ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2563
โดยนักวิจัยจัดทา “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)”
แผนบูรณาการฯ
เป้า 1 เศรษฐกิจ และ เป้า 2 สังคม
(download แบบฟอร์ม และนาเข้าระบบ NRMS)
https://www.nrms.go.th/NewsEve
ntDetail.aspx?nid=2174

SpearHead ด้านเศรษฐกิจ
(กรอก online ผ่าน https://sti-research.com)
ภายในวันที่
31 ส.ค. – 21 ก.ย. 2561

สาหรับแผนบูรณาฯ โปรดนาส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิจัย อาคาร SiMR ชั้น 9
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2561
สาหรับผู้สนใจ โปรดแจ้งรายชื่อและชื่อแผนงานวิจัย มายัง ฝ่ายวิจัย เพื่อชี้แจงแนวทางฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://goo.gl/8if6KT

ผู้ประสานงาน : สุธีรา ศรีสมัย
: Suteera.aon@gmail.com
: 02-4192657

เป้าหมายแผนบูรณาการ
แนวทาง
เงื่อนไข

เป้า 1 (สวทน.)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
Spearhead
แผนบูรณาการ
1.มีเอกชนร่วมลงทุนใน In Cash ไม่น้อย ส่ง concept proposal
กว่า 20% หรือ
2. มีเอกชนร่วมลงทุนใน In Kind ไม่น้อย
กว่า 10% และ In Cash ไม่น้อยกว่า
10% และเมื่อจบโครงการ ผลงานวิจัย
ต้องใช้ประโยชน์ได้ทันที
และเป็น
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
31 ส.ค. – 22 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 22 ก.ย. 2561

เป้า 2 (วช.)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
Spearhead
แผนบูรณาการ
หน่วยงานเจ้าภาพ ส่ง concept proposal
(วช.) จะกาหนด
หัวข้อ
เฉพาะเจาะจง
และเชิญนักวิจยั
เข้านาเสนอ
แผนงาน ซึ่งใน
ส่วนนี้จะไม่มีการ 31 ส.ค. – 22 ก.ย. 2561
เปิดรับข้อเสนอ
ระบบ NRMS

กาหนดส่ง concept
proposal
ช่องทางการส่ง concept http://sti-research.com
ระบบ NRMS
proposal
(ส่งผ่านระบบออนไลน์)
ประกาศผลการพิจารณา 16 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561
16 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561
16 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561
concept proposal
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
สวทน. แจ้ง
เขียน full proposal
แจ้งเหตุผล
เขียน full
วช. แจ้ง เขียน full
เหตุผล
proposal
เหตุผล proposal
ช่องทางส่ง full
รอแจ้งจาก สวทน.
ระบบ NRMS
ระบบ NRMS
proposal
กาหนดส่ง full
16 ต.ค. –
16 ต.ค. –
16 ต.ค. –
proposal
9 พ.ย. 2561
9 พ.ย. 2561
9 พ.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณา full proposal วันที่ 10 ธันวาคม 2561 สานักงบประมาณพิจารณาปรับกรอบวงเงิน

เป้า 3 (วช.)
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของ
ประเทศ

เป้า 4 (สวทน.)
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคลากรและระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ

เป้า 3-4 ไม่ต้องส่ง concept proposal

เขียน full
proposal
ระบบ NRMS

เขียน full
proposal
ระบบ NRMS

16 ต.ค. –
9 พ.ย. 2561

16 ต.ค. –
9 พ.ย. 2561

หมายเหตุ 1. โครงการที่ได้รับจัดสรรทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (เป้า 1-2) หากเป็นโครงการจ่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 ต้องเขียน concept proposal เพื่อเข้าระบบใหม่เช่นกัน
2. สาหรับแบบฟอร์ม Spearhead เป้า 1 download ได้ที่ http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=370
3. แบบฟอร์ม concept proposal (แผนบูรณาการ เป้า 1- 2) คือ (1) concept proposal สาหรับแผนบูรณาการ และหากแผนบูรณาการมีโครงการย่อย จะต้องเขียน (2) concept proposal สาหรับโครงการวิจัย เพื่อสรุป
ข้อเสนอโครงการ รายโครงการ
4. แบบฟอร์ม full proposal ขณะนี้หน่วยงานเจ้าภาพ ยังไม่เปิดให้ download หากมีการเปิดให้ download คณะฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทันที

แผนบูรณาการฯ
เป้า 1 เศรษฐกิจ และ เป้า 2 สังคม
 concept proposal สาหรับแผนบูรณาการ
 concept proposal สาหรับโครงการวิจัย
 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 2563

 ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
 ร่าง-ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 60-79
รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบบบริหารจัดการงานวิจัย NRMS
: www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx

SpearHead เศรษฐกิจ
( กรอก online ผ่าน สวทน. https://sti-research.com/login )
 1. ลักษณะแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563
 2. คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ สวทน สาหรับนักวิจัย
 3. ประเด็นวิจัย เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
 4. ช่วงเวลารับ concept paper Spearhead เศรษฐกิจ 2563
 5. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
 6. เกณฑ์กลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563

 7. ระบบบริหารและติดตามประเมินผล - Siriporn Pittayasophon
 8. ขั้นตอนการรับข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
: www.sti.or.th/news-detail.php

