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ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-------------------------------------สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อจะ
นำไปสู่กำรสร้ำงระบบงำนวิจัยให้มีควำมเข้มแข็งและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในงำนวิจัยของประเทศ จึงได้จัดสรร
งบประมำณเพื่อให้กำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยแก่นักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จำนวน ๘ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ)
๑. กำรแพทย์ สำธำรณสุข
๒. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
๓. กำรขนส่งระบบรำงและระบบโลจิสติกส์
๔. กำรศึกษำ กำรพัฒนำจิตพฤติกรรมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
๕. กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตผลทำงด้ำนกำรเกษตร
๖. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
๗. วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)
๘. พลำสติกชีวภำพ
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
๑.๑ งบประมำณ
1) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕๐ ทุน)
2) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑๕๐ ทุน)
๑.๒ เงื่อนไขกำรขอรับทุน
1) ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งปฏิบั ติต ามข้ อก าหนดของ วช. ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การให้ ทุน อุด หนุน การวิ จั ย
โดยต้องไม่จบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯ และต้องจบหลังทาสัญญาฯ อย่างน้อย ๓ เดือน หากตรวจ
พบว่าผู้รับทุนวิจัยจบการศึกษาก่อนการทาสัญญาฯหรือจบหลังทาสัญญาฯไม่ครบ ๓ เดือน ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2) โครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่เสนอขอรับทุน ต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอรับทุน
กาลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัย โดยมีเนื้อหาและหัวข้อเรื่ องภายใต้
กรอบการวิจัยในปี ๒๕๖๐ ตามที่ วช. กาหนดข้างต้น
3) วช. จ่ายเงินทุนอุดหนุ นการวิจัยตามงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ ขอรับทุน
เป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อทำสัญญำแล้วจ่ำยเงินสนับสนุนกำรวิจัยร้อยละ ๘๐ ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัตโิ ดย
หักเงินประกันผลงำน จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินที่ต้องจ่ำย
งวดที่ ๒ จ่ำยเงินทุนที่เหลือพร้อมเงินประกันผลงำน เมื่อผู้ขอรับทุนส่งผลงำนครบถ้วน
ส่วนกำรใช้จ่ำยเงินให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดของ วช. ในกำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภท
บัณฑิตศึกษำ และ/หรือระเบียบกระทรวงกำรคลัง
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-๒4) ระยะเวลาของการรั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งไม่ เ กิ น ๒๔ เดื อ น นั บ จากวั น ลงนามในสั ญ ญา
ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาในการรับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
โดยต้องยื่นคาร้องส่ง วช. ก่อนครบกาหนดหมดระยะเวลาของการรับการสนับสนุนอย่างน้อย ๑ เดือน
5) ในกรณีที่ผู้ขอรับ ทุนไม่ส ามารถทาการวิจัยให้ แล้ว เสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติการวิจัย
ตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ต้องยื่นคาร้องตามแบบที่ วช. กาหนด และต้องคืนเงินทุนอุด หนุนการวิจัยที่ได้รับ
ทั้งหมดต่อ วช. ภายใน ๑ เดือน หลังจากยื่นคาร้องต่อ วช.
๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๒.๑ มีสัญชำติไทย
๒.๒ เป็นผู้ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน
๒.๓ ไม่เป็นผู้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยเดียวกันจำกแหล่งทุนอื่น ในกรณีตรวจพบว่าผู้รับ
ทุนวิจัยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุน
ทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๓.๑ พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ วช. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
๓.๒ ขอสงวนสิ ทธิในกำรพิจ ำรณำควำมเหมำะสมของนักศึกษำ โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนในโครงกำร ต้องไม่ติดค้ำง
กำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ทั้งนี้เ พื่อประโยชน์ของนักศึกษาและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติ ของนักศึ กษา รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นั กศึกษาด าเนิน การ
ปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักศึกษาและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS
ให้เป็นปัจจุบัน
๓.๓ ให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลักฐำนรองรับ
๓.๔ ขอสงวนสิท ธิ ใ นการพิจ ารณาเฉพาะข้อ เสนอการวิ จัยที่ ลงทะเบี ยนผ่า นระบบ National
Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่ม
เรื่องที่ระบุในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาที่กาหนด
๓.๕ คำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
๔. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ
http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบกำรวิจัย
๔. ๒ ดำว น์ โ ห ลดแบบฟอร์ ม ข้ อเสนอกำรวิ จั ย รว มทั้ ง เอ กสำรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งได้ ที่
http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th
๕. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ผู้สนใจสำมำรถดำเนินกำรขอรับทุนโดยส่งโครงกำรวิจัยตำมขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ ลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยที่ www.nrms.go.th โดยกรอกรำยละเอียดโครงกำรที่เสนอขอรับทุนพร้อม
แนบไฟล์ โ ครงกำรวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ขนำดไม่ เกิ น ไฟล์ ล ะ ๒ MB และใช้ font TH SarabunPSK ขนำด ๑๖ pt)
ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ
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-๓๕.๒ ผู้ขอรับทุนที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องส่งเอกสำรประกอบกำรขอรับทุนตำมข้อ ๕.๑ ที่มีเนื้อหำตรงกับ
ไฟล์ที่แนบ ถึง วช. ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง พร้อมใบสรุปผลกำรลงทะเบียนเสนอโครงกำรผ่ำนระบบลงทะเบียนที่
สั่งพิมพ์เมื่อกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ทำงไปรษณีย์หรือผู้ให้บ ริกำรในลักษณะไปรษณีย์
โดยต้ อ งประทั บ ตราภายในวั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหากประสงค์ ส่ งโครงการวิ จัย ด้ วยตนเอง
เอกสารต้ อ งส่ งถึ ง ฝ่า ยบริ ห ารทั่ว ไป กองบริ ห ารแผนและงบประมาณการวิจั ย ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้ ง นี้ หากพบว่ า เอกสารที่ ส่ ง มี ร ายละเอี ย ดไม่ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไข จะถื อ ว่ า เป็ น โมฆะและ
วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน โดยจะดาเนินการทาลายเอกสารดังกล่าวทันที
๕.๓ ที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
เรียน

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ อำคำร วช. ๔ ชั้น ๒
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
ระดับปริญญำ............................. กลุ่มเรื่อง........................................................

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๘
ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโครงการวิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นอย่างครบถ้วน
๖. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๖.๑ 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
จำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจัย ของสถำบันหรือมหำวิทยำลั ย ให้จัดส่ งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๖.๒ กรณีที่นักศึกษำมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่ งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ ปฏิบัติตำม
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ จั ด ส่ ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุ มั ติ ห รื อ Certificate of Approval เพื่ อ ประกอบกำร
ทำสัญญำ
๖.๓ กรณีที่เป็ น โครงกำรควำมร่ว มมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ ปฏิบัติตำมระเบียบ
สภำวิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักศึกษำชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้ นี้
ให้จัดส่งเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๖.๔ กรณีเป็น โครงกำรวิจัย ที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีว ภำพ ให้ ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสำร
กำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๖.๕ ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนที่ได้รับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยใดๆ ในระบบ NRPM สำหรับปีงบประมำณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และ กรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS
ของปีงบประมำณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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-๔๖.๖ หน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ จะต้องเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) รำยโครงกำร
แยกต่ำงหำกจำกบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ ๒) และต้ อ งแสดงบั ญ ชี ร ำยกำรรั บ จ่ ำ ยของ
แผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย
๖.๗ กรณี หน่ ว ยงำนได้ รั บกำรยกเว้นภำษี ให้ แสดงหลั กฐำนกำรยกเว้นภำษี หรื อท ำหนั งสื อยื นยั น
จำกหน่วยงำนว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้หำกไม่ได้รับกำรยกเว้นให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
ผู้เสียภำษีของหน่วยงำน จำนวน ๒ ชุด พร้อมอำกรแสตมป์ร้อยละ ๐.๑๐ บำท ของงบประมำณที่ได้รับในแต่ละ
โครงกำร
๗. ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
๗.๑ วิ ท ยำนิ พ นธ์ ซึ่ ง ระบุ ข้ อ ควำมเป็ น กิ ต ติ ก รรมประกำศในวิ ท ยำนิ พ นธ์ ว่ ำ “ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น
กำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๐” จำนวน ๑ เล่ม
๗.๒ หลักฐำนกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์และหลักฐำนอนุมัติจบกำรศึกษำ พร้อมสำเนำ ๒ ฉบับ
๗.๓ แบบสอบถำมกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม จำนวน ๑ ชุด
๗.๔ นำรูปภำพหรือคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย พร้อมคำบรรยำยเกี่ยวกับผลงำนวิจัย ประมำณ
๕ บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (ส่งผลงำนวิจัย
ที่ได้อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ๑ ชุด)
๗.๕ แผ่ น CD บั น ทึกข้อ มูล วิทยำนิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ และ
แบบสอบถำมกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ (ในรูปไฟล์ .doc และ .pdf) จำนวน ๒ แผ่น
๗.๖ ส ำเนำผลงำนที่ไ ด้รั บ กำรตี พิม พ์ใ นวำรสำรทั้ง ในประเทศและต่ำงประเทศและ/หรือ ผลงำน
ที่ น ำเสนอในกำรประชุ ม สั ม มนำวิ ช ำกำร ซึ่ ง ต้ อ งระบุ ข้ อ ควำมเป็ น กิ ต ติ ก รรมประกำศในวำรสำรว่ ำ
“ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๐” จำนวน ๒
ฉบับ
ทั้งนี้ให้จัดส่ง ภายใน ๔๕ วัน นับจากวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติ
๘. การแจ้งผลการพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จะประกำศผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย ให้ผู้เสนอ
ขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ที่ http://www.nrct.go.th ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
โครงกำรวิจัยที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนทุน
.

ประกำศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำงสุกัญญำ ธีระกูรณ์เลิศ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

5

