(สำเนำ)
ประกาศสานักงานการวิจยั แห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
-----------------------------------------------------ส ำนั ก งำนกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) เป็ น ส่ ว นรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัย
และหน่วยงำนในและนอกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย
และสถำบั น กำรศึ ก ษำ ครอบคลุ ม กำรวิ จั ย พื้ น ฐำน วิ จั ย ประยุ ก ต์ ทั้ ง วิ ท ยำศำสตร์ สั ง คมศำสตร์ แ ละ
มนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเด็ น ส ำคั ญ ของประเทศ ใน 4 ด้ ำ น ได้ แ ก่ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ กำรส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรมเป้ ำหมำย
กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บท และยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้มีแนวทำงกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕63
ที่ชัดเจน โดยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ของ
ประเทศ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและ
มองเห็ น ภำพรวมของงำนวิ จั ย ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน ให้ ก ำรใช้ ง บประมำณของประเทศเกิ ด ประโยชน์ และมี
ประสิ ทธิภ ำพสูงสุด ทั้งนี้ ได้กำหนดเปิ ดรั บทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 256๓ (ครั้งที่ 1) จำนวน ๒๑ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ)
การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑. กลุ่มเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
๒. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
๓. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตำล
๔. กลุ่มเรื่อง วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)
๕. กลุ่มเรื่อง ยำงพำรำ
๖. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมด้ำนวัสดุนำโนและนำโนเทคโนโลยี
การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๗. กลุ่มเรื่อง กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
๘. กลุ่มเรื่อง ควำมเหลื่อมล้ำ
๙. กลุ่มเรื่อง มนุษยศำสตร์
๑๐. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยำวชนและสังคมไทย
๑๑. กลุ่มเรื่อง ควำมมั่นคงและปัญหำชำยแดนใต้
๑๒. กลุ่มเรื่อง สร้ำงสรรค์วิชำกำรงำนศิลป์
๑๓. กลุ่มเรื่อง ประชำคมอำเซียน
๑๔. กลุ่มเรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุและคนพิกำร
๑๕. กลุ่มเรื่อง กำรแพทย์และสำธำรณสุข
๑๖. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ (Medical Hub)
๑๗. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
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๑๘. กลุ่มเรื่อง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
๑๙. กลุ่มเรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๒๐. กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และระบบนิเวศ
๒๑. กลุ่มเรื่อง กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช.จะสนั บ สนุ น ทุน วิจั ย และนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศภำยใต้ กรอบกำรวิจัยที่ ก ำหนด
โดยเน้นกำรวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ
คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยที่กำหนด
2.2 มีลักษณะเป็นแผนงำนวิจัย หรือโครงกำรวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
2.2.1 ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอ
รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
2.2.2 รำยชื่อโครงกำรวิจัยย่อย โปรดระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
2.2.3 รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง
2.3 มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยในลักษณะสหสำขำวิชำกำร หรือบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน หรือมีกำร
ดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
2.4 งบประมำณที่เสนอขอต้ อ งมีร ำยละเอี ยดค่ ำใช้จ่ำ ยเป็น ไปตำมระเบียบ และเหมำะสมกั บ กำร
ดำเนินงำนวิจัย
2.5 ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนั งสื อยิน ยอมจำกหน่ว ยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้ นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัย
มำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้ อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ๆ
2.7 กรณี แ ผนงำนวิ จั ย ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนวิ จั ย สำมำรถเป็ น หั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ย่ อ ยได้ เ พี ย ง
โครงกำรวิจัยย่อยเดียวเท่ำนั้น
2.8 ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วม
วิจัยต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
2.9 กรณีแผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับ อธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำ
รับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
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สำหรับโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับ อธิกำรบดี
อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
2.10 กรณีโครงกำรวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับ อธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำ
รับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
2.11 วช.ถือว่ำข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อำนวยกำรแผนงำน และหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัด
ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ห รือ
เทียบเท่ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว วช. ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
3.2 มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร
3.3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัย
ที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ที่จะดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
3.4 สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรวิจัย
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
3.5 เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
3.6 กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ วช. กำหนด
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ ดาเนินการผ่านระบบบริ หารจัด การ
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
4.2 พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
4.3 กำรบริหำรทุนวิจัยจะใช้รูปแบบของสำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัย หรือผู้บริหำรจัดกำรแผนงำน
โครงกำรที่ วช.มอบหมำย
4.4 วช.จะให้ ควำมส ำคัญกั บ ข้ อ เสนอกำรวิจั ย ที่ มีก ำรกำหนดกลุ่ ม เป้ำ หมำยในกำรน ำผลผลิ ต จำก
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัย อย่ำง
ชัดเจน หรือมีหลักฐำนรองรับ
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย ต้ อง
ไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ 2551 – 25๖๐
และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมำณ 256๑ – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรดำเนินโครงกำรนี้ได้
4.6 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันหำกข้อเสนอกำรวิจัย
สำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
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4.7 ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในประวัติ นักวิจั ยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็น
ปัจจุบัน
5. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับทุน
กรอกข้อมูล ให้ ครบถ้ว นตำมเงื่อนไขที่ กำหนด พร้อมยืน ยัน การส่ งข้ อเสนอการวิจั ยให้ สมบูร ณ์ (สถำนะ
“ข้อเสนอกำรวิจั ย ที่ส่ งแล้ ว ” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบี ยนระหว่ำ ง วั น ที่ 4
กรกฎาคม 256๒ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256๒ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถ
ดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข 0 2561 2445 ต่อ 607
 ข้อมูลกรอบกำรวิจัยและรำยละเอียดกำรเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมำยเลข 0 2561 2445
ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424
6. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจั ดสรรทุนวิจั ย ประจ ำปี งบประมำณ 2563 วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้ นักวิจัยที่ผ่ ำน
กำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
7. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
7.1 กรณี ที่ เ ป็ น กำรวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ต ว์ ใ นกำรทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ก ำรด ำเนิ น กำรวิ จั ย จำก
คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จั ย ของสถำบั น หรื อ มหำวิ ท ยำลั ย ให้ จั ด ส่ ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุ มั ติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
7.2 กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
7.3 กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำวิจัย
แห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
7.4 กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำเอกสำร
กำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม 2562
(ลงชื่อ) สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น)
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ทำหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

