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ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558
-----------------------------------------------------สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรวิจัย ได้ร่วมกับ
หน่ ว ยให้ ทุน ต่ ำงๆ ได้ แก่ ส ำนั กงำนกองทุ น สนั บ สนุน กำรวิจัย (สกว.) ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิท ยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข (สวรส.) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ดำเนินงำนภำยใต้ชื่อ “เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัย
แห่งชำติ (คอบช.)” จัดทำกรอบงำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อกำรจัดสรร
ทุนวิจัยประจำปี 2558 เพิ่มเติมดังนี้ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ)
1. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
2. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. กำรวิจัยและพัฒนำจิตพฤติกรรมเยำวชนและสังคมไทย
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่แนบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ
ชุมชน เชิงนโยบำย และเชิงวิชำกำร) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ ควำมสำคัญ ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้ ำนควำมคุ้ ม ค่ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งเชิ งปริม ำณ เชิ งคุ ณ ภำพ เวลำ และต้ น ทุ น ตลอดจน
มีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกผลลั พ ธ์ ที่ ได้จ ำกงำนวิจั ย ทั้ งนี้ คอบช. จะพิ จำรณำสนั บ สนุ น งบประมำณกำรวิจัย เป็ น รำยปี
สำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำดำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี จะพิจำรณำถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้
กำรสนับสนุน
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยดังแนบท้ำยประกำศนี้
2.2 มีลักษณะเป็นโครงกำรวิจัยหรือแผนงำนวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้อง
ประกอบด้วย
2.2.1 รำยชื่อโครงกำรวิจัยย่อย ซึ่งอำจระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิด
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
2.2.2 รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำมำรถวัดได้จริง
2.2.3 ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย 2 โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัย ในปีแรก
ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย

-22.3 มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยในลักษณะสหสำขำวิชำกำรหรือบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือมี
กำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกันก็ได้ เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
2.4 งบประมำณที่เสนอขอต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั ง
และเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนวิจัย
2.5 ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำ
ดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำว
โดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
2.7 หั ว หน้ ำโครงกำรวิจั ย หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำน หั ว หน้ ำโครงกำรย่อ ยและนั ก วิจัย ร่ว ม
ทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
3.2 มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร
3.3 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็ นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อ เสนอ
กำรวิจั ยที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ในกำรวิจัยที่จะดำเนินกำรวิจัยได้
สำเร็จ
3.4 สำมำรถปฏิ บั ติ งำนและควบคุ ม กำรวิจั ยได้ ต ลอดระยะเวลำที่ ได้ รับ ทุ น รวมทั้ งสำมำรถ
ดำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
3.5 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่หัวหน้ำโครงกำร
หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนสั ง กั ด อยู่ หรื อ กรรมกำรผู้ จั ด กำรใหญ่ ห รื อ เที ย บเท่ ำ ในส่ ว นของภำคเอกชน
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง
3.6 สำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บั งคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำน
ระดั บ อธิ บ ดี ห รื อ เที ย บเท่ ำของภำครั ฐ หรื อ กรรมกำรผู้ จัด กำรใหญ่ ห รือ เที ยบเท่ ำในส่ ว นของภำคเอกชน
ต้องให้ควำมเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อำนวยกำรแผนงำน
3.7 เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
3.8 ทั้งนี้กรณี อยู่นอกเหนือจำกคุณ สมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
ที่ คอบช. กำหนด
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ คอบช. ก ำหนด โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
4.2 ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุน
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ ติดค้ำง
กำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ 2551 – 2555

-3ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ ของนั กวิ จั ยและอ านวยความสะดวกต่ อคณะผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในการ
พิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้
เป็นปัจจุบัน
4.3 ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ ข้ อเสนอกำรวิ จั ยที่ มี กำรระบุ ผู้ ใช้ ผ ลงำนวิ จั ยอย่ ำงชั ดเจนหรื อมี ห ลั ก
ฐำนรองรับ
4.4 ขอสงวนสิทธิในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันทั้งนี้หำกข้อเสนอ
กำรวิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
4.5 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National
Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุใน
เล่มข้อเสนอการวิจัย และมีการยืน ยัน การส่งข้อเสนอการวิจัยที่ส มบูรณ์ ภ ายในเวลาที่กาหนดพร้อมทั้ง
ส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กาหนด
4.6 คำตัดสินของ คอบช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
๕. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้สนใจส่งข้อเสนอกำรวิจัยสำมำรถต้องดำเนินกำรดังนี้
5.1 ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบวิจัย
5.2 ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อเสนอกำรวิจัย และคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้งเอกสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th
5.3 เขีย นข้อ เสนอกำรวิจั ย ในแบบเสนอแผนงานวิ จัย 2558 (แบบ คอบช. 1ช) ส ำหรับ
ข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็นแผนงำนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย 2558 (แบบ คอบช. 1ย/1ด) สำหรับ
โครงกำรวิจั ยย่อยและโครงกำรวิจัย เดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยเป็นภำษำไทย font THSarabunPSK
ตัวหนังสือขนำด 16
5.4 ลงทะเบี ย นส่ ง ข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ที่ http://www.nrms.go.th โดยเลื อ กหั ว ข้ อ กำรวิ จั ย
ที่ต้องกำรขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย
ให้ ส มบู ร ณ์ และแนบไฟล์ โครงกำรวิ จั ย /แผนงำนวิจั ย และโครงกำรวิ จั ย ย่ อ ยในรูป แบบ PDF โดยระบบ
จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2557 – 5 มกราคม 255๘ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด
คอบช. จะไม่รับพิจำรณำ
5.5 กำรส่งเอกสำร หลังจำกนักวิจัยได้ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยตำมขั้นตอนในข้อ 5.4
สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอกำรวิจัย ตำมข้อ 5.3 โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหำตรงกับ
ไฟล์ที่แนบ (สาหรับกรณี ที่เป็น แผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บ
รวมกันเป็นชุด) และส่งเอกสำรดังนี้
- เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรลงนำมแล้วพร้อมสำเนำ รวมเป็น 10 ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย (MS word) จำนวน 2 ชุด
- หนังสือนำส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้อำนวยกำรแผนงำนหรือหัวหน้ำโครงกำร

-4ในกรณี ที่นำส่งเอกสำรด้วยตนเอง ให้ นำส่งในเวลำรำชกำร (ก่อนเวลำ 16.30 น.) ของ
วัน ที่ ๙ มกราคม 255๘ ณ ห้องธุ รการ กองบริห ารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 และหำกส่งทำงไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริกำรในลักษณะ
ไปรษณีย์จะต้องประทับตรำไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 มกราคม 255๘ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้และอย่ำลืมระบุชื่อ
กลุ่มเรื่องให้ชัดเจนด้ำนหน้ำซองเอกสำรด้วย
เรียน ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อำคำร วช. 4
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กลุ่มเรื่อง
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2579-2284, 0-25793982 หรือ 0-2561-2445 ต่อ 489, 486, 487, 365, 366 และ 511 โทรสำร 0-2561-3721,
0-2940-5495
5.6 คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอกำรวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินกำรทำลำย
ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว
๖. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมำณ 2558 คอบช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัย
ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำง website ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th
๗. การทาสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
7.1 กรณีที่เป็น การวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติกำรดำเนินกำรวิจัย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลั ย ให้ จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติห รือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
7.2 กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ จั ด ส่ ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุ มั ติ ห รื อ Certificate of Approval เพื่ อ ประกอบ
กำรทำสัญญำ
7.3 กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
สภำวิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
7.5 กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ

-57.6 ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคน
ที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM สำหรับปีงบประมำณ 2551 – 2555 และ กรณีติดค้ำง
งำนวิจัยในระบบ NRPM ของปีงบประมำณ 2556 – 2557 ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของนักวิจัย
7.7 หน่ ว ยงำนที่ เป็ น คู่ สั ญ ญำ จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝำกธนำคำรกรุ งไทย จ ำกั ด (มหำชน)
รำยแผนงำนแยกต่ำงหำกจำกบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ 2) และต้องแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของ
แผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย
7.8 กรณีหน่วยงำนได้รับกำรยกเว้นภำษี ให้แสดงหลักฐำนกำรยกเว้นภำษีหรือทำหนังสือยืนยัน
จำกหน่วยงำนว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้หำกไม่ได้รับกำรยกเว้นให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ผู้ เสี ย ภำษีข องหน่ ว ยงำน จ ำนวน 2 ชุ ด พร้อมอำกรแสตมป์ ร้อยละ 0.10 บำท ของงบประมำณที่ ได้รับ
ในแต่ละโครงกำร
ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557

(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

