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ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
_________________
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมาย
จากส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ ดาเนินการส่ งเสริมและ
สนับสนุนแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ภายใต้ แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
นานาชาติ (Global Partnership) โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาเครือ ข่ ายความร่ว มมื อ นานาชาติ เพื่ อ การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาดังกล่าว จึงได้กาหนด
กรอบวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (S4)

การพัฒนากาลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ
อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน ๒๓ (P23)

ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/
ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของ
อาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

แผนงานย่อย (N48)

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

เป้าหมาย

O1 P23: สถาบั น /ศู น ย์ วิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ที่ มีผ ลงานวิจั ย และ/หรือ เทคโนโลยี และ/หรือ นวัต กรรม ร่ว มกั บ
เครือข่ายความร่วมมือระดับโลกหรือภูมิภาคในการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย
O2 P23: ประเทศไทยมีการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของอาเซียน
(Hub of Talent) และศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ข องอาเซี ย น (Hub of Knowledge)
รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก

ผลผลิต

KR1 P23 ประเทศไทยมีศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของอาเซียน (Hub of Talent)
KR2 P23 ประเทศไทยมีศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน (Hub of Knowledge)
รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก
KR3 P23 ร้อยละของสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
และหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระดั บ นานาชาติ
ด้าน ววน. และมีโครงการร่วมกับเครือข่าย
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-๒๑. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศ และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
๒) มีประสบการณ์ และศักยภาพในการดาเนินการวิจัย รวมถึงการบริห ารการวิจัยและ/หรือการ
บริห ารจัดการ มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ การวิจัยในข้อเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีความพร้อม และประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดาเนินการวิจัยได้สาเร็จ
๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ทันทีและตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถ
ดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
๔) วช. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการส่ งข้อเสนอการวิจัย ส าหรับนักวิจัยที่เป็นหั ว หน้าแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ)
สามารถเสนอขอรับทุนในปี ๒๕๖๖ รวมจานวนโครงการระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แล้วไม่เกิน ๓ โครงการ/
แผนงาน
๕) ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่ง
รายงานการวิจัยกับ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒
๖) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๗) กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.
๒. ลักษณะทุนและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับข้อเสนอของแต่ละข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และหน่วยงานคู่เจรจา
๓. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และหน่วยงานคู่เจรจา
๔. การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ
๑) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่ดาเนินการผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System
NRIIS) (เว็บไซต์ https://nriis.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ของ วช. พร้มทั้งทาการยืนยัน การส่งที่สมบูรณ์ ภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
จะต้องได้รับ "การรับรอง" จากหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่ วช.กาหนด
๒) พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางที่ วช. กาหนด โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญใน กลุ่มเรื่อง/ประเด็น/หัวข้อการวิจัยนั้นๆ เป็นผู้พิจารณา
๓) วช. จะให้ความสาคัญกับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการนา
ผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยอย่างชัดเจน หรือมีหลักฐานรองรับ
๔) กรณี ที่ เป็ น การวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ต ว์ ใ นการทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ก ารด าเนิ น การจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย
๕) กรณีที่มีการดาเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖) กรณีเป็นการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏฺบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
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-๓๗) กรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม และดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผล
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณา
๘) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดย วช. จะตรวจสอบการรับทุน
และความสามารถในการควบคุม /การปฏิ บัติงานในระบบ NRIIS ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยให้
นักวิจัย "รับรอง" ศักยภาพตนเองในการดาเนินการวิจัยตามแผนงาน/โครงการ นี้ได้
๙) วช. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการบู ร ณาการข้ อ เสนอการวิ จั ย และนวั ต กรรมเป็ น แผนวิ จั ย เดี ย วกั น
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
๑๐) ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนั กวิจัยขอให้ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลประวัตินักวิจัย และ
ข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
๕. การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับข้อเสนอของแต่ละข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และหน่วยงานคู่เจรจา
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัยฯ
ลงทะเบี ย นส่ งข้อเสนอการวิจั ย และนวัตกรรม ที่เว็บ ไซต์ https://nriis.go.th โดยเลื อกกลุ่ มเรื่อง/
ประเด็น/หัวข้อการวิจัย ที่ต้องการรับทุน โดยกรอกข้อ มูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ วช. กาหนด และแนบไฟล์
พร้อมทาการ "ยืนยัน" การส่งข้อเสนอการวิจัยฯ ให้สมบูรณ์ หากดาเนินการถูกต้อง สถานะในระบบ NRIIS
จะเป็น "แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว"
๗. การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ
เป็นไปตามแต่ละข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และหน่วยงานคู่เจรจา
๘. การประกาศผลการพิจารณา
เป็นไปตามแต่ละข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และหน่วยงานคู่เจรจา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

