(สำเนำ)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประเด็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
-----------------------------------------------------ส ำนั ก งำนกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) เป็ น ส่ ว นรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยและ
สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบั นกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
และยุทธศำสตร์กำรวิจัย รวมทั้งทุนวิจัยนโยบำย และงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของ
ประเทศ
ทั้งนี้จำกประเด็นปัญหำกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ วช. จึงเห็นควรสนับสนุน
กำรวิจัยตำมควำมต้องกำรของประเทศเพื่อนำผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรเตรียมกำรและกำรแก้ไขปัญหำในเรื่อง
ดังกล่ำวได้ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยพิเศษและเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหำของประเทศในประเด็น ดังนี้
๑. กำรศึกษำทำงพันธุกรรมและทำงชีววิทยำของไวรัสเพื่อควำมเข้ำใจและติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของเชื้อ
๒. กำรศึกษำและพัฒนำแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อควำมเข้ำใจกำรแพร่กระจำย
ของเชื้อสำหรับกำรเตรียมรับมือกำรระบำด และกำรแพร่ระบำดของไวรัส
๓. กำรพัฒนำวิธีกำรวินิจฉัย และกำรผลิตชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว และ
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศ
๔. กำรวิจัยเพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อควำมเข้ำใจด้ำนระบำดวิทยำระดับโมเลกุลและ
กำรติดตำมกำรกลำยพันธ์ กำรแพร่กระจำยของโรคที่รวดเร็ว แม่นยำ และทันต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
๕. กำรศึกษำเรื่องยำและวัคซีนที่ใช้ในกำรควบคุมและป้องกันโรคอย่ำงทันท่วงที
๖. กำรวิจัยในด้ำนอื่นๆ ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยตำมควำมต้องกำรของประเทศที่สำมำรถแก้ไขปัญหำสำคัญ และเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ และแก้ไข
ปัญหำได้จริงอย่ำงทันท่วงที
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีประเด็นวิจัยและเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
๒.๒ งบประมำณที่ เ สนอต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเป็ น ไปตำมระเบี ย บ และเหมำะสมกั บ กำร
ดำเนินงำนวิจัย
/๒.๓ ข้อเสนอกำรวิจัย…

๒
๒.๓ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัย มำดำเนินกำรวิจัย
ต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัยมำแล้ว วช. ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย
๒.๔ กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย
๒.๕ วช.ถือว่ำข้อเสนอโครงกำรที่เสนอมำนั้น ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโครงกำรวิจัย คณะผู้วิจัย
และผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิ กำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ ที่ผู้อำนวยกำรแผนงำน
สังกัดอยู่ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อเสนอดังกล่ำวจำกคณะผู้วิจัย วช. ขอสงวนสิทธิในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
๓. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
๓.๒ มีประสบกำรณ์ และศักยภำพในกำรดำเนินกำรวิจัย และบริหำรกำรวิจัย มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อม
ด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ที่จะดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
๓.๓ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ ทันทีและตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทั้งสำมำรถ
ดำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
๓.๔ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๓.๕ กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ วช. กำหนด
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอกำรวิจัยที่ดำเนินกำรผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
แห่งชำติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตำมกลุ่ม
เรื่องที่ระบุในข้อเสนอกำรวิจัยและมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่กำหนดเท่ำนั้น
๔.๒ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร ทั้งนี้จะพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรโดยเร่งด่วน
๔.๓ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของคณะนั ก วิ จั ย โดยจะตรวจสอบกำรรั บ ทุ น
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยต้อง
ไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐
และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรดำเนินโครงกำรนี้ได้
๔.๔ ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด

/๕. กำรส่งข้อเสนอกำรวิจัย…

๓
๕. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับทุน
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงกำร พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการ
วิ จั ย ให้ ส มบู ร ณ์ (สถำนะ “ข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ที่ ส่ ง แล้ ว ” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิ ด รั บ
ลงทะเบี ย นระหว่ำง วัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึ งวัน ที่ ๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด
วช. จะไม่รับพิจำรณำในรอบกำรพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS สำหรับ
นักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗
 ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ 121, ๔๑๐
๖. การแจ้งผลการพิจารณา
วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ
www.nrms.go.th
๗. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๗.๑ กรณี ที่ เ ป็ น กำรวิ จั ย ที่ ใ ช้ ค นหรื อ สั ต ว์ ใ นกำรทดลอง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ก ำรด ำเนิ น กำรวิ จั ย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัยก่อนเริ่มดำเนินกำร
๗.๒ กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำวิจัย
แห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๗.๔ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
(ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ทำหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

สาเนาถูกต้อง
(นางสาววรรณฐินี แก้วไทรย้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

