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โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2562 



ข 

 

ค าน า 
 

เอกสารองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่องการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน ได้เรียบเรียงขึ้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการน างานวิจัยและความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 

โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  

รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย บทน า แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา แผนการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการด าเนินการ การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ในเรื่อง การส ารวจความต้องการของชุมชน 

การติดต่อและขอความร่วมมือจากชุมชน วิธีการในการปฏิบัติงานกับชุมชน รวมถึงนโยบายและพันธกิจของ

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ด้านการวิจัยฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง

ให้กับผู้อ่าน  ในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยบูรณาการกับชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่อาจารย์

ผู้ท าวิจัย ชุมชน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

มีนาคม 2563 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 

 

 

 

  

ศึกษาหาข้อมูลแหล่งทุน 

วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลที่ได้จากชุมชนและแหล่งทุน เพ่ือตั้งโจทย์ในการวิจัย 

เขียนโครงร่างเพ่ือน าเสนอต่อแหล่งทุนเพื่อขอรับพิจารณา 

ด าเนินงานตามแผน ตามระยะเวลา/เงื่อนไขของแหล่งทุน 

ส ารวจ เก็บข้อมูล และคัดเลือกแหล่งชุมชน 

 



ง 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
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สรุปองคค์วามรู้ที่ได้ ค 
สารบัญ ง 
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3. แผนการจัดการความรู้ 2 
4. คณะกรรมการด าเนินการ 5 
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้  7 
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- ประเด็นที่ 3 การตั้งประเด็นหัวข้อวิจัย                                    13 

6. ภาคผนวก 15 
- นโยบายและพันธกิจของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 16 
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- นโยบายและพันธกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 28 
- นโยบายและพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  29 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของ สกว. 32 

  
 

 



1 
 

บทน า 

 

คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคณะเภสัช

ศาสตร์ ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการวิจัยแก่บุคลากรซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ ฯ 

ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการและบูรณาการคามรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ท างานวิจัยและชุมชน ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้ก าหนดหัวข้อในการ

จัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่องการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน เพ่ือให้บุคลากรของคณะ ฯ มี

ผลงานทางวิชาการ ร่วมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจท างานร่วมกับชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 

วิธีการการด าเนินงาน การขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนส าหรับการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน ความต้องการ

ของสังคมและเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

 

 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

 มหาวิทยาลัยพายัพมีการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานด้านงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

คุณภาพด้านวิชาการ โดยสนับสนุนทุนวิจัยและการจัดอบรมต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน  ท าให้

อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ยื่นขอทุนวิจัยมีจ านวนน้อย และการบูรณาการงานวิจัยกับชุมชนยังมีไม่มาก  

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งตัวอาจารย์ผู้ท างานวิจัยจะได้น าความรู้ที่ตนมีน าไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุม และคน

ในชุมชนก็จะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องจากบุคลากรจากสถาบันการศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้

ให้แก่ประชาชน จากจ านวนอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ใน

การท างานวิจัยที่น าความรู้มาบูรณาการกับชุมชนรวมทั้งการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งทางคณะฯ ได้

เล็งเห็นความส าคัญและต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ภายในคณะฯ  ผลิตผลงานทางวิชาการและน าความรู้

กระจายสู่ชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ เรื่องการส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน 

โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน การส ารวจชุมชน การขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนส าหรับ

การบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนจากผู้ที่มีประสบการณ์ภายในคณะ เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์แก่อาจารย์

ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองต่อไป 
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แผนการจัดการความรู ้
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM: การส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือใหอ้าจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์น าความรู้และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับชุมชน 
การวัดผล : มีโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองท่ีท าร่วมกับชุมชน ภายในปีการศึกษา 2562-2563                                      

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

มีการ
ประชุม
คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ฯ 
เพื่อร่วม
ก าหนด
ประเด็น
ความรู้ที่
สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนาทาง
คณะเภสัช
ศาสตร ์

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2562 

ประเด็น
ความรู้ด้าน
การวิจัย 

อย่างน้อย 
1 
ประเด็น 

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

มีการ
แสวงหา
ความรู้จาก
อาจารย์
ภายในคณะ
ที่มี
ประสบการ
ณ์ในการท า
วิจัยและมี
ประสบการ

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2563 

มีอาจารย์
เข้าร่วม
แลกเปลีย่
น   ความรู้
และ
ประสบกา
รณ ์

อย่างน้อย 
3 คน 

อาจารยผ์ู้มี
ประสบการ
ณ์ในด้าน
งานวิจัย 

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
  
ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM: การส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือใหอ้าจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์น าความรู้และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับชุมชน 
การวัดผล : มีโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองท่ีท าร่วมกับชุมชน ภายในปีการศึกษา 2562-2563                                      

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ณ์ในการ
ท างานวิจัย
ร่วมกับ
ชุมชน 

3 การจัด
ความรู้
ให้เป็น
ระบบ 

คณะกรรมก
ารการ
ส่งเสริมการ
จัดการ
ความรู้ ร่วม
อภิปราย
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
และรวบรวม
องค์ความรู ้

กุมภาพันธ์ 
2563 

มีเอกสาร
เกี่ยวกับ
การท างาน
วิจัย และ
ปัจจัยต่าง 
ๆ ในการ
ด าเนินการ 
 

มีเอกสาร
ครบถ้วน
ตาม
ประเด็นที่
ก าหนด 

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอ
งความรู ้

คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ 
พิจารณา
เนื้อหาและ
ความถูกต้อง
เพื่อจัดท า
เป็นเอกสาร
องค์ความรู้
ฉบับ
สมบูรณ ์

มีนาคม 
2563 

รูปเลม่องค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM: การส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือใหอ้าจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์น าความรู้และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับชุมชน 
การวัดผล : มีโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองท่ีท าร่วมกับชุมชน ภายในปีการศึกษา 2562-2563                                      

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การ
เข้าถึง
ความรู ้

การน าเสนอ
องค์ความรู้
ในรูปแบบ
ไฟล์เข้า
ระบบคลัง
ความรู ้
ข อ ง
มหาวิทยาลั
ยพายัพ 

เมษายน 
2563 

ระยะเวลา
หลังจากได้
เล่มองค์
ความรู้ 
และน าส่ง
ขึ้นเผยแพร่
ในรูปไฟล์
เข้าระบบ
ฐานความรู้
ของ
มหาวิทยา
ลัยพายัพ 

1 สัปดาห ์ คณาจารย์ใน
คณะเภสัช
ศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลี่
ยน
ความรู ้
 

เข้าร่วม
กิจกรรม 
(P42) 
Show & 
Share พา
เพลิน ของ
มหาวิทยาลั
ยพายัพ 

พฤษภาคม 
2563 

มีการเข้า
ร่วม
กิจกรรม
แลกเปลีย่
นเรียนรู้
ระหว่าง
มหาวิทยา
ลัย
เครือข่าย 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
Show & 
Share 

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
 
ด าเนินการ
แล้ว 

7 การ
เรียนรู ้
 

อาจารย์น า
องค์ความรู้
เรื่องแนว
ทางการ
ค้นคว้า
งานวิจัย
ตามความ
ต้องการของ
ชุมชนไปใช้ 

ภายในปี
การศึกษา 
2562-2563 

จ านวน
อาจารย์ที่มี
การน าองค์
ความรู้
เรื่องแนว
ทางการ
ค้นคว้า
งานวิจัย
ตามความ

อย่างน้อย 
1 
โครงการ 

คณาจารย์ใน
คณะเภสัช
ศาสตร ์

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM: การส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือใหอ้าจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์น าความรู้และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับชุมชน 
การวัดผล : มีโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ืองท่ีท าร่วมกับชุมชน ภายในปีการศึกษา 2562-2563                                      

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ต้องการ
ของชุมชน
ไปใช้ 

 
ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้าหน่วยงาน) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    กรรมการ 

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา     กรรมการ  

5. หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 

6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ   กรรมการ 

7. หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม     กรรมการ 

8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ     กรรมการ 

9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม     กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี     กรรมการ 

11. อ.อัศวิน ดาดูเคล       กรรมการ 

12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ     กรรมการและเลขาฯ 

13. นางสาวกมลรัตน์ ไชยสุนัน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู ้
 ประเด็นที่ 1 การศึกษาและเลือกประเภทแหล่งทุน 

ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี : แหล่งทุนส าหรับงานวิจัยมีทั้งแหล่งทุนภายในของมหาวิทยาลัยพายัพ และเป็น

แหล่งทุนภายนอกซึ่งมีอยู่หลากหลาย การเลือกแหล่งทุนส าหรับการวิจัยเพ่ือชุมชุนในปัจจุบันมีแหล่งทุนที่

หลากหลายเพราะแนวโน้มการท างานวิจัยในปัจจุบันเน้นการน าความรู้ไปบูรณาการและพัฒนาชุมชน หรือ

พัฒนาประเทศเป็นงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ได้ประโยชน์หลายทาง การท างานวิจัยในรูปแบบนี้มักจะมี

โอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนมากกว่างานที่ได้ประโยชน์ทางเดียว การบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนคือการน า

ความรู้ทางวิชาการจากห้องปฏิบัติการหรือจากสภาบันการศึกษาน าไปเผยแผ่ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมี

ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการท างานซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือประชาชนหรือชุมชนนั้น ๆ จะได้ความรู้ทาง

วิชาการที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนอาจารย์จะได้ในส่วนของผลงานทางวิชาการ 

และเพ่ือให้การตั้งประเด็นงานวิจัยงานขึ้น เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละแหล่งทุนก่อนว่ามีที่

ใดบ้างประกาศให้ทุน แต่ละทุนมียุทธศาสตร์และความต้องการเพ่ือประโยชน์ด้านใด ศึกษาวัตถุประสงค์ของ

แหล่งทุนว่ามีวัตถุประสงค์ด้านใดบ้าง ในการให้ทุนของแต่ละแหล่งทุนนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ประเภทของ

แหล่งมีก่ีประเภท ด้านใดบ้าง เพ่ือให้การตั้งประเด็นงานวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของแหล่งทุนมากที่สุด อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผู้ท างานวิจัยควรค านึงถึงคือความเป็ นไปได้หรือขอบเขต

ความสามารถของผู้ท างานวิจัย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินงานหรือเกิดน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละแหล่ง

ทุนจะมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนในแต่ละด้านต่างกัน ผู้ยื่นขอทุนวิจัยจะได้เลือกแหล่งทุนให้ตรงกับ

งาน โดยแหล่งทุนที่อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้นั้น ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยรายละเอียดของแต่ละแหล่งทุนผู้ยื่นขอทุนจะต้องเข้าไปศึกษา

รายละเอียดของแต่ละแหล่งทุน ศึกษาความต้องการของแหล่งทุนว่าสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้ยื่นขอ

ทุนหรือไม่ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของแหล่งทุนต่าง ๆ ได้แนบมาตามเอกสารแนบในภาคผนวก  

 

รศ.ดร.ภญ.ญานี: ในการหาแหล่งทุนเอกชนโรงงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับ

นักวิจัย เพราะปัจจุบันเอกชนเองก็มีนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยสู่ชุมชนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุ่มของ

ผลิตภัณฑ์โอทอป หรือสินค้าที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน แต่ในกรณีนี้ผู้ขอทุนหน้าใหม่ อาจจะ

จ าเป็นต้องขอท างานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนเอกชนก่อนเนื่องจากความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียง

ในการท างานวิจัย ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนเอกชนหรือมีความสัมพันธ์กับเองชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
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โอกาสในการติดต่อ การด าเนินงานอาจจะสะดวกมากขึ้น แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทุน ซึ่งผลที่

เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของงานวิจัยที่อาจารย์เสนอไปว่าตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีประโยชน์ใน

ด้านใดบ้าง ที่ส าคัญคือคุ้มค่ากับเงินทุนที่ทางแหล่งทุนจะสนับสนุนเราหรือไม่ อันดับแรกในการขอทุนของ

อาจารย์หน้าใหม่ควรจะมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแล ซึ่งจะช่วยท าให้อาจารย์สามารถเข้าถึงทุนได้ถูกวิธี 

ถูกทาง และโอกาสที่จะได้เข้าพบผู้บริหารเพ่ือน าเสนอโครงการมีโอกาสสูง สิ่งที่อาจารย์ผู้น าเสนอโครงการ

จะต้องค านึงถึงมากที่สุดคือ งานที่อาจารย์น าเสนอไปตรงตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนในข้อใดบ้าง งานวิจัย

ของอาจารย์มีประโยชน์ต่อใคร และด้านใดบ้าง ซึ่งหากงานที่มี่ประโยชน์หลายด้าน สามารถต่อยอดให้แก่

ชุมชน แหล่งทุนได้  โอกาสที่แหล่งทุนจะให้ความสนใจ และน าไปพิจารณาการตัดสินใจให้ทุนก็จะมีโอกาสสูง 

 

รศ.ภก. สรศักดิ์ : การศึกษารายละเอียดของแหล่งทุนและเลือกแหล่งทุนจ าเป็นต้องเลือกแหล่งที่มี

วัตถุประสงค์ตรงตามความถนัดของผู้ขอทุนด้วย เนื่องจากแต่ละแหล่งทุนจะมียุทธศาสตร์และพันธกิจของ

แหล่งทุนที่ต่างกันไป และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์เข้าไปศึกษา

รายละเอียดของแหล่งทุนแล้ว พิจารณาแนวทางในการท าวิจัย พิจารณาความถนัดของตัวผู้ท าวิจัยว่างานที่เรา

สนใจเราสามารถท างานได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไข และเกณฑ์ต่าง ๆ จะได้ไม่มีปัญหาระหว่างการท างาน 
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สรุปประเด็นที่ 1 การศึกษาและเลือกประเภทแหล่งทุน 

 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนว่าแต่ละแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทใดบ้าง และ

เน้นประโยชน์ในด้านใดหรือกล่มเป้าหมายคือใคร รวมทั้งประเมินตัวของผู้ท าการวิจัยว่ามีความถนัดในด้านใด 

และเหมาะสมกับงานวิจัยประเภทใด เพ่ือจะได้น าข้อมูลของแต่ละแหล่งทุนมาเปรียบเทียบ และยื่นของทุน

จากแหล่งทุนที่สนับสนุนที่เหมาะสมกับงานวิจัย โดยการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยจะต้องใช้แบบฟอร์มของ

แหล่งทุน โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์ของแหล่งทุน ต่างๆ (ตามเอกสารแนบใน

ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของแหล่งทุน 

น าเสนอโครงร่างเพ่ือพิจารณาขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(แหล่งทุนจากภายใน/แหล่งทุนจากภายนอก) 

 

เปรียบเทียบความเหมาะสมของประเภททุนกับผู้ท าวิจัย 

เขียนโครงร่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 
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 ประเด็นที่ 2 การส ารวจและเลือกแหล่งชุมชน 

ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี : การเลือกชุมชนอันดับแรก ต้องลงไปศึกษาหรือส ารวจชุมชนก่อน วิธีที่สะดวก

ที่สุดคือขอข้อมูลจากการปกครองท้องถิ่น เทศบาลหรือองค์การริหารส่วนต าบล (อบต.) เพราะว่าองค์กรจะ

ทราบข้อมูลรายละเอียดของชุมชนในแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นอย่างดีและจะเป็นผู้ประสานงานติดต่อกับ

ชุมชนให้แก่อาจารย์ หรืออีกทางหนึ่งเลือกแหล่งชุมชนจากชุมชนที่ท า MOU กับ มหาวิทยาลัย แต่ข้อเสียของ

การท างานกับคนหมู่มากคือ ไม่สามารถควบคุมขั้นตอนการด าเนินงานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ เพราะผู้ที่รายงานความก้าวหน้าให้ผู้วิจัยคือชุมชน อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ผู้ท าวิจัยต้องค านึงถึงคือ

การตอบสนองของของชุมชนหลังจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ เพราะหากชุมชนไม่ให้การตอบรับหรือไม่ให้ความ

สนใจเท่าที่ควร หากอาจารย์ตัดสินใจท างานวิจัยแล้วเมื่อมีปัญหาระหว่างการด าเนินงานจะท าให้การแก้ไข

ปัญหานั้นยาก และอาจจะท าให้เสียเวลาในการท างาน เพราะฉะนั้นระหว่างที่ลงส ารวจเพ่ือเลือกแหล่งชุมชน 

อาจารย์ผู้ท าวิจัยจ าเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียด ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และเงื่อนไขท้ังหมดให้สมาชิกของ

ชุมชนได้เข้าใจตรงกันเสียก่อน  

 

รศ.ภก.สรศักดิ์: การเลือกชุมชนที่จะน าความรู้ไปบูรณาการด้วยระยะทางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น ามา

เป็นเงื่อนไขของการเลือกแหล่งชุมชน แหล่งชุมชนที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นแหล่งชุมชนที่ลงไป

ส ารวจและศึกษาขอมูลก่อน ซึ่งข้อดีของการท างานร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนั้นน่าจะง่ายกว่า

เนื่องจากคนในชุมชนรู้จักมหาสิทยาลัยอยู่แล้ว การติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งการท าความเข้าใจกับ

ประชาชนจะง่ายกว่าชุมชนที่ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยพายัพมาก่อน และอีกอย่างหนึ่งด้วยระยะทางที่ไม่ไกลการ

เข้าไปสอบถามความก้าวหน้าหรือติดตามงานจะง่ายและดีกว่า เพราะการที่ตัวอาจารย์ลงไปติดตามสอบถาม

ด้วยตัวเองในมุมมองของผู้ร่วมงานจะมองว่าอาจารย์นั้นแสดงออกถึงความใส่ใจ สนใจ ต่อผู้ร่วมงานหรือ

ชาวบ้าน หรือหากมีปัญหาและอุปสรรค อาจารย์สามารถเข้าไปในช่วยดู ให้ค าแนะน า และสามารถปรึกษา

หาทางแก้ไขกันได้รวดเร็วกว่าการท างานกับชุมชนที่อยู่ไกลมหาวิทยาลัย และอีกข้อหนึ่งหากอาจารย์รู้จักกับ

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนชุมชนเป็นการส่วนตัวจะยิ่งส่งผลดีต่อการติดต่อขอความร่วมมือจากคนในชุมชนได้ง่าย  

เพราะบุคคลนั้นจะท าหน้าที่เป็นคนกลางในการขอความร่วมมือและกระตุ้นความสนใจของชุมชนได้ดี 

 

รศ.ดร.ภญ.ญานี : การเลือกแหล่งชุมชนควรเลือกแหล่งชุมชนที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเคยลงไป

ท างานบริการวิชาการ หรือท ากิจกรรมร่วมกันในงานต่างๆ เพราะชาวบ้านหรือชุมชนถือว่ารู้จักคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเบื้องต้นแล้ว เมื่ออาจารย์ เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือน่าจะง่าย และโอกาสที่

ชุมชนจะให้ความร่วมมือนั้นมีสูงได้ การส ารวจข้อมูลของชุมชน อาจารย์ต้องศึกษาว่าชุมชนนั้นมีอะไรที่

น่าสนใจบ้างและเราสามารถบูรณาการความรู้ที่เรามีให้เข้ากับชุมชนได้อย่างไร อาจจะมองไปถึงผลผลิตทาง
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การเกษตร อาหาร งานฝีมือ หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชุมชนมีและใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ที่ส าคัญอาจารย์

ผู้ท าวิจัยต้องพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดการท างานให้ชาวบ้านฟังอย่างชัดเจน ว่าเราต้องการจะท าอะไร มี

วัตถุประสงค์อย่างไร และมีประโยชน์ต่อชุมชนและมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะประโยชน์ของชุมชน

และชาวบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านรู้สึกว่าการให้ความร่วมมือกับกับอาจารย์นั้นมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อตัว

ชาวบ้านจริง   
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สรุปประเด็นที่ 2 การส ารวจและเลือกแหล่งชุมชน 

 ในการส ารวจและเลือกแหล่งชุมชนส าหรับการบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนนั้น ให้รวบรวมรายชื่อ

ชุมชนและพิจารณาแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย แหล่งชุมชนที่เคยท ากิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยหรือแหล่งชุมชนที่ท า MOU กับมหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานและ

การเข้าไปท างาน ซึ่งการเข้าขอข้อมูลของชุมชนผ่านการปกครองท้องถิ่นจะง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นองค์กรท า

หน้าที่รวบรวมข้อมูลของชุมชนและจากนั้นเข้าไปพูดคุยศึกษารายละเอียดด้วยตัวเองเพ่ือดูการตอบสนองหรือ

การให้ความสนใจของคนในชุมชน น าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเปรียบเทียบ คัดเลือกแหล่งชุมชน ว่าแหล่ง

ชุมชนใดมีความน่าสนใจ ความน่าจะเป็นในการบูรณาการงานวิจัย  

  

การติดต่อสอบถามรายละเอียดของชุมชน ผ่านทางหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

น าข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับประเภทของแหล่งทุน 

รวมรวบรายชื่อข้อมูลของชุมชนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย หรือชุมชนที่คณะ ฯ เคยเข้าไปท างานท า

กิจกรรมบริการวิชาการ หรือชุมชนที่ท า MOU กับมหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมชนจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น และท าหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ผ่านทางการปกครองท้องถิ่น 

ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจข้อมูลจากชุมชนด้วยตัวเองอีกครั้ง และเพ่ือพูดคุยและสังเกตการให้ความ

สนใจหรือการตอบรับของคนในชุมชน 
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 ประเด็นที่ 3 การตั้งประเด็นงานวิจัยท่ีเหมาะกับชุมชน   

ผศ.ดร.ภญ. อุษาวดี : การตั้งประเด็นงานวิจัยที่จะบูรณาการเพ่ือจะน าความรู้ลงชุมชน อันดับแรก

จ าเป็นต้องพิจารณาจากข้อมูลของชุมชนที่ได้ไปส ารวจมา และตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับประเภทหรือจด

ประสงค์ของแหล่งทุน ก าหนดขอบเขตของงานที่จะท าเนื่องจากเราต้องขอความร่วมมือจากชุมชน การท างาน

กับคนจ านวนมากอาจจะท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมระยะเวลาการด าเนินงานเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะไม่

สามารถเร่งรัดการท างานเหมือนกับการท าวิจัยคนเดียวได้  การแจกแจงรายละเอียดของงานเนื่องจากคนใน

ชุมชนต้องทราบที่มาที่ไปของงานวิจัยที่ผู้วิจัยอยากท า เหตุผลที่ผู้วิจัยอยากให้ชุมชนของเขามาร่วมงาน และ

การติดตามความก้าวหน้าของงาน นอกจากนี้ยังต้องตั้งประเด็นหัวข้อวิจัย ให้ชัดเจนว่าจะเป็นงานในด้านใด 

ชุมชนสามารถท าได้หรือไม่ ประยุกต์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างไร ซึ่งประเด็นงาวิจัยที่ต้องน าลง

สู่ชุมชนมักจะต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นการพัฒนาชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง เช่นความรู้วิชาการ ผลผลิต

ที่น ามาซึ่งรายได้ หรือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 

รศ.ภก. สรศักดิ์ : ในการเลือกหัวข้อวิจัยให้น าข้อมูลจากแหล่งชุมชนที่อาจารย์เลือกมา มาพิจารณา

ตั้งประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับวิถีของชุมชน เช่นเป็นงานที่บูรณาการความรู้เรื่องสมุนไพร 

หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิถีชีวิตขิงชุมชน และน าความรู้จากห้องปฏิบัติการน าไปปรับใช้กับวิถีของชุมชน เพ่ือให้

สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่แล้วมีคุณสมบัติหรือมีกระบวนผลิตที่ท าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคนใน

ชุมชนเองจะได้รับความรู้ที่อาจารย์ผู้วิจัยน าไปถ่ายถอดให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้จะต้อง เป็นงานที่ไม่ยากจน

เกินไปและเป็นงานที่จ าเป็นต้องประยุกต์ให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย สามารถน าไปปรับใช้กับชุมชนได้ในระยะ

ยาว เมื่อได้ประเด็นวิจัยเรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถเริ่มด าเนินการเขียนโครงร่างเพ่ือยื่นขอทุนสนับสนุนจาก

แหล่งทุนเป็นขั้นตอนต่อไป 

 

รศ.ดร.ภญ.ญานี : การตั้งประเด็นหัวข้องานวิจัยเพ่ือน าความรู้สู่ชุมชน ที่อาจารย์สามารถท าร่วมกัน

กับชุมชนได้ อับดับแรกต้องพิจารณาข้อมูลของชุมชนว่าในชุมชนนั้นมีอะไรน่าสนใจที่จะสามารถน าความรู้

ความสามารถด้านงานวิจัยจากอาจารย์ลงไปบูรณาการกับสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ เพ่ือการพัฒนาวิถีและง านวิจัยได้  

โดยงานวิจัยที่ท าขึ้นส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน อีกด้านหนึ่งให้พิจารณาข้อมูล

จากแหล่งทุนที่ประกาศรับในกรณีที่ยื่นขอทุนภายนอก เพ่ือให้ประเด็นวิจัยที่เลือกสอดคลอดกับวัตถุประสงค์

และยุทธศาสตร์ของแหล่ง หรือในกรณีที่จะขอทุนบริษัทเอกชนก็เช่นเดียวกันให้เลือกตั้งประเด็นที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนและที่ส าคัญคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานที่อาจารย์จะลงมือท าทั้ง

ประโยชน์ของชุมชน แหล่งทุน และอาจารย์ผู้ท าวิจัยเอง 
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สรุปประเด็นที่ 3 การตั้งประเด็นงานวิจัยที่เหมาะกับชุมชน   

 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษารายละเอียดของแหล่งทุนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลของชุมชน 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนเพ่ือให้การตั้งประเด็นวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ จากนั้นเขียนโครงร่างวิจัย

เพ่ือยื่นขอทุนสนับสนุน โดยในรายละเอียดต้องมีวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน และ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยทั้งในด้านของชุมชน แหล่งทุนและอาจารย์ผู้ท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ พิจารณา วัตถุดิบ หรือสิ่งที่ชุมชน และแนวโน้มงานวิจัยที่ก าลังเป็นที่สนใจ 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน 

น าข้อมูลจากชุมชนมาพิจารณาเพ่ือให้การตั้งประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 

เขียนโครงร่างและยื่นขอทุนสนับสนุน 

ก าหนดประเด็นงานวิจัยและวางแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
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นโยบายและพันธกิจของแหล่งทุน 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ สกว . 
(www.trf.or.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดตั้งแต่ความเป็นมาขององค์กร โดยระบุว่าส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้ก ากับของ
ส านักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้
ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส าหรับการ
แก้ปัญหาให้แก่สังคม 

บทบาทหลักที่ส าคัญ 
คือ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัย โดย 

สกว. ไม่ท าวิจัยเอง เน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการท างานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุน
การสร้างและพัฒนาก าลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่สังคมที่อาศัยความรู้ในการแก้ปัญหา ผลักดันการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 
วิสัยทัศน์ 

สานพลังการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 20 ปี 

 
พันธกิจ 
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
2. สนับสนุนการสร้างการพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา

และนวัตกรรมของประเทศ 
3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

http://www.trf.or.th/


17 
 

4. สนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ สกว. (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนทุนและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญ มุ่งสร้างองค์

ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ก้าวทันหรือก้าวน าการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างนโยบายและต้นแบบการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น พ้ืนที่ และประเทศ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัย และองค์กร
วิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมในการปฏิรูประบบวิจัย 
บูรณาการกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยทุกภาคส่วนของ ประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยนานาชาติ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการผลงานวิจัยให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม จนเกิดผลกระทบ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของ
งานวิจัย 

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
โดยในกลุ่มทุน สกว.แบ่งกลุ่มภารกิจให้ทุนวิจัยเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่  
1. กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย 

1.1 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายระดับชาติ 
(นโยบายสาธารณะ) และนานาชาติ (ประเด็นข้ามชาติและนโยบายต่างประเทศ) เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ 
ค้นคว้าหาเครื่องมือและวิธีการในการท าวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ข้ามสาขาวิชา และเชื่อมโยงตัวแสดงในระดับ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานระดับต่างๆ 
ของประเทศได้ พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณะต่อประเด็นที่ เป็นผลประโยชน์แห่งชาติเป็น
ส าคัญ 

1.2 ฝ่ายเกษตร ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้ความเข้มแข็งทางวิชาการเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อนให้
เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกในการประกอบอาชีพ หนุนเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ โดยใช้กระบวนการพัฒนาโจทย์และการจัดการงานวิจัยที่ตรงประเด็น
อย่างทันการณ์ บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ในตัวสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก ทั้งพืชผัก ผลไม้ สัตว์ 
และสัตว์น้ าตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยค านึงถึงบริบทในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าที่มี
ความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
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1.3 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและสวัสดิภาพสังคม  เพ่ือสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ในการ
แก้ปัญหา การป้องกัน และตอบปัญหาในอนาคต 

1.4 ฝ่ายชุมชนและสังคม ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การ
แก้ปัญหาของพ้ืนที่ ได้ตรงตามความต้องการของภาคประชาชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบระดับนโยบาย สร้างกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยการใช้ความรู้
เป็นเครื่องมือ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่หลากหลาย เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มุ่ง
สู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1.5 ฝ่ายอุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ฝ่ายอุตสาหกรรม ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยด าเนินการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” ทั้งนี้เป็นการขยายผลรูปแบบการด าเนินงานของ 
สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการในระยะแรก 5 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และก าหนด
เป้าหมายไว้ดังนี้ 

- สร้างศูนย์ประสานงานหรือส านักประสานงานวิจัยตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือท า 
  หน้าที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานวิจัยและ   
  ภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
- ให้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย 200 โครงการต่อปี 
- พัฒนาผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการจ านวน 160 รายต่อปี 
- พัฒนานักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรมจ านวน 200 คนต่อปี โดยเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ร้อยละ 10 ของ 
  นักวิจัยทั้งหมด 
- สร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 10 เรื่องต่อปี (เป็นเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  หลังจากปีที่ 2 ที่เริ่มด าเนินงานโครงการ) 

ซึ่งเอกชนจะร่วมทุนวิจัยตามสัดส่วนที่ สกว. อุตสาหกรรมก าหนด (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ) 
และจะสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้      

- อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมอาหาร 
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล 
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 



19 
 

- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
นอกจากนี้ สกว. อุตสาหกรรมยังสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 

เพ่ือลดการพ่ึงพาและน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมเติมในกลุ่มอุตสาหกรรม
ความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ อวกาศ เพ่ือสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากร
ภายในประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว 

นอกจากกรอบทุนวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ยังมี
ทุนวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue: SRI) ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยประเด็นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap - MIT) เป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นรากฐานในการ
ก าหนดนโยบายไปจนถึงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รัฐบาล หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ต่างๆ หน่วยงานปกครอง หน่วยงานอิสระ ไปจนถึงภาคเอกชน เพ่ือจะน าพาประเทศไปสู่การก้าวพ้นกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ยังมีกลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกลไกสนับสนุนที่ส าคัญ คือ 

1) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการตลาดของเทคโนโลยีที่มี 
  ศักยภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจในโครงการวิจัยที่มีเอกชนร่วมทุน 
2) การร่วมมือกับโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็น  
   ผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิง   
  พาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ ในโครงการ 
  ความร่วมมือโปรแกรมทุนสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนน าในการสร้างนวัตกรรม (Leaders in  
  Innovation Fellowships (LIF) Programme ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton UK –  
  Thailand Research and Innovation Partnership Fund 
1.6 ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่ง สกว. จะแบ่งรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ คือ 

1.6.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้
ชาวบ้านใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือตามแนวคิดและวิธีการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ทั้งในเชิงเนื้อหาและ
กระบวนการ ภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพ่ือ
แก้ปัญหา” โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1-2 ปี งานวิจัยแบบนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการท าความเข้าใจและหาทางเลือกในการ
แก้ปัญหาในทุกประเด็น โดยชุมชนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในทุกขั้นตอน โดย
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือก าหนดโจทย์ / ค าถามวิจัย การทบทวนทุนเดินในพ้ืนที่ การ
ออกแบบการวิจัยและการวางแผนปฏิบัติการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
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ทดลองปฏิบัติจริงเพ่ือหารูปธรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่ มีการประเมินและ
สรุปบทเรียน โดยน าเอาข้อสรุป/ผลจากการวิจัยไปสู่ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิจัย 

1.6.2 การวิจัยเพื่อสร้างทางเลือกของท้องถิ่น เป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่เสนอทางเลือกให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น และกลุ่มคนเป้าหมายที่มี
หลากหลายระดับ หรือเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถเลือกความเหมาะสม งานวิจั ยแบบนี้ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการ 8-10 เดือน โดยมุ่งใช้งานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ของ
ปัญหาหรือสภาวการณ์ด ารงอยู่ของประเด็นหรือข้อสงสัยในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกระบวนการ
พัฒนาโจทย์วิจัยและการสกัดความรู้และโจทย์การวิจัยจากการท างานพัฒนาของชุมชน ตลอดจนใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือการเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัยชาวบ้าน และน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติการ 
และการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาในเบื้องต้นของชุมชนท้องถิ่น 

2. กลุ่มวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 ฝ่ายวิชาการ มีพันธกิจเพ่ือเน้นการสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจ านวนมากขึ้นและสามารถผลิตผล

งานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงและ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ตลอดจนสร้ าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 

2.2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อ  

 - สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
  - สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

 - สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 - สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยแก่บัณฑิตศึกษาในประเทศ 
 - ประหยัดเงินตราในการให้ทุนปริญญาเอกในต่างประเทศ 
ศกว. จะเน้นการศึกษาปริญญาเอกที่มีการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการ โดย

แบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
2.2.1 ทุน คปก. ปกติ คือ ทุนที่นักศึกษา คปก. ท าวิจัยตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ (รายชื่อ    
        อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อทุนส าหรับปีการศึกษา 2561) 
2.2.2 ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย คือ ทุนที่นักศึกษาท า 
         วิจัยตามหัวข้อที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอาจารย์รับจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
         วิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งบางหน่วยงานจะเสนอชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามาเพ่ือพิจารณา 
         โดยตรง  
2.2.3 ทุน คปก.-อาเซียน คือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้ามาศึกษาใน 
          มหาวิทยาลัยไทย 
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2.3 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) เป็นโครงการเพื่อเพ่ิมจ านวน  
     บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับประเทศโดยจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ 

              2.3.1 เพ่ือสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรองรับความ 
                       ต้องการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้โจทย์ 
                       วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
              2.3.2 เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมขีด 
                       ความสามารถในการแขง่ขัน และส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม 
              2.3.3 เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและบริษัท 
                      อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมเพ่ือการด าเนินกิจกรรมวิจัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
              2.3.4 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
                      และนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศ 

2.2 หน่วยวิจัยมนุษศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับความดี ความงาม ความจริงในการใช้   
     ชีวิตของมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่ดีงาม โดยมวีัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 

                 2.2.1 สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความรู้เกี่ยวกับความดี ความงาม และความจริงในการใช้ 
                         ชีวิตของมนุษย์ 
                  2.2.2 สร้างกลไกการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
                  2.2.3 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

3. กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจพิเศษ ประกอบด้วย  
3.1 หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  (Area-based collaborative 
research: ABC) มีหลักส าคัญ 4 ข้อคือ 

3.1.1 ใช้ “พ้ืนที”่ เป็นตัวร่วม คือ จังหวัด เพราะมีกลไกบริหารที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว  
        มีทรัพยากรในการบริหารไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ก าลังคนชัดเจน ขาดข้อมูลความรู้   
        ขาดการมีส่วนร่วม ฉะนั้นงาน ABC จึงเน้นการเข้าไปเสริมกลไกการจัดการของภาคี  
        จังหวัด ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ ประชาสังคม สถาบันการศึกษา  
        สถาบันความรู้ในด้านวิชาการ 
3.1.2 โจทย์วิจัยเป็นปัญหาของจังหวัด หมายความว่าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะท า เป็น 
        โจทย์เชิงพัฒนา ไม่ใช่โจทย์วิจัย คือ ปัญหามีท่ีมาทางพัฒนา แต่ว่าจะต้องมีกระบวน 
        การบางอย่างมาแปลให้เป็นโจทย์วิจัย การตอบโจทย์ลักษณะนี้ต้องการการบูรณาการ 
        งานหลายสาขา ไม่ใช่งานสังคมศาสตร์อย่างเดียว ไม่ใช่งานเศรษฐศาสตร์ หรือ 
        เทคโนโลยีอย่างเดียว 
3.1.3 กลไกจังหวัดเป็นผู้ร่วมก าหนดโจทย์ และร่วมก ากับการท าด้วย คือ เดินไป  
        ด้วยกัน กระบวนการท างาน ABC จึงเป็นการพัฒนาบนฐานข้อเท็จจริง ข้อมูล ความรู้    
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        และการมีส่วนร่วม (Collaboration) ตั้งแต่ต้น  
 3.1.4 ABC ท างานบนฐานข้อมูล และข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความเห็น หรือความเชื่อ 

3.2 โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. เป็นท างานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือร่วมสนับสนุน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานวิจัยเชิงนโยบายทางด้านพลังงาน ที่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรอบของงานวิจัยจะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิจัย
ศักยภาพของแหล่งพลังงานและวัตถุดิบส าหรับน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพและการปลูกจิตส านึกของการใช้พลังงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิต การส่ง และการใช้
ไฟฟ้า ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือยกระดับการวิจัยด้านพลังงานของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

  

 

 

 

นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ วช. 
(www.nrct.go.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดขององค์กรระบุว่า วช.เป็นองค์กรที่มีนโยบาย เพ่ือมุ่งม่ันการน าองค์กร
สู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาท
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและ
การจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย
ของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และประกอบไปดว้ยพันธะกิจ 3 ข้อคือ 

1. จัดท าและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลักในการบูรณา
การงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวิจัย 
ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้น าด้านการวิจัยของประเทศ 

3. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัย และส่งต่องานวิจัยที่มี
ศักยภาพ เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์องค์กร  

1. การขับเคลื่อนและติดตามหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้น านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การบูรณาการ บริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนและงบประมาณการวิจัยของประเทศอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3. การขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของประเทศและนานาชาติมาใช้ในการพัฒนา
ระดับประเทศและพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม 

4. การพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิ จัยแห่งชาติ 
และเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างบุคลากรทางการวิจัย
ที่มีคุณภาพ 
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5. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
หรือเป็นที่ยอมระดับประเทศ และขับเคลื่อนการน าไปใช้อย่างท่ัวถึงโดยร่วมมือกับประชาคมวิจัย 

6. การพัฒนาและเพ่ิมพูนการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศให้ทันสมัยเป็น
สากลและเชื่อมโยงระดับประเทศและอาเซียน 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการ วช. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพเต็มรูปแบบ จัดท าแผนและด าเนินงาน
แบบบูรณาการ ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และเร่งรัดพัฒนาบุคลากร วช. ให้เป็นผู้น าและ
มีความเชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 

 

 

นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ สกอ. 
(www.mua.go.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดขององค์กรระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กร
หลักท่ีชี้น าการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1. จัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้ง
ด าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

3. ประสานและส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. เสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการ

การการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา 
6. ค่านิยมร่วม สกอ. (SHARE VALUE) : "รมทีมท างาน สร้างสรรค์องค์กร สอดคล้องเป้าหมาย 

โปร่งใสเป็นธรรม น าประโยชน์ส่วนรวม" 
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 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

 

 

     
 
 
นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ สสส. 

(www.thaihealth.or.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดขององค์กรระบุว่า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม 
ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุข
ภาวะ”และมีพันธกิจเพ่ือจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีด
ความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ สสส. ด าเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์ไตร
พลัง” สอดประสานกันเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ 

ซึ่งงบประมาณในแต่ละปีของ สสส. ที่ได้จากเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง
มาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องช าระถูก
จัดสรรเพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1. โครงการเชิงรุก เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ (มากกว่า 90%) 
2. โครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพ่ือเปิดโอกาสและให้พ้ืนที่กับทุกคนในการสร้าง

นวัตกรรม (ไม่เกิน 10 %) 
โดยแผนด าเนินการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะทั้งหมด 15 แผน ได้แก่ 

1. แผนควบคุมยาสูบ  
2.  แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 
3.  แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 
4. แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
5. แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
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6. แผนสุขภาวะชุมชน 
7. แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
8. แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 
9. แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
10. แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 
11. แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ 
12. แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ 
13. แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
14. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 
15. แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 
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 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

 
นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ สวรส. 

(www.hsri.or.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดขององค์กรระบุว่า สวรส. มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือส ารวจ 
ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือวางเป้าหมาย นโยบายและจัดท าแผนโครงการและมาตรการ
ต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของ
รัฐบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดนโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณสุข รวมทั้งการน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแผน สนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งด าเนินการวิจัยด้านระบบสาธารณสุขที่มี
ความส าคัญตามนโยบายและไม่มีหน่วยงานวิจัยอ่ืนด าเนินการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การ
รับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและ
โครงการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความรู้
และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชนและเป็นผู้น าระบบ
วิจัยที่สร้างความรู้ เชิงประจักษ์เ พ่ือพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดยมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ตัวอย่างเช่น ส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ส านักพัฒนาระบบตรวจสอบ
การรักษาพยาบาล (สพตร.) ส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย 
(ศรท.) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (สพช.) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ส านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กร
และการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาระบบสุขภาพได้  

วิสัยทัศน์ สวรส.“ผู้น าระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 

พันธกิจ สวรส.“พัฒนาระบบวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม” 
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 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

 

 

 

 

 

นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดละติดตามประกาศทุนวิจัยโดยเข้าเว็บไซต์ของ อย. 

(www.fda.moph.go.th) ซึ่งจะมีรายละเอียดขององค์กรระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบไปด้วยหน่วยงาน

ภายในทัง้หมด 19 หน่วยงานคือ 

1. ส านักงานเลขานุการกรม 

2. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

3. ส านักยา 

4. กองควบคุมวัตถุเสพติด 

5. ส านักอาหาร 

6. ส านักด่านอาหารและยา 

7. กองแผนงานและวิชาการ 

8. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

9. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

10. ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

11. กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 

12. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 

13. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

14. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

16. ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 

17. ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี 

18. ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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19. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

การด าเนินงานของ อย. ปัจจุบันมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12  โดยมีเป้าประสงค์ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คือ 

1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย 
2. ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีโอกาสในการแข่งขันในระดับ 
   สากล 
 

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้มคีุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : 
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องค์การที่มีการพัฒนาระบบก ากับ ดูแล เพ่ือให้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ 
ระบบคุณภาพที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  มีระบบการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การมีผู้ประเมินภายในที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดตั้งหน่วยตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ รวมถึง การน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ก ากับดูแล หมายถึง การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการประกอบการ ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ ใช้ในทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม 
เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงได้รับการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว  ครอบคลุม และทัน
เหตุการณ ์

 

พันธกิจ 
1. ควบคุม และก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลรวมถึงการ  
ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล 
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2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     1. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

     2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค 

     3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน 

     4. พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง 
 

ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
     1. ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
     2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
     3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแข่งขันได้ 
     4. องค์การมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของ สกว. 
 

รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ 
(หน้าปกข้อเสนอโครงการ ) 

เสนอต่อ  สกว.    ฝ่าย……………………………….. 

 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………   
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………… 

 ค าส าคัญ  ……………………………………………………………………………………. 

keywords …………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………    

ชื่อ-สกุล………(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………… 

คุณวุฒิ…………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน …………………………………………………ภาควิชา……………………………… 

ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท์/โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 

ลงนาม (ลายเซ็น) ………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อและสถานที่ติดต่อของนักวิจัย หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ email 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………….    

ชื่อ-สกุล………(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………… 

คุณวุฒิ……………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน …………………………………………………………ภาควิชา………………………… 

ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………. 
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โทรศัพท์/โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 

ลงนาม (ลายเซ็น) ………………………………………………………………………………… 

4. ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………….    

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน ………………………………………………………    ภาควิชา……………………… 

ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………. 

โทรศัพท์/โทรสาร ………………………………………… 

5. ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้าง 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

 เสนอต่อ ……………………………………………….. 

 ชื่อโครงการที่เสนอ …………………………………………………………………………. 

 ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)  ……………………………………………… 
6. งบประมาณท้ังโครงการ …………………………บาท 

       จาก สกว. …………………………………………บาท 

       จากหน่วยงานร่วมโครงการ ………………………บาท  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน ……………………เดือน 
     เสนอต่อ สกว. เมื่อวันที่…………………………………………. 

 

ลงนาม   ………………………………………..   ผู้เสนอโครงการ
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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) 

1. บทสรุปย่อส าหรับผู้บริหาร  (Executive Summary)   ความยาวประมาณ  10- 15 บรรทัด 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง  (ในกรณีท่ีเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ สกว. 
ควรระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชุดโครงการด้วย )  นอกจากนี้ควรระบุ
ผลงานที่ผู้อื่นได้ท ามาแล้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานของแนวคิดหรือการท าวิจัยเรื่องดังกล่าว 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (การเขียนวัตถุประสงค์ ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และ
เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะด าเนินการ เพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการได้) 

 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………                 

4. กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ 
4.1 แผนกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะ

ได้รับ  
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
จ านวนวันที่

ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้ได้
ฐานข้อมูลลายทอ 
ชุดสีที่ใช้ในลายทอ
ในภาคอีสาน 

1.1 รวบรวมข้อมูลลายทอ และชุดสีในภาค
อีสาน 

1.1.1 รวมรวมลายทอในจังหวัด ขอนแก่น……. 

1.1.2 รวบรวมข้อมลูชุดสีในจังหวัด
หนองคาย.…… 

ม.ค. 45 – มี.ค. 45 

 

 

ม.ค. 45 – มี.ค. 45 

10 

 

 

10 

ดร. วิจัย 

 

 

ดร. วิจัย 

1.2 จัดสร้างฐานข้อมลู และวิธีการจัดเก็บ ก.พ. 45 – ก.ค. 45 20 อ. สังเคราะห ์

 

หมายเหตุ จ านวนวันที่ใช้เป็นการคาดการณ์จ านวนเวลาที่จะต้องด าเนินการจริง โดยเทียบ 1 วัน
เท่ากับ 8 ชั่วโมง  
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน)  
เดือนที ่ กิจกรรม (activities)  

6 เดือนที่ 1 1. รวบรวมข้อมลูลายทอ และชุดสีในภาค
อีสาน 

2. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลู 
 

1. ได้ข้อมลูลายทอ และชุดสีในภาคอสีาน 
 

2. ได้รูปแบบและฐานข้อมูลในเบื้องตน้ 
 

6 เดือนที่ 2 1. ด าเนินการจัดสร้างฐานข้อมูล (ต่อ) 
และหาวิธีการจัดเก็บท่ีเหมาะสม 

 

1. ได้ฐานข้อมลูที่สมบรูณ์ และวิธีการจัดเก็บที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในการเผยแพร ่

 

 

6. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมมุติฐานการวิจัย พ้ืนที่ที่ศึกษา และ
วิธีการวางแผนการด าเนินงานรวมทั้งวิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) วิธีการเก็บ
ข้อมูล ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ 
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ตัวอย่าง การเขียนแผนวิเคราะห์งบประมาณ ควรมีความสอดคล้องกับกับแผนกิจกรรมในข้อ 4 และ 5  

  ในการวิเคราะห์งบประมาณการด าเนินงานวิจัย ท่านควรใช้กิจกรรมเป็นตัวตั้ง (กิจกรรมหลักหรือ
กิจกรรมรอง) 

กิจกรรม งบประมาณ*จ านวนวนเดือน/วัน จ านวนเงิน 

1. เก็บข้อมูลภาคสนาม 3 ครั้ง 20,000 บาท * 3 ครั้ง  60,000 

2. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 50,000 50,000 

   

   

 

10. แผนการใช้งบประมาณ ให้ก าหนดเป็นราย 6 เดือน  (ท้ังนี้จ านวนงวดจะปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา
โครงการ) โดยสอดคล้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 4 และ 5  
(โปรดดูรายละเอียดหมวดงบประมาณในภาคผนวก ก.) 

  6 เดือนที่ 1 6 เดือนที่ 2 รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน เดือนละ    

  1.1 รศ.ดร. วิจัย  เชิงพัฒนา  1,000 6,000 6,000 12,000 

  1.2 อ. สังเคราะห์  วิจัยยั่งยืน 600 3,600 3,600 7,200 

2. หมวดค่าจ้าง เดือนละ    

  2.1 ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี 6,360 38,160 38,160 76,320 

3. หมวดค่าใช้สอย     

   3.1 ค่าเดินทาง ที่พัก   5,000 5,000 10,000 

   3.2 ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงเพาะปลูก  2,000 2,000 4,000 

4. ค่าวัสดุ     

   4.1 สารเคมี  5,000 3,000 8,000 

   4.2 วัสดุส านักงาน  1,000 1,000 2,000 
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    5.1 เครื่อง…….  50,000 0 50,000 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)     

    6.1 จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ (ถ้า
มี) 

 0 20,000 20,000 
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