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 และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้งบประมำณเพื่อ กำรวิจัย
ในกำรนี้จึงได้กำหนดเปิดรับทุนนโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
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 ซึ่งต้นสังกัดเป็นหน่วยวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำ ทั้ ง
ภำครัฐและเอกชน โดยมีงบบริหำรโครงกำรไม่เกิน ๑๐% จำกวงเงินงบประมำณวิจัยของแต่ละกลุ่มเรื่องนั้นๆ
โดยทำสัญญำรับทุนทำกิจกรรมกับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริ หำรจัดกำรโครงกำรวิจัย และนักวิจัยต้องทำ
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยกับหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย

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 ต้องไม่เป็นผู้ทำวิจัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรวิจั ย 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/ สัมมนำประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเผยแพร่ควำมรู้จำกกำรวิจัยสู่กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
๖.๕ ประสำนงำน ผลักดัน จัดทำกลไกกำรนำไปสู่นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ รวมทั้งกำร
ผลักดันให้เกิดกำรเผยแพร่และกำรนำไปใช้ประโยชน์

๒

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

๓

