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งานบริหารเงินทุนวิจัย         

กองบริหารงานวิจัย มหาวทิยาลัยมหิดล 
          โทร. 02-849-6157, 6248  โทรสาร.02-849-6247 

ที่ ศธ 0517.016/ว3206 
วันที่      4 กันยายน 2561 
เรื่อง  การเสนอแผนบูรณาการวิจยัและนวัตกรรมเพือ่ขอตัง้งบประมาณ ประจําปี 2563 (ฉบับที่ 2) 
เรียน คณบดี/ ผู้อํานวยการ/ วทิยาลัย/ สํานัก/ ศูนย/์ โครงการ 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย      1. แบบฟอรม์แบบสรุปโครงการ (แบบสรุป CP01/2563) ประจําปีงบประมาณ 2563  

2. แบบฟอร์มขอ้เสนอเชิงหลักการ (concept proposal: แบบ CP02/2563) ประจําปีงบประมาณ   
   2563 
3. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ Spearhead ดา้นเศรษฐกิจ 
4. แบบฟอร์มจดัลําดับความสําคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3)  
5. ปฏิทินการทาํงานของมหาวทิยาลัยมหิดลและส่วนงาน 

 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณา
การการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และให้มหาวิทยาลัยแจ้งทุกส่วน
งานและนักวิจัยที่ประสงค์ขอทุนเตรียมจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2563 มี
ดังนี้ 

1. วช.และสวทน.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมี 4 เป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

2. วิธีการเสนอโครงการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  ประเภททุนโครงการงบปกติ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1.1  เป้าหมายที่ 1 และ 2  

1.1.1  ให้นักวิจัยจัดทําข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ  
concept proposal ตามแบบฟอร์มส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 (แบบสรุป CP01/2563) และส่ิงที่ส่ง
มาด้วย 2 (แบบ CP02/2563) ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย จํานวน 3 ชุด โดยผ่านหัวหน้า
ส่วนงานภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสานงานหน่วยงาน
ระดับคณะ/สถาบัน เป็นผู้ดําเนินการคีย์ข้อมูลโครงการในระบบ NRMS  

ด่วนที่สุด 
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หมายเหตุ สําหรับโครงการต่อเนื่องที่ได้รับทุน จากงบประมาณปี พ.ศ.2562 จะต้องส่ง 
concept proposal (ตามแบบสรุป CP01/2563 และ CP02/2563) และให้ระบุว่าเป็น
โครงการต่อเนื่อง  

1.1.2  วช.และสวทน.จะแจ้งผลโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัยภายใน
เดือนตุลาคมเพื่อให้นักวิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal) และนํา
ส่งผ่านระบบ NRMS ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561  
หมายเหตุ ทั้งนี้วันที่ในการดําเนินการแจ้งผล วช.และสวทน. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ส่วนงานและนักวิจัยทราบโดยด่วน   

1.2  เป้าหมายที่ 3 และ 4  
1.2.1  ให้นักวิจัยเตรียมจัดทําข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal) เพื่อนําส่งผ่านระบบ 

NRMS ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 พร้อมจัดส่งเอกสารผ่านส่วนงาน
ต้นสังกัดมายังกองบรหิารงานวจิัย จํานวน 7 ชดุ ภายในวันที่ 1 พฤศจกิายน 2561 เวลา 
16.00 น.  

 2.  ประเภทโครงการ spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในเป้าหมายที่ 1  
2.1  ให้นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอเชิงหลักการในระบบจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ 

สวทน. ที่ website : https://sti-research.com โดยนักวิจัยจะต้องสมัครสมาชิก และให้ใช้รหัส
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล : E48ECB52  และกดส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 กันยายน 
2561 โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ Spearhead ด้าน
เศรษฐกิจ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
หมายเหตุ : โครงการ spearhead ด้านเศรษฐกิจที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ได้รับทุนจากงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2562 ไม่ต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการซํ้าไปที่สวทน.อีก 
  :  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website :   
    http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type =2&news_id=370 

   
  ในการน้ี หากโครงการวิจัยที่ขอทุนเป้าหมายที่ 1-4 ที่มีการทดลองในคน/การใช้สัตว์ทดลอง/การทดลอง

ทางชีวนิรภัย/การดําเนินการเกี่ยวกับพืช ให้ดําเนินการแนบเอกสารประกอบในตอนที่ยื่นเสนอโครงการ
ฉบับเต็ม (Full Proposal) ดังนี้ 
1. หากมีการใช้สัตว์ทดลองในโครงการ ให้ระบุพร้อมแนบคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมใน

การเล้ียงและใช้สัตว์ของส่วนงาน/ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. หากมีการวิจัยในคน/การวิจัยทางชีวนิรภัย ขอให้ระบุพร้อมแนบคํารับรองจากคณะกรรมการที่

พิจารณาของส่วนงาน/ของมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีที่ยังไม่มีคํารับรองฺ ขอให้นักวิจัยเสนอขอรับคํา
รับรองจากคณะกรรมการฯ ของส่วนงาน/ของมหาวิทยาลัยมหิดล และโปรดระบุในโครงการวิจัยว่า
อยู่ระหว่างการยื่นขอคํารับรอง 

3. หากมีการดําเนินการเกี่ยวกับพืช ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามประกาศเลขที่                     
ศธ 0517.016/2399 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
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3. วิธีการส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (เป้าหมายที่ 1 และ 2) ให้ส่ง 2 รูปแบบ ดังน้ี 
3.1  ให้ผู้ประสานงานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน รวบรวมและแจ้งรายช่ือแผนงานมายังกองบริหาร

งานวิจัยเพื่อขอรหัส Passkey และนํารหัสที่ได้รับเข้าไปดําเนินการส่งข้อเสนอเชิงหลักการที่ 
www.nrms.go.th โดยให้ผู้ประสานงานฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนด และ
ตรวจสอบเน้ือหาในระบบให้ตรงกับเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 
เวลา 12.00 น.  

       หมายเหตุ : ทั้งนี้ระบบการออก Passkey อยู่ระหว่างวช.กําลังพัฒนา มหาวิทยาลัยจะแจ้งส่วนงาน
ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถออกรหัสได้แล้ว  

3.2  ให้นักวิจัยจัดส่งเอกสาร (แบบสรุป CP01/2563 และ แบบ CP02/2563) จํานวน 3 ชุด และแผ่น 
CD file ข้อมูลโครงการ ไฟล์ในรูปแบบ word จํานวน 1 แผ่น ไปยังส่วนงานต้นสังกัดภายใน
ระยะเวลาที่ส่วนงานกําหนด เพื่อให้ส่วนงานพิจารณากล่ันกรองจัดลําดับความสําคัญตามแบบ บช-3 

3.3  ส่วนงานดําเนินการ ดังนี้ 
3.3.1. ส่วนงานรวบรวมเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 และ 2) และตรวจสอบ

ความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย  
3.3.2  ให้ส่วนงานพิจารณากล่ันกรองโครงการวิจัยและจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยตาม

แบบ บช-3 เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 โดยใส่เกรดพร้อมคะแนน 
ดังนี้ 
เกรด A+   91 – 100 คะแนน   สําคัญมากที่สุด  
เกรด A    81 – 90 คะแนน    สําคัญมาก 
เกรด B    71 – 80 คะแนน    สําคัญปานกลาง 
เกรด C    60 – 70 คะแนน    สําคัญน้อย 
พร้อมระบุเหตุผล/ข้อเสนอแนะผลการพิจารณาของแต่ละโครงการวิจัย  

3.3.3 กรณีส่วนงานใดที่ไม่ประสงค์จัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ส่วนงานนั้นสละสิทธิ์ในการจัดลําดับความสําคัญและต้องยอมรับผลการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย 

3.3.4 ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 
  1) แบบ บช-3 ที่จัดลําดับความสําคัญ พร้อมแผ่น CD file บช-3 จํานวน 1 ชุด 

    2 )  ข้อ เสนอเ ชิงหลักการ  concept proposal (แบบสรุป  CP01/2563 และแบบ  
CP02/2563) เป้าหมายที่ 1 และ 2  จํานวน 3 ชุด พร้อม CD file ข้อมูล จํานวน 1 แผ่น 

 ไปยังกองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4 ภายในวันที่   
 18 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโครงการที่ส่งมา  
 ล่าช้าเกินเวลาที่กําหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งนักวิจัยที่ประสงค์ขอทุนประจําปีงบประมาณ 2563 ดําเนินการภายใน
เวลาที่กําหนดต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                                   (ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผ้ึง สุทเธนทร์) 
                                   รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัย 
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หมายเหตุ  แนวทางการจัดทําข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการการวิจยัและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  สามารถ download ได้ที่ website กองบริหารงานวิจัย https://op.mahidol.ac.th/ra/  
 

อนึ่งนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณประจําปี 2563 จะต้องไม่เป็นผู้ตดิค้าง 
การส่งงานวิจยัที่ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยตัง้แต่ปีงบประมาณ 2551-2559  
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน / ทนุ คอบช. หากพบว่ายังติดค้างงานวิจัยอยู่  

วช. จะตรวจสอบในระบบ NRMS และไม่นําโครงการทีเ่สนอขอในปี 2563 มาพิจารณาประเมินผล 

 

 


