แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ งชำติ (วช.) และ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จะสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมภำยใต้กรอบกำร
วิจัยและนวัตกรรมที่ประกำศนี้ และผลกำรวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทำงเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน สร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำน พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยให้ควำมสำคัญในกำรใช้ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนเป็นหลัก มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมี
กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม
1. เงื่อนไขการเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1.1 มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตำมกรอบกำรวิจัยและนวัตกรรม
1.2 มีลักษณะของเแผนงำน/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม ทีป่ ระกอบด้วย
1.2.1 รำยชื่อแผนงำน/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมย่อย โปรดระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ชัดเจน
หรือเป็นแนวคิดในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัยและนวัตกรรม
1.2.2 รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง
1.3 มีควำมร่วมมือจนเกิดกำรบูรณำกำรงำนวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะสหสำขำวิชำกำร หรือบูรณำ
กำรระหว่ำงหน่วยงำน หรือมีกำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภำพสูง
และนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
1.4. กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยและนวัตกรรมเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิม
และงำนใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยและนวัตกรรมนำทรัพย์สิน
ทำงปัญญำจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมมำดำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรมต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้ อเสนอกำร
วิจัยและนวัตกรรมดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัยและนวัตกรรมมำแล้ว หรืออยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรวิจัย วช. และ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรพิจำรณำคำเสนอของบประมำณกำรวิจัยและ
นวัตกรรม
1.5 กรณี แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยและนวัตกรรมร่วม (Cofunding) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ให้แสดงงบประมำณรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้นๆ
1.6 หัวหน้ำแผนงำนหรือผู้อำนวยกำรแผนงำนให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงำนในกำรกำหนดขึ้นเพื่อทำ
หน้ำที่ประสำนงำน บริหำรโครงกำร ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1

1.7 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่ผู้อำนวยกำรแผนงำน
2. การเสนอขอรับงบประมาณและการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ
2.1 หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์ขอรับงบประมำณบูรณำกำรให้ดำเนินกำรจัดทำข้อเสนอเชิงหลักกำร
(Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยดำวน์โหลด
แบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรเว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยและนวัตกรรมที่
ต้องกำรขอรับงบประมำณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมให้ผู้บริหำรหน่วยงำนยืนยันกำร
ส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรให้สมบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 22 กันยำยน 2561
หมายเหตุ:
- แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในเป้าหมายที่ 1 ให้ กรอกข้อมูลข้อเสนอเชิงหลักการไปใน
ระบบจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรมออนไลน์ ข อง สวทน. โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่
www.sti.or.th
- แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจที่เป็นแผนงานต่อเนื่องจากงบประมาณแผนงานบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
2.2 หลั ง จำกหน่ ว ยงำนได้ ล งทะเบี ย นส่ ง ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก กำรแล้ ว ให้ จั ด พิ ม พ์ ส่ ง รำยงำนบั ญ ชี
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) และข้อเสนอเชิงหลักกำรผ่ำนทำงระบบและส่งเอกสำร ดังนี้
ก. หนังสือนำส่งกำรขอรับงบประมำณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563 จำนวน 1
ฉบับ
ข. รำยงำนบัญชีโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม (บวน.)
ค. กำรนำส่งเอกสำรทั้งหมด กรุณำระบุชื่อกลุ่มเรื่องด้ำนหน้ำซองเอกสำรให้ชัดเจน โดยสำมำรถ
นำส่งเอกสำรได้ทั้งทำงไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้เอกสำรต้องส่งถึง วช. ภำยในวันที่
28 กันยำยน 2561 เวลำ 16.00 น.
หมายเหตุ: หน่วยงานที่ส่งแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในเป้าหมายที่ 1 ไม่ต้องนาส่ง บวน.
และเอกสารตามข้อ 2.2
2.3 คณะผู้ท รงคุณ วุฒิ พิ จ ำรณำข้อเสนอเชิงหลั กกำรตำมแนวทำงที่ วช. และ สวทน. กำหนด โดย
ตรวจสอบทำงวิชำกำร พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ของกำรวิจัยและนวัตกรรม
และให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน
หรือมีหลักฐำนรองรับ
2.4 เมื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำข้อแสนอเชิงหลักกำรแล้ว วช. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังหน่วยงำน
ทำงเว็ บ ไซต์ www.nrms.go.th และ สวทน. จะแจ้ ง ผลกำรพิ จ ำรณำข้ อ เสนอเชิ งหลั ก กำรของแผนงำน
Spearhead ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ในเป้ ำ หมำยที่ 1 ทำงระบบจั ด กำรงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมออนไลน์ ข อง
สวทน. โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sti.or.th
หลังจำกนั้นให้หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจัดทำข้อเสนอโครงกำรฉบับเต็มและนำส่งผ่ำนระบบ
NRMS ต่อไป
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3. ข้อสงวนสิทธิ์
3.1 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำร
งำน วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก รรม แ ห่ งช ำติ (National Research Management System, NRMS) (เว็ บ ไซ ต์
www.nrms.go.th) และระบบจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. ที่ลงทะเบียนตรงตำมกลุ่ม
เรื่องที่ระบุ ในเล่ มข้อเสนอเชิงหลั กกำรและมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ส มบูรณ์ ภำยในเวลำที่
กำหนด พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอเชิงหลักกำรครบตำมจำนวนและทันในเวลำที่กำหนด
3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะดำเนินกำร โดยจะตรวจสอบ
กำรรับทุนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้นักวิจัยและนวัตกรรมทุก
คนในแผนงำนวิจัยและนวัตกรรม/โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมต้องไม่ติดค้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ 2551 – 2559
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและนวัตกรรมและอำนวยควำมสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในกำร
พิจำรณำผลงำนจำกประวัติของนักวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน ขอให้นักวิจัยและ
นวัตกรรมดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและนวัตกรรมและข้อมูลกำรนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในฐำนข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
3.3 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอเชิงหลักกำรเป็นแผนงำนวิจัยและนวัตกรรมเดียวกันหำก
ข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรมสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
3.4. วช. และ สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอเชิงหลักกำรที่มีรำยละเอียดไม่ครบถ้วน และขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอเชิงหลักกำรที่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
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