
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องผลกระทบการใชแ้ร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒ 
------------------------------------------------------ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรวิจัย ได้ร่วมกับหน่วย
ให้ทุนต่ำงๆ ได้แก่  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจยักำรเกษตร (สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสขุ (สวรส.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ด ำเนินงำนภำยใต้ช่ือ “เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (คอบช.)” จัดท ำกรอบวิจัย
แผนงำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพื้นฐำน กำรวิจัยเชิงนโยบำยและกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์  
เชิงพำณิชยแ์ละอุตสำหกรรม ในกลุ่มเรือ่งผลกระทบกำรใช้แรใ่ยหนิ และศึกษำวัสดุทดแทน เพื่อกำรจัดสรรทุน
วิจัยประจ ำปี ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
 คอบช. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยทีแ่นบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบำย และเชิงวิชำกำร) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    
เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวช้ีวัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
ในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจน                  
มีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะน ำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัย ทั้งนี้ คอบช. จะพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัยเป็นรำยปี         
ส ำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ ๑ ปี จะพิจำรณำถึงผลส ำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะ
ให้กำรสนับสนุน 

๒. เง่ือนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยดังแนบท้ำยประกำศนี้ 
๒.๒ มีลักษณะเป็นโครงกำรวิจัยหรือแผนงำนวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย 

๒.๒.๑ รำยช่ือโครงกำรวิจัยย่อย ซึ่งอำจระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดใน
กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย 

๒.๒.๒ รำยละเอียดงบประมำณ และตัวช้ีวัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำมำรถวัดได้จริง 
๒.๒.๓ ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย ๒ โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัย ในปีแรก   

ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
๒.๓ มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัยในลักษณะสหสำขำวิชำกำรหรือบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนหรือมี

กำรด ำเนินกำรในพื้นที่เดียวกันก็ได้ เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและน ำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
๒.๔ งบประมำณที่เสนอขอต้องมรีำยละเอยีดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และ

เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนวิจัย 



๒ 

๒.๕ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยน้ี ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น 

กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและ
งำนใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจำ้ของผลงำนเดิมให้นักวิจัยน ำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำร
วิจัยมำด ำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ ำซ้อนหรือมีกำรด ำเนินกำร
วิจัยมำแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

๒.๖ กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรด ำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำว
โดยระบุงบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนน้ันๆ 

๒.๗ หัวหน้ำโครงกำรวิจัยหรือผู้อ ำนวยกำรแผนงำน หัวหน้ำโครงกำรย่อยและนักวิจัยร่วม      
ทุกท่ำน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน 

๓. คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเปน็บุคลำกรในภำครฐัหรอืเอกชนที่มสีภำพเป็นนิติบคุคล โดยมลีักษณะ ดังนี้ 

 ๓.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพ ำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง 
 ๓.๒ มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร 
 ๓.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอ    
กำรวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะด ำเนินกำรวิจัยได้
ส ำเร็จ 
 ๓.๔ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุนรวมทั้งสำมำรถ
ด ำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๓.๕ ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่หัวหน้ำโครงกำร
หรือผู้อ ำนวยกำรแผนงำนสังกัดอยู่ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน           
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง 
 ๓.๖ ส ำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำน
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน       
ต้องให้ควำมเห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อ ำนวยกำรแผนงำน 
 ๓.๗ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
 ๓.๘  ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร    
ที่ คอบช. ก ำหนด 
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

๔.๑ พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่  คอบช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้
ตรวจสอบทำงวิชำกำร 

๔.๒ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุน
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ ติด
ค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมท้ังสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้
เป็นปัจจุบัน 



๓ 

๔.๓  ให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลัก
ฐำนรองรับ 

๔.๔  ขอสงวนสิทธิในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันทั้งนี้หำกข้อเสนอ
กำรวิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้ 

๔.๕  ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยท่ีลงทะเบียนผ่านระบบ National 
Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th ท่ีลงทะเบียนตรงตามกลุ่มเรื่องท่ีระบุ
ในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยท่ีสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดพร้อมท้ัง      
ส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาท่ีก าหนด 

4.6 ค ำตัดสินของ คอบช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
๕. การส่งข้อเสนอการวิจัย 

ผู้สนใจสง่ข้อเสนอกำรวิจัยสำมำรถต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
๕.๑ ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่  http://www.nrct.go.th 

หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบวิจัย 
๕.๒  ดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยและคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้งเอกสำรอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th 
๕.๓  เขียนข้อเสนอกำรวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย ๒๕๕๙ (แบบ คอบช. ๑ช) ส ำหรับ

ข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็นแผนงำนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย ๒๕๕๙ (แบบ คอบช. ๑ย/๑ด) ส ำหรับ
โครงกำรวิจัยย่อยและโครงกำรวิจัยเดี่ยว โดยจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยเป็นภำษำไทย font THSarabunPSK 
ตัวหนังสือขนำด ๑๖ 

๕.๔  ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำร
ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ 
และแนบไฟล์โครงกำรวิจัย/แผนงำนวิจัยและโครงกำรวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดร ับ
ลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หำกพ้นก ำหนด คอบช. จะไม่รับ
พิจำรณำ 

๕.๕  กำรส่งเอกสำร หลังจำกนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้ันตอนในข้อ ๕.๔ 
สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้อ ๕.๓ โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหำตรงกับ
ไฟล์ที่แนบ (ส ำหรับกรณีที่เป็นแผนงำนที่ประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตำมที่ระบุในแผนงำน ให้เย็บรวมกัน
เป็นชุด) และส่งเอกสำรดังนี้ 

- เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรลงนำมแล้วพร้อมส ำเนำ รวมเป็น ๑๐ ชุด 
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย (MS word) จ ำนวน ๒ ชุด  
- หนังสือน ำส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้อ ำนวยกำรแผนงำนหรือหัวหน้ำโครงกำร 

ในกรณีที่น ำส่งเอกสำรด้วยตนเอง ให้น ำส่งในเวลำรำชกำร (ก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น.) ของวันท่ี  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔ และหำกส่งทำงไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริกำรในลักษณะ
ไปรษณีย์จะต้องประทับตรำไปรษณีย์ ภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้และอย่ำลืมระบุ 
ช่ือกลุ่มเรื่องให้ชัดเจนด้ำนหน้ำซองเอกสำรด้วย  
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๔ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย 
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ช้ัน ๒ อำคำร วช. ๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
 กลุ่มเรื่องผลกระทบกำรใช้แร่ใยหิน และศึกษำวัสดุทดแทน  
(ผู้ประสำนงำน : ธรรมภรณ์/หทัยรัตน์) 

 

**ท้ังน้ี คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยท่ีมีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๓๙๘๒, ๐ ๒๕๖๑ 

๒๔๔๕ ต่อ ๓๖๖ หรือทำงอีเมล nrct_๑@yahoo.com 
๕.๕ คอบช.ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอกำรวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะด ำเนินกำรท ำลำย

ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว 
๖. การแจ้งผลการพิจารณา 

ผลกำรจัดสรรทุนวิจัยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ คอบช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัย               
ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำง website ที่ http://www.nrct.go.th 
๗. การท าสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน 

๗.๑  กรณีที่เป็นการวิจัยท่ีใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติกำรด ำเนินกำรวิจัย  
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ  
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรท ำสัญญำ 

๗.๒  กรณีที่นักวิจัยมีกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ  Certificate of Approval เพื่อประกอบ           
กำรท ำสัญญำ 

๗.๓  กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำท ำกำรวิจั ยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
ทั้งนี้ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรท ำสัญญำ 

๗.๕  กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งส ำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรท ำสัญญำ 

๗.๖  ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคนที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และ กรณีติดค้ำง
งำนวิจัยในระบบ NRPM ของปีงบประมำณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของนักวิจัย 

๗.๗  หน่วยงำนที่ เป็น คู่สัญญำ จะต้องเปิดบัญ ชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
รำยแผนงำนแยกต่ำงหำกจำกบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๒) และต้องแสดงบัญชีรำยกำรรับ
จ่ำยของแผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย 
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