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ประกาศกระทรวงการอุดมสืกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ฟอง การรันข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเข้ีอไวรัลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้นพร่ 
อย่างรวดเร็วท่ัวประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียจัวิตจำนวนมาก โดยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 มีการุติดต่อโดยผ่านการหายใจ และการสัมผัสผ่านสารด้ดหทั่งหรือฝอยละอองต่าง ๆ ที่มาจาก 
ร่างกายของผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง โดยขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพื่มชื้นเป็น 
จำนวนมากและคาดการณ์ว'าจะมีจำนวนผู้ติคเชื้อเที่มชื้นต่อไป ส่งผลุ่ไห้เกิดภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์และ 

เวซกิณห้ทางการแพทย์สำหรับภารป้องกินและการรัก,ษา รวมทั่งสถานพยาบาลที่ใข้รองรับผู้ปวยอาจ 
มีไม่เพียงพอ,ในอนาคต

เท่ีอประโยชน์ในการฟ้องกันและควบคุมโรค กระหรวงการอุดมติทพ วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นรัต่กรรม (อว.) เฟ้นควรสนับสบุนการวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศเพ่ือนำผลงานวิจัยมาไข้ 
ในการเตรียมการและการแกัไขปึญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา 2019 หรือโรคโควิด 
19 จังประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไว้ด้งต่อไปน้ี

ข้อ ๑ แนวทางและขอบเขตการสนับสใป้นการวิจัยและนว้คกรรม

อว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) จะสน ับสบ ุนท ุนวิจ ัยและนวัตกรรมตาม 
ความต้องการของประเทศที่สามารถแก้ไขปีญหาสำคัญและเร่งด่วนที่เกิดชื้น ซ็่งผลการวิจัยและนวัดกรรม 
จะต้องมีเ'ชาหมายของผลผสีตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปโข้ประโยฃน์และแก้ไขป้ญหาได้จริง 
อย่าง,คันท,วงท ี โดยต้องเป็นข้อเส,นอการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเด็น ๔ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
๑.๑ การวิจัยและพัฒนาหนัากากอนามัย N95 เพ่ือใช้ทางการแพทย์
๑.๖ ทารว ิจ ัยและพ ัฒ นาข ุดป ้องก ินส ่วนบ ุคคลของบ ุคลากรการแพทย์ (Personal 

protective equipment (PPE)) เข่น เส้ือกาวนป้องกินการติดเขีอ (Surgical gown) และชุดป้องกินร่างกาย 
(Safety coverall) และอื่น ๆ

๑.๓ การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองข่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)
๑.๔ การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure 

Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

/ข้อ ๖ เง่ือนไจ...
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ข้อ ๒ เง่ือนไซการเสนอข้อเสนอการวิจยและนวัตกรรม

ข้อเสนอการวิจัยและบวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามเป๋าหมายท่ีถ้าหนดไว้
๒.๒ งบประมาณท่ีเสนอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งซาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพ่ือการวิจัยและส่งเสริมและสนับสบุนการวิจัยของ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งฃาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

๒.๓ ข้อเสนอการวิจัยและบวัตกรรมหรือส่วนไดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ ต้องไม่อยู่ใน 
ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมท่ีไต้รับทุนอุดหนุนจากแหส่งทุนอ่ืน

กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเติมต้องแสดงขอบเขตการดำเนันงานระหว่างงาบเดิม 
และงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางป๋ญญามาดำเนินการ 
ต่อยอด หากตรวจพบวาข้อเสนอดังกล่าวไต้รับทุนซี่าข้อนหรือมีการดำเนินการมาแล้ว อว. หรือ วฃ. 
ขอสงวนสิทธ้ีใบการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

๒.๔ กรณีโครงการท่ีเป็นการดำเนินงานในลักษณะสนับสบุบร่วม (Co-funding) ซ่ีง'โต้รับการ 
สนับสบุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างจากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสบุนดังกล่าว 
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ

๒.๕ อว. หรือ วซ. ถึอว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นขอบจากหัวหน้า 
โครงการ ดณะผู้วิจัย และผู้บังดับนัญซาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดีหร๋ือเทียบเท่าของภาครัฐ 
ที่ผู้อำนวยการแผนงานลังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกซนเรียบร้อยแล้ว 
หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย อว. หรือ วซ. ขอสงวนสิทธิในการสนับสบุนทุน 
ดัง'กล่าว

ข้อ ๓ คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกซบที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีลัญขาติไทย มีถ่ินพำนักลาวรในประเทศไทย และมีหลกฐานการทำงานม่ันคง 
๓.๒ มีประสบการณ์ รวมทั้งศักยภาพในการดำเนินการ และบริหารการวิจัยและบวัตกรรม 

มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการต้านใดต้านหนึ่งในข้อเสนอท่ีฃอรับทุบ มีศักยภาพ ความพร้อม 
ต้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท่ีจะดำเนินการไต้สำเร็จ

๓.๓ สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันที และตลอดระยะเวลา 
ท่ีได้รับทุน รวมท้ังสามารถคำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดอย่างมีคุณภาพ 

๓.๔ เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนวัตกรรม
๓.๕ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ท่ี อว. หรือ วช. แต่งต้ัง

/ข้อ ๔ การพิจารณา...
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ฟ้© ๔ การพิจารณาข้อเสนอการวิจยและนวดทรรม

๔.๑ ขอสงวนสิทรในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่าน 
ระบบข้อมูลสารลนเทค้วิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ National Research and Innovation Information 
System (NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.go.th) ตรงตามกสุ่มเรื่องที่ระบ,ในข้อเสนอและมีการยืนยันการส่ง 
ข้อเสนอที่สมมูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๔,๒ พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางที่ อว. หรือ วซ. กำหนด โดยมี 
คณะผู้ทรงคุณวฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิขาการ ท้ังน้ีจะพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเร่งด่วน

๔.๓ ซอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัยและนวัตกรรม โดยจะ 
ตรวจสอบการรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานและ 
ดำเนินการทุกค้นในแผนงาน/โครงการติ‘องไม่ติดค้างงานวิจัยและบวัตกรรมท่ีได้รับทุนอุคหนุนใด ๆ ในระบบ 
NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ ๒ ๔ ๕๑-๒ ๕๖๐ และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NR1IS ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตบเองในการดำเนินโครงการน้ีได้

๔.๔ ผลการพิจารณาตัดสินของ อว. หรือ วข. ถือวาเป็นท่ีสินลุด

ข้อ ๕ การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

ลิงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยํเลือกหัวข้อ 
ท ี่ต ้องการขอรับท ุบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที,กำหนด และแบบไฟส์ข ้อเสนอโครงการ 
พิรัอมดำเนินการยีนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณี (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยท่ีส่งแล้ว,' ใบระบบ NRIIS) 
โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถืงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
เท่านั้น หากพ้นกำหนด อว. หรือ วซ, จะไม‘รับพิจารณาในรอบการพิจารณา ทั้งน ี้ สามารถดาวน์โหลด 
“ ด่มือการใข้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งฃาติ National Research and Innovation 
Information System (NRIIS) สำหรับนักวิจัย'' ได้ท่ี URL http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติม สามารถติดต่อสอบถามตามซ่องทาง ดังต่อไปน้ี
(๑) ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศพท่หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ -๙  ต่อ ๖๐๗
(๒) ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ -  ๙

ตอ ๔๐๙, ๔๑๐

.ข้อ ๖ การแจ้งผลการพิจารณา
อว. หรือ วข. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้นทางเว็บไขต์ 

www.nrct. คู๐.ปา และ www.nriis.go.th

ข้อ ๗ การฟ้าสัญญากับหน่วยงานผู้รับทุน
๗.๑ กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใข้คนหรือสัตว่ใบการทดลอง จะต้องซออนุมัติการดำเนินการ 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก่อน่เร่ิมดำเนินการ

๗.๒ กรณีท่ีมีการดำเนินการวิจัยโดยใข้สิ,งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง

/ ๗.๓ กรณีท่ี...

http://www.nriis.go.th
http://www.nriis.go.th
http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx
http://www.nrct
http://www.nriis.go.th


๗.๓ กรณีทเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบิพรอนักวิจัยต่างประเท่ศ ให้ปแบิตตาม 
ระณยบสภาวิจัยแห่งซาต่ว่าด้วยการอบุญาตพนักวิจัยซาว'ต่างประเทฅเข้ามาทำการวิจัย่ในประเ.ทศไทย
i  J ,  ๒ ร®©

๗.๔ กรณีเป็นการวิจัยทมก่ารเข้าถ็งทรัพยากรฃวภาพ ให้ปฏบิตตามระเบียบฅฌะกรรมการ 
อบุรักษํ’และการไข้ปร่ะโยซน์กวามหลากหลายทางซวภาพแห่งซาตัวาด้วยหกักเกณฟ้และวิธีการในกๆรเข้าถง 
ทรัพยากรฃวภาพและการได้รับผลประโยฃน์ตอบแหนจากทรัพยากร^วภาพ พ.ศ. ๒๕๕:๔

ประกาศ ณ วินัท; J  เม1บายาi พะ!! ๒๕๖พ

(นายสุวิทย์ ฒธนทรัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมสืกิพั วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


