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สิ่งที่ส่งมำด้วย 1

ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
เรื่อง กำรรับข้อเสนอกิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย
: กระบวนกำรยุติธรรมรองรับ 4.0
---------------------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีควำมประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย
สำหรับโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย ประจำปีงบประมำณ ๒๕61 กลุ่มเรื่องกระบวนกำรยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่มี
ลักษณะกำรบริหำรจัดกำรชุดโครงกำรงำนวิจัยแบบบูรณำกำรสหสำขำวิชำ กำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน ผลกำรวิจัย
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสำมำรถนำไปสู่กำร
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงแท้จริง และเป็นแนวทำงในกำรยกระดับและ/หรือกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่
รองรับ 4.0 รวมทั้ง สร้ำงองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีใหม่ที่ก้ำวทันต่อไทยแลนด์ 4.0 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. รูปแบบของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Director)
วช. กำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยโดย ผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Director)
บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยในนำมหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งต้นสังกัดเป็นหน่วยวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน โดยมีงบบริหำรโครงกำรไม่เกิน ๑๐% จำกวงเงินงบประมำณวิจัย โดยทำสัญญำรับทุนทำกิจกรรมกับ
หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย และนักวิจัยต้องทำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยกับหน่วยงำน
ต้นสังกัดของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
2. คุณสมบัติผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Director)
๒.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย
๒.๒ สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทขึ้นไป จำกสถำบันกำรศึกษำที่สำนักงำน ก.พ. รับรอง
๒.๓ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์วิจัย และเชี่ยวชำญในกลุ่มเรื่องที่กำหนด
๒.๔ มีศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย หรืออื่น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
๒.๕ สำมำรถปฏิบั ติงำนและบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยได้ตลอดระยะเวลำในกำรทำสั ญ ญำและ
บริหำรจัดกำรกำรวิจัยบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทำสัญญำรำยปี
๒.๖ ต้องไม่เป็นผู้ทำวิจัยในเรื่องที่ได้รั บมอบหมำยให้เป็นผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ในช่วง
เวลำดังกล่ำว
๒.๗ ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้ำงงำนวิจัยของหน่วยงำนวิจัยต่ำง ๆ
3. หน้ำที่ของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Director)
๓.๑ กำหนดโจทย์ ประเด็นของกรอบกำรวิจัย ที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ประเด็น ผลผลิต
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ท้ำทำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเวลำไม่เกิน ๓ ปี
๓.๒ สรรหำโครงกำร หรื อ แผนงำนวิจั ย ตรวจสอบควำมเป็ น ไปได้ ข องโครงกำร (Proof of
concept) รวมทั้งควำมท้ำทำยของโครงกำร และผลที่คำดว่ำจะได้รับ หรือโครงกำรที่มี Technology Readiness
Level (TRL) ระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสำหกรรม ในระดับ ๔ ขึ้นไป (รำยละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือกำร
เขียนข้อเสนอที่แนบมำพร้อมนี้)
/ ๓.๓ พิจำรณำ...

-2๓.๓ พิจำรณำ และคัดเลือกข้อเสนอกำรวิจัย ที่สำมำรถตอบโจทย์กำรวิจัยในกลุ่มเรื่องนั้นได้
ตลอดจนจัดทำรำยงำนสรุป ที่แสดงให้ เห็ น ถึ งควำมเชื่อมโยงของโครงกำร แผนงำนวิจัย ผลผลิ ต ผลลั พธ์ และ
ตัวชี้วัดที่ได้จำกกำรวิจัย
๓.๔ บริหำรโครงกำรวิจัย ดูแล กำกับ สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมหรือตรวจเยี่ยมกำร
ดำเนินงำนทั้งแผนงำนโครงกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนทำงวิชำกำร และส่งผลสำเร็จของ
โครงกำรสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
๓.๕ ชี้แจงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/แผนงำนและรำยงำนสมบูรณ์ต่อคณะกรรมกำร
ของ วช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ บริหำรงบประมำณด้ำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนของโครงกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
และสอดคล้องตำมงบประมำณที่กำหนด
๓.๗ ประสำนและสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน หรือผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ ำ ร่ ว มตั้ งแต่ ก ำรก ำหนดโจทย์ วิ จั ย กำรร่ ว มวิ จั ย รวมถึ งกำรวำงแผน และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด กำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม หรือประสำนแหล่งทุนอื่นที่จะได้ประโยชน์ร่วมมำร่วมลงทุน
๓.๘ จัดทำกลไกกำรนำไปสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมทั้งกำรผลักดันให้เกิดกำร
เผยแพร่และกำรนำไปใช้ประโยชน์สู่สำธำรณะ
๓.๙ ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงกำรประสบควำมสำเร็จ
4. ขอบเขตของกำรดำเนินงำน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภำรกิจ ข้ำงต้น กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
จะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
๔.๑ กำหนดกรอบกำรวิจัย กรอบกำรดำเนินงำน เป้ำหมำย และตัวชี้วัดโครงกำรซึ่งส่งผลกระทบ
ที่ท้ำทำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยใช้วิธีกำรที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็ นจำกทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเครำะห์ช่องว่ำงงำนวิจัย (gap analysis)
๔.๒ บริห ำรโครงกำร ตั้งแต่ กำรสรรหำ พิจำรณำ และคัดเลือกข้อเสนอกำรวิจัย ดูแล กำกับ
สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล จัดทำและนำเสนอสรุปโครงกำร เสนอต่อ วช.
๔.๓ จัดประชุมเพื่อติดตำม ตรวจเยี่ยมโครงกำร/แผนงำนวิจัย ร่วมกับคณะกรรมกำรของ วช.
หรือตำมที่ วช.กำหนด
๔.๔ จัดประชุม/สัมมนำ ประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเผยแพร่ควำมรู้จำกกำรวิจัยสู่กำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
๔.๕ ประสำนงำน ผลักดัน จัดทำกลไกกำรนำไปสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์ ของประเทศ รวมทั้ง
กำรผลักดันให้เกิดกำรเผยแพร่และกำรนำไปใช้ประโยชน์
5. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ภำยใน 20 เดือนนับจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. งบประมำณ
กลุ่มเรื่องละไม่ควรเกิน ๕๐ ล้ำนบำท (รวมงบวิจัยและงบบริหำร)
/ ๗. กำรจ่ำยงบ...

-3๗. กำรจ่ำยงบประมำณ
วช. กำหนดกำรจ่ำยงบประมำณโดยหักเงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำจำนวนร้อยละ 5 ในงวด
ที่ ๑ – ๓ แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 งบประมำณ ร้อยละ 30 ของงบประมำณทั้งหมด เมื่อได้รับอนุมัติและทำสัญญำรับทุน
ฯ พร้อมเอกสำรประกอบเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 งบประมำณ ร้ อ ยละ 50 ของงบประมำณทั้ ง หมด เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ได้ ส่ ง รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ 1 ภำยใน 2 เดือน นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ โดยผลผลิตที่ได้ประกอบด้วย สรุปผลกำร
วิเครำะห์ช่องว่ำงงำนวิจัย กรอบกำรวิจัย ผลกำรคัดเลือกโครงกำร/แผนงำน ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของ
โครงกำรภำยหลังจำกคณะกรรมกำรเห็นชอบ และได้รับควำมเห็นชอบจำก วช.
งวดที่ 3 งบประมำณ ร้ อ ยละ ๒0 ของงบประมำณทั้ ง หมด เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ได้ ส่ ง รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ 2 ภำยใน 8 เดือน นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ เนื้อหำประกอบด้วย ผลกำรดำเนินกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/แผนงำน ตำมตัวชี้วัด ภำยหลังจำกคณะกรรมกำรเห็นชอบ และได้รับควำมเห็นชอบ
จำก วช.
งวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย) เงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ได้หักไว้ ร้อยละ 5 ของงบประมำณ
ทั้งหมดเมื่อผู้รับทุนได้ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ภำยใน 20 เดือน นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ ตำมเงื่อนไขในสัญญำ
ครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหำประกอบด้วย สรุปผลกำรดำเนินกำร ผลกำรวิจัย ผลผลิตของโครงกำร/แผนงำนตำมที่
กำหนด ผลกำรประชำสัมพันธ์และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และสรุปผลกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำง
แท้จริง เมื่อส่งรำยงำนวิจัยฉบับ สมบูรณ์และนำผลงำนวิจัย สรุปย่อ 1 หน้ำ 5 บรรทัด เผยแพร่ ข้อมูลผ่ำนทำง
web site www.thai-explore.net เรียบร้อยแล้วภำยหลังจำกคณะกรรมกำรเห็นชอบ และได้รับควำมเห็นชอบ
จำก วช.
8. ข้อเสนอกิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
ผู้ เสนอขอรับ เป็ น ผู้ บ ริ ห ำรจัด กำรโครงกำรวิจั ย จะต้ องจัดท ำข้อ เสนอกิจกรรมบริห ำรจัดกำร
โครงกำรวิจัย จำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลทั้งหมด ๒ แผ่น สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ ได้ที่
www.nrct.go.th
8.๑ แผนกำรดำเนินงำน
1) รำยละเอี ย ดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนและวิ ธี ก ำรบริ ห ำรแผนงำนตำมขอบเขตกำร
ดำเนินงำนและผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมทั้งตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน
2) กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของแผนงำนแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในกำรดำเนินกำร
(Time Schedule) ในลักษณะเป็นตำรำงเวลำกับงำนให้มีควำมสัมพันธ์กันเป็นช่วง ๆ ตำมลำดับควำมสำคัญของ
งำนพร้อมคำอธิบำยประกอบทุกงำนตำมหลักวิชำกำร
3) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอฯ สำมำรถเสนอข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จำกที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ข้อกำหนดขอบเขตของงำนที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
8.๒ งบประมำณในกำรดำเนินกิจกรรม
1) ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ขอให้ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำง
ๆ ให้ชัดเจน
2) ค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำรสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมที่กำหนด กรณี
บริหำรงบประมำณกำรวิจัยด้วย
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-48.๓ ประวัติผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย (Director)
๑) ประวัติกำรทำงำนโดยละเอียด
๒) หลักฐำนควำมเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญในกลุ่มเรื่องที่กำหนด
๓) หลักฐำนแสดงด้ำนศักยภำพและประสบกำรณ์ ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
๔) หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
9. เงื่อนไขกำรทำกิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
9.1 วช. ต้องกำรให้ผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ดำเนินกำรอย่ำงมี ธรรมำภิบำลอย่ำงสูงสุดใน
ช่วงเวลำกำรดำเนิ น ภำรกิจ ตำมสั ญ ญำกำรทำกิจกรรมฯ ตำมนโยบำยดังกล่ ำว วช. มีสิทธิที่จะไม่รับพิ จำรณำ
ข้อเสนอฯของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย หำกพบว่ำผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยมีกำรกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
“กำรกระทำที่ไม่สุจริต” ได้แก่ กำรเสนอ กำรให้ กำรรับ หรือเรียกร้องสิ่งมีค่ำเพื่อชักจูงโน้ม
น้ำวกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรคัดเลือก หรือในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำว่ำจ้ำง
“กำรฉ้อฉล” ได้แก่ กำรให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่มีเจตนำชักจูงให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ที่โน้ม
น้ำวต่อกระบวนกำรคัดเลือก หรือกำรดำเนินกำรในสัญญำกำรทำกิจกรรมฯ อันทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรฉ้อ
ฉลยังรวมถึงกำรกระทำอันเป็นกำรสมรู้ร่วมคิดในบรรดำผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยทั้งหลำยก่อนหรือหลังกำรยื่น
ข้อเสนอ เพื่อกำรตั้งรำคำในระดับที่ไม่เหมำะอันจะทำให้ วช. สูญเสียประโยชน์อันพึงได้จำกกำรแข่งขันกันอย่ำง
เสรี และเปิดเผย
9.2 วช. สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญำฯได้ในกรณีผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยไม่ส่งรำยงำนตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
9.3 กำรรักษำควำมลับของงำนวิจัย
ผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ต้องไม่เปิดเผยรำยละเอียด และข้อมูล งำนวิจัยต่อบุคคลภำยนอก
ยกเว้นบุคคลที่ วช. ให้ควำมเห็นชอบ กำรนำผลงำนวิจัยไปเผยแพร่ในทุกกรณี ต้องได้รับอนุญำตจำก วช.
10. กำรส่งข้อเสนอกิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
ผู้สนใจสำมำรถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ตำมข้อ ๘ โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรส่ง ข้อเสนอ
กิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ดังนี้
๑) จั ด ท ำข้ อ เสนอกิ จ กรรมบริห ำรจั ด กำรโครงกำรวิจั ย ที่ เป็ น ภำษำไทย โดยมี ร ำยละเอี ย ด
ครบถ้วน ใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนำด ๑๖ เอกสำรตำมรำยละเอียดดังข้อ 8 โดยรวมทั้งต้นฉบับที่
ลงนำมแล้ ว พร้อมสำเนำรวม ๒๐ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล ของข้อเสนอกิจ กรรมบริห ำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
(MS word) จำนวน ๒ แผ่น ถึง วช. ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง
๒) กำรส่ งข้อเสนอกิจ กรรมบริห ำรจัดกำรโครงกำรวิจัย กรณี ส่ งโดยตนเองให้ ส่ งภำยในเวลำ
๑๖.๓๐ น. ของวันที่ 12 มีนำคม ๒๕61 ณ ห้องธุรกำร กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ชั้น 2
อำคำร วช 4 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจั ย แห่ งชำติ (วช.) และกรณี ส่ งไปรษณี ย์ ห รือ ผู้ ให้ บ ริก ำรในลั ก ษณะ
ไปรษณีย์ ต้องถึง วช. ภำยในวันที่ 12 มีนำคม ๒๕61 เช่นกัน
๓) เอกสำรต้นฉบับที่นำส่งจะต้องมีรำยละเอียดครบถ้วนตำมเงื่อนไข และหำกพ้นกำหนดจะถือว่ำ
เป็นโมฆะ
๔) ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืน ข้อเสนอกิจกรรมบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
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-511. กำรจ่ำหน้ำซอง
เรียน ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ชั้น ๒ อำคำร วช. ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย : กระบวนกำรยุติธรรม 4.0
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 0 2561 2445 เบอร์ต่อ 412
หรือ 413 โทรสำร 0 2579 2284
***ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอฯ ที่มีรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ครบถ้วน***
ประกำศ ณ วันที่ 26 มกรำคม 2561
(ลงชื่อ) วิภำรัตน์ ดีอ่อง
(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติรำชกำรแทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

