ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัยกลุมเรื่องวัสดุอุปกรณ#เครื่องมือทางการแพทย#และเวชภัณฑ#
ประจําป(งบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
-----------------------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานกลางดานการวิจัย ไดรวมกับหนวย
ใหทุนตางๆ ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ(สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานภายใตชื่อ “เครือขายองค(กรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)” จัดทํากรอบ
งานวิจัยที่มุงเป7าตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศกลุมเรื่องวัสดุอุปกรณ(เครื่องมือทางการแพทย(
และเวชภัณฑ( เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจําป9 ๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ)
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยที่แนบทายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ไดตองมี
เป7าหมายของผลผลิตและผลลัพธ(ที่เป?นรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชน(ไดจริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะใหความสําคัญในดานการใชประโยชน(เชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เป?นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป7าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ(ที่เกิดขึ้น
ในดานความคุ มคา ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ งเชิ งปริ มาณ เชิ ง คุ ณภาพ เวลา และตนทุ น ตลอดจน
มีกลุมเป7าหมายชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน( และมีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลัพธ( ที่ไดจากงานวิ จั ย ทั้ งนี้ คอบช. จะพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จัย เป? นรายป9
สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป9 จะพิจารณาถึงผลสําเร็จในป9ที่ไดรับทุนกอนที่จะ
ใหการสนับสนุน
๒. เงื่อนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเป?นโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ซึ่งกรณีที่เป?นแผนงานวิจัยตองประกอบดวย
2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยยอย ซึ่งอาจระบุรายละเอียดตางๆ ที่ชัดเจน หรือเป?นแนวคิดใน
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเป7าหมายสุดทายของแผนงานวิจัย
2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายป9ที่เป?นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดไดจริง
2.2.3 ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการที่สามารถดําเนินการวิจัย ในป9แรก
ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงานหรือมี
การดําเนินการในพื้นที่เดียวกันก็ได เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงค(เดียวกัน
2.4 งบประมาณที่เสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเป?นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ
เหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย
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2.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอการวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิมและ
งานใหม และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพย(สินทางปIญญาจากการ
วิจัยมาดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซ้ําซอนหรือมีการดําเนินการ
วิจัยมาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เป?นการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ( หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอื่น ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้นๆ
2.7 หั ว หนาโครงการวิ จั ย หรื อผู อํ า นวยการแผนงาน หั ว หนาโครงการยอยและนั ก วิ จั ย รวม
ทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน
3. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย
ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเป?นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป?นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
3.3 มี ความรู ความสามารถเป? นอยางดี ในวิ ทยาการดานใดดานหนึ่ งเกี่ ยวกั บการวิ จั ยในขอเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณ(ในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยได
สําเร็จ
3.4 สามารถปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม การวิ จั ย ไดตลอดระยะเวลาที่ ไ ดรั บ ทุ น รวมทั้ ง สามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
3.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐที่หัวหนาโครงการ
หรื อ ผู อํ า นวยการแผนงานสั ง กั ด อยู หรื อ กรรมการผู จั ด การใหญหรื อ เที ย บเทาในสวนของภาคเอกชน
ใหความเห็นชอบและรับรอง
3.6 สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
ระดั บ อธิ บ ดี ห รื อเที ย บเทาของภาครั ฐ หรื อกรรมการผู จั ด การใหญหรือเที ย บเทาในสวนของภาคเอกชน
ตองใหความเห็นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน
3.7 เป?นผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.8 ทั้งนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดั งกลาวขางตนใหอยูในดุ ลพินิจของคณะกรรมการ
ที่ คอบช. กําหนด
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
4.1 พิ จ ารณาขอเสนอการวิ จั ย ตามแนวทางที่ คอบช. กํ า หนด โดยมี ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ป? น
คณะผูตรวจสอบทางวิชาการ
4.2 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบการรับทุน
และความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตองไมติด
คางการสงรายงานการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ป9งบประมาณ 2551 – 2555
ทั้ งนี้ เ พื่ อประโยชน# ของนั ก วิ จั ยและอํ า นวยความสะดวกตอคณะผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการ
พิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลในประวัตินักวิจัยและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน#ในฐานขอมูลระบบ NRMS ให
เป?นป@จจุบัน
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4.3 ใหความสํ า คั ญ กั บ ขอเสนอการวิ จั ย ที่ มี การระบุ ผู ใชผลงานวิ จั ย อยางชั ด เจนหรื อมี ห ลั ก
ฐานรองรับ
4.4 ขอสงวนสิทธิในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเป?นแผนงานวิจัยเดียวกันทั้งนี้หากขอเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได
4.5 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะขอเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผานระบบ National
Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุมเรื่องที่ระบุ
ในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยที่สมบูรณ#ภายในเวลาที่กําหนดพรอมทั้ง
สงเลมขอเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กําหนด
4.6 คําตัดสินของ คอบช. ถือวาเป?นที่สิ้นสุด
๕. การสงขอเสนอการวิจัย
ผูสนใจสงขอเสนอการวิจัยสามารถตองดําเนินการดังนี้
5.1 ดาวน(โหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดที่ http://www.nrct.go.th
หรือ http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบวิจัย
5.2 ดาวน(โ หลดแบบฟอร(มขอเสนอการวิจัย และคูมื อการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไดที่ http://www.nrms.go.th
5.3 เขี ย นขอเสนอการวิ จั ย ในแบบเสนอแผนงานวิ จั ย 2558 (แบบ คอบช. 1ช) สํ า หรั บ
ขอเสนอการวิจัยที่เป?นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย 2558 (แบบ คอบช. 1ย/1ด) สําหรับ
โครงการวิจัยยอยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทําขอเสนอการวิจัยเป?นภาษาไทย font THSarabunPSK
ตัวหนังสือขนาด 16
5.๔ ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวขอการวิจัยที่ตองการ
ขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยใหสมบูรณ#
และแนบไฟล( โ ครงการวิ จั ย /แผนงานวิ จั ย และโครงการวิ จั ย ยอยในรู ป แบบ PDF โดยระบบจะเปp ด รั บ
ลงทะเบียนตั้งแตบัดนี้จนถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ# 255๘ หากพนกําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา
5.๕ การสงเอกสาร หลังจากนักวิจัยไดลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในขอ 5.4
สมบูรณ(แลว ใหจัดพิมพ(ขอเสนอการวิจัยตามขอ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับ
ไฟล(ที่แนบ (สําหรับกรณีที่เป?นแผนงานที่ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามที่ระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกัน
เป?นชุด) และสงเอกสารดังนี้
- เอกสารตนฉบับที่มีการลงนามแลวพรอมสําเนา รวมเป?น 10 ชุด
- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย (MS word) จํานวน 2 ชุด
- หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัดของผูอํานวยการแผนงานหรือหัวหนาโครงการ
ในกรณีที่นําสงเอกสารดวยตนเอง ใหนําสงในเวลาราชการ (กอนเวลา 16.30 น.) ของวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ# 255๘ ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแหงชาติ และหากสงทาง
ไปรษณีย( หรือผูใหบริการในลักษณะไปรษณีย(จะตองประทับตราไปรษณีย( ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ# 255๘
ตามที่อยูดานลางนี้และอยาลืมระบุชื่อกลุมเรื่องใหชัดเจนดานหนาซองเอกสารดวย
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแหงชาติ
เลขที่ 88/39 ถ. ติวานนท( 14 ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
กลุมเรื่อง วัสดุอุปกรณ(เครื่องมือทางการแพทย(และเวชภัณฑ( (รอบที่ ๒)

๔
**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไมรับขอเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดขางตนไมครบถวน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางโทรศัพท(หมายเลข ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๒ หรือ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๘๘
หรือทางอีเมล sutheera@hsri.or.th
5.5 คอบช. ขอสงวนสิทธิไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูที่ไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลาย
ขอเสนอการวิจัยดังกลาว
๖. การแจงผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุนวิจัยประจําป9งบประมาณ 2558 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาใหนักวิจัย
ผูที่ผานการพิจารณาเบื้องตนทาง website ที่ http://www.nrct.go.th
๗. การทําสัญญาระหวาง คอบช. กับหนวยงานผูรับทุน
7.1 กรณีที่เป?นการวิจัยที่ใชคนหรือสัตว#ในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของสถาบั น หรื อ มหาวิ ทยาลั ย ใหจั ด สงสํ า เนาเอกสารการอนุ มัติ ห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทําสัญญา
7.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตที่ตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบ
การทําสัญญา
7.3 กรณีที่เป?นโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบสภา
วิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้
ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
7.5 กรณีเป?นโครงการวิจัยที่มีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ(และการใชประโยชน(ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ(และวิธีการในการเขาถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชน(ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ใหจัดสงสําเนา
เอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
7.6 ใหจัดสงเอกสารยืนยันการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวมทุกคนที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM สําหรับป9งบประมาณ 2551 – 2555 และ กรณีติดคาง
งานวิจัยในระบบ NRPM ของป9งบประมาณ 2556 – 2557 ใหจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
7.7 หนวยงานที่ เ ป? น คู สั ญ ญา จะตองเปp ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ราย
แผนงานแยกตางหากจากบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบการใชจายเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการป7องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) และตองแสดงบัญชีรายการรับจายของ
แผนงบประมาณโครงการโดยละเอียดในรายงานความกาวหนาและเมื่อสิ้นสุดของโครงการวิจัย
7.8 กรณีหนวยงานไดรับการยกเวนภาษี ใหแสดงหลักฐานการยกเวนภาษีหรือทําหนังสือยืนยันจาก
หนวยงานวาไดรับการยกเวนภาษี จํานวน 2 ชุด ทั้งนี้หากไมไดรับการยกเวนใหแนบสําเนาบัตรประจําตัว ผู
เสี ย ภาษี ของหนวยงาน จํ า นวน 2 ชุ ด พรอมอากรแสตมป• ร อยละ 0.10 บาท ของงบประมาณที่ ไดรั บ
ในแตละโครงการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 2557

(ศาสตราจารย( นายแพทย(สุทธิพร จิตต(มิตรภาพ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

