
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

ประกำศรบัข้อเสนอโครงกำรวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Full Proposal)                                           
เพือ่ตอบโจทย์แผนงำนส ำคัญของ วช. 

ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
จากการที่ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน

วัตถุ ด้านจิตใจ ค่านิยมและความประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เกิดปัญหาส าคัญ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของพื้นดิน แหล่งน้ าและอากาศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอย ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลเสียที่
จะเกิดข้ึน โดยใช้แนวคิดส าหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียน
ทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดข้ึนให้เหลือน้อยลง รวมทั้งยังได้ตระหนักถึงการปอ้งกนัและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึนในประเทศไทยอยา่ง 
PM 2.5 ซึ่งสามารถก่ออันตรายต่อสุขภาพได้หลายโรค นอกจากนี้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเป็นประเด็นที่เกิด
ข้ึนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  โดยปัญหาส าคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน คือ การขาดแคลนน้ า การเกิดน้ าท่วมไหลบ่าใน
ฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้ าเสีย  

นอกจากนี้จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาหลักของประเทศที่สมควรได้รับการแก้ไขใน
ส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคต โดยมองภาพในลักษณะที่ครบวงจร และครอบคลุมในทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในศตวรรษที่ 21 ประชากรผู้สูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
ซึ่งแปรผกผันกับประชากรในวัยแรงงานที่ลดลง และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ส่งผลถึงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ช้าลงรวมถึงระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ผู้สงูวัยยังมีไม่พียงพอต่อความต้องการในปัจจุบนั จึงต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ควรแก้ไขระบบสุขภาพ
ไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากรอบด้าน เพื่อให้ระบบบริการมีคุณภาพมากข้ึน รวมถึง
พัฒนาแนวทางปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เกิดแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงวัย สตรี เพศทางเลือก เพื่อ
ความเสมอภาคและความยุติธรรม ซึ่งคนทุกช่วงวัยควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
และมีคุณค่า และสามารถจัดการ ปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญทางสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม ด้วยองค์
ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาเพื่อตอบโจทยท้าทายของ ซึ่งส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอ านาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ 
นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  ได้มอบหมายให้เป็น “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program 
Management Unit  : PMU) ที่รับผิดชอบในแพลตฟอรม์ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทาย
ของสังคม โดยมีแผนงานส าคัญ ได้แก่  

1. โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
- FS 7: Zero Waste Thailand  
- FS 8: PM 2.5 
- FS 9: Water security  
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2.  โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 
- FS 10: Thailand Ageing Society  

3.  โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
- FS 11: Open Society Social Change 
- FS 12: ความปลอดภัยทางถนน 

จึงไดป้ระกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่ตอบโจทย์แผนงานส าคัญของ วช. 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ  ได้แก่ 

Zero Waste Thailand,  PM 2.5, ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า , Thailand Ageing Society,  Open 
Society Social Change และความปลอดภัยทางถนน 

2) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาตามแผนงานส าคัญของประเทศใหส้ามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 วช.จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานส าคัญของประเทศ ภายใต้กรอบการวิจัยที่ก าหนด  
โดยเน้นการวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรปูธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลพัธ์ที่เกดิข้ึนในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โดย วช. ได้ก าหนดกรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 

 โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร  
  
Objective:   

ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
Key Results:     
1. ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี และเพิ่มอัตรา  การน าขยะจาก

ทุกกระบวนการกลับมาใช้ข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
2. จ านวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง 
3. ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการขาดแคลนน้ าและอุทกภัยลงร้อยละ 50 
4. ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน 
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้

พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ในปี 2579 และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เทียบ
กับปี 2553 

6. อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศชายฝั่งลดลงร้อยละ 50 
จากปีฐาน 2557 
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FS 7: Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)    
 
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยเีกี่ยวกับการลดขยะ ให้เกิดต้นแบบการจัดการขยะ

อย่างยั่งยืนแบบบรูณาการ  
2.  เพื่อขับเคลือ่นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรม และขยะ

จากภาคการเกษตรทัง้ในระดบัพื้นที่และในระดับประเทศอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและท างานร่วมกบั
วิสาหกจิชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจัดการขยะในพืน้ที่  

3.  เพื่อพัฒนาธุรกจิต่อเนือ่งเพื่อเตมิเต็มระบบเศรษฐกจิหมนุเวียน และสร้างเครือข่ายอัจฉริยะสู่ต้นแบบการ
จัดการของเสียอย่างบูรณาการ  

4.  เพื่อพัฒนานโยบายและเครื่องมือการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกบัการจัดการขยะทุก
ประเภทบนบกและในทะเลใหส้ามารถน าไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
เป้ำหมำย  

การลดขยะบนบกและขยะทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ  
 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (Objective and Key result)  

Objective: สร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อลดขยะบนบก และ
ขยะทะเลในพื้นที่ต่างๆของประเทศ 

Key results:  
1. ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีที่รวบรวมสังเคราะห์เพื่อจัดการขยะ 
2. รูปแบบต่างๆในปี 2563 ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ/แนวทาง 
3. มหาวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทเอกชน ชุมชนท้องถ่ินเข้าร่วม 
4. โครงการแก้ปัญหาและทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อลดและจัดการขยะ ไม่น้อยกว่า  100  แห่ง ในปี 2564 และ

ขยายพื้นที่เป็นเท่าตัวในปี 2565 
5. อัตราการน าขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  
6. ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจัด-ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปีและลดขยะอุตสาหกรรม ร้อย

ละ 10 ต่อปี เทียบกับปีฐาน ปริมาณขยะในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมโครงการลดลง ร้อยละ 20 ในปี 2564 
และร้อยละ 50 ในปี 2565 
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กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการลดขยะ  

 

1. การสร้างนวัตกรรมทางสังคมเกี่ยวกับการลดขยะในพื้นที่/จังหวัดเป้าหมาย 
2. การสร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดขยะในพื้นที่/จังหวัดเป้าหมาย 
3.  เทคโนโลยีการลดขยะจากแหล่งก าเนิด และเทคโนโลยีการกั้นขยะตั้งแต่ 

ต้นทาง 
4. ต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะจากพื้นที่บนบกลงสู่แหล่งน้ า  
5. ต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกประเภทต่าง ๆ  

2. การขับเคลื่อนขยาย
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
แ ก้ ปั ญ ห า ข ย ะ ใ น
พื้นที่  

1. รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาขยะในพื้นที่  

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการลดและจัดการขยะในพื้นที่น าร่อง 
3. กลไกการแก้ปัญหาขยะชุมชน ขยะพลาสติก ขยะอุตสาหกรรมและขยะจาก

ภาคการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
ต่อเนื่องเพื่อเติมเต็ม
ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หมุนเวียน 

1. แพลตฟอร์มธุรกิจต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
2. การสร้างเครือข่ายอัจฉริยะสู่ต้นแบบการจัดการของเสียอย่างบูรณาการ 

 

4. น โ ย บ า ย แ ล ะ
เครื่องมือการจัดการ
ขยะ 

1. การพัฒนานโยบายและเครื่องมือการจัดการขยะในระดับชุมชนพื้นทีและ
ระดับประเทศ  

2. นโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการจดัการขยะให้ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความเข้าใจ ตระหนกั 
แ ล ะ มี จิ ต ส า นึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือแหล่งก าเนิดของเสียได้ในการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ 

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างจิคส านึกต่อการจัดการขยะ 

3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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FS 8: PM 2.5 
 
วัตถุประสงค์  

สนับสนุนการจัดการปญัหา PM2.5 เพื่อ Quality, Information and Communication ในประเทศ
ไทยอย่างบรูณาการ โดยใช้ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม  

 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (Objective and Key result)  

Objective: การลด PM2.5 ของประเทศอย่างบูรณาการ 
 

Key results:  
1. แผนที่น าทาง (Roadmap) การจัดการปัญหา PM2.5 ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม 
2. ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีที่รวบรวมสังเคราะห์เพื่อจัดการ PM2.5 ไม่น้อยกว่า 5 

รูปแบบหรือเรื่อง ทั้งเรื่องการลดปริมาณฝุ่นที่แหล่งก าเนิดหรือปริมาณฝุ่นที่เกิดข้ึนแล้ว รวมทั้งการป้องกัน
ผลกระทบต่อประชาชน 

3. แหล่งก าเนิด  PM2.5  เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาและทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อลดและจัดการ  PM2.5  ไม่
น้อยกว่า 20 แห่งในปี 2564 และขยายพื้นที่เป็นเท่าตัวในปี 2565 

4. ปริมาณ PM2.5 จากแหล่งก าเนิดลดลงร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 80 ในปี 2565 

 
กรอบกำรวิจัย 

เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. เ ทคโนโลยี แล ะ
นวัตกรรมเพื่อการ
ป้องกัน PM 2.5  

1. ต้นแบบเทคโนโลยเีพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพ 
2. การใช้เทคโนโลยียานยนต์ทีส่ะอาด 
3. ต้นแบบเทคโนโลยีและอปุกรณ์เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ PM 2.5 
4. อุปกรณ์ในการลดและการตรวจวัดปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 

2. การลดปรมิาณ 
PM 2.5 จาก
แหล่งก าเนิด  

1. แนวทางเพื่อลดการการเผาในทีโ่ลง่ ทั้งจากการเผาในพื้นทีเ่พาะปลกูพืช
เชิงเดี่ยวเพือ่ป้อนเข้าสูห่่วงโซ่อปุทานการผลิตอาหารในภาคเหนือตอนบนของ
ไทยและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมไปถึงหมอกควันพิษข้ามพรมแดน 

2. การลดปัญหาจากสาเหตุการเผาไหม้ของเช้ือเพลงิทั้งดเีซลและแกส๊โซฮอล์ ที่
เกิดข้ึนจากคมนาคมขนส่ง  

3. การลดการปล่อย PM2.5 จากอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากสารเคมีและอุตสาหกรรม 
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เรื่อง โจทย์วิจัย  

 4. วิธีการลดการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ได
ออกไซด ์(SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งมีสารปรอท (Hg), 
แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรอืโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบ์อน 
(PAHs) ที่เป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย ์

5. แนวทาง รูปแบบ และกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 

3. การเฝ้าระวังและ
ติดตาม และเตือน
ภัย สถานการณ์ 
PM 2.5  
 

1. ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจปรมิาณฝุ่นและก๊าซที่ผลิตจากโรงงานที่เกินมาตรฐาน 
2. ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ” (Air Quality Information 

Center) ของประเทศไทย 

 
 
FS 9: Water security (กำรวิจัยและนวัตกรรมเพือ่บรหิำรจัดกำรควำมม่ันคงทำงด้ำนน  ำ) 
 
วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูของระดบัปริมาณความต้องการและพฤติกรรมการใช้น้ าในภาคส่วน

ต่าง ๆ รวมถึงปริมาณน้ าต้นทุนทัง้ที่อยู่ในระบบบญัชีน้ าและที่ยังไม่อยู่ในระบบบัญชีน้ า ให้มีความละเอียด
แม่นย าเพื่อสนับสนุนการวางแผน และเป้าหมายการสร้างความมั่นคงทางน้ าในระยะยาว  

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ามารถวัดและติดตาม (near real-time) การใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งระบบที่ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการใช้น้ า ทั้งในด้านบรหิารจัดการความต้องการและระบบการแจกจ่าย
น้ าเพื่อลดความสูญเสีย และจัดการจัดเหมาะสมกับมูลค่าของน้ าในทุกภาคส่วน  

3. พัฒนาระบบพยากรณ์ล่วงหน้าทีม่ีความแม่นย าในระดบัพืน้ที่ และพัฒนากลไกและเครื่องมือสนบัสนุนการ
เพิ่มศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบบรหิารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติด้านน้ าใหเ้กิดข้ึนแบบมสี่วนจะ
ช่วยบรรเทาระดบัผลกระทบและความเสียหายได้อย่างมีนัยส าคัญ  

4. พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงของในมิติคุณภาพน้ าและสุขอนามัย
และสาธารณูปโภคในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเมืองและภาคบริการ ระบบนิเวศน์ เป็นต้น 

 
 

เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (objective and Key result) ของแผนงำนส ำคัญ 

Objective: สังคมมีความมั่นคงและมีความสามารถในการปรับตัวด้านการจัดการทรัพยากรน้ าเพิ่มสูงข้ึน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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Key results:  
1. ระบบสารสนเทศและแผนการบริหารความต้องการการใช้น้ าของทุกภาคส่วนทุกจังหวัดในปี 2565 
2. สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้ าของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริหาร

อย่างน้อย 5 ตัวอย่างต้นแบบ ในปี 2563 
3. สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ าอุปโภคและบริโภค รวมถึงบ าบัดน้ าเสีย

จากแหล่งก าเนิดและแหล่งน้ าสาธารณะที่มีต้นทุนต่ าลง 
 

กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลในระดับ
พื้นที่   

1. ศึกษาการจัดท าข้อมูลต้นทุนน้ าและแผนการจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าย่อย โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2. วิจัยเพื่อจัดท าแผนผังน้ า น้ าเข้า น้ าเก็บ น้ าทิ้ง ทางน้ า และสุขาภิบาลชุมชน 
3. การจัดท าพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการเติมน้ าลงดินหรือใต้ดิน ทั้งใน

ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ า   

1. ศึกษาการจัดท าสมดุลน้ า (Water Balance) ในระดับจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ลุ่ม
น้ า และประเทศ 

2. การเพิ่มศักยภาพวิธีการส่งน้ าในคลองส่งน้ าโดยระบบควบคุมระยะไกลระดับ
ท้องถ่ิน (Telemetering System) 

3. การรกัษาคุณภาพน้ า
และการใช้ทรัพยากร
น้ าอย่างคุ้มค่า 

1. วิจัยและพัฒนาปัจจัยความส าเร็จส าหรับชุมชน เพื่อการบริหารน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบกักเก็บน้ าและกระจายน้ าใช้ในฤดูแล้งส าหรับชุมชนเพื่อวิถีการเกษตร 
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โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัย 
 
Objective:     

พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้าง
กลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย 

 

Key Results:    
1. ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไมต่ิดตอ่

เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน 
2. มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อดึงศักยภาพ และพัฒนาสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย จ านวน 5 เรื่อง 
3. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จ านวนอย่างน้อย 15 เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุ
และคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. นวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมี คุณภาพ มีแรงยึด
เหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิจ านวน 100 
ผลงาน 

5. นวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ประชากรทุกช่วงวัย อย่างน้อย 30 เมืองตามภูมิภาค 

 

FS 10: Thailand Ageing Society (สังคมไทยบรบิทสังคมสูงวัย) 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อบรูณาการภาควิชาการ ภาคนโยบาย ภาคปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม รองรบัสังคมสูงวัย การดูแลสุขภาวะของผูสู้งอายุอย่างเป็นองค์รวม เพื่อน าไปสู่การสูงอายุอย่างอยู่ดี 
มีสุข  ลดภาระทางการเงินของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  

2. เพื่อก าหนดและขับเคลือ่นนโยบายรองรับสังคมด้วยนวัตกรรมทางข้อมลู  
3. ต่อยอดองค์ความรู้และผลการวิจัยที่มีมาแล้วในอดีต ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไปในอนาคต ด้วยการขยายผลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยในเมืองและ
ชนบท  

4. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทีจ่ะให้คนทกุวัยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
5. เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ใหก้ับเศรษฐกจิไทยในบริบทของสงัคมสูงวัย  
6.  สร้างความตระหนักรู้ใหส้ังคมไทย และเตรียมการรองรบัสังคมสูงวัยผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด

ชีวิต (Life-Long Learning) 
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เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (objective and Key result)  

Objective:   
1. คนทุกช่วงวัยมีความพร้อมเข้าสูส่ังคมสูงวัย 
2. ผู้สงูวัยสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า  
3. ระบบและนเิวศที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Integrated system for Active Aged Society)  
4. ประเทศไทยสามารถปรบัตัวและใช้โอกาสใหม่ในทางเศรษฐกิจ Silver economy 

Key results:  
1. คนทุกช่วงวัย มี Health Literacy, Financial Literacy และมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพือ่รองรบัสงัคม

สูงวัย 
2. Life-long Learning  การสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเฉพาะการสร้างเสริมศักยภาพส าหรบัวัยหลัง

เกษียณ 
3. นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อการดูแลสุขภาวะและการสร้างคุณค่าของผูสู้งอายุอย่างเป็นองค์

รวม (สุขภาพ ครอบครัว สังคม การเงิน การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
4. ชุมชน/ท้องถ่ินน่าอยู่ส าหรบัคนทุกวัย (smart, Inclusive, and sustainable community) ที่มีการ

ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผูสู้งอายุ   
5. สถานประกอบการสนับสนุน work-life balance และการจ้างงานหลงัเกษียณ 
6. นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่หมาะสมเพื่อรองรบัสังคมสงูวัย  
7. นโยบายครอบครัว  ส่งเสรมิการเกิดอย่างมีคุณภาพ และการดูแลผู้สงูอายุ 
8. การเกิดข้ึนใหม่และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของสาขาการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย

ไปสู่ตลาดโลก  ด้วยความรู้และนวัตกรรม 

กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. Happy Society 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนกอ่นวัยเกษียณ เป็นพลเมืองคุณภาพ หนุน
เสริม Active aging 

2. ศักยภาพและเสรมิพลงัผูสู้งอายุ (Active aging) โดยอาศัยกลไกชุมชนพื้นที ่
2. Healthy Aging 1. นวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) ส าหรบัผูสู้งวัยให้

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รองรับ Silver 
economy 

2. พัฒนาระบบ Health Promotion  / Early Diagnosis monitoring/ 
Telehealth / Rehabilitation 

3. Integrated System 
for Active Aging 
Society 

1. Big-data driven การเช่ือมโยงฐานข้อมลู เป็นระบบสารสนเทศอัจฉริยะระดับ
ท้องถ่ิน  
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เรื่อง โจทย์วิจัย  

2. หน่วยวิเคราะหร์ะดบัต าบล เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างชุมชนพึ่งพาตนเอง 
ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะผู้สงูอายุ หน่วยราชการภาครัฐระดบัจังหวัดให้การ
สนับสนุนหน่วยงานในระดับพื้นที่ ท้องถ่ิน ต าบล’ 

3. การวิจัยเพื่อหาต้นแบบ/แนวทาง  เพิม่ประสทิธิภาพและสมรรถนะการ
ให้บรกิารของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการวิเคราะห์อปุทาน (Supply) ของ
บุคลากรในหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

4. การวิจัยเพื่อหาต้นแบบสถานประกอบการสนับสนุน work-life balance และ
การจ้างงานหลงัเกษียณ 

5. การวิจัยเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายครอบครัว ส่งเสริมการเกดิอย่างมีคุณภาพ
และการดูแลผูสู้งอายุ 

6. การวิจัยเชิงนโยบาย อาทิ สวัสดิการ การเงินการคลัง 
4.Silver Economy 1. ผลกระทบของสังคมสงูวัยต่อเศรษฐกจิมหภาคและโอกาสใหม่ทางเศรษฐกจิใน

สาขาต่างๆ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สงูวัย ที่มีมาตรฐานในระดบัอุตสาหกรรม  

ตอบสนองตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. New Business Models ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการรองรับ

บุคลากรในยุคสังคมสูงวัยและดิจิตลั 
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โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภำพและควำมมั่นคง 
  
Objective:   สร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริม
พลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม 
 

Key results:  (ภำยในปี 2565) 
1. นโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ที่ได้จากองค์ความรู้ที่สร้าง

ข้ึน จ านวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 
2. จ านวนข้อพิพาทในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลงร้อยละ 5 
3. สัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
4. อัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

 

FS 11: Open Society - Social Change (กำรสร้ำงสังคมเปดิเพื่อกำรปฏิรปูสังคม) 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใหส้ังคมไทยมีกลไกความเป็นสังคมเปิด (Open Society) มีการก าหนดและด าเนินนโยบายสาธารณะ 
2. เพื่อสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม และความยั่งยืน  
 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (objective and Key result) ของแผนงำนส ำคัญ ภำยในปี 2565 

Objective: เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   

Key results:  
1. การขยายพรมแดนความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก พัฒนากรอบคิดและดัชนีช้ี

วัดความก้าวหน้าของสังคมไทยที่มีความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  และ
ความยั่งยืน อย่างน้อยจ านวน 10 เรื่อง 

2. นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกลไกทางสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงได้อย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 5 เรื่องในปี 2565 

3. เครือข่ายวิชาการและภาคีการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรง  
4. จ านวนข้อพิพาทในประเทศกรณีที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมลดลงร้อยละ 5 
 

 

 

 

 

 



 

12 
 

กรอบกำรวิจัย 
เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. ความมั่นคงของ
ประเทศ 

1. การลดภัยคุกคามจากการข้ามแดน เช่น การลักลอบเข้าเมือง การค้าสิ่งผิด
กฎหมายและค้ามนุษย์ โรคติดต่อร้ายแรง 

2. การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาและเสริมสร้างเพื่อ
การก้าวสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน   

3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่ เอื้อต่อการ
ยกระดับคุณภาพของแรงงานต่างชาติ 

2. ระบบการดูแลและ
รักษาโรค 

1. การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสขุภาพที่
จ าเป็น  

2. การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพเพื่อให้เช่ือมโยงกัน
และเกิดเอกภาพ  

3. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ  
4. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care)  
5. ระบบการตรวจวินิจฉัย การดูแล และรักษาโรคตั้งแต่ก่อนเกิดโรค (primary 

prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ (secondary prevention) 
และเกิดอาการแล้ว (tertiary prevention) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง 

6. วิ ธีการรักษาแบบการแพทย์แม่นย า ส าหรับโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน    
โรคธาลัสซีเมีย  

7. การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วย
บริการต่างๆ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพรอ้ม
ของระบบบริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
hub)  

8. การวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลและรักษาโรครูปแบบใหม่ที่แม่นย า และ
จ าเพาะในระดับโมเลกุล  

3. สังคมไทยไร้ความ
รุนแรง 

1. การวิจัยเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย 
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตาย 
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม  
5. แนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ของสังคมต้นแบบที่ไร้ความรุนแรง 
6. การขยายผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมไทยได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.  ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความ

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการลดความรุนแรงในสังคมไทย 
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FS 12: ควำมปลอดภัยทำงถนน 
 
วัตถุประสงค์  
1. สังเคราะหง์านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายการลดอุบตัิเหตุทางถนนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

และการวิจัย เชิงระบบเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างความรู้และช่องว่างทางนโยบาย  ปจัจัยส าเร็จ ปจัจัยล้มเหลว
ของประเทศไทย  

2. พัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงบูรณาการ เพื่อใช้ในการระบุปญัหาการด าเนินการแก้ไข และก ากบั
ติดตาม   

4. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดอบุัติเหตุทางถนน   
5. สร้างความเข้มแข็งของหน่วยจัดการ และพฒันาระบบบรหิารจัดการและกลไกการท างานแบบบรูณาการทัง้

ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ  
6. พัฒนาโมเดลต้นแบบความปลอดภัยทางถนนอย่างบรูณาการเต็มพื้นที่ 

 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญ (objective and Key result) 

Objective: อัตราการตายและอบุัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลดลง 
 
Key result:  
1. มีระบบบริหารจัดการและกลไกการท างานแบบบูรณาการทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ 
2. มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงบูรณาการ เพื่อใช้ในการระบุปัญหา ด าเนินการแก้ไข และก ากับติดตาม  
3. มีโมเดลต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 3 จังหวัด 
 
กรอบกำรวิจัย 

เรื่อง โจทย์วิจัย  

1. การพัฒนาระบบการ
จั ดการด้ านความ
ปลอดภัยทางถนน  

1. การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล  
3. แนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  
4. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร

เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึก และระบบฐานข้อมูล

อุบัตเิหตุและสาเหตุเชิงลึก 
2. ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน  

1. การสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม  
2. การส่งเสริมให้เกิดผู้ขับข่ีคุณภาพ  
3. ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน และก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
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เรื่อง โจทย์วิจัย  

5. ระบบการบริหารนโยบายความปลอดภัยทางถนนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 

3. การขนส่งทางถนน
ปลอดภัย   

1. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
2. การยกระดับถนนที่ปลอดภัย  
3. การส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
4. ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย  

ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็น
เป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน  

 
5. เง่ือนไขกำรเสนอข้อเสนอกำรวิจัย ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลกัษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี ้

1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ก าหนด 
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย หรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย 

 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถด าเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 รายช่ือโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย 

 รายละเอียดงบประมาณ และตัวช้ีวัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง 
3) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ

ด าเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน าไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับการ

ด าเนินงานวิจัย 
5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้  ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น 

 กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยน าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย  
มาด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 
 

6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานน้ัน ๆ 
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7) กรณีแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดี
หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนที่ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย
สังกัดอยู่ ต้องให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย ส าหรับโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนที่หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยสังกัดอยู่  ต้องให้ค ารับรองในการ
จัดท าข้อเสนอการวิจัย  

8) วช.ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแผนงาน และหัวหน้า
โครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
เทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการสนับสนุนทุนวิจัย 

 
6. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเง่ือนไข  

1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/เอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ  
2) มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ 
3) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่

ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่จะด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ 
4) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถด าเนินการวิจัย

ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
5) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
6) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ วช. ก าหนด 
 

7. กำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 
1) ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย

แห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่ม
เรื่องที่ระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา  ที่ก าหนดเท่านั้น  

2) พิ จ ารณา ข้อ เสนอการ วิจัยตามแนวทางที่  วช .  ก าหนด โดยมี คณะผู้ ท ร ง คุณวุฒิ เป็น 
คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 

3) วช.จะให้ความส าคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าผลผลิตจากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยอย่างชัดเจน 
หรือมีหลักฐานรองรับ 

4) ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยต้อง 
ไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2560 และ
กรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการ
ด าเนินโครงการนี้ได้ 

5) ขอสงวนสิทธ์ิในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันหากข้อเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้ 
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6) ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน

จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน 

 
8. กำรส่งข้อเสนอกำรวิจัย 

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
พร้อมยืนยันกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดย
ระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันท่ี  1 ธันวำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่านั้น 
หากพ้นก าหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445  ต่อ 607, 611, 619 คุณศยามน ไชยปุรณะ,  

คุณรัตนา สุวรรณวิชนีย์ และคุณแพรวพรรณ เดื่อไธสง 
 ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445   

โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ต่อ 412 คุณกรรณิกา ดุรงคเดช 
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย ต่อ 409, 410 คุณศรีรัตน์ รอดณรงค์ 
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ต่อ 406, 407 คุณรัชนิศ ชาตะนาวิน 
 

9. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 
1) กรณีที่ เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการด าเนินการวิจัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพื่อประกอบการท าสัญญา 

2) กรณีที่นักวิจัยมีการด าเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการท าสัญญา 

3) กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย  พ.ศ. 2550 ทั้งนี ้
ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการท าสัญญา 

4) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งส าเนาเอกสาร 
การอนุมัติเพื่อประกอบการท าสัญญา (ในกรณีได้รับทุน) 




