(คู่ฉบับ)
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
*************************
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ ได้ให้ ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้ เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อ การพัฒ นาประเทศได้อย่างยั่ง ยืน ผ่านกลไกรูป แบบการจัดการความรู้ก ารวิจัย และถ่ายทอด
เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับ ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัต กรรม การจัด การความรู้ก ารวิจัย และถ่ายทอดเพื่อ การใช้ป ระโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ใน ๔ มิติการใช้ประโยชน์ ดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
๒. การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
๓. การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
๔. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้ มีสิ ทธิขอรับ การสนั บ สนุ น จะต้องเป็ นบุคลากรในสั งกัดหน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ สถาบั นการ
อุดมศึก ษาของรั ฐ/เอกชน สมาคม มูล นิ ธิ และองค์ก รไม่ แสวงหากำไร โดยหั วหน้ าโครงการต้ องมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการทำงาน
ด้านการจัดการความรู้
๒) มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้การวิจัย โดยเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พร้อมประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถดำเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้ติดค้าง
การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช.

-2๕) สามารถให้ ข้ อ มู ล เอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ ร่ ว มชี้ แ จงผลการทำกิ จ กรรม หรือ นำเสนอองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องตามที่ วช. ร้องขอ
๖) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่
ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดำเนินงาน
๗) การดำเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.
๒. เงื่อนไขการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) (เว็ บไซต์ nriis.nrct.go.th) ตรงตาม
กรอบข้อเสนอกิจกรรมฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบู รณ์ ภายในเวลาที่กำหนดเท่ านั้น และไม่พิจารณา
โครงการที่หน่วยงานต้นสังกัด “ไม่รับรอง” โครงการ
๒) วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ วช. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ
๓) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจ ารณาความเหมาะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน (กรณีที่เคยได้รับทุน
จาก วช.)
๔) วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ วช. กำหนด
๕) ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
๖) สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการตอบแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถ่ายทอดผลงานวิจัย (Supply Side) เพื่อประเมินผลโครงการ ทั้งก่อนและหลังดำเนิน
โครงการ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอำนวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานจาก
ประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบนั
๔. การส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการความรู้
การวิจัย ที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอให้สมบูรณ์
(สถานะ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS)
๕. กำหนดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
๑. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย”
ได้ที่ เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th
๒. นักวิจัย และผู้ร่ว มวิจัย ทุกคนต้อ งยืนยัน การเข้าร่ว มการทำกิจ กรรมในระบบ NRIIS ภายในวัน ที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอกิจกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ น.

-3๔. กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
• ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลย ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๒
• ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗,
๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔
๖. ประกาศผลการพิจารณา
วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้นักวิจัย
ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๔

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

