ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
-----------------------------------------------------สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย
ให้ทุนต่ำงๆ ได้แก่ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจยั กำรเกษตร (สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และสำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ดำเนินงำนภำยใต้ชื่อ “เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)” จัดทำกรอบวิจัย
แผนงำนกำรส่ งเสริม และสนับ สนุ นกำรวิจัยพื้นฐำน กำรวิจัยเชิง นโยบำยและกำรประยุก ต์ใช้ป ระโยชน์
เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม ในกลุ่มเรือ่ งผลกระทบกำรใช้แร่ใยหิน และศึกษำวัสดุทดแทน เพื่อกำรจัดสรรทุน
วิจัยประจำปี ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยทีแ่ นบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบำย และเชิงวิชำกำร) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้ำนควำมคุ้ม ค่ำ ประสิท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิผ ล ทั้ ง เชิง ปริม ำณ เชิ งคุ ณ ภำพ เวลำ และต้น ทุ น ตลอดจน
มีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกผลลัพ ธ์ที่ได้จ ำกงำนวิจัย ทั้ งนี้ คอบช. จะพิจ ำรณำสนับ สนุนงบประมำณกำรวิจัยเป็นรำยปี
สำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำดำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ ๑ ปี จะพิจำรณำถึงผลสำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะ
ให้กำรสนับสนุน
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยดังแนบท้ำยประกำศนี้
๒.๒ มีลักษณะเป็นโครงกำรวิจัยหรือแผนงำนวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
๒.๒.๑ รำยชื่อโครงกำรวิจัยย่อย ซึ่งอำจระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดใน
กำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
๒.๒.๒ รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำมำรถวัดได้จริง
๒.๒.๓ ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย ๒ โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัย ในปีแรก
ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๒.๓ มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยในลักษณะสหสำขำวิชำกำรหรือบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือมี
กำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกันก็ได้ เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๒.๔ งบประมำณที่เสนอขอต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ
เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนวิจัย

๒
๒.๕ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิม ต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิม และ
งำนใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำร
วิจัยมำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำร
วิจัยมำแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจั ยคืน
๒.๖ กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำว
โดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
๒.๗ หัวหน้ำโครงกำรวิจั ยหรือ ผู้อำนวยกำรแผนงำน หั วหน้ ำโครงกำรย่อ ยและนั ก วิจัย ร่วม
ทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
๓. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มสี ภำพเป็นนิติบคุ คล โดยมีลักษณะ ดังนี้
๓.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
๓.๒ มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร
๓.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ ยวกั บกำรวิจั ยในข้อเสนอ
กำรวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะดำเนินกำรวิจัยได้
สำเร็จ
๓.๔ สำมำรถปฏิ บั ติง ำนและควบคุม กำรวิจัย ได้ ตลอดระยะเวลำที่ ได้รับ ทุ นรวมทั้ ง สำมำรถ
ดำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
๓.๕ ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่หัวหน้ำโครงกำร
หรือ ผู้ อำนวยกำรแผนงำนสัง กั ดอยู่ หรื อกรรมกำรผู้ จัด กำรใหญ่ ห รือ เที ย บเท่ ำในส่ว นของภำคเอกชน
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง
๓.๖ สำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญ ชำสูงสุดของหน่วยงำน
ระดับ อธิบ ดีห รือเที ยบเท่ ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ห รือเที ยบเท่ ำในส่วนของภำคเอกชน
ต้องให้ควำมเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อำนวยกำรแผนงำน
๓.๗ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๓.๘ ทั้งนี้ก รณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
ที่ คอบช. กำหนด
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ พิ จำรณำข้ อ เสนอกำรวิจั ยตำมแนวทำงที่ คอบช. ก ำหนด โดยมี ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เป็นคณะผู้
ตรวจสอบทำงวิชำกำร
๔.๒ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุน
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ ติด
ค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ ข องนั กวิ จั ย และอ านวยความสะดวกต่ อคณะผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในการ
พิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้
เป็นปัจจุบัน

๓
๔.๓ ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ ข้ อ เสนอกำรวิจั ยที่ มี ก ำรระบุ ผู้ ใช้ ผ ลงำนวิจั ยอย่ ำงชั ดเจนหรือมี ห ลั ก
ฐำนรองรับ
๔.๔ ขอสงวนสิทธิในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันทั้งนี้หำกข้อเสนอ
กำรวิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
๔.๕ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National
Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th ที่ลงทะเบีย นตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุ
ในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ส มบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดพร้อมทั้ง
ส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กาหนด
4.6 คำตัดสินของ คอบช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
๕. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้สนใจส่งข้อเสนอกำรวิจัยสำมำรถต้องดำเนินกำรดังนี้
๕.๑ ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบวิจัย
๕.๒ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยและคู่มื อกำรลงทะเบียน รวมทั้ งเอกสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th
๕.๓ เขียนข้อ เสนอกำรวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิ จัย ๒๕๕๙ (แบบ คอบช. ๑ช) ส ำหรั บ
ข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็นแผนงำนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย ๒๕๕๙ (แบบ คอบช. ๑ย/๑ด) สำหรับ
โครงกำรวิจัยย่อยและโครงกำรวิจัยเดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยเป็นภำษำไทย font THSarabunPSK
ตัวหนังสือขนำด ๑๖
๕.๔ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำร
ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์
และแนบไฟล์ โครงกำรวิจั ย /แผนงำนวิ จัย และโครงกำรวิจัย ย่ อยในรูป แบบ PDF โดยระบบจะเปิด รับ
ลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ ๒๒ ตุล าคม ๒๕๕๘ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หำกพ้นก ำหนด คอบช. จะไม่รับ
พิจำรณำ
๕.๕ กำรส่งเอกสำร หลังจำกนัก วิจัยได้ล งทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยตำมขั้นตอนในข้อ ๕.๔
สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้อ ๕.๓ โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหำตรงกับ
ไฟล์ที่แนบ (สำหรับกรณีที่เป็นแผนงำนที่ประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตำมที่ระบุในแผนงำน ให้เย็บรวมกัน
เป็นชุด) และส่งเอกสำรดังนี้
- เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรลงนำมแล้วพร้อมสำเนำ รวมเป็น ๑๐ ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย (MS word) จำนวน ๒ ชุด
- หนังสือนำส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้อำนวยกำรแผนงำนหรือหัวหน้ำโครงกำร
ในกรณี ที่ นำส่ ง เอกสำรด้วยตนเอง ให้ น ำส่ง ในเวลำรำชกำร (ก่ อนเวลำ ๑๖.๓๐ น.) ของวั นที่
๑๔ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้ องธุรการ กองบริห ารแผนและงบประมาณการวิจั ย (กบง.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔ และหำกส่งทำงไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริกำรในลักษณะ
ไปรษณีย์จะต้องประทับตรำไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้และอย่ำลืม ระบุ
ชื่อกลุ่มเรื่องให้ชัดเจนด้ำนหน้ำซองเอกสำรด้วย

๔
เรียน ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ชั้น ๒ อำคำร วช. ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
กลุ่มเรื่องผลกระทบกำรใช้แร่ใยหิน และศึกษำวัสดุทดแทน
(ผู้ประสำนงำน : ธรรมภรณ์/หทัยรัตน์)
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๓๙๘๒, ๐ ๒๕๖๑
๒๔๔๕ ต่อ ๓๖๖ หรือทำงอีเมล nrct_๑@yahoo.com
๕.๕ คอบช.ขอสงวนสิท ธิไม่ส่งคืนข้อเสนอกำรวิจัยของผู้ที่ ไม่ ได้รับ ทุ น โดยจะดำเนินกำรท ำลำย
ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว
๖. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ คอบช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัย
ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำง website ที่ http://www.nrct.go.th
๗. การทาสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๗.๑ กรณี ที่ เ ป็น การวิจั ย ที่ ใช้ คนหรือสั ตว์ ในการทดลอง จะต้ องขออนุมั ติ ก ำรด ำเนิ นกำรวิจั ย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติห รือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๗.๒ กรณี ที่นัก วิจัยมีก ำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมี ชีวิตที่ ตัดต่อพันธุก รรม (GMO) ให้ป ฏิบัติตำม
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
๗.๓ กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นัก วิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจั ยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๗.๕ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีก ำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๗.๖ ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคนที่
ได้รับทุ นอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ส ำหรับ ปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และ กรณีติดค้ำง
งำนวิจัยในระบบ NRPM ของปีงบประมำณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของนักวิจัย
๗.๗ หน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญำ จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝำกธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด (มหำชน)
รำยแผนงำนแยกต่ำงหำกจำกบัญ ชีอื่ น เพื่ อสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๒) และต้องแสดงบัญชีรำยกำรรับ
จ่ำยของแผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย

๕

