
ภาพแสดงโครงสร้างและการจัดสรรงบประมาณด้านววน. แก่หน่วยงานวิจัยในระบบววน. 

ส่วนที่ 1 



หมายเหตุ: ตั้งแต่กลางงป.2563 เพิ่ม P17:การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 



การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 

 งบประมาณแบบ Strategic Fund (SF)  
 ผ่านหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) 

ประกอบด้วย  (7 PMU) 
1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  
3. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)  
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 



หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม  
(Program Management Unit : PMU)  



แพลตฟอร์มการด าเนนิงานเชิงยุทธศาสตร์ และ PMU ที่รับผิดชอบ 

Note P17: การแก้ปัญหาวิกฤตของ
ประเทศ วช. รับผิดชอบประเด็นภัย
แล้งและวิกฤตน้ า / การรองรับ 
COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ 



หมายเหตุ: โปรแกรมตัดขวาง (โปรแกรมท่ีบูรณาการหรือสนับสนุนแพลตฟอร์มต่างๆ )  
P16: ปฏิรูประบบอววน. มี บพท. & บพข. รับผิดชอบหลัก  
P17: การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ มี บพท. บพข. วช. สวรส. และ NIA รับผิดชอบหลัก 



นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้องกับ 
แผนด้านววน. 2563-2565 ในปัจจุบัน 

กล่าวได้ว่าแผนด้านววน. ในปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงกับแผนที่ส าคัญดังนี้ 
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ประเด็น 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
• แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
• แผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจจากสถานการณ์ COVID19 (พ.ศ.2564-

2565)  
• นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคม จากผลกระทบ COVID19 
• แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ (พ.ศ. 2564-2570)  
 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

1. สร้างและผลิตก าลังคนด้าน 

ววน. 

O1.1: ใช้ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อให้ประเทศมีก าลังคนของระบบววน.

รองรับการพัฒนาประเทศ  

(KR1.1.1-1.1.4) 

1) สร้างนวัตกรรมการพัฒนาก าลังคนให้มี

คุณภาพ 

2) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิต

สมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของ

ประเทศ  (เน้น10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย) 

ตัวอย่างแผนงานวิจัยที่น่าสนใจตามแผนววน.2563-2565  
(ฉบับปรับปรุง งป.2565)  

PMU หลัก:                  PMU ที่เก่ียวข้อง:   



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
2. ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น
ระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจสั งคมของ
ประเทศ  

O1.2: ใช้ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้มีก าลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่นวัตกรรม เช่น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) 
(KR1.2.1) 

1) พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการ

บัณฑิตของพ้ืนที่ EEC                                   

2) พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่

สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม                                        

3) ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัย

ร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

ในพ้ืนที ่EEC                                        

(เน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพ้ืนที่ EEC) 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต  (Re-skill/Up-skill) 

O1.3: ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างก าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึง เพื่ อสร้ างบัณฑิต การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต การ
พัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill)และ
การเพ่ิมทักษะ (Re-skill) 

(KR1.3.1-1.3.5) 

1) การยกระดับระบบการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต 
2) การ Re-skill/Up-skill ก าลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3) การพัฒนาครูและระบบการสร้างครู 
4) การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ เป็น
ฐานการขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)  

O1.4: พัฒนาก าลังคนที่สามารถสร้าง
พัฒนาเครื่องมือทาง AI และท างานโดย
ใช้เทคโนโลยี AI และส่งเสริมการใช้ AI 
เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
KR1.4.1-1.4.3  

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)  
2) การวิจัยและนวัตกรรม ก าลังคนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์         

5. งานวิจัยขั้นแนวหน้า 
(Frontier Research) และการ
วิจัยพื้นฐาน (Basic 
Research) 
 

O1.5: พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย 
สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
โจทย์ท้าทายในอนาคต 
KR1.5.1-1.5.5  
 

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 
Quantum 
2) การสร้างโอกาสและความสามารถในการ
เข้าสู่การวิจัยข้ันแนวหน้าอวกาศและดารา
ศาสตร์  
3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
และสมรรถภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21ด้าน
มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

6.พัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐาน

ทางการวิจัยที่ส าคัญ 
6a. พัฒนาและใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการวิจัย และระบบ
นิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศ  

O1.6a: พัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจัย หรือในเสกลใหญ่ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และความมั่นคง และพัฒนาระบบนิเวศ
ด้านวิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
KR1.6a.1-1.6a.6 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยโดย
เฉพาะที่เป็น Big Science ซึ่งสามารถรองรับ
ทั้งการวิจัยขั้นสูง รวมไปถึงโจทย์ความท้าทาย
ในระดับโลก 

6b.ยกระดับสถาบัน/ศูนย์วิจัย 
ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  

O1.6b: ยกระดับศักยภาพสถาบัน/
ศูนย์วิจัยให้ทัดเทียมกับมาตรฐาสากล
ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
KR1.6b.1-1.6b.3 
 

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสถาบัน
ความรู้และสถาบันวิจัยสู่มาตรฐานสากล 



PMU หลัก:                      PMU ที่เกี่ยวข้อง:   

Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
7. โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร  

O2.7: ใช้ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อจัดการปัญหาท้าทายของประเทศใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการเกษตร และบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  
KR2.7.1-2.7.3 

1) Zero waste 
2) PM2.5 
3) Water Security 
4) Climate Change  
5) Food Security 
6) อื่นๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรน้ า / การลด
มลพิษ / ขยะพลาสติกในทะเล / การลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ / ผลกระทบการใช้พลังงานต่อ
สิ่งแวดล้อม 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

8 .  สั ง ค ม สู ง วั ย  ( Aging 
Society)  

O2.8: ใช้ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้
อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคม
สูงวัย 
KR2.8.1-2.8.6 
 

1) การพัฒนาคนวัยเกษียณให้เป็นพลัง 
2) การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าระหว่าง
วัยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย 
3) การเตรียมความพร้อมจากวัยแรงงานเข้าสู่
สังคมสูงวัย 
4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม
ที่เป็นมิตรส าหรับผู้สูงวัย 
5) อื่นๆ  อาทิ  การจัดระบบบริการทางสังคม / 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการ
ด ารงชีวิต (Assisted living)/ ระบบ
สาธารณสุขและบริการส าหรับประชากรทุกช่วง
วัย / นโยบายและมาตรการ ทางการเงินการ
คลัง นโยบายครอบครัว เพื่อสังคมสูงวัย 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

9.  สั งคมคุณภาพและความ

มั่นคง 
9a. แก้ไขปัญหาท้าทายและ
ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านสังคมและความมั่นคงทุก
มิติ 

O2.9a: พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายสังคม 
พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นขัดแย้งความ
รุนแรง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การแพทย์ สุขภาพและสาธารณสุข 
และความมั่นคงทุกมิติ  
KR2.9a.1-2.9a.4 

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพ 
2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 
3) การวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคง สังคม
สมานฉันท์ ลดความรุนแรง และส่งเสริม Open 
Society 
4) การวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ยุติธรรม  

9b. ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคม
มนุษย์อย่างรอบด้าน 

O2.9b: . ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมมนุษย์
อย่างรอบด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายและ
ยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
KR2.9b.1-2.9b.2 

1) การวิจัยด้านสังคมมนุษย์อย่างรอบด้าน  
2) การวิจัยด้านสร้างสรรค์งานศิลป์ 
3) การวิจัยด้านสุวรณภูมิศึกษา 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
10.ยกระดับความสามารถการ
แข่งขัน และวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศ (RDI for 
New Economy and 
Defense Industry) 

PMU หลัก:                   PMU ที่เกี่ยวข้อง:   



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
10a. ยกระดับความสามารถการ
แข่งขัน และวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อการพ่ึงพาตนเอง
ในระดับประเทศในอตุสาหกรรม
เป้าหมายอื่น ประเภท Non - 
BCG  
 

O3.10a: ยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นในประเภท  Non 
- BCG 
KR3.10a.1- 3.10a.4 

1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
กระแสใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิง อุตสาหกรรม
ความมั่นคง  / ระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า / รถ และ เรือ     
เป็นต้น 

10b. ยกระดับความสามารถ
การแข่งขัน และวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ เพื่อการพ่ึงพา
ตนเองในระดับประเทศ ประเภท 
BCG  

O3.10b: ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนา BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตร
และอาหาร / สุขภาพและการแพทย์  
KR3.10b.1- 3.10b.4 
 

1) BCG in Action เกษตรและอาหาร  
2) BCG in Action สุขภาพและการแพทย์  
3) การยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร 
4) การวิจัยด้าน Genomics  ประเทศไทย 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

10c.วิจัยและสร้างนวัตกรรม
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัล
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

O3.10c: ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการหุ่นยนต์ และ AI ดิจิทัลเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน 
KR3.10c.1-3.10c.2 

1) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
AI & Robotics  
2) การวิจัยด้าน Digital Technology & 
Digital Economy เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
การแข่งขันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน
ด้าน Digital Transformation 

11.สร้างและยกระดับศักยภาพ
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ 

O3.11a: พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 
KR3.11a.1-3.11c.1 
 

1) การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ Start-Up 
2) การพัฒนาระบบนิเวศและนวัตกรรม 
3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยาน
วิทยาศาสตร์ / ระเบียงเศรษฐกิจ EECi / เมือง
นวัตกรรมอาหาร   
 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

12. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพและบริการ
ระดับชาติ (National Quality 
Infrastructure & Services: 
NQIS) ส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและภาคบริการที่
ส าคัญของประเทศ  
 

O3.12: ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและ
บริการ (NQI) ตามแนวทางสากลส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและภาคบริการที่
ส าคัญของประเทศ  
KR3.12.1-3.12.2 

1) การพัฒนา NQI และภาคบริการที่ส าคัญของ
ประเทศ อาทิ First S-Curve : อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / 
สินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร / ยานยนต์แห่ง
อนาคต 
New S-Curve ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสหกรรม / 
การบินและโลจิสติกส์ / เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ / อุตสาหกรรมดิจิทัล / อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
2) การพัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
มาตรฐานคุณภาพระดับโลก  
3) การพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพของสินค้าไทย
ให้ได้รับการยอมรับมาตรฐานทัดเทียมระดับ
นานาชาติ 



PMU หลัก:                   PMU ที่เกี่ยวข้อง:   

Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

13. พัฒนานวัตกรรมส าหรับ
เศรษฐกิจฐานราก และ ชุมชน
นวัตกรรม โดยใช้ ววน.  

O4.13: เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่น  และสร้ างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
เพื่ อลดความ เหลื่ อมล้ า  รวมทั้ ง การ
พึ่ งตนเองและการจัดการตนเองตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
KR4.13.1-4.13.6 

1) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก/เศรษฐกิจท้องถิ่น 
2) การวิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี
และลดความเหลื่อมล้ า 
3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพ้ืนที ่
4) การพัฒนาย่านสร้างสรรค์จากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 
5) การวิจัยประยุกต์ใช้ Appropriate 
Technology เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และลดความ
เหลื่อมล้ า 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 

14. ขจัดความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย า โดยใช้ 
ววน.  

O4.14: ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ /ยกระดับ
รายได้ส าหรับคนจน 
KR4.14.1- 4.14.2 

1) การวิจัยและพัฒนาระบบคัดกรองและ
ช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
2) การวิจัยและโมเดลการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการ
ด ารงชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
เบ็ดเสร็จและแม่นย า 
3) การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ผลิตในพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จให้ครบห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) เพื่อขจัดความยากจน และใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและนวักรรมที่มี 
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15. พัฒนาเมืองน่าอยู่และการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญ 
โดยใช ้ววน. (Smart 
City/Livable City) 

O4.15: พัฒนาและใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางในภูมิภาคและเชื่อมโยงความ
เจริญสู่ชนบท  
KR4.15.1- 4.15.8 

1) การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Education Sandbox)  
2) การพัฒนาเมืองเพื่อกระจายความเจริญและ
ลดความเหลื่อมล้ า 
3) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงภูมิภาค
และเชิงพ้ืนที ่เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
4) การวิจัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด
ชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเชิง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 



ภาพแสดงพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานตามโปรแกรมการวิจัยที่ 13-15 ของ บพท.  



• ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
    Program 16: ปฏิรูประบบ อวนน.  
    Program 17: การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ (อนุมัติโดย กสว. ตั้งแต่
วันที่ 10 เม.ย. 2563)    
  

โปรแกรมตัดขวางที่มีเป้าหมายเชิงบูรณาการ 
หรือสนันสนุนแพลตฟอร์มต่างๆ 
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16. ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อววน.)  (Deep Science & 
Technology Innovation 
Platform)  

O16: พัฒนาระบบ อววน. เพื่อให้
เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อความต้องการ
ของประเทศด้วย ววน.  
KR16.1- KR16.5  

1) หลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน 
(Real sector linkage: R&D, tech transfer, 
curriculum) พื้นที ่EECI (เน้น 10 มหาวิทยาลัย)  
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ
เพื่อยกระดับและพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของไทย (Global 
Partnership Fund) ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
3) การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนด้าน ววน.                   
4) การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ผ่าน
กองทุนววน. ในรูปแบบ Multiyear, Block grant                                     
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ติดตามและ
ประเมินผล อววน. โดยใช้ AI 



Program เป้าหมาย (Objective) ตัวอย่างแผนงานวิจัย 
17. การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน
ของประเทศ (National Crisis 
Management)  

O17a: ประเทศไทยมีความสามารถในการ
จัดการและฟื้นตัว (Resilience) อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อการเกิดภาวะวิกฤตเร่งด่วน
ของประเทศ 
KR17a.1 - 17a.4  
 
O17b: ประเทศไทยมีศักยภาพในการ
พ่ึงตนเองด้านความรู้ ก าลังคนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านววน. เพื่อสนับสนุน
การจัดการภาวะวิกฤตเร่งด่วน และการฟ้ืน
ตัวหลังภาวะวิกฤต 
KR17b.1 - 17b.2 
 

1) การบูรณาการจัดการการระบาดและ
ผลกระทบของโรคโควิด -19 
2) การแก้ปัญหาภัยแล้งและวิกฤตน้ า 
 
 
 
 



ตัวอย่างประเด็นวิจัย Program17: COVID-19  
• การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการพัฒนาระบบการสรา้งความสามารถใน
การรองรับสถานการณ์วิกฤต 
• การสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในการตอบสนองตอ่การระบาด COVID-19            
แบบบูรณาการ 
• อุตสาหกรรมการแพทย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต Vaccine การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 
• การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยในการรักษาและปอ้งกันโรคอุบัตใิหมจ่ากเชื้อไวรัส COVID-19 
• การกระตุ้นเศรษฐกจิในระยะสัน้ของวิสาหกจิฐานนวัตกรรม (SMEs/Start-Up) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากCOVID-19 
• การสร้างแผนธรุกจิเพือ่สร้างเศรษฐกจิฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจน 
• นโยบายด้านเศรษฐกจิ สังคม และการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด19 



ตัวอย่างประเด็นวิจัย Program17: ภัยแล้งและวิกฤตน้ า  
• มาตราการจูงใจการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพเชิงพืน้ที่ 
ศักยภาพน้ า และสภาพภมูิอากาศ  (อาทิ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เช่น 
มาตรการช่วยเหลอื และการชดเชย/ การถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ)   
• การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบภัยแล้ง (อาทิ การศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การคาดการณ์เฝ้าระวัง เตือนภัยวิกฤตภัยแลง้ / การพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสมกบั
สภาพทรัพยากรน้ าภูมิประเทศ / การปรับปรุงประสทิธิผลของกลุม่ผูใ้ช้น้ า (ด้านความต้องการน้ า) 
บนฐานข้อมูลทรัพยากรน้ า การสร้างระบบเครือข่ายอาสาสมัครและฐานข้อมลูเครือข่าย)  
• การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง (อาทิ การวิจัยการจดัหาน้ าสะอาดเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยแลง้ 
/ การวิจัยเพื่อใช้การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร / การส่งเสรมิการเรียนรู้ในเรื่องการจดัการ
ภัยแล้งต่อภาคส่วนต่าง ๆ )  
• การจัดการหลงัเกดิภยัแล้ง (อาทิ การถอดบทเรยีนจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหาร
จัดการภัยแลง้เชิงพื้นท่ี / การจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนฟื้นฟูหลงัภัยแลง้) 



แหล่งข้อมูลเพิม่เติมแผนด้าน ววน. 

หมายเหต:ุ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะ เมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 

ห้ามใช้อ้างอิง 

เข้าดูได้ที:่ Website สกสว. 



ประเภททุนวิจัย (ในระบบววน.) ที่คาดว่าจะเปิดรับในปีงบประมาณ 2565  
(1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565)  

 
1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
2. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
(บพข.) 
3. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)  
4. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund กองทุนส่งเสริมววน. 
7. ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

ส่วนที่ 2 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือ แผนงาน (ย่อ) – วช. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P5: เส้นทางอาชีพนักวิจัยฯ 
งป.2566  

P7: ทรัพยากรธรรมชาติ สวล. 
และการเกษตร งป.2566 & 
P17: ภัยแล้งและวิกฤตน้ า 

P9a: การจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ งป.2566 



ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – วช. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P17: แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน 
(Covid-19) งป.2566 

P8: สังคมสูงวัย งป.2566 

P9: สังคม คุณภาพ และความ
มั่นคง งป.2566 & P16: ปฏิรูป
ระบบอววน. (เชื่อมไทย/โลก) 

P7: สัตว์เศรษฐกิจ งป.2566  

ทุนความร่วมมือวิจัยตปท.* 
(NRCT-JSPS) งป.2566 

หมายเหตุ: * ทุนความร่วมมือวิจัยตปท. ได้แก่ NRCT-NSFC  / NRCT-KETEP / IRN / Newton Fund และทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัยตปท. ได้แก่ NRCT-NRF / NRCT- ICSSR / NRCT – CASS คาดว่าไม่มีการเปิดรับในปีงบประมาณ 2565  



หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย 
หรือ แผนงาน (ย่อ) – บพข. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P10: BCG : กลุ่มเกษตรและ
อาหารมูลค่าสูง สุขภาพและ
การแพทย์ พลังงานเคมีและ
วัสดุชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน / Non-BCG: กลุ่ม
ระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติ งป.2565 (#2)  

 
 

P10: BCG /Non-BCG และ
กลุ่มด้านที่เกี่ยวข้อง งป.2566  



ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – สวก. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P10: (9 แผนงาน) : แก้ปัญหา
เกษตรกร / สมุนไพรไทย / เกษตร
แม่นย าสูงและเกษตรอัจฉริยะ / สัตว์
เศรษฐกิจ / บริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร / พืชเศรษฐกิจ / เกษตร
และอาหารแปรรูป / Food Security 
& Nutrition Security / อาหารแห่ง
อนาคต) งป.2566 

P10: แผนงาน.................................
งป. .......(รอบ1) (รอจัดสรรงบเหลือ) 

P7: แผนงาน.................งป........  
     (รอจัดสรรงบเหลือจ่าย) 



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  

ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – บพค. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P1: WIL / P2: EEC / P3: 
Reskill/Upskill & การพัฒนาพ้ืนท่ี
และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ฯ 
งป. 2565 

P4: แผนงานปัญญาประดิษฐ์ (AI for 
all) งป. 2565 

P5: แผนงาน Frontier Research 
งป.2565 

P16: แผนงานพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือนานาชาติ งป.2565  

P17: แก้ไขปัญหาวิกฤติประเทศ 
งป.2565 



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพืน้ที ่

ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – บพท. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

P13: ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน งป.2565 

P13: มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่ 
งป.2565  

P15: เมืองน่าอยู่ งป.2565 

P15: พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
EDUCATION SANDBOX (FS.) งป.2565 

P17: ตัวแบบเชิงธุรกิจเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจงป.2565 (FS.)  



ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund)  
กองทุนส่งเสริม ววน. (จัดสรรผ่าน ม.มหิดล)   

ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – กองทุน ววน. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

ทุนวิจัย Basic Research Fund 
(MU.FF.BRF) 9 แผนงาน งป. 2566 
- (ATMP) / Vaccine / Immunology 
/ Biologics 
- Emerging Infectious Diseases  
- Aging Society / Gerontology 
- Drug Discovery 
- AI / Medical Devices / Medical 
Robotic 
- SSHA 
- เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย 
- NDFR 
- มุ่งเป้าหมายทางด้านการแพทย์ 

 
 



ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม (สป.อว.)   

ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – สป.อว. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย
ของอาจารย์รุ่นใหม่ งป.2565 (FF) 

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
งป.2565 (FF) 

แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 
สถาบันอุดมศึกษา งป.2565 * (SF) 

หมายเหตุ: * อาจไม่ใช่รูปแบบทุนวิจัย เป็นลักษณะโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัโดยตรง รอปลัดกระทรวงอนุมัตแิผน ธ.ค. 64 (ถ้ามี) 



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – สวรส. 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข                         
P9a: แก้ปัญหาท้าทายและยกระดับ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านสุขภาพ 
สังคม และความมั่นคงทุกมิติ 
(ยาและเวชภัณฑ์ / เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ / ก าลังคนด้านสุขภาพ / 
ระบบบริการสุขภาพ / ข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ ฯ งป.2566 * 

P8: กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้สูงอายุ 
เด็ก วัยรุ่น คนพิการ ฯ) งป.2566  

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างรออนุมัติกรอบงานวิจัยภายใต้โปรแกรม 



เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล  
ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – เงินรายได้ MU 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  

ทุน New Discovery 
Frontier Research (NDFR.)  

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(MUPD) 

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม (MU-MRC) 
และทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยขนาด
เล็ก (MU-Mini RC)  



ชื่อประเภททุน/โปรแกรม/กรอบวิจัย
หรือแผนงาน (ย่อ) – เงินรายได้ MU 

ต.ค. 
64  

พ.ย.   
64 

ธ.ค. 
64  

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย 
65 

ก.ค.
65 

ส.ค 
65 

ก.ย. 
65 

ทุนเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย
ด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีว
วัสดุ (MU-KMUTT) 

ทุนอพ.สธ. – มหิดล 

ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัย
ต่างประเทศ (MU-GPI) 

ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับ
ภาคเอกชน (Pre - Seed 
Fund) 

ทุนสนับสนุนเคลื่อนย้ายฯ 
 (Pre-Talent Mobility) 



แนวทางการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ และเกณฑ์การพิจารณา
โครงการ  ในที่นี้ขอน าเสนอแนวทางการพิจารณาของ 5 แหล่งทุนภายนอกที่นักวิจัย
ของส่วนงานนิยมส่ง ได้แก่   
• ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
• ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) -  สวก. 
• หน่วยบริหารจัดการทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(บพข.)  
• หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพฒันาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
• หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพฒันาระดับพื้นที่ (บพท.)  

 



ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย (วช.) 

ที่มา: คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) (มิถุนายน 2564)  



Flowchart: ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (วช.)  



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

หมายเหต:ุ 1) โครงการควรมีTRLเริ่มต้นระดับ3 โดยคาดหวังระดับ4-7 เมื่อแล้วเสร็จ 
              2) ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเมื่อได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป  
ที่มา: คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (มิถุนายน 2564)  



❖ การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
1) กรณีข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น นักวิจัยจะต้อง
พัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้
ตรวจสอบทางวิชาการ  
2) กรณีข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ไม่ผ่านการพิจารณา วช. จะแจ้งผลการ
พิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ใน
ระบบ NRIIS เพื่อนักวิจัยสามารถน าไปพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อย่ืนขอ
ทุนในโอกาสต่อไป  
❖ อนุมัติ จัดท าสัญญา  

แนวทางการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของ วช.   

ที่มา: คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (มิถุนายน 2564)  



แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

หมายเหต:ุ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะเมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 



ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย  (สวก.) 

มี 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
• การตรวจสอบเอกสารจากระบบ NRIIS หรือ EPMS แล้วแต่กรณ ี
• การพิจารณาโครงการเบื้องต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการ

วิจัยเบื้องต้น (ต้องได้รับคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)  
• เมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะเป็นขั้นการพิจารณาปรับปรุง

ข้อเสนอโครงการ และการกลั่นกรองโครงการ (Peer Review) โดยมี
คณะท างานในแต่ละชุด  

• ประกาศผลการพิจารณาโครงการผ่าน / ไม่ผ่าน และแจ้งผลนักวิจัย 



ที่มา: คู่มือเจ้าหน้าที่ส านัก
สนับสนุนงานวิจัย สวก. 



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)  

• ความเหมาะสมของชื่อโครงการ  
• ศักยภาพและความเหมาะสมของคณะผู้วิจัย 
• วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน  
• ความครบถ้วนในองค์ความรู้เบื้องต้นของโครงการ 
• ระเบียบวิธีวิจัย แผนปฏิบัติงาน Output/Outcome มีความชัดเจน สามารถใช้

ประโยชน์ได้จริง 
• ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโครงการ โอกาสส าเร็จ และการน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
• ความเหมาะสมของงบประมาณ 
• ความซ้ าซ้อนกับโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นๆ  
ที่มา: คู่มือเจ้าหน้าทีส่ านักสนับสนุนงานวิจัย สวก. 



แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร     
(องค์การมหาชน) 

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะเมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 



ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย: หน่วยบริหารจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

• การคัดกรองเบื้องต้น (Screening) โดยส านักประสาน/คณะอนุกรรมการ 
• การประเมินด้านเทคนิค (Technical review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน  
• การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการแผนงานแต่ละกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ     

แบ่งเป็น 2 กรณี  
      - โครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท เสนอคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) เพ่ือรับทราบ 
      - โครงการมากกว่า 10 ล้านบาท เสนอคณะท างานด้านผลกระทบและธุรกิจ เพ่ือ
ประเมินความสามารถผู้ประกอบการและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/สังคม ก่อนอนุมัติ  

ที่มา: เกณฑ์การพิจารณาโครงการ บพข. (เข้าถึงได้ท่ี: https://pmuc.or.th/?page_id=2830)   



Flowchart: ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย (บพข.) 



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น (Screening):  
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

• ข้อเสนอโครงการมีเป้าหมายชัดเจนตรงกับเป้าหมายของแผนงาน บพข.  
• มีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ (in cash) ร่วมใน

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
• ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่จะพัฒนา (Technology readiness level:TRL) 

เริ่มต้นต้องไม่น้อยกว่า 4 โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี  
• หัวหน้าโครงการต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบที่เหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง

ที่เสนอขอรับทุน  



ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (20 พ.ค.2564)  

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL) 



แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะเมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 



แนวทางพิจารณาข้อเสนอการวิจัย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

1) ข้อเสนอการวิจัยเป็นไปตามเงื่อนไข วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน 
2) ความสมบูรณ์ของแผนการด าเนินการ ประกอบด้วย โครงสร้างคณะท างานที่
รับผิดชอบซึ่งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     และต้องมีหนังสือยืนยันความร่วมมือหรือแผนความร่วมมือระหว่างผู้รับทุนกับ
สถานประกอบการ* หรือ ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการวิจัย  
3) ความเหมาะสมของแผนการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าสามารถส่งมอบผลการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องส่งมอบตามเป้าหมายโปรแกรมการวิจัย 
4) ความพร้อมและประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย 

หมายเหตุ:*โปรแกรม1: In cash>50% ของโครงการน าร่อง โปรแกรม3: In cash>20%  



แหล่งข้อมูลเพิม่เติม (บพค.)  

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะเมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที ่

มี 2 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
1. การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้น และเกณฑ์การพิจารณา  
2. การพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด และเกณฑ์การพิจารณา 
 
โดยข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการเชิญให้น าเสนอ
โครงการ หรือร่วมอบรม workshop กับคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
ข้อเสนอการวิจัยโดยละเอียด ให้มีคุณภาพและสอดคล้องตาม OKRs ของแผนงาน 
 
หมายเหต:ุ เกณฑ์การพิจารณาเฉพาะ ขึ้นอยู่กับประกาศทุนแต่ละแผนงานด้วย  



เกณฑ์การพิจารณาทั่วไปของข้อเสนอการวิจัย  
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  

• ควรเป็นโครงการต่อเนื่องหรือมีฐานจากงานเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ 
• มีภาคีเครือข่ายและกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ 

สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
• มีกระบวนการท างานที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม        

(Learning & Innovation Platform) Output ชัดเจน สอดคล้องกับ OkRs 
• มีความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

และโอกาสความส าเร็จของงานวิจัย อาทิ ศักยภาพคณะผู้วิจัย ทุนการท างานเดิม
ในพื้นที่ของคณะนักวิจัย 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีหนังสือยืนยันความร่วมมือจากภาคีในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะเมนูงานวิจัย (https://en.mahidol.ac.th/th/guidelines) 



ทุนสนับสนุนจากส่วนงาน :  
บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมฯ  



ที่มา: เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย              เอกสารเผยแพร่ (https://op.mahidol.ac.th/ra/) 



ที่มา: เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย                เอกสารเผยแพร่             (https://op.mahidol.ac.th/ra/) 




