ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิตและแผนงานวิจัยด้าน
การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์
แพลตฟอร์มที่ 2
โปรแกรมที่ 9
โปรแกรมที่ ๙a
แผนงาน
โปรแกรมที่ ๙b
แผนงาน

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความ
มั่นคงทุกมิติ
แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความ
มั่นคงทุกมิติ
1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต
1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
1.2 สังคมพลวัต
ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน
2. แผนงานวิจยั ด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สรรพศาสตร์ และศิลปะสร้างสรรค์
2.1 สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2.2 มนุษยศาสตร์

1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต
1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
๑. เป้าหมาย
1) จำนวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) จำนวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างสมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒. ผลผลิต
1) นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญ หาการจ้างงานในภาคการผลิต เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการพัฒ นา
สังคมอย่างยั่งยืน
3) นวัตกรรมทางสั งคมที่ ส ามารถนำไปสู่ การปฏิบั ติเพื่ อสร้างมาตรการในการคุ้มครอง สิ ท ธิ
มนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเพศทางเลือก

-2๓. กรอบการวิจัย
1) การวิจั ย เพื่ อสร้างองค์ค วามรู้เชิงระบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อสร้างความเข้ม แข็ ง
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากแบบมีส่วนร่วม
๑.๑) การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โดยให้ความสำคัญกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรสมัยใหม่
รวมถึงแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานนอกระบบ
๑.๒) การลดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
๑.๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในเชิงพื้นที่ระดับอนุภาค เพื่อสร้างโอกาส
อย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่มเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑.๔) การวิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการคุ้ มครองแรงงานทุกช่วงวัย
ให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
2) การวิ จั ย นวั ต กรรมระบบการคุ้ ม ครองทางสั ง คมเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนทุ ก ช่ ว งวั ย
โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางของสังคม ลดการเลือกปฏิบัติและให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการใช้บริการของภาครัฐอย่าง
เสมอภาคและทัดเทียมกัน
๒.๑) การวิจัยพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ
สนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต (Integrity)
๒.๒) การวิจัยในการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อลดการใช้อานาจที่ไม่เป็น
ธรรมและการเลือกปฏิบัติ
๒.๓) การวิจัยบทบาทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 สังคมพลวัต
๑. เป้าหมาย
จำนวนนวัตกรรมทางสั งคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่ว มกันในสังคมอย่าง
สมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒. ผลผลิต
1) นวัตกรรมทางสังคม/แนวทางพฤติกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤติ COVID - 19
2) องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓. กรอบการวิจัย
1) การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายหลังสถานการณ์โควิด การฟื้นฟู
และกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทางาน (Reskill) และพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
2) การดูแลสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย (Proactive Healthcare Platform)
3) การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น ด้านการคลัง ทรัพยากรทุนและแรงงาน เป็นต้น
4) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพและสนั บสนุนให้
เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาความสมดุล การพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

-3เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย (เท่านั้น) ซึ่งแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
๒.๑) ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๒.๒) รายชื่อโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
๒.๓) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง
3) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมี
การดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
4) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับการ
ดำเนินงานวิจัย
5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงาน
ใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปั ญญาจากการวิจัย
มาดำเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้ อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
6) กรณี โครงการวิ จั ย ที่ เป็ น การดำเนิ น งานในลั ก ษณะการวิ จั ย ร่ ว ม (Co-funding) ซึ่ งได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
7) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุ ดของหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ
8) การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ระยะเวลาการสนับสนุนและงบประมาณ
ในวงเงินไม่เกินปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อแผนงานวิจัย
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายพัฒนาสังคม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๙ และ ๒๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scs.admin@nrct.go.th
๑) นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
๒) นายภรต ทับไกร
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
(กลุ่มเรื่อง: การพัฒนาสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ)
๓) นางสาววรมณี มงคลสนธิ์
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
(กลุ่มเรื่อง : สังคมพลวัต)

-4-

แพลตฟอร์มที่ 2
โปรแกรมที่ 9
โปรแกรมที่ 9b

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความ
มั่นคงทุกมิติ
ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน

2. แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
2.1 สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
1. เป้าหมาย
ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ที่ถูกนำไปใช้ใ นทางปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
2. ผลผลิต
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพื่อการพัฒนาสังคมไทยและคุณคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ดังนี้
1) ผลงานสร้างสรรค์ศิล ปกรรมเชิงวิช าการที่มีผลกระทบเชิงบวก เช่น การสร้างจิตสำนึกต่ อ
ส่วนรวม การจุดประกาย การให้กำลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจ หรือการชี้นำเพื่อความสงบสุขของสังคม
2) องค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมที่แสดงความงอกงามทางวิชาการขั้นสูง เพื่อการอนุรักษ์ หรือ
พัฒนา ต่อยอดกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ เพื่อยกระดับสุนทรียรสของผู้คนใน
สั ง คมทุ ก รุ่ น ทุ ก กลุ่ ม และทุ ก ระดั บ ที่ มี ผ ลกระทบเกี่ ย วกั บ สั ง คมในอนาคต หรื อ การสร้ า งจิ ต สำนึ ก
จุดประกายชี้แนะ ชี้นำประเด็น รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
3. กรอบการวิจัย
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ที่ยั่งยืนและสุนทรียรส การวิจัยเพือ่ สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเชิงวิชาการ สาขาต่าง ๆ ดังนี้
1) สาขานาฏยศิลป์ หมายถึง ผลงานนาฏยศิลป์และศิลปะการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ
2) สาขาดุริยางคศิลป์ หมายถึง ผลงานดุริยางคศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ
3) สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ผลงานทัศนศิลป์และหัตถศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ
2.2 มนุษยศาสตร์
1. เป้าหมาย
ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ที่ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
2. ผลผลิต
1) สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และเสนอแนะแนวทาง
ดำเนินการต่อปรากฏการณ์ และ/หรื อปัญหาสั งคมปัจจุบัน ที่เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งใน
ฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก
2) สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒ นาและ/หรือต่อ ยอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ปรัชญา ศิลปะ วรรณกรรม สื่อ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่นำไปสู่การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมไทย
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และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้หรือ ข้อค้นพบในประเด็นปัญหาที่ศึกษาจากกระบวนการวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคน
5) ผลผลิตที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางดำเนินการต่อปรากฏการณ์ สถานการณ์
หรือปัญหาสังคมปัจจุบัน หรือผลผลิตที่เป็นงานสร้างสรรค์
3. กรอบการวิจัย
1) มนุษยศาสตร์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน เสริมสร้างจิตสำนึกความ
เป็นพลเมืองดี การนำวรรณกรรม ศิลปะ ความเชื่อ ตำนาน หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิตของคนใน
อดีต และสังคมร่วมสมัย มาวิเคราะห์ วิพากษ์ เพื่อสังเคราะห์ ให้ได้แนวคิด ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกการ
เป็ นพลเมืองดี ทั้งในฐานะพลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก โดยอาจให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาคนต่อไปด้วย
2) มนุษยศาสตร์เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการนำประวัติศ าสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม
ภาษา ปรัชญา ความเชื่อ หลักธรรมในศาสนาและคติชน วิถีชีวิต มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวคิด ซึ่ง
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3) การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรั บผิดชอบ การเสนอประเด็น
ปัญ หาของสังคมไทยร่วมสมัย นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ ได้แนวคิด และนำมาสร้างวรรณกรรมที่
สะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
2) มี ลั ก ษณะเป็ น โครงการวิ จั ย เดี่ ย ว หรื อ แผนงานวิ จั ย ซึ่ ง กรณี ที่ เป็ น แผนงานวิ จั ย ต้ อ ง
ประกอบด้วย
2.1) ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.2) รายชื่อโครงการวิจั ยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดใน
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
2.3) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง
3) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่า งหน่วยงานหรือมี
การดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
4) งบประมาณที่ เสนอขอต้อ งมีรายละเอี ยดค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามระเบี ยบ และเหมาะสมกั บ
การดำเนินงานวิจัย
5) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจั ยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณี มี การต่ อยอดจากงานวิ จั ยเดิ มต้ องแสดงขอบเขตการดำเนิ นงานระหว่างงานเดิ มและ
งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย
มาดำเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน

-66) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
7) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็น ชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ เทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ
การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ระยะเวลาการสนับสนุนและงบประมาณ
ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
1) โครงการวิจัยเดี่ยว: ในวงเงินไม่เกินปีละ 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) แผนงานวิจัย: ในวงเงินไม่เกินปีละ 3,0๐๐,๐๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ ฝ่ายสรรพศาสตร์
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 207, 122-124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anh.admin@nrct.go.th
1) นางสาวอาภา เนตรประไพ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสรรพศาสตร์
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
2) นางสาวปริชาติ ศรีระพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3) นางสาวกุนทินี สมบูรณ์ยิ่ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
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ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565
โปรแกรมที่ 16
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยด้านสังคม
๑.๑ เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๑. เป้าหมาย
จำนวนระบบจัดสรรทุน และบริห ารแผนงานโครงการวิจั ยและนวัตกรรม เพื่อให้เ กิดการทำงาน
ร่วมกันกับเครือข่ายระดับโลก และตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. ได้อย่างมีนัยสำคัญ
๒. ผลผลิต
1) ระบบจั ดสรรทุน และบริห ารแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการของประเทศไทยกับประชาคมโลกที่เอื้อต่อความต้องการของประเทศด้วย ววน.
2) องค์ความรู้และแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกรวมถึงการ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนก่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญ สำหรับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่สามารถตอบ
โจทย์ตามยุทธศาสตร์ อววน. และสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
4) ระบบการติดตามและประเมินผล ทวนสอบกลับ
๓. กรอบการวิจัย และประเด็นการวิจัยภายใต้แผนงาน
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ดังนี้
5) BCG Model
6) Aging Society (สังคมสูงวัย)
7) Big Rock Projects (โครงการที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ)
8) Reduced Inequalities (การลดความเหลื่อมล้ำ)
9) PM 2.5 (การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและฝุ่นพิษ)
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยสอดคล้องกับเป้าหมาย (Objectives) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results)
และกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย (เท่านั้น) ซึ่งแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
๒.๑ ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๒.๒ รายชื่อโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ
ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
3) คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-84) งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสมกับการ
ดำเนินงานวิจัย ในวงเงินไม่เกินปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อแผนงานวิจัย และระบบขอบเขตของแผนการ
ดำเนินงานพร้อมทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน
5) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6) ข้อเสนอโครงการควรมี การร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่ วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย และสามารถ
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
7) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงาน
ใหม่ และต้องมีหนังสือยอนยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิม ให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากการ
วิจั ย มาดำเนิ น การวิจั ย ต่อยอด หาก วช. ตรวจพบว่าข้อ เสนอการวิจั ยดั งกล่ าวได้รับ ทุ นซ้ ำซ้ อนหรือมี การ
ดำเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
8) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่ว ยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
9) กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้ อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรอง
การอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดำเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10) กรณีที่เป็นโครงการความร่ วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ
สภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐
11) กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
12) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคั บบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการ
วิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
ข้อมูลด้านวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาสังคม
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scs.admin@nrct.go.th
๑) นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
๒) นางสาวปริญาพัชร์ ศุภณัฐธนารมย์
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

