ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มี ภำรกิ จส ำคัญในกำรให้ทุ นวิจัยและนวัตกรรมหลัก ของประเทศ ทั้ งด้ำนวิท ยำศำสตร์
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ ทั้งภำยในกระทรวงฯ และภำยนอกกระทรวง รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจั ยและนวัต กรรม โดย วช. มุ่ ง เน้น กำรพัฒ นำนัก วิจั ยรุ่น ใหม่ เ ข้ำสู่ ร ะบบกำรวิ จัยของประเทศ
ตำมทิศทำงยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศด้ำนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วน
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
วช. จึงได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมโครงกำร “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (Training
for the trainers) (แม่ไก่) และโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย เป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งนี้ วช. จึงได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยพัฒนำนักวิจัย
รุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ภำยใต้ประเด็นกำรวิจัย จำนวน 7 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
2. ด้ำนกำรเกษตร
3. ด้ำนอุตสำหกรรม
4. ด้ำนสังคม
5. ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
6. ด้ำนพลังงำน
7. ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับ สนุนทุนวิจัยพัฒนำนัก วิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) ภำยใต้ประเด็นกำรวิจัยที่กำหนด
โดยเน้นกำรวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ
คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน
3. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
3.๑ มีประเด็นวิจัยตำมประเด็นที่กำหนด
3.๒ มีลักษณะเป็นโครงกำรวิจัย
3.3 งบประมำณที่เสนอขอต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย และเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนวิจัย
3.๔ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำ
ดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนกำรวิจัย และเรียกเงินคืน
๒

3.5 ผู้บัง คั บ บัญ ชำสูง สุ ดของหน่วยงำนระดับ อธิก ำรบดี อธิบ ดีห รือเที ยบเท่ ำของภำครัฐ หรื อ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำรับรองในกำร
จัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
3.6 วช. ถือว่ำข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้ง
ผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือ
เที ยบเท่ ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ห รือเที ยบเท่ ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมี ก ำร
ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
3.๗ ระยะเวลำของกำรดำเนินกำรวิจัย ไม่เกิน 24 เดือน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ ทั้งนี้กำรขอ
ขยำยระยะเวลำในกำรรับกำรสนับสนุนกำรวิจัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. ที่จะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร
4. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
4.๑ หัวหน้ำโครงกำรจะต้อ งเป็นผู้ที่ ผ่ำนกำรฝึก อบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)
4.2 มีผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 2 คน แต่ไม่เกิน ๔ คน
๔.3 มีที่ปรึกษำโครงกำรเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมโครงกำร “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ ไก่ ) หรื อเป็นผู้เ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจำกภำยนอก อย่ำงน้อย ๑ คน ทั้ ง นี้
ที่ปรึกษำโครงกำร ๑ คน สำมำรถรับผิดชอบดูแลเป็นที่ปรึกษำโครงกำรได้ไม่เกิน ๒ โครงกำร
กรณีที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ ไก่ ) ต้ องไม่ เป็ นหั วหน้ าโครงการที่ ยื่ นเสนอขอรั บทุ นพั ฒนานั กวิ จั ยรุ่ นใหม่
(แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจาปีงบประมาณ 2563
4.4 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผู้ร่วมวิจัยสำมำรถยื่นขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยได้ไม่เกิน ๑ โครงกำร
และสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยแล้วไม่สำมำรถยื่นขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในปีถัดไปได้อีก
4.5 เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
4.6 สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรวิจัย
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
5. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
5.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
5.2 พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
5.3 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำรวิจัยต้องไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่
ได้รับ ทุ นอุ ดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีง บประมำณ 2551 – 25๖๐ และกรณีติดค้ำ ง
งำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีง บประมำณ 256๑ – 2562 ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเองในกำรดำเนิน
โครงกำรนี้ได้
5.4 ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอขอรับทุนดาเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้ อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน

๓

6. วงเงินทุนวิจัยและเวลาดาเนินการ
งบประมำณในกำรจัดสรรทุน โครงกำรละไม่เกิน ๓00,000 บำท ระยะเวลำดำเนินกำรไม่เกิน 2 ปี
7. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้เ สนอขอรับ ทุ นลงทะเบียนส่ง ข้อเสนอกำรวิจัยผ่ำนทำงระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยแห่ง ชำติ
(National Research Management System : NRMS) (เว็ บ ไซต์ www.nrms.go.th) และกรอกข้ อ มู ล ให้
ครบถ้วนตำมหัวข้อที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถำนะ “ข้อเสนอกำร
วิจัยที่ส่งไปแล้ว” ในระบบ NRMS) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้
 วุฒิ บัต รผู้ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมฝึ ก อบรมโครงกำร “วิ ท ยำกรหลั ก สูต รกำรพัฒ นำนั ก วิจั ย ”
(Training for the trainers) (แม่ไก่) ของหัวหน้ำโครงกำร
 วุฒิบัตรผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมฝึกอบรมโครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ของผู้ร่วมวิจัย
 หนังสือรับรองกำรเป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย
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. จะประกำศผลกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th
9. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
9.1 กรณีที่ เป็นกำรวิจัยที่ ใช้คนหรือสัตว์ในกำรทดลอง จะต้องขออนุมัติกำรดำเนินกำรวิจัยจำก
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจั ยของสถำบั นหรือ มหำวิท ยำลัย ให้จั ดส่ ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุมั ติห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
9.2 กรณีที่นักวิจัยมี กำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมี ชีวิตที่ตัดต่อพันธุก รรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบที่เ กี่ยวข้อ ง ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรท ำ
สัญญำ
9.3 กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
9.4 กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่ มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
10. ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนทุ นวิจัย ต้องมีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทั้งในประเทศและ/
หรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 1 บทควำม นอกเหนือจำกรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
๔

