง าน จ านวน 2 ชุด พรอ้มอากรแสตมป์รอ้ยละ 0.10 บาท ของ
งบประมาณทีไ่ดรั้บในแตล่ะโครงการ 



6. ผลงานทีต่อ้งสง่เมือ่ส ิน้สดุการวจิยั 
 

6.1 วทิยานิพนธ ์ซึง่ระบุขอ้ความเป็นกติตกิรรมประกาศในวทิยานิพนธว์่า 
“ไดรั้บทนุอดุหนุน การวจัิยระดับบัณฑติศกึษาจากส านักงานคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิประจ าปี 2559” จ านวน 1 เลม่ 
6.2 หลักฐานการอนุมัตวิทิยานพินธ ์พรอ้มส าเนา 2 ฉบบั 
6.3 แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
จ านวน 1 ชดุ 
6.4 น ารูปภาพหรือคลปิวีดีโอที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจัิย พรอ้มค าบรรยาย
เกี่ยวกับผลงานวิจัย ประมาณ 5 บรรทัด ขึ้น เ ว็บไซต์ http://thai-
explore.net ของส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(สง่ผลงานวจัิย ที่
ไดอ้พัโหลดขึน้เว็บไซต ์1 ชดุ) 
 



6.5 แผ่น CD บันทกึขอ้มูลวทิยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามฯ (ในรูปไฟล ์.doc และ .pdf) จ านวน      
2 แผน่ 
6.6 ส าเนาผลงานที่ได รั้บการตีพิมพ์ในวารสารทั ้งในประเทศและ
ตา่งประเทศและ/หรอืผลงานทีน่ าเสนอในการประชมุสมัมนาวชิาการ จ านวน 
2 ฉบบั ทัง้นีใ้หจั้ดสง่ ภายใน 45 วัน นับจากวทิยานพินธไ์ดรั้บอนุมัต ิ
 

7. การแจง้ผลการพจิารณา 
ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) จะประกาศผลการพจิารณา
โครงการวจัิยประมาณเดอืนมกราคม 2559 ทัง้นี้ วช. ขอสงวนสทิธิไ์มส่ง่คนื
โครงการวจัิยทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุน 



ทนุความรว่มมอืไทย-ตา่งประเทศ 

1. ทนุความรว่มมอืไทย-ญีปุ่่ น (JSPS) 

2. ทนุความรว่มมอืไทย-เยอรมัน (DFG) 

3. ทนุความรว่มมอืไทย-เกาหล ีทนุความรว่มมอื-ไทย-จนี (NNSFC) 

4. ทนุความนรว่มมอืไทย-จนี (ไหหนาน) (STDHP) 

5. ทนุความรว่มมอืไทย-จนี CASS 

6. ทนุความรว่มมอืไทย-อนิเดยี (ICSSR) 

7. ทนุความรว่มมอืไทย-จนี (SHANZHI)(SASS) 

8. ทนุความรว่มมอืไทย-เกาหล ี(KRF) 

9. ทนุความรว่มมอืไทย-เวยีดนาม (MOST) 

10.ทนุความรว่มมอืไทย-จนี (HQU) 

 

 



ปีงบประมาณ 2559 วช. ไดร้บั 

วจิยัมุง่เป้า(คอบช.)   1000  ลา้นบาท 
 

ทา้ทายไทย   

วาระแหง่ชาต ิ
1000  ลา้นบาท 
 



โครงการทา้ทายไทย (Grand Challenges Thailand) 

•       1) ดา้นอาหารและการเกษตร     เชน่    การเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑอ์าหารไทยในเวที
โลก   อาหารเพือ่สขุภาพ   การปรบัตวัของการเกษตรกรรม 

• 2) ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม    เช่น   ประเทศไทยกบัการเป็นศูนยก์ลางการผลติ
พลงังานชวีภาพ     การแกป้ญัหาหมอกควนัในภาคเหนอือยา่งย ัง่ยนื   การสรา้งมลูคา่จากความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

• 3) ดา้นคณุภาพชวีติและสงัคม     เชน่      แผนงาน “Active and Productive aging” 
เพือ่การรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ   การพฒันาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรก             
( Better child for better Thai )  

•     4) ดา้นเศรษฐกจิ     เชน่   การสรา้งรายไดจ้ากนวตักรรม   การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและ
แกป้ญัหาคอรปัช ัน่ในการบรหิารราชการ   การพฒันาบทบาทเศรษฐกจิไทยในประชาคมอาเซยีน 

•     5) ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ   เช่น  แผนงาน “ไทยปลอดพยาธใิบไมต้บั”   เพือ่
การป้องกนัและควบคุมโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดอียา่งย ัง่ยนื     เพือ่ใหป้ระเทศไทย
ปลอดจากพยาธใิบไมต้บั การตรวจกรองและวนิจิฉยัโรคมะเร็งทีส่ าคญัต ัง้แต่ในระยะเร ิม่แรก       
การเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยข์องเอเชยี   คนไทยสขุภาพดจีากโภชนาการและชวีติทีด่ ี  การ
พฒันาการแพทยเ์ชงิระบบ   เป็นตน้ 



โครงการวจิยัตามนโยบายรฐัและระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ  

ประกอบดว้ย 6 กลุม่เร ือ่ง ดงันี ้ 

1) Food Valley 

2) การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอาหารครวัไทยสูค่รวัโลก 

3) งานวจิยัพลงังานทดแทน (ความรว่มมอืไทย-ตา่งประเทศ)  

4) การพฒันาเทคโนโลยดีา้น IT เพือ่กา้วสูภ่าคเศรษฐกจิดจิติอล 

5) การเชือ่มโยงเครอืขา่ยระบบคมนาคมขนสง่ 

6) ยานยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอรี ่



รายละเอยีดตดิตอ่ 
www.nrct.go.th 

หรอื 
กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจิยั 

 

Thank You 
 

http://www.nrct.go.th/

