
 

 

 
ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน  P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานย่อย F8 (S2P9) ด้านการพัฒนาผู ้ส ูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศ ักยภาพในการพึ ่งตนเอง               

มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม 
 ๑. กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพ 

ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม 
แผนงานย่อย N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมือง เข้าสู่  

การเป็นผู้สูงวัย 
๑ กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
๒. กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

 

๑. แผนงานย่อย F8 (S2P9) ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง             
มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
๑.๑ กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง 

มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 
๑. เป้าหมาย 
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในภาคชนบท/เกษตรและเมืองของประเทศไทย ให้สามารถ

พึ่งตนเองได้ มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่สังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเพิ่มขึ ้น และมีระดับ
ความสำเร็จตามดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุสูงขึ้น 

 ๒. ผลผลิต 
๑) กลไกการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
 ๒) ธุรกิจต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับบุคลากรในยุคสังคมสูงอายุและดิจิทัล 
 ๓) องค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรมทั้งด้านดูแลสุขภาพ ด้านการออม 
 ๔) การขับเคลื่อนและ Empower ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อปท. ในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุและคนพิการแบบมีส่วนร่วม 
๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 
๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนโอกาส กลไกการจ้างงาน สร้างงานและ

สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการรวมถึงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
• New Business Models รูปแบบธุรกิจต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการรองรับบุคลากร

ในยุคสังคมสูงอายุและยุคดิจิทัล 



๒ 
 

• การวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบเชิงระบบและแนวทางการประกอบอาชีพอิสระได้ตามทักษะของผู้เกษียณ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและดูแลตนเองได้ 

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อการปรับตัวของผู้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคต 
ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต 

• แนวทางการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 
• กลไก/รูปแบบการจ้างงาน สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

๒) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความตระหนักและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในภาคชนบท/
เกษตรและเมือง ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning and Long Life Learning) 

• การวิจัยเพ่ือสร้างกลไกหรือรูปแบบแรงจูงใจ ให้ผู้สูงอายุปัจจุบันและอนาคตเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
• การศึกษารูปแบบการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 
• การวิจัยเพื ่อเสนอรูปแบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความต้องการ ความเข้าใจ โดยเชื ่อมโยงกับ

เทคโนโลยีดิจิตัลในปัจจุบันและอนาคต 
๓) การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะด้านงาน/อาชีพ ความรอบรู้

เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนนำไปใช้  
ในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ 

๔) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม Empowerment โดยการเชื่อมต่อระดับจากหน่วยนโยบายสู่ผู้สูงอายุ ผ่าน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่าง
ครอบคลุมในระดับพื้นท่ี 

• การขับเคลื่อนและขยายผลต้นแบบที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการทุกมิติในพื้นที่  
โดยรูปแบบ Sand Box เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของผู้สูงอายุรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต 

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนและ Empower ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 
อปท. ในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการแบบมีส่วนร่วม 

หมายเหตุ 
๑) แผนงานวิจัยที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level ๓-๕ ขึ้นไป 
๒) กรณีแผนงานวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในระดับพื ้นที ่ และระบุผู ้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น มีหนังสือยืนยันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล บริษัทเอกชน ร่วมดำเนินการ เป็นต้น         
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
  



๓ 
 

๒. แผนงานย่อย N12 (S2P9) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบท
และเมือง เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย 
๒.๑ กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
 ๑. เป้าหมาย 

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการอยู่
ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรไทยช่วงวัยแรงงาน (๒๕-๕๙ ปี) มีการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 ๒. ผลผลิต 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการที่สามารถนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในระดับต่าง ๆ 
เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ 
(Active aging) 
 ๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

๑) การวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือมาตรการที่สนับสนุนการช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกช่วงวัย
ทั้งในภาคชนบท/เกษตรและเมือง เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย 

๒) การวิจัยและนวัตกรรมที่รองรับการสูงวัยในถิ่น (Ageing in Place) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ให้สามารถบริหารจัดการทั้งด้านการบริการ การดูแลและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุข ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ภายใต้ทรัพยากร และบริบทของพื้นที่ อย่างมี
ศักยภาพสูงสุด 

๓) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมือง กึ่งเมือง และ
ชนบท โดยการมีส่วนร่วมผ่านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ช่วยเสริมและสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุเป็นชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกวัย 

• กลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active 
aging) โดยบูรณาการความรู้ ทรัพยากร ความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ 

๔) การบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการจากภาคการศึกษา นโยบาย และภาคการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม 
คุ้มครอง และการดูแลผู้สูงอายุ 

• การพัฒนาและสร้างบุคลากรที่เก่ียวข้องและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการรับมือกับสังคมสูงวัย และการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน 

• การพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายเครือข่ายต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมศักยภาพ อาชีพ 
การทำงาน รวมทั้งการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ 

หมายเหตุ 
๑) แผนงานวิจัยที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level ๓-๕ ขึ้นไป 
๒) กรณีแผนงานวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ในระดับพื ้นที ่ และระบุผู ้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น มีหนังสือยืนยันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล บริษัทเอกชน ร่วมดำเนินการ เป็นต้น จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  



๔ 
 

๒.๒ กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
 ๑. เป้าหมาย 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตที ่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและช่วยเหลือการทำงาน             
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ 
 ๒. ผลผลิต 

๑) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สูงอายุและคนพิการ 
๒) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือ ดูแล คัดกรอง ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และลดอุบัติการณ์            

การเกิดโรค 
 ๓. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 

๑) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที ่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และช่วยเหลือการทำงาน            
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ 

• การวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้นวัตกรรมด้านการให้บริการ การช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 
• การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เพ่ือให้ได้นวัตกรรมในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลผู้สูงอายุ

ในการใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน 
๒) การวิจัยและนวัตกรรมด้าน Health technology ที่ช่วยในการคาดการณ์และพยากรณ์ภาวะสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ เพ่ือการป้องกัน ส่งเสริม ชะลอ และการดูแลรักษาโรค 
• การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกัน การควบคุม และการ

ดูแลรักษาโรคที่สำคัญของผู้สูงอายุ อาทิ กลุ่มโรค NCD อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ฯลฯ 
• การวิจัยและพัฒนาระบบ Health Promotion / Early Diagnosis monitoring / Telehealth / 

Intermediate care / Rehabilitation 
๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๕G เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Community และ 

Smart House สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
หมายเหตุ 

๑) โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
(ด้านราคาและคุณภาพ) และมีโอกาสขยายผลหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได ้
 ๒) แผนงานวิจัยที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Technology Readiness Level ระดับ Level ๓-๕ ขึ้นไป 
 ๓) แผนงานวิจัยที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Societal Readiness Level ระดับ Level ๓-๕ ขึ้นไป 
 ๔) หากแผนงานวิจัยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนร่วมดำเนินการด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีสัญชาติไทย มีถ่ินพำนักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการทำงานม่ันคง 
๒) มีประสบการณ์ และศักยภาพในการดำเนินการวิจัย รวมถึงการบริหารการวิจัยและ/หรือ การบริหารจัดการ 

มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี ่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน           
มีความพร้อม และประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยได้สำเร็จ 

๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ทันทีและตลอดระยะเวลาที ่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ
ดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ 



๕ 
 

๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับ          
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ) สามารถ
เสนอขอรับทุนในปี ๒๕๖๖ รวมจำนวนโครงการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แล้วไม่เกิน ๓ โครงการ/แผนงาน 

๕) ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงาน 
การวิจัยกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  

๖) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๗) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

เงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) มีประเด็น/กลุ่มเรื่อง ตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ และมีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามเป้าหมาย
โดยเกิดผลกระทบตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results: KRs) ตามท่ีกำหนดไว้ 

๒) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย โดยแผนงานวิจัย ต้องประกอบด้วย  
๒.๑) มีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการ และไม่เกิน ๖ โครงการ 
๒.๒) มีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย ๒ โครงการ ที ่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๓) โครงการวิจัยย่อย ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีการเชื่อมโยงในการดำเนินงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายหลักของแผนงานวิจัย 
๒.๔) กรณีแผนงานวิจัยมีการดำเนินงานมากกว่า ๑ ปี จะต้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ เป้าหมาย

และตัวชี้วัดแยกเป็นรายปีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้จริง 
หมายเหตุ : ๑. ไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว ต้องเป็นแผนงานวิจัยเท่านั้น 

๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS และเป็นข้อเสนอแผน
งานวิจัยท่ีสมบูรณ์ โดยประกอบด้วยแผนงานและโครงการย่อยภายใต้แผนงานตามที่ วช. ได้กำหนดไว้เท่านั้น 

๓. การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัย ต้องจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทยเท่านั้น  
๓) มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ

ดำเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน  
๔) งบประมาณที่เสนอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่ งชาติ ตาม

แนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพื่อการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ และเหมาะสมกับการดำเนินงาน  

๕) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ
ดำเนินงานระหว่างงานเดิมและ งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย มาดำเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุน
ซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
เรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๖) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดำเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับ การสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ขอให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ 

 



๖ 
 

๗) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงาน และหัวหน้า
โครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ต้นสังกัดของ
ผู้อำนวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว วช. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน (กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ ที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี            

ให้ถือเป็นปีแรก) 
 
สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน 
ข้อมลูด้านวิชาการ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย  

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๙, ๔๑๐ / ๐๘๑-๑๑๐-๗๐๒๒, ๐๘๐-๐๖๙-๓๑๐๑ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ analyze.parb@nrct.go.th 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเรื่อง พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑) นางสาวพรพิมล  นันทะวงค์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
๒) นางสาวศรีรัตน์  รอดณรงค ์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 


