สาเนา
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)
-------------------------------------ส ำนั ก งำนกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) เป็ น ส่ ว นรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัย
และหน่วยงำนในและนอกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลั ย
และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ในกำรนี้ วช. จึงมีควำมประสงค์ประกำศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนำ
บุคลำกรของประเทศ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) ดังนี้
๑. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
๑.1 กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.1 ผลกระทบกำรใช้แร่ใยหินและศึกษำวัสดุทดแทน
1.1.2 ภัยพิบัติ
2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
2.๑ พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)
3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
3.๑ ประเด็นท้ำทำยด้ำนสุขภำพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ ำยประกำศ ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 256๒
ภายในเวลา 16.30 น. โดยลงทะเบียนผ่ำนระบบบริห ำรจัดกำรงำนวิจัยแห่ง ชำติ (National Research
Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ประกำศ ณ วันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ทำหน้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

สาเนาถูกต้อง
(นำงสำวอุไร เชื้อเย็น)
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ

๒

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนใน
และนอกกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม สถำบั น วิ จั ย มหำวิ ท ยำลั ย
และสถำบั น กำรศึ ก ษำ ครอบคลุ ม กำรวิ จั ย พื้ น ฐำน วิ จั ย ประยุ ก ต์ ทั้ ง วิ ท ยำศำสตร์ สั ง คมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมใน
ประเด็นส ำคัญ ของประเทศ ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ กำรส่ง เสริม อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บท และยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้มีแนวทำงกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ที่ชัดเจน โดยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นสำคัญต่ำง ๆ ของ
ประเทศ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและ
มองเห็ นภำพรวมของงำนวิ จัย ได้ อ ย่ ำงชัด เจน ให้ ก ำรใช้ง บประมำณของประเทศเกิ ดประโยชน์ และมี
ประสิท ธิภำพสูง สุด ทั้ งนี้ได้ก ำหนดเปิดรับทุ นวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
๑.๑ กลุ่มเรื่อง ผลกระทบกำรใช้แร่ใยหินและศึกษำวัสดุทดแทน
๑.๒ กลุ่มเรื่อง ภัยพิบัติ
๒. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่กำหนด
โดยเน้นกำรวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีกำรกำหนดตั วชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุ
เป้ ำ หมำยในระดั บ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในด้ ำ นควำมคุ้ ม ค่ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพ และประสิ ท ธิ ผ ล
ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน
๓. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยที่กำหนด
๓.๒ มีลักษณะเป็นแผนงำนวิจัย หรือโครงกำรวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
๓.๒.๑ ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย ๒ โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๓.๒.๒ รำยชื่อโครงกำรวิจัยย่อย โปรดระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิด
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
๓.๒.๓ รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง
๓.๓ มี ก ำรบู ร ณำกำรงำนวิจั ย ในลัก ษณะสหสำขำวิช ำกำร หรือ บูร ณำกำรระหว่ ำงหน่ ว ยงำน
หรือมีกำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๓

๓.๔ งบประมำณที่ เ สนอขอต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเป็ น ไปตำมระเบี ย บ และเหมำะสม
กับกำรดำเนินงำนวิจัย
๓.๕ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีห นัง สือ ยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นัก วิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัย
มำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓.๖ กรณี โ ครงกำรวิจั ย ที่ เ ป็ นกำรด ำเนิ น งำนในลั ก ษณะกำรวิ จั ย ร่ ว ม (Co-funding) ซึ่ ง ได้ รั บ
กำรสนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำว
โดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ๆ
๓.๗ กรณี แ ผนงำนวิ จั ย ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนวิ จั ย สำมำรถเป็ น หั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ย่ อ ย
ได้เพียงโครงกำรวิจัยย่อยเดียวเท่ำนั้น
๓.๘ ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้ ง
ผู้ร่วมวิจัยต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
๓.๙ กรณีแผนงำนวิจัย ผู้บัง คับ บัญ ชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบ ดีห รือเทียบเท่ ำ
ของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ ำของภำคเอกชนที่ ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัยสังกั ดอยู่
ต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
สำหรับโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี
อธิ บ ดี ห รื อ เที ย บเท่ ำ ของภำครั ฐ หรื อ กรรมกำรผู้ จั ด กำรใหญ่ ห รื อ เที ย บเท่ ำ ของภำคเอกชน
ที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๐ กรณีโครงกำรวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครัฐ หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ห รือเที ยบเท่ำของภำคเอกชนที่ หัวหน้ำโครงกำร วิจัยสังกั ดอยู่ ต้องให้
คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๑ วช. ถือ ว่ำ ข้อ เสนอกำรวิจั ยที่ เ สนอมำนั้น ผ่ำ นควำมเห็น ชอบจำกผู้ อำนวยกำรแผนงำน
และหั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ย่ อ ย หรื อ หั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย รวมทั้ ง ผู้ ร่ ว มวิ จั ย และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำสู ง สุ ด
ของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ของหั ว หน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ระดั บ อธิ ก ำรบดี อธิ บ ดี ห รื อ เที ย บเท่ ำ ของ ภำครั ฐ
หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอกำร
วิจัยดังกล่ำว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
4. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
๔.๒ มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร
๔.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ที่จะดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
๔.๔ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำร
วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
๔.๕ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๔.๖ กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ วช. กำหนด
๔

๕. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๕.๑ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบู รณ์ภายในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
๕.๒ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
๕.๓ กำรบริหำรทุนวิจัยจะใช้รูป แบบของส ำนัก ประสำนงำนโครงกำรวิจัย หรือผู้บริห ำรจัดกำร
แผนงำนโครงกำรที่ วช.มอบหมำย
๕.๔ วช.จะให้ค วำมส ำคัญ กั บ ข้อเสนอกำรวิจั ยที่ มี ก ำรก ำหนดกลุ่ม เป้ ำหมำยในกำรนำผลผลิ ต
จำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัย
อย่ำงชัดเจน หรือมีหลักฐำนรองรับ
๕.๕ ขอสงวนสิท ธิ์ในกำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมของคณะนั ก วิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับ ทุ น
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยต้อง
ไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐
และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรดำเนินโครงกำรนี้ได้
๕.๖ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันหำกข้อเสนอกำรวิจัย
สำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
๕.๗ ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของนั กวิจัยและอานวยความสะดวกต่ อคณะผู้ ทรงคุ ณวุฒิในการพิ จารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูล ในประวัตินักวิจัย และข้ อมู ลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้ อมูลระบบ NRMS ให้เป็น
ปัจจุบัน
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับ
ทุ น กรอกข้อมู ลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ ก ำหนด พร้อมยื นยั นการส่ งข้ อเสนอการวิจัย ให้สมบูรณ์ (สถำนะ
“ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถ
ดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗
ข้อมูลกรอบกำรวิจัยและรำยละเอียดกำรเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙
ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ ๔๐๗, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๐
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th

๕

๘. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๘.๑ กรณี ที่ เ ป็ น กำรวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ตว์ ใ นกำรทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติก ำรดำเนิ น กำรวิ จั ย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๒ กรณี ที่ นั ก วิ จั ย มี ก ำรด ำเนิน กำรวิ จัย โดยใช้สิ่ ง มี ชี วิต ที่ ตั ด ต่ อพั น ธุ ก รรม ( GMO) ให้ ป ฏิ บั ติ
ตำมระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้อ ง ให้จั ด ส่ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุมั ติห รื อ Certificate of Approval เพื่ อประกอบ
กำรทำสัญญำ
๘.๓ กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้
ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๔ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีก ำรเข้ำถึง ทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ

๖

กรอบการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่สาคัญของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๑. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทบทวนเรื่องกำรขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ ๔ ตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้มีกำรทบทวนถึงผลดี ผลเสีย และแนวทำงเยียวยำ
แก้ ไ ขถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตำมหลั ก ฐำนข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง จำกกำรพิ จำรณำในเบื้ อ งต้ น เห็ นว่ ำ
หำกก ำหนดให้แร่ ใยหินเป็ นวั ตถุอั นตรำยประเภทที่ ๔ จะกระทบกั บ ประชำชนอย่ ำงกว้ ำงขวำง เนื่ องจำก
ตำมกฎหมำยได้ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำวัตถุอันตรำยประเภทที่ ๔ จะต้องห้ำมนำเข้ำ ส่งออก ผลิต จำหน่ำย หรือมีไว้
ครอบครองอย่ำงเด็ดขำด ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินกำรไปตำมแนวทำงมติ ครม. ที่ให้ก ำหนดให้มี กรอบเวลำ
กำรยกเลิกนำเข้ำแร่ใยหินภำยใน ๒ - ๕ ปี ตำมชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้อง
ยำงปูพื้น ให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภำยใน ๒ ปี และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคำ ผ้ำเบรก และคลัทช์
ท่อซีเมนต์ใยหิน ก ำหนดยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภำยใน ๕ ปี แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่จะต้องหำวัสดุอื่น
มำทดแทนได้ในเชิงพำณิชย์ ซึ่งแนวทำงนี้จะใช้กฎหมำยโรงงำนในกำรห้ำมผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ
กฎหมำยกำรส่งออกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำของกระทรวงพำณิชย์ในกำรห้ำมนำเข้ำแร่ใยหิน เปิด
โอกำสให้ภำคเอกชนปรับตัว และส่งผลต่อประชำชนน้อยที่สุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ในกำรผลิตด้วยวัตถุดิบอื่นแทนแร่ใยหิน
๒. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มำทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
กรอบวิจัย
๑. กำรวิจั ย ให้ ไ ด้เ ทคโนโลยี ใหม่ ในกำรผลิต ด้ ว ยวั ต ถุดิ บ อื่น เพื่ อ ใช้ ท ดแทนแร่ ใยหิ น โดยวั ส ดุ
ที่ใช้ทดแทนต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ กำรวิจัยและพั ฒ นำ ตลอดจนกำรปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยีท ำงกำรผลิตใหม่ ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นเป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหิน
๑.๒ กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ กระเบื้องยำงปูพื้น กระเบื้องแผ่น
เรียบ ท่อน้ำซีเมนต์ใยหิน ผ้ำเบรกและคลัทซ์ กระเบื้องมุงหลังคำ ที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน หรือกำรวิจัยและ
พัฒนำใยสังเครำะห์ให้มีคุณสมบัติแทนแร่ใยหิน เป็นต้น
๑.๓ กำรวิจัยวัสดุเพื่อทดแทนกำรใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
๒. กำรวิจัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมำทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน โดยเฉพำะกำรใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย
๓. กำรศึก ษำสถำนกำรณโรงงำนที่มีกำรใชวัสดุแรใยหิน และกำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรมี อยู่ของ
Asbestos Containing Materials (ACMs) ในประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์ ที่ นำมำใช้ในอำคำร อำยุก ำรใช้ง ำน
ต้นทุนในกำรรื้อถอนอำคำรและกำรเปลี่ยนมำใช้วัสดุที่ปรำศจำกแร่ใยหิน เป็นต้น
๔. กำรพัฒนำวิธีกำรและเครื่องมือวัดแรใยหินที่เจือปนในอำกำศอยำงงำย
๕. กำรพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของแร่ใยหิน
๗

เป้าหมาย
ลดกำรใช้แร่ใยหินที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ กระเบื้องยำงปูพื้น กระเบื้องแผ่น
เรียบ ท่อน้ำซีเมนต์ใยหิน ผ้ำเบรกและคลัทซ์ กระเบื้องมุงหลังคำ
ผลผลิต
๑. ได้เทคโนโลยีใหม่ในกำรผลิตที่มีศักยภำพ ลดต้นทุน
๒. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
๓. เทคโนโลยีสำหรับกำรวัดแร่ใยหินที่เจือปนในอำกำศประเทศไทย
๔. มำตรกำรหรือมำตรฐำนในกำรป้องกันผู้ได้รับผลกระทบอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๘

๒. ภัยพิบัติ
ประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติในหลำยรูปแบบ และมีแนวโน้มควำมสูญเสียเพิ่มมำกขึ้น
ทั้งจำกเหตุกำรณ์ แผ่นดินไหว อุ ทกภัย และวำตภัย ซึ่งภัยธรรมชำติเหลำนี้กอใหเกิ ดกำรเสียชีวิตและบำดเจ็บ
เป็นจำนวนมำก รวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต
อีกทั้งอำจจะมีภัยพิบัติที่ ประเทศไทยไม่เคยประสบเกิดขึ้นในอนำคต อำทิ คลื่นควำมร้อน และควำมหนำวเย็น
สุดขั้ว เป็นต้น ดังนั้นกำรรู้เท่ ำทั นถึงภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่ อำจเกิ ดขึ้นในอนำคตของประเทศ จึงเป็นเรื่อง
ที่ส ำคัญ ท ำให้เรำสำมำรถเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกั บสิ่งที่ จะเกิ ดขึ้นในอนำคต ลดควำมสูญเสียทั้งชีวิต
ทรัพย์สิน อำคำร ที่พักอำศัย และลดกำรแพร่ระบำดของโรคหรือผลที่ตำมมำจำกเกิดภัยพิบัติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดกำรสูญเสียชีวิตและกำรบำดเจ็บจำกภัยพิบัติแต่ละประเภทลดลงร้อยละ ๘๐ ใน ๕ ปีแรก
๒. เพื่อลดกำรสูญเสียทรัพย์สินจำกภัยพิบัติแต่ละประเภทลงร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปีแรก
๓. เพื่อให้พื้นที่และทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟื้นฟูกลับสู่สภำพเดิมโดยเร็วตำมประเภทกำรเกิดภัยพิบัติ
๔. เพื่อให้มีแผนป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะพื้นที่ที่มี ควำมเสี่ยงสูง และให้หน่วยงำนที่เ กี่ยวข้อง
นำแผนไปใช้งำนในทำงปฏิบัติ
กรอบการวิจัย
๑. กำรวิจัยเพื่อทรำบควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติทุกประเภทที่อำจเกิดขึ้นในประเทศในรอบ ๕๐ ปี
๒. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้ประเทศสำมำรถเตรียมควำมพร้อมเพื่อลดควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติใน
ระยะ ๒๐ ปี ข้ำ งหน้ ำ โดยให้ ควำมส ำคั ญ กั บ กำรรั บ มื อภั ยพิ บั ติท ำงธรรมชำติ ห ลำยแนวทำง ก่ อให้เ กิ ด
ผลประโยชน์ร่วมเชิงบวกนอกเหนือไปจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ
๓. กำรวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำถึ ง มำตรกำรในกำรจั ด กำร เพื่ อ ฟื้ น ฟู ท รั พ ย์ สิ น อำคำร บ้ ำ นเรื อ น
ทรัพยำกรธรรมชำติ ให้คืนกลับสู่สภำพเดิมโดยเร็ว
๔. กำรวิจัยถึงวิธีกำร แนวทำงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนัก
ควำมพร้อมในกำรรับมือในพื้นที่และชุมชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงควำมพร้อมในกำรฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่สภำพเดิม
เป้าหมาย
๑. กำรสูญเสียชีวิตและกำรบำดเจ็บจำกภัยพิบัติแต่ละประเภทลดลงร้อยละ ๘๐ ใน ๕ ปีแรก
๒. ลดกำรสูญเสียทรัพย์สินจำกภัยพิบัติแต่ละประเภทลงร้อยละ ๕๐ ใน ๕ ปีแรก
๓. พื้นที่และทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟื้นฟูกลับสู่สภำพเดิมโดยเร็วตำมประเภทกำรเกิดภัยพิบัติ
๔. มีแผนป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำแผนไปใช้
งำนในทำงปฏิบัติ
ผลผลิต
๑. มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐำน เทคโนโลยี และบุ ค ลำกรเพี ย งพอในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละคำดกำรณ์ เช่ น
๑) กำรเกิ ดภัยพิ บัติทุ ก ประเภท ๒) คำดกำรณ์ควำมเสี่ยง พื้นที่ เสี่ยง ระดับ ควำมรุนแรง ๓) พัฒ นำระบบ
ตรวจสอบ ติดตำมและแจ้งเตือนภัย ๔) โยกย้ำยและกระจำยกิจกำร/อำคำรบำงประเภทให้ออกไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัยจำกภัยพิบัติ และ ๕) ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ สังคม (มนุษย์และสุขภำพ) และทรัพยำกรธรรมชำติ
๒. จัดลำดับพื้ นที่เ สี่ยงภัยและแผนที่ทั้ งประเทศ โดยพิจ ำรณำ ๑) ประเภทที่อำจเกิดขึ้นมำกกว่ำ
๑ ประเภท ๒) มูลค่ำและคุณค่ำควำมสูญเสีย (รวมถึงที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้)ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม (มนุษย์
และสุขภำพ) และทรัพยำกรธรรมชำติ ๓) ควำมพร้อมของชุมชนและพื้นที่ และ ๔) ปัจจัยอื่น ๆ
๓. มี ก ระบวนกำรที่ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมว่ ำ หน่ ว ยงำนท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนเสี่ ย งมี ค วำมรู้
และตระหนัก มีควำมพร้อมในกำรรับมือ กำรอพยพ เพื่อลดกำรสูญเสียให้ได้มำกที่สุด
๔. ได้ผังเมือง/ผังชุมชนในพื้นที่เสี่ยงที่สำมำรถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่ำงเบ็ดเสร็จ มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
๙

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

๑๐

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 และเพิ่ มสัดส่วน
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 ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจั ยที่
ได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำ
ดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนกำรวิจัย และเรียกเงินคืน
๑๑

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
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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 ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำ ร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
10. ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทั้งในประเทศและ/
หรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 1 บทควำม นอกเหนือจำกรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑๓

ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
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ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนใน
และนอกกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม สถำบั น วิ จั ย มหำวิ ท ยำลั ย และ
สถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของ
ประเทศ ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ขจัดควำม
ยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ำ จึงได้มีแนวทำงกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ในประเด็น
ท้ำทำยที่มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ของ
ประเทศ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและ
มองเห็นภำพรวมของงำนวิจัยได้อย่ำงชัดเจน และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัย
ในกำรนี้จึงได้กำหนดเปิดรับทุนนโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหำเร่ง ด่วนของประเทศ
ประจำปีง บประมำณ ๒๕๖๓ ในประเด็นท้ ำทำยด้ำนสุขภำพ สัง คมและสิ่ง แวดล้อม และผู้บ ริห ำรจัดกำร
โครงกำรวิจัย (Director) ในประเด็นดังกล่ำว
๒. ลักษณะของประเด็นท้าทาย และโครงการวิจัยท้าทาย
๒.๑ ) ประเด็นท้ำทำย ด้ำนสุขภำพ สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องมีลักษณะ ดังนี้
๑) ต้อ งเป็นเรื่อ งที่ มี ควำมส ำคัญ และมี ผ ลกระทบสูง ต่อ สุขภำพ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ ม
มีควำมท้ ำทำยของเป้ำหมำย สำมำรถทำได้จ ริง และหัวข้อมี ควำมน่ำสนใจโดยต้องแสดงให้เห็นจำก gap
analysis และเป้ำหมำย
๒) ชื่อเรื่องมีควำมกระชับ ชัดเจน สะท้อนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรวิจัย
๒.๒) โครงกำรวิจัยท้ำทำยที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัยต้องมีลักษณะ ดังนี้
๑) เป็นโครงการขนาดใหญ่
๒) มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี
๓) มี Methodology ที่ท้าทายและ เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นมาใหม่
๔) เป้ำหมำยและผลผลิตที่ได้ต้องมีควำมท้ำทำยและเกิดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศในกำรแก้ปัญหำนั้นๆ เน้นที่ผลผลิต ไม่เน้นเรื่องกระบวนกำรเกิดผลผลิต
๕) ต้ อ งมี ค วำมร่ ว มมื อ กั น จำกหลำยหน่ ว ยงำนทั้ ง หน่ ว ยงำนวิ จั ย และหน่ ว ยงำนที่ น ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
๖) มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงของโครงกำร
๓. รูปแบบของผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)
วช. กำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยโดยผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ( Director)
บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยในนำมหน่วยงำนต้นสังกั ด ซึ่งต้นสังกัดเป็นหน่วยวิจัยหรื อสถำบันกำรศึกษำ ทั้ ง
ภำครัฐและเอกชน โดยมีงบบริหำรโครงกำรไม่เกิน ๑๐% จำกวงเงินงบประมำณวิจัยของแต่ละกลุ่มเรื่องนั้นๆ
โดยทำสัญญำรับทุนทำกิจกรรมกับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย และนักวิจัยต้องทำ
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยกับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย
๑๕

๔. คุณสมบัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)
๔.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนที่มั่นคง
๔.๒ สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทขึ้นไป จำกสถำบันกำรศึกษำที่สำนักงำน ก.พ. รับรอง
๔.๓ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์วิจัย และเชี่ยวชำญในเรื่องที่เสนอ
๔.๔ มีศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย หรืออื่นๆ ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
๔.๕ สำมำรถปฏิบัติงำนและบริหำรจัดกำรงำนวิจัยได้ตลอดระยะเวลำในกำรทำสัญญำและบริหำร
จัดกำรกำรวิจัยบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทำสัญญำครั้งต่อครั้ง
๔.๖ ต้องไม่เป็นผู้ทำวิจัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว
๔.๗ ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้ำงงำนวิจัยของหน่วยงำนวิจัยต่ำงๆ
๕. หน้าที่ของผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)
๕.๑ กำหนดโจทย์ ประเด็นของกรอบกำรวิจัย ที่ป ระกอบไปด้วยวัตถุป ระสงค์ ประเด็น ผลผลิต
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ที่ท้ำทำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเวลำไม่เกิน ๓ ปี
๕.๒ สรรหำโครงกำร หรือแผนงำนวิจัย ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Proof of concept)
รวมทั้งควำมท้ำทำยของโครงกำร และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๕.๓ ให้คำปรึก ษำและตรวจสอบ ติดตำมผลส ำเร็จของโครงกำร เพื่อพัฒนำโครงกำรเป็นระยะๆ
ผลักดัน และหนุนเสริมให้โครงกำรสำเร็จ
๕.๔ สร้ำงระบบที่ช่วยนักวิจัยโดยต้องสร้ำงกลไกเสริม ในกำรช่วยเหลือ และกำรจัดหำทรัพยำกร
๕.๕ ให้ข้อคิดเห็นในกำรดำเนินโครงกำร หรือยกเลิกโครงกำรต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ จัดทำสรุปและให้ข้อเสนอแนะในกำรนำไปสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมทั้งกำร
ผลักดันให้เกิดกำรเผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์สู่สำธำรณะ
๕.๗ ทำหน้ำที่ให้ข้อมูล จัดกำรประชุมเพื่อติดตำมโครงกำร/แผนงำนวิจัย หรือจัดทำรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ตำมที่ วช. กำหนด หรือตำมที่ถูกร้องขอ
๕.๘ ประสำนแหล่งทุนอื่นที่จะได้ประโยชน์ร่วมมำร่วมลงทุน
๕.๙ สร้ำงศักยภำพงำนวิจัยเฉพำะด้ำนให้ประเทศ และ/หรือด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๑๐ ดำเนินกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงกำรประสบควำมสำเร็จ
๖. ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภำรกิจข้ำงต้น กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยจะต้อง
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
๖.๑ กำหนดกรอบกำรวิจัย กรอบกำรดำเนินงำน เป้ำหมำย และตัวชี้วัดโครงกำรที่ส่งผลกระทบที่ท้ำ
ทำยและเป็นประโยชน์ได้โดยใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเครำะห์ช่องว่ำงงำนวิจัย (gap analysis)
๖.๒ บริ ห ำรโครงกำร ตั้ง แต่ก ำรสรรหำ พิจ ำรณำ และคัดเลือ กข้อ เสนอกำรวิ จัย ดูแ ล ก ำกั บ
สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล จัดทำและนำเสนอสรุปโครงกำรเสนอต่อ วช.
๖.๓ จัดประชุมเพื่อติดตำม ตรวจเยี่ยมโครงกำร/แผนงำนวิจัยร่วมกับคณะกรรมกำรของ วช. หรือ
ตำมที่ วช. กำหนด
๖.๔ จัดประชุม/ สัมมนำประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเผยแพร่ควำมรู้จำกกำรวิ จัยสู่กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
๖.๕ ประสำนงำน ผลักดัน จัดทำกลไกกำรนำไปสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมทั้งกำร
ผลักดันให้เกิดกำรเผยแพร่และกำรนำไปใช้ประโยชน์
๑๖

๗. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำของกำรดำเนินกำรวิจัย ๑ – ๓ ปี
๘. งบประมาณ
กรอบงบประมำณของโครงกำรมำกกว่ำ ๒๐ ล้ำนบำท โดยรวมงบวิจัยและงบบริหำร
๙. ข้อเสนอการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผู้เ สนอประเด็น และขอรับ เป็นผู้บ ริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยต้องจัดทำข้อเสนอกำรท ำกิ จ กรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (National Research Management
System, NRMS) (เว็บ ไซต์ www.nrms.go.th) พร้อ มแนบไฟล์ แบบข้อเสนอกำรท ำกิ จ กรรมส่ง เสริม และ
สนับสนุนกำรวิจัยดังกล่ำว โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำร
วิจัยและคู่มือ ได้ที่ www.nrms.go.th
๙.๑ แผนการดาเนินงาน
๑) รำยละเอียดแนวทำงกำรดำเนินงำนและวิธีกำรบริหำรแผนงำนตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน
และผลผลิต/ผลลัพธ์ รวมทั้งตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน
๒) กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของแผนงำนแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในกำรดำเนินกำร
(Time Schedule) ในลักษณะเป็นตำรำงเวลำกับงำนให้มีควำมสัมพันธ์กันเป็นช่วงๆตำมลำดับควำมสำคัญของ
งำนพร้อมคำอธิบำยประกอบทุกงำนตำมหลักวิชำกำร
๓) ผู้ยื่นข้อเสนอฯ สำมำรถเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆที่นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
ขอบเขตของงำนที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
๙.๒ งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
๑) ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ขอให้ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ให้ชัดเจน
๒) ค่ำใช้จ่ำยในส่วนกำรสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมที่กำหนด กรณี
บริหำรงบประมำณกำรวิจัยด้วย
๙.๓ ประวัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)
สรุป ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในเรื่ องที่ เ สนอ รวมทั้ ง ด้ำนศัก ยภำพและ
ประสบกำรณ์ ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร (โดยย่อ)
๑๐. การส่งข้อเสนอการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการทากิ จกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th
โดยเลือกกลุ่มเรื่อง “ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
กาหนด พร้อ มยื นยั นการส่งข้ อเสนอการทากิ จกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจัย ให้ส มบู รณ์ (สถานะ
“ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น หากพ้นกาหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สาหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
 กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗
 ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๔๐๙, ๔๑๐
๑๑. การแจ้งผลการพิจารณา
วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
๑๗

