
 
  

    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนการวิจัย 

ภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์  
ประจําปีงบประมาณ 2555 

-------------------------------------------------------- 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการสนับสนุน
การวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นให้ขยายผลการวิจัยพัฒนา
ต่อยอดผลงานการวิจัย หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีศักยภาพให้สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อองค์กร/
ชุมชน/เชิงพาณิชย์ ซ่ึงในปี 2555  วช.  เห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ประเด็นในการจัดสรรทุนวิจัย ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งต่อองค์กร ชุมชน และสู่เชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม 
 1.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ในการสร้างผลงานวิจัย
และผลงานประดิษฐ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.3 สนับสนุนให้เกิดการนําผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและครบวงจร 
 
2. ขอบข่ายการให้ทุน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเร่ือง  

1.) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 

                       การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือก ท่ีก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการนําเข้า 

                       การวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าท่ีสร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน การวิจัยเพ่ือต่อ
ยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถ่ิน และสาธารณะ รวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ของอาหาร (Food Safety) และความม่ันคง
ด้านอาหาร (Food Security) 
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3.) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

                       การวิจัยเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการด้านบริการ
สาธารณสุข ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณะสุข การติดเชื้อ วิทยาการใหม่ทาง
สาธารณสุข เครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับคนพิการ การพ่ึงพา
ตนเองและเสริมสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

            4.) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 

                       การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีท่ีสําคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ รวมท้ังอุตสาหกรรม Eco-Industry การวิจัย
เพ่ือเป็นการชี้นําการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมท้ังการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น  
    4.1 เทคโนโลยีชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรมสะอาด 
    4.2 นาโนเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 
    4.3 เทคโนโลยีการออกแบบ วิศวกรรมและการผลิตสมัยใหม่ 

   4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ     
         และวิทยาการบริการและนวัตกรรม 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน 
 ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน 
การอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน ภายใต้การกํากับของรัฐ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลประโยชน์และ
ภาคเอกชน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นนักวิจัยท่ีมีสัญชาติไทย 
    2. มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเก่ียวกับโครงการท่ีขอรับทุน  
  3. มีหลักฐานหรือมีประวัติการทํางานท่ีแสดงถึงประสบการณ์ในการทําโครงการวิจัยหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ีเชื่อถือได้ 
  4. สามารถอุทิศเวลาในการดําเนินโครงการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการรับทุน 
  5. เป็นผู้มีหลักฐานการทํางานม่ันคงและอยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานท่ีเสนอขอรับทุน 
  6. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือผู้บริหารระดับ
สูงสุดของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน ภายใต้การกํากับของรัฐ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรท่ีไม่
แสวงหาผลกําไรให้ความเห็นชอบและรับรอง 
  7. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับโครงการวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุน
การวิจัยจาก วช. 
  8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. 
  9. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.  
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สําหรับผู้ขอรับทุนซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรให้
แนบหลักฐาน ดังนี้ 

  1. สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองของหน่วยงาน 
           2. ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กร หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  3. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ให้แนบหลักฐานตามท่ี วช. กําหนด
ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ให้แนบหลักฐานตามท่ีสํานักงานฯ กําหนด 

 สําหรับผู้ขอรับทุนซ่ึงเป็นภาคเอกชนต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. มีงานวิจัยหรือผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยภาครัฐ 
  2. มีหลักฐาน/เอกสารแสดงความร่วมมือของท้ัง 3 ส่วน คือ ภาคเอกชน ภาครัฐหรือภาคอุดมศึกษา
และนักวิจัยของภาครัฐ 

4. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน  
   1. เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศภายใต้ขอบเขต
การวิจัย 4 กลุ่มเร่ือง  
        2. มีลักษณะการต่อยอดงานวิจยัจากองค์ความรู้เดิมหรือผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อนาํสู่
การใช้งานหรือการปฏิบัตทิี่เป็นรูปธรรมหรือการใช้ประโยชน์เพือ่แก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน สังคม หรือพัฒนาไปสู่เชิง
พาณิชยไ์ด ้(การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) ไม่จัดอยู่ในขอบข่ายของการให้การสนับสนุนการวิจัย) 
  3. มีการอ้างอิงถึงผลสําเร็จของโครงการท่ีจะนํามาทําการวิจัยต่อยอดและขยายผล 

4. มีการอ้างอิงถึงองค์ความรู้ท่ีจะนํามาทําการวิจัยต่อยอดและขยายผล 
5. แนบเอกสารหรือหลักฐานของโครงการวิจัยหรือองค์ความรู้ท่ีจะทําการวิจัยต่อยอดและ

ขยายผล ประกอบการพิจารณา 
6. มีงบประมาณในการดําเนินการ ไม่เกินโครงการละ 2 ล้านบาท 

        7. มีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 1 ปี 
        8. มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน 
  9. แสดงถึงศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน หรือเชิงพาณิชย์ 
           10. ไม่อยู่ระหว่างการนําเสนอขอรับทุนหรือได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอ่ืน และ/หรือใช้
นําเสนอเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
           11. ในกรณีใช้คนหรือสัตว์เพื่อการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลอง ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของการวิจัย 
           12. นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.  
 
5. การเสนอรายงานการวิจัย 
 ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานการวิจัยและผลงานการวิจัย กับท้ังข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการทําวิจัย    
ตามความเป็นจริงต่อผู้ให้ทุน 
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6. การดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและรายละเอียดต่างๆ  ได้ ท่ี 
www.nrct.go.th  

7. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย    
 1. ข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 25 ชุด 
 2. CD ข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 1 แผ่น 
 3. หนังสือนําส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 4. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน, หนังสือรับรองของหน่วยงาน, 
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน, เอกสารท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากรายได้ท่ีได้จากการวิจัยของหน่วยงาน เป็นต้น 

ข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารประกอบท้ังหมด ส่งได้ท่ีส่วนต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขท่ี 196  
ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  กทม. 10900  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2579-7775, 0-2561-2445 ต่อ 576 หรือโทรสารหมายเลข 0-2940-7051  
E-mail : aasnrct@gmail.com  

8. การแจ้งผลการพิจารณา 
 วช. จะแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการสนับสนุนการวิจัยขยาย
ผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจําปี 2555 ให้นักวิจัยทราบภายในไตรมาสแรก
ของปี 2555 หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว  ประจําปีงบประมาณ 2555  
จากสํานักงบประมาณแล้ว 
 
 
 
              ประกาศ   ณ   วันท่ี   18  พฤษภาคม   2554 
 

             (ลงชื่อ)                สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
                                                          (ลงชื่อ)             สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 
                  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
 


