(สำเนำ)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรือ่ ง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562
-----------------------------------------------------สานั กงานคณะกรรมการวิจั ย แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) สถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) และส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนาม
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) รวมทั้งสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) (สพภ.) จัดทากรอบการวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 23 กลุ่มเรื่อง ตามหน่วย
บริหารทุน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. ข้าว
2. ปาล์มน้ามัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
8. ยางพารา
9. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
10. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11. อ้อยและน้าตาล
12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
13. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
14. ประชาคมอาเซียน
15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
16. มันสาปะหลัง
17. การคมนาคมขนส่งระบบราง

-2สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
21. พลาสติกชีวภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
22. การแพทย์และสาธารณสุข
23. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจยั
คอบช. จะสนั บ สนุ น การวิ จั ย ภายใต้ ก รอบการวิ จั ย ที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้ และผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ต้ อ ง
มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) คอบช. จะให้ความสาคัญในด้านการใช้ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจและ
เชิงสังคมและชุมชนเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้ านความคุ้ม ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งเชิ งปริ มาณ คุ ณ ภาพ เวลา และต้น ทุ น ตลอดจน
มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนาผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งนี้ คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเป็นรายปี สาหรับ
โครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี คอบช. จะพิจารณาถึงผลสาเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้
การสนับสนุนในปีต่อไป
๒. เงือ่ นไขการเสนอข้อเสนอการวิจยั
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) หรือ โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ซึ่งกรณีที่
เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.2.1 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดาเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอ
รับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยย่อย โปรดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
2.2.3 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หรือมีการ
ดาเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
2.4 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีร ายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลั ง และ
เหมาะสมกับการดาเนินงานวิจัย
2.5 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่
และต้องมีหนั งสื อยิน ยอมจากหน่ วยงานเจ้ าของผลงานเดิมให้ นักวิจัยนาทรัพย์สิ นทางปัญญาจากการวิจัย
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มาแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผู้อานวยการแผนงานสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้เพียงโครงการวิจัย
ย่อยเดียวเท่านั้น
2.8 ผู้อานวยการแผนงาน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งนักวิจัยร่ว ม
ทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน
2.9 กรณี แผนงานวิ จั ย ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานระดั บอธิบ ดีห รือ เที ยบเท่ าของภาครั ฐ ที่
ผู้อานวยการแผนงานสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและ
รับรอง (ตามแบบ คอบช. 1ช ข้อ 20)
สาหรับหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด
ของหั ว หน้ า โครงการวิจั ย ย่ อยภายใต้ แผนงานวิจั ย ระดั บอธิบ ดีห รือ เทีย บเท่า ของภาครั ฐ หรื อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและรับรอง (ตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ข้อ 24)
2.10 กรณีโครงการวิจัย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่หัวหน้า
โครงการวิจัยสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและรับรอง
(ตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ข้อ 24)
3. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ
3.3 มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย ที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัย
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.5 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.6 กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ คอบช. กาหนด
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
4.1 ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจยั ทีล่ งทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ที่ลงทะเบียน
ตรงตามกลุม่ เรือ่ งที่ระบุในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่
กาหนด พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอการวิจัย ครบตามจานวนและทันในเวลาที่กาหนด
4.2 พิ จ ารณาข้ อ เสนอการวิ จั ย ตามแนวทางที่ คอบช. ก าหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
4.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยต้อง
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และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมาณ 2560 – 2562 ให้นักวิจัยจัดทาหนังสือรับรอง
ศักยภาพตนเอง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
4.4 ให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยที่มีการระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ
4.5 ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบูรณาการข้อเสนอการวิจัยเป็นแผนงานวิจัยเดียวกันหากข้อเสนอการวิจัย
สามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
4.6 คาตัดสินของ คอบช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
5. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
5.1 ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ
www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย
5.2 ดาวน์โหลดแบบหนังสือนาส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทเี่ ว็บไซต์ www.nrms.go.th
5.3 เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช) สาหรับ
ข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
สาหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทาข้อเสนอ
การวิจัยเป็นภาษาไทย ตัวอักษรไทยสารบรรณ (THSarabunPSK) ขนาด 16
6. การส่งข้อเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการ
ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word
และ PDF พร้ อ มไฟล์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มยื น ยั น การลงทะเบี ย นส่ ง ข้ อ เสนอการวิ จั ย ให้ ส มบู ร ณ์
(สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว ” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น หากพ้นกาหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สาหรับนักวิจัย ”
ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
6.2 หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในข้อ 6.1 สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ (สาหรับกรณีที่
เป็น แผนงานวิจัย ที่ประกอบด้ว ยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงานวิจัย ให้เย็บรวมกันเป็นชุด ) และ
ส่งเอกสารดังนี้
- หนังสือนาส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 1 ฉบับ
- เอกสารข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับที่มีการลงนามจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้อานวยการแผนงานและหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของ
ภาครั ฐ หรื อกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ หรื อเที ยบเท่ าของภาคเอกชน และผู้ อ านวยการแผนงานและหั วหน้ า
โครงการวิจัยย่อย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย รวมทั้งนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัย
ให้ครบถ้วน (กรณีมีหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึ กษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย หรือหนังสือรับรองแสดงความ

-5ประสงค์ในการนาผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ หรือหนังสือรับรองศักยภาพตนเอง ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับ และลงนามให้ครบถ้วน) จานวน 1 ชุด พร้อมสาเนา 9 ชุด รวมเป็น 10 ชุด
- แผ่นคอมแพคดิสก์ (CD) ที่มีการข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อม
ไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ชุด
6.3 การนาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 6.2 กรุณาระบุชื่อกลุ่มเรื่องด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดย
สามารถนาส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้เอกสารต้องส่งถึงหน่วยบริหารทุนตามกลุ่ม
เรื่องที่เสนอขอรับทุน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดังนี้ (รายละเอียดในการจัดส่ง
เอกสารดังภาคผนวก)
6.4 คอบช. ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่รับ ข้อ เสนอการวิจัย ที่มีร ายละเอีย ดข้า งต้ น ไม่ค รบถ้ว น และ คอบช.
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดาเนินการทาลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
7. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2562 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
8. การทาสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
8.1 กรณี ที่ เ ป็ น การวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ต ว์ ใ นการทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ก ารด าเนิ น กา รวิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของสถาบั น หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ จั ด ส่ ง ส าเนาเอกสารการอนุ มั ติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทาสัญญา
8.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการทาสัญญา
8.3 กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
8.4 กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ให้จัดส่งสาเนาเอกสาร
การอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
8.5 ให้จัดส่งหนังสือรับรองการไม่ติดค้างงานวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกท่านที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2559 และกรณีติดค้าง
งานวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมาณ 2560 – 2562 ให้นักวิจัยจัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
(ลงชื่อ) สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

