(สำเนำ)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
-------------------------------------ส ำนั ก งำนกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) เป็ น ส่ ว นรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัย
และหน่วยงำนในและนอกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย
และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม
ในกำรนี้ วช. จึงมีควำมประสงค์ประกำศรับ ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนำ
บุคลำกรของประเทศ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้
๑. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
๑.๑ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
๑.๑.๑ กลุ่มเรื่อง พลังงำนสีเขียว
๑.๑.๒ กลุ่มเรื่อง กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง
๑.๒ กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
๒.๑ ทุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ
๒.๑.๑ ทุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำโท
๒.๑.๒ ทุนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำเอก
รำยละเอีย ดดัง เอกสำรแนบท้ ำยประกำศ ทั้ง นี้ เปิดรับ ข้อเสนอกำรวิจัย ตั้ งแต่บัด นี้เ ป็ น ต้ น ไปจนถึงวั น ที่
๓๐ กั น ยายน 256๒ โดยลงทะเบี ย นผ่ ำ นระบบบริ ห ำรจั ด กำรงำนวิ จั ย แห่ ง ชำติ (National Research
Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ประกำศ ณ วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น)
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ทำหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนใน
และนอกกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม สถำบั น วิ จั ย มหำวิ ท ยำลั ย และ
สถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของ
ประเทศ ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และยุทธศำสตร์
กำรวิ จั ย และนวั ต กรรม ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี แ นวทำงกำรจั ด สรรทุ น วิ จั ย ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๓ ที่ ชั ด เจน
โดยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ของประเทศ
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและมองเห็น
ภำพรวมของงำนวิจัยได้อย่ำงชัดเจน ให้กำรใช้งบประมำณของประเทศเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภำพสูงสุด
ทั้งนี้ได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
๑.๑ กำรพัฒนำเศรษกิจ
๑.๑.๑ กลุ่มเรื่อง พลังงำนสีเขียว
๑.๑.๒ กลุ่มเรื่อง กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง
๑.๒ กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช.จะสนับสนุนทุน วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่กำหนด
โดยเน้นกำรวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ
คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน
๓. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยที่กำหนด
๓.๒ มีลักษณะเป็นแผนงำนวิจัย หรือโครงกำรวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
๓.๒.๑ ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย ๒ โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอ
รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๓.๒.๒ รำยชื่ อ โครงกำรวิ จั ย ย่ อ ย โปรดระบุ ร ำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ ที่ ชั ด เจน หรื อ เป็ น แนวคิ ด
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
๓.๒.๓ รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง

๓.๓ มี ก ำรบู ร ณำกำรงำนวิ จั ย ในลั ก ษณะสหสำขำวิ ช ำกำร หรื อ บู ร ณำกำรระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
หรือมีกำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๓.๔ งบประมำณที่ เ สนอขอต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเป็ น ไปตำมระเบี ย บ และเหมำะสม
กับกำรดำเนินงำนวิจัย
๓.๕ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนั งสื อยิ น ยอมจำกหน่ วยงำนเจ้ ำของผลงำนเดิมให้ นักวิจัยนำทรัพย์สิ นทำงปัญญำจำกกำรวิจัย
มำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓.๖ กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ๆ
๓.๗ 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
๓.๘ ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วม
วิจัยต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
๓.๙ กรณีแผนงำนวิจัย ผู้บังคับ บัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำ
รับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
สำหรับโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี
อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๐ กรณีโครงกำรวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่ว ยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครั ฐ หรื อกรรมกำรผู้จั ดกำรใหญ่ห รื อเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หั ว หน้ำโครงกำรวิจัยสั งกัดอยู่ ต้องให้
คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๑ วช. ถือว่ำข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อำนวยกำรแผนงำน และหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัด
ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือ
เทียบเท่ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว วช. ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
๔. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
๔.๒ มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร
๔.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัย
ที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ที่จะดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
๔.๔ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรวิจัย
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
๔.๕ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๔.๖ กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ วช. กำหนด

๕. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๕.๑ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจ ารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ดาเนิน การผ่านระบบบริ หารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
๕.๒ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
๕.๓ กำรบริหำรทุนวิจัยจะใช้รูปแบบของสำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัย หรือผู้บริหำรจัดกำรแผนงำน
โครงกำรที่ วช.มอบหมำย
๕.๔ วช.จะให้ ควำมส ำคั ญกับ ข้ อเสนอกำรวิจั ยที่มี กำรกำหนดกลุ่ ม เป้ ำหมำยในกำรน ำผลผลิ ต จำก
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยอย่ำง
ชัดเจน หรือมีหลักฐำนรองรับ
๕.๕ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยต้อง
ไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐
และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรดำเนินโครงกำรนี้ได้
๕.๖ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันหำกข้อเสนอกำรวิจัย
สำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
๕.๗ ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในประวัติ นักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็น
ปัจจุบัน
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับทุน
กรอกข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นตำมเงื่ อ นไขที่ ก ำหนด พร้ อ มยื น ยั น การส่ ง ข้ อ เสนอการวิ จั ย ให้ ส มบู ร ณ์ (สถำนะ
“ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้
งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
- ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗
- ข้อมูลกรอบกำรวิจัยและรำยละเอียดกำรเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙
ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ ๔๐๗, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๐
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจั ดสรรทุนวิจั ย ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๓ วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้ นักวิจัยที่ผ่ ำน
กำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

๘. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๘.๑ 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
๘.๒ กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๓ กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำวิจัย
แห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้
ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๔ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำเอกสำร
กำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ

กรอบการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑. กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว
วัตถุประสงค์
กำรใช้พลังงำนในชุมชน ซึ่งรวมถึงกำรใช้พลังงำนในภำคอำคำร และภำคเกษตรกรรม มีปริมำณ
กำรใช้รองจำกภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลำตำมกำรเจริญเติบโตของรำยได้
ประชำชำติและมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรใช้พลังงำนทดแทน หรือที่เรียกว่ำพลังงำนสีเขียวในประเทศได้
ถู ก ก ำหนดในยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศตำมแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ เพื่ อ เป็ น กำร
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนพลังงำนแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพำะกำรลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนฟอสซิลด้วย นอกจำกนี้กำรนำพลังงำน
ทดแทนมำใช้ในชุมชน จะช่วยให้ประชำชน เห็นภำพกำรนำพลัง งำนทดแทนมำใช้ประโยชน์ได้จริง จะช่วย
สนับสนุนและเผยแพร่กำรใช้พลังงำนทดแทน สำมำรถไปใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง นำไปสู่ชุมชนที่ใช้พลังงำน
สะอำดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่ำชุมชนสีเขียว รวมไปถึงกำรกำหนดนโยบำยระดับประเทศในเรื่อง
ดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงถูกทิศทำงและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน
กรอบการวิจัย
๑. กำรพัฒนำและผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจำกของเสีย หรือวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันดีเซล
และ LPG
๒. กำรผลิตเชื้อเพลิงในรูปของถ่ำน และ RDF จำกของเสียทำงกำรเกษตรหรือขยะชุมชน
๓. กำรผลิตไฟฟ้ำ/ควำมร้อน ในระบบแสงสว่ำง กำรทำควำมเย็น และกำรปรับอำกำศ รวมถึงกำรทำ
น้ำร้อน
๔. กำรพัฒนำวัสดุอำคำร เพื่อกำรประหยัดพลังงำน และลดของเสียเหลือทิ้ง
๕. ระบบควบคุม
๖. กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
๗. กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ
เป้าหมาย
มุ่งเน้ น กำรพัฒ นำพลั งงำนทดแทนและกำรนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อนำไปสู่ กำรลดกำรใช้
พลังงำนฟอสซิล และส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
๑. นวัตกรรมเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจำกของเสีย หรือวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันดีเซล
และ LPG
๒. นวัตกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำ /ควำมร้อน ในระบบแสงสว่ำง กำรทำควำมเย็น และกำรปรับอำกำศ
รวมถึงกำรทำน้ำร้อน
๓. วัสดุก่อสร้ำงอำคำรเพื่อลดกำรใช้พลังงำน และระบบควบคุมกำรใช้พลังงำนและกำรประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔. ข้อเสนอแนะในกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรใช้ประโยชน์ในชุมชนสีเขียว

๒. กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง
ระบบขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบันยังใช้ระบบกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลัก โดยมีปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำและผู้โดยสำรมำกกว่ำ ๘๐% ซึ่งสภำพดังกล่ำวนี้ ทำให้ระบบหลักในกำรขนส่งสินค้ำของประเทศยังขำด
ประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อนำดัชนีชี้วัดที่เป็นสำกลมำใช้ เช่น กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งซึ่งมี
จำนวนสูงถึง ๓๖-๓๗% ของกำรใช้พลังงำนในประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินของประเทศในกำรสร้ำงโครงสร้ำง
ขนส่ง (Infrastructure) และกำรเสี ยประโยชน์จำกกำรใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงระบบขนส่ ง
กำรเกิดอุบัติเหตุในภำคกำรขนส่งมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ ๓ ของโลก และที่สำคัญคือต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ
หรือระบบโลจิสติกส์ของประเทศสูง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียกับสถำนภำพในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น รัฐบำลได้มีควำมตระหนักถึงปัญหำและควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ำมำ
บริหำรอย่ำงจริงจัง ในระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ รัฐบำลจึงได้กำหนดเป็นนโยบำยหลัก ที่จะเพิ่มบทบำทในกำร
ขนส่งของระบบรำง (Mode shift) โดยได้อนุมัติงบประมำณเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงทำงรถไฟและกำรสร้ำง
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นกำรทำวิจัยด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง
ระบบรำง จะเป็นกำรช่วยปรับปรุงโครงสร้ำง วัสดุ ชิ้นส่วนรถไฟ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของกำร
รถไฟด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดและตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง
ระบบรำง ทั้งด้ำนกำรกำหนดแผนกำรลงทุนและกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้
กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรขนส่ ง ระบบรำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรของประชำชน
ผู้ใช้บริกำร
๒. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรยกระดับคุณภำพในกำรให้บริกำรและ
ทำให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงรำงอย่ำงยั่งยืน
๓. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่เป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบรำงที่ยั่งยืน
โดยผ่ำนกลไกกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม
ด้ำนระบบรำงขึ้นในประเทศ
กรอบการวิจัย
๑. กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่เอื้อต่อกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ (TOD) กำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำ
พื้นที่รอบสถำนีรถไฟ กำรเข้ำถึงระบบรถไฟ ควำมสะดวกในกำรเปลี่ยนระบบ กำรเดินทำง (Transit-oriented
development: TOD) กำรบูรณำกำรระบบรำงกับระบบขนส่งอื่นและปัจจัยอื่นใดที่ทำให้กำรใช้ระบบขนส่ง
สำธำรณะมีควำมสะดวกสบำยและเป็นที่สนใจให้เข้ำมำใช้บริ กำร เชื่อมโยงโครงข่ำยและกำรบริหำรจัดกำร
ขนส่งผู้โดยสำร และสินค้ำและบริกำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่ำงประเทศ
๒. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรำงรวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนกำรซ่อมบำรุงรถไฟ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบคุณภำพและทดสอบภำยหลังกำรซ่อมบำรุง เพื่อกำหนดหลักประกันด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรและกำรรับรองด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรศึกษำจัดทำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเพื่อกำหนดเป็นมำตรกำร
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
๓. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ กำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ
เช่น กำรพัฒนำระบบติดตำมขบวนรถไฟ (Train Tracking) ที่เข้ำถึงได้สะดวก
๔. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง กำรพัฒนำกำลังคนและองค์ควำมรู้และทักษะ
ในระบบรำงเพื่อรองรับกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง

๕. กำรศึกษำและทบทวนกฎหมำย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงรำง และศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เกิดควำมสะดวก
ในกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงประเทศ
๖. กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิ ตชิ้นส่ ว นรถไฟในประเทศ กำรพัฒ นำชิ้นส่ วนอุปกรณ์ รถไฟที่มี
ศักยภำพกำรผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทำงรถไฟ ฯลฯ ให้มีมำตรฐำนตำมหลักสำกลเพื่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
กับประเทศต่ำงๆ และแนวทำงกำรยกระดับควำมสำมำรถใน กำรผลิตของผู้ประกอบกำรในส่วนที่ประเทศไทยมี
ศักยภำพสูง
๗. กำรพั ฒ นำมำตรฐำน/กำรทดสอบ/กำรรั บ รองกำรผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถไฟ กำรศึ ก ษำเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดมำตรฐำนกำรให้ บริกำรมำตรฐำนกำรทดสอบ และกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิ ต
ในด้ำนอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
๘. นโยบำยกำรลงทุนเรื่องต่ำงๆ ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง กำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน เทคนิคที่ใช้ในกำรวิเครำะห์กำรลงทุน เพื่อให้ผลกำรศึกษำรัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ
เชิ ง นโยบำยที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หำของประเทศและสนองตอบควำมต้ อ งกำรของประชำชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
และมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรลงทุน
เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงสำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำงของประเทศ
2. ยกระดับบุคลำกรไทยในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรขนส่งระบบรำงและกำรประกอบกำร
เดินรถ
3. มีมำตรฐำนและเครื อข่ำยหน่ ว ยงำนทดสอบด้ำ นระบบขนส่ งทำงรำงที่จำเป็นส ำหรั บกำรผลิ ต
ของอุตสำหกรรมไทย
ผลผลิต
๑. ระบบบริหำรกำรขนส่งทำงรำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ กำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีต่ำง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ
๒. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรำงรวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนกำรซ่อมบำรุงรถไฟ มำตรฐำน
กำรตรวจสอบคุณภำพและทดสอบภำยหลังกำรซ่อมบำรุง
๓. มีมำตรฐำน/กำรทดสอบ/กำรรับรองกำรผลิตชิ้นส่วนรถไฟ และกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตใน
ด้ำนอุตสำหกรรม
๔. แนวทำงในกำรกำหนดและตัดสิ นใจเชิง นโยบำยด้ำนกำรขนส่ งระบบรำง ทั้งด้ำนกำรกำหนด
แผนกำรลงทุนและกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งระบบรำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้ใช้บริกำร

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. กลุ่มเรื่อง กาลังคนในศตวรรษที่ 21
จำกบริ บ ทของประเทศที่ เปลี่ ย นแปลงไปทั้ งกำรเปิ ดประชำคมอำเซี ยน กำรเข้ ำสู่ ยุ คเทคโนโลยี
และกำรสื่ อ สำรมำกขึ้ น ท ำให้ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสกำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ภำยนอก
และภำยในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อำจก่อให้เกิดโอกำสและควำมเสี่ยงต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะกำรเปิด
เสรี ในกำรเคลื่ อนย้ ำยแรงงำน ๘ สำขำอำชีพ ได้แก่ วิศวกรรม กำรส ำรวจ สถำปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์
พยำบำล บัญชี และท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเร่งกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สำมำรถปรับตัว
รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำลังคนให้สำมำรถรองรับ
กำรพั ฒนำในภำคอุ ตสำหกรรมหลั ก คื อ ภำคเกษตร ภำคอุ ตสำหกรรม และภำคบริ กำร ซึ่ งมี บทบำทส ำคั ญ
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ กำรผลิตกำลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตต่ำง ๆ และจำกประเด็นปัญหำแรงงำนไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำรพัฒนำ
ทรั พยำกรมนุ ษย์ ของประเทศ จ ำเป็ นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็ น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ในทุกด้ำน ได้แก่ กำรเพิ่มกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนกลุ่มที่กำลัง
จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนและกลุ่มที่อยู่ในตลำดแรงงำนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย
และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นำก ำลั ง คน ยกระดั บ ศั ก ยภำพ ทั ก ษะ และสมรรถนะอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ทั้งด้ำน ฝีมือ เทคโนโลยี ภำษำ
๒. เพื่อเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุ และควำมหลำกหลำย และพัฒนำ
กำลังคนให้เพียงพอต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภำพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
กรอบการวิจัย
๑. กำรวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นำทัก ษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของคน มุ่ง เน้ นกำรพั ฒ นำทัก ษะที่เหมำะสม
ในแต่ละช่วงวัย ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนและทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่
๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตำมควำมเหมำะสม
๒. กำรวิ จั ย นวั ต กรรมเพื่ อ กำรสร้ ำ งมำตรฐำนทดสอบและสร้ ำ งระบบมำตรฐำนฝี มื อ แรงงำน
ให้ครอบคลุมสำขำอำชีพและกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ
๓. กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำลังคนให้มีควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อกำรผลิตและบริกำร
๔. กำรวิจั ย เพื่ อพัฒ นำสถำนประกอบกำรให้ มีควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั ง คมด้ำนแรงงำน ตลอดจน
กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
ให้กับลูกจ้ำงตำมกฎหมำย
๕. กำรวิจัยและพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน
และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงรุ่น
ผลผลิต
กำลั งคนที่ มีทักษะฝี มือ ได้มำตรฐำนมำกขึ้น มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัย และนวัตกรรม มีภำรกิจส ำคัญในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลั กของประเทศ ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ทั้งภำยในกระทรวงฯ และภำยนอกกระทรวง รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำ นกำรวิ จั ย และนวั ตกรรม โดย วช. มุ่ง เน้ น กำรพั ฒ นำนั ก วิ จัย รุ่ น ใหม่ เ ข้ ำ สู่ ร ะบบกำรวิ จั ย ของประเทศ
ตำมทิศทำงยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่ วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศด้ำนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วน
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทั้งนี้ วช. จึงได้ให้กำร
สนับสนุนกำรวิจัยแก่ผู้ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ำสู่ระบบกำรวิจัยของประเทศ จึงได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยพัฒนำ
บัณฑิตศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗ กลุ่มเรื่อง ดังนี้
๑. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
๑.๑ ข้ำว
๑.๒ มันสำปะหลัง
๑.๓ ยำงพำรำ
๑.๔ ปำล์มน้ำมัน
๑.๕ อ้อยและน้ำตำล
๑.๖ พืชสวน/พืชไร่
๑.๗ สมุนไพรไทย
๑.๘ สัตว์เศรษฐกิจ
๑.๙ อำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำและควำมปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และกำรค้ำ
๒. ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งระบบราง
2.1 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
2.2 กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง
3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
4. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
5. การแพทย์และสาธารณสุข
5.1 กำรแพทย์และสำธำรณสุข
5.2 กำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ และคนพิกำร
6. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
6.1 กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้
6.2 มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์
6.3 ประชำคมอำเซียน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และสิ่งแวดล้อม
7.1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
7.2 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับสนุน ทุนวิจัยพัฒนำบัณฑิตศึกษำ ภำยใต้หัวข้อวิจัยที่กำหนด โดยสถาบัน อุดมศึกษา
ต้น สังกัด ที่ผู้ เ สนอขอรั บทุน กาลังศึกษาอยู่ ต้องเป็น ผู้บริหารการดาเนิน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีหน้ำที่ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
ของผู้รับทุน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อ วช.
3. เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
3.๑ ผู้เสนอขอรับทุนต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดของ วช. ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
โดยต้องไม่จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ และหลังทาสัญญาฯ ภายใน ๓ เดือน หากตรวจพบว่าผู้รับทุน
จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ หรือหลังทาสัญญาฯ ไม่ครบ ๓ เดือน วช. ขอยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย
และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
3.๒ โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ที่เสนอขอรับทุน ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ เสนอ
ขอรับทุนกาลังศึกษาอยู่ และมีอำจำรย์เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษำในกำรทำวิจัย โดยมีหัวข้อและเนื้อหำ
ภำยใต้หัวข้อวิจัยตำมที่ วช. กำหนดข้ำงต้น
3.๓ ระยะเวลำของกำรดำเนิ นกำรวิจัย ไม่เกิน ๒๔ เดือน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ ทั้งนี้กำร
ขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. ที่จะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร โดยต้องยื่น
คำร้องต่อ วช. ก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำอย่ำงน้อย ๓ เดือน
3.๔ ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนไม่สำมำรถทำกำรวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติโครงกำรวิจัยที่
ได้รับทุน ต้องยื่นคำร้องต่อ วช. และต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด ภำยใน ๑ เดือน หลังจำกยื่นคำร้องต่อ วช.
3.๕ งบประมำณที่เสนอขอต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ
เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนวิจัย
4. คุณสมบัติของผูเ้ สนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
4.๑ มีสัญชำติไทย
4.๒ เป็นผู้ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก) ในสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย
ทั้งภำครัฐและเอกชน
4.๓ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยในโครงกำรวิจัยเดียวกันจำกแหล่งทุนอื่นมำก่อน ในกรณี
ตรวจพบว่า ได้ รั บการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากแหล่ง ทุ น อื่ น มาก่ อน วช. ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ กการ
สนับสนุนการวิจัย และเรียกเงินคืน
5. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
5.๑ พิจารณาข้อเสนอการวิจั ยที่ลงทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอ
การวิจัย และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
5.๒ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ต้องไม่ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ และกรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ
ยังดำเนินกำรวิจัย ปีงบประมำณ 2561 - 2562 ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน

5.๓ วช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไปยังสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดที่กำลังศึกษำอยู่
เพื่อให้ดำเนินกำรเขียนข้อเสนอกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยแผนงำนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
5.๔ คำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอขอรับทุนดาเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
6. งบประมาณ
6.๑ ระดับปริญญำโท โครงกำรละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บำท
6.๒ ระดับปริญญำเอก โครงกำรละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท
6.๓ สถำบันอุดมศึ กษำต้นสังกัดของผู้รับทุนที่กำลังศึกษำอยู่ จะได้รับงบประมำณในกำรบริหำร
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนรำยโครงกำร โดยต้องให้ความร่วมมืออานวยความ
สะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนรายโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or
overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น
7. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้ เสนอขอรั บ ทุน ลงทะเบี ย นส่ ง ข้อ เสนอกำรวิ จัย ผ่ ำ นทำงระบบบริ ห ำรจั ดกำรงำนวิ จัย แห่ งชำติ
(National Research Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำร
วิจัยที่ต้องกำรขอรับกำรสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมหัวข้อที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียน
ส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถำนะ “ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งไปแล้ว ” ในระบบ NRMS) พร้อมแนบไฟล์
ในรูปแบบ PDF ดังนี้
 เอกสำรแสดงกำรอนุมัติหัวข้อและโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
 โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษำอยู่
 หนังสือรับรองกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก
 หนังสือนำส่งจำกสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดที่ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษำอยู่
ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 256๒ และสำมำรถดำวน์โหลด
“คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ ๔๐๖ - ๔๐๘, ๔๑๘ โทรสำร 0 2940 5495
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ graduate.nrct@nrct.go.th
8. การแจ้งผลการพิจารณา
วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย ให้ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำง
เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th

9. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุน
9.๑ กำรทำสั ญ ญำระหว่ ำง วช. กับสถำบัน อุดมศึกษำต้นสั งกัด ของผู้ รับทุ น เป็นกำรทำสั ญญำ
รับทุนอุดหนุนกำรทำกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย แผนงำนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ โดยสถำบันอุดมศึกษำ
ต้นสังกัดของผู้รับทุนเป็นผู้บริหำรกำรดำเนินกิจกรรม ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดของผู้รับทุน ต้องทำสัญญำกับ
ผู้รับทุน และมีหน้ำที่ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนของผู้รับทุน เพื่อรำยงำนต่อ วช. โดยจะได้รับกำรจัดสรรงบบริหำร
แผนงำน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมำณที่ วช. สนับสนุนกำรวิจัยรำยโครงกำร
9.๒ กรณีที่โครงกำรที่ได้ รับ กำรสนับสนุนเป็นกำรวิจัยที่ใช้คนหรือสั ตว์ในกำรทดลอง จะต้องขอ
อนุมัติกำรดำเนินกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย โดยให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำรำยโครงกำร
9.๓ กรณีที่ผู้รับทุนมี กำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบี ยบที่เกี่ย วข้อง ให้ จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำ
สัญญำรำยโครงกำร
9.๔ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสำร
กำรอนุมัติ เพื่อประกอบกำรทำสัญญำรำยโครงกำร
10. ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
10.๑ วิทยำนิพนธ์ ซึ่งระบุข้อควำมเป็นกิตติกรรมประกำศว่ำ “ได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัยแผนงำน
พัฒนำบัณฑิตศึกษำ จำกสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓”
10.๒ ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ และ/หรือผลงำนที่
นำเสนอในกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร ซึ่งต้องระบุข้อควำมเป็นกิตติกรรมประกำศในวำรสำรว่ำ “ได้รับกำร
สนับสนุนกำรวิจัยแผนงำนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ จำกสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓”
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง
10.๓ น ำรู ป ภำพหรื อ คลิ ป วี ดี โ อ พร้ อ มค ำบรรยำยเกี่ ย วกั บ ผลงำนวิ จั ย ประมำณ ๕ บรรทั ด
ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net ของสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

คู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS
ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษาประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบุชื่อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับกำรอนุมัติทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2. ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน
ระบุชื่อสถำบันกำรศึกษำ สำขำ คณะ เบอร์มือถือ อีเมล์ และที่อยู่ของนักศึกษำผู้ขอรับทุนให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง เพื่อใช้ข้อมูลในกำรทำสัญญำ และติดต่อประสำนงำน
ทั้งนี้หำกผู้ขอรับทุนประกอบอำชีพแล้ว ให้ระบุสถำนที่ทำงำนและที่อยู่ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำสำหรับ
โครงกำรวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ระบุชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก สถำบันกำรศึกษำ และที่อยู่สถำนที่ทำงำนที่สำมำรถติดต่อ
ได้สะดวกให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. คาสาคัญ (Keyword) ของการวิจัย
ระบุ ค ำส ำคั ญ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ ชื่ อ เรื่ อ งหรื อ เนื้ อ หำของเรื่ อ งที่ ท ำกำรวิ จั ย ทั้ ง ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้ในกำรเลือกหรือค้นหำเอกสำรที่มีชื่อเรื่องประเภท
เดียวกันกับเรื่องที่ทำกำรวิจัยได้
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ระบุประเด็นสำคัญที่แสดงเหตุผลของกำรศึกษำวิจัย โดยให้มีกำรทบทวนอ้ำงอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัจจุบันด้วย
6. วัตถุประสงค์
ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและครอบคลุมกำรวิจัยที่ต้องกำรศึกษำ
7. ขอบเขตของการวิจัย
ระบุขอบเขตของกำรวิจัยในเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพที่เชื่อมโยงกับปัญหำที่ทำกำรวิจัยแต่ไม่สำมำรถ
กำหนดโดยตรงในชื่อโครงกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยได้
8. ระเบียบวิธีวิจัย
ระบุระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบย่อที่สำมำรถทำให้ผู้พิจำรณำโครงกำรทรำบและเข้ำใจในขั้นตอนกำรวิจัยได้
9. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
ระบุกิจกรรมและช่วงระยะเวลำที่มีกำรดำเนินกำรวิจัยอย่ำงละเอียด โดยดำเนินกำรไม่เกิน 24 เดือน
10. งบประมาณที่เสนอขอทั้งโครงการ
ชี้แจงรำยละเอียดของหมวดค่ำวัสดุและค่ำใช้สอยอย่ำงละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอรับทุน

รายละเอียดสิ่งที่ให้การสนับสนุน ประกอบไปด้วย
1) ค่ำวัสดุ/ค่ำใช้สอย เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงเก็บข้อมูล, ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ฯลฯ
2) ค่ำตีพิมพ์งำนวิจัยลงในวำรสำรระดับประเทศและ/หรือนำนำชำติ
: ระดับปริญญำโท จำนวน 15,000 บำท
: ระดับปริญญำเอก จำนวน 30,000 บำท
รายละเอียดที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ ประกอบไปด้วย
1) ค่ำตอบแทนต่ำงๆ เช่น เงินเดือน/ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของบัณฑิต, ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน
สถำบั น , ค่ ำ ตอบแทนนั ก วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง ำน, ค่ ำ ตอบแทนอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ,
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์, ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
2) ค่ำจ้ำงประมวล/วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและแบบสอบถำมต่ำงๆ
3) ครุภัณฑ์ และวัสดุบำงชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,
4) เครื่องบันทึกเทป ฯลฯ
5) ค่ำเดินทำงและค่ำที่พักในกำรเข้ำร่วมเสนอผลงำนวิจัย ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
11. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ระบุผลผลิตของงำนวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมที่สำมำรถประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เวลำ
12. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อำทิ
ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม ในเชิงปริมำณและคุณภำพ ทั้งนี้ควรจัดทำแผนถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือ
ผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวและต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เวลำ
13. เป้าหมายของผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด
ระบุผลกระทบของงำนวิจัยที่ตำมมำจำกกำรดำเนินโครงกำรวิจัยและกำรใช้ประโยชน์โครงกำรวิจัย
ทั้ ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ต้ อ งระบุ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยในระดั บ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เวลำ
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แสดงควำมคำดหมำยศักยภำพและวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ พร้อมระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจำกผลงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน
15. การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ระบุกำรนำไปใช้ประโยชน์ของงำนวิจัยทั้ง ๔ เชิง ได้แก่ เชิงพำณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม เชิงวิชำกำร และ
เชิงนโยบำย

