
 

 
 

  
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความม่ันคง) 

------------------------------------------------------ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ          
ไปใช้ประโยชน์  และได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้ เกิดกำรน ำผลงำนวิจัย สิ่งประดิฐ์์           
และนวัตกรรม มำจัดกำรควำมรู้ก่อนกำรน ำไปถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้ ใช้ประโยชน์                
อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงจัดท ำโครงกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมขึ้น             
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่ เสร็จสมบูรณ์ แล้วและน ำสู่กำรใช้ประโยชน์              
ด้ำนควำมมั่นคง ตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี  

๒. ขอบเขตการจัดสรรทุน 

 โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยนี้จะต้องเป็นโครงกำร        
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัย สิ่งประดิฐ์์ หรือนวัตกรรม ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือให้ได้    
องค์ควำมรู้กำรวิจัยและกระบวนกำรที่มีควำมพร้อม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ โดยองค์ควำมรู้กำรวิจัยดังกล่ำว
สำมำรถใช้กระบวนกำรเผยแพร่ ขยำยผล ถ่ำยทอด หรือมีรูปแบบกำรส่งต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) หรือหน่วยงำนผู้ใช้ประโยชน์ หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนควำมมั่นคงของ
ประเทศ โดยมีตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจน มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ สำมำรถประยุกต์ใช้
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและกระบวนกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงอ่ืนๆ เพ่ือกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถติดตำมและประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ (Impact) ได้ โดย วช. จะให้
กำรสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นด้ำนควำมมั่นคงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

 กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของกองทัพ ระบบป้องกัน
ประเทศที่ทันสมัย กำรรักฐำควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งกำรรักฐำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ และมิติพ้ืนที ่ 

 กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือน ำไปสู่กำรผลิต พัฒนำ และพ่ึงพำ
ตนเองในด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
และนวัตกรรมด้ำนควำมมั่นคง  

 กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรยุติธรรม กำรใช้กระบวนกำร
ยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

 
 

/ ๓. ลักษณะของข้อเสนอ... 
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๓. ลักษณะของข้อเสนอที่ขอรับการจัดสรรทุน 

 โครงกำรที่เสนอขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย จะต้องมีลักฐณะ ดังนี้ 
 ๑.  เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับขอบเขตกำรจัดสรรทุนข้ำงต้น และเป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์   
กำรวิจัยแห่งชำติ ๒๐ ปี โดยจะต้องมีประโยชน์ต่อควำมมั่นคงของประเทศ หรือสำมำรถสนองตอบนโยบำยรั์บำล   

๒.  เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัย ที่มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงกำรต้องแสดงหลัก์ำน          
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

๓.  เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น และวัตถุประสงค์ในกำรน ำผลงำนวิจัย 
สิ่งประดิฐ์์ หรือนวัตกรรม มำด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ในเรื่องที่เสนอ อำทิ เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในประเทศ เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครั์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันประเทศ เป็นต้น 

๔.  เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลกำรวิจัย สิ่งประดิฐ์์ 
หรือนวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และ   
ใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่ เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้           
(Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา) 

๕.  จะต้องมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ด ำเนินกำรโครงกำรและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี อำทิ กระทรวงกลำโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ กองทัพไทย สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลำโหม ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพบก ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพเรือ      
ส ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทหำรกองทัพอำกำศ สถำบันกำรศึกฐำของกองทัพหรือหน่วยวิจัยของกองทัพ 
มหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๖.  มีหลัก์ำนแสดงควำมต้องกำรองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีนั้นๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) อำทิ แบบส ำรวจควำมต้องกำร หนังสือแสดงควำมต้องกำร หนังสือรับรอง หรือเอกสำรอ่ืนๆ 
จำกหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๗.  เสนอโครงกำรหรือกิจกรรมภำยในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำท) โดยมี
รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และจัดท ำแผนค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง 
 ๘.  มีระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๐ เดือน (นับจำกวันลงนำมในสัญญำ) 
ทั้งนี้ ข้อ ๗. และ ๘. ให้ผู้เสนอพิจำรณำงบประมำณและระยะเวลำที่เหมำะสม โดยที่คณะท ำงำนฯ จะพิจำรณำ
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง 
 ๙.  มีระบบ/วิธีกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑๐.  ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนที่ผู้ เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่ จะต้องให้ควำมเห็นชอบในกำร
เสนอข้อเสนอโครงกำรนี้  

๔.  ผลผลิต/ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

๑.  มีองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผลกำรวิจัย สิ่งประดิฐ์์ หรือนวัตกรรม โดยอยู่ในรูปแบบ
คู่มือองค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมในกำรใช้ประโยชน์ 
 ๒.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จะต้องน ำองค์ควำมรู้ หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม (พร้อมมีหลัก์ำนประกอบ และต้องแสดงวิธีกำรวัดและประเมินผลที่ชัดเจน) 

 
/ ๓. มีรูปแบบ ... 
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 ๓.  มีรูปแบบ/กระบวนกำรที่ชัดเจนในกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์   
ในด้ำนควำมมั่นคง 

๔.  มีแนวทำงหรือกลไกกำรขยำยผลกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ หรือเทคโนโลยีที่ยัง่ยืน 
 ๕.  มี Model แสดงกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๖.  มีคู่มือองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จริง 
๗.  ต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมมั่นคง เช่น ควำมเข้มแข็งของ

ประเทศ ควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ประเทศสำมำรถผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ได้เอง   
ในต้นทุนที่ต่ ำกว่ำกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เป็นต้น 

๕.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรทุน 

ผู้มีสิทธิขอรับกำรจัดสรรทุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครั์ รั์วิสำหกิจ สถำบัน          
กำรอุดมศึกฐำของรั์/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีสัญชำติไทย มีถิ่นพ ำนักถำวรในประเทศไทย มีหลัก์ำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และ
ผลงำนเป็นที่ประจักฐ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒.  มีควำมพร้อม ศักยภำพ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์ควำมรู้ หรือ
เทคโนโลยีนั้นๆ พร้อมมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม      
พร้อมประวัติและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.  สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔.  ไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรท ำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 

๕.  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจำก วช. 
๖.  สำมำรถให้ข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติม หรือร่วมชี้แจงผลกำรท ำกิจกรรม หรือน ำเสนอองค์ควำมรู้ 

เทคโนโลยี ในกำรประชุม/สัมมนำ ที่เก่ียวข้องตำมท่ี วช. ร้องขอ 
๗.  มีควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘.  กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๖.  การพิจารณาข้อเสนอ 

๑.  วช. จะพิจำรณำข้อเสนอตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ        
ทำงวิชำกำรของ วช.  

๒.  วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถำนะกำรรับทุน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (กรณีที่เคยได้รับทุน
จำก วช.) 

๓.  วช. จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละระยะเวลำที ่วช. ก ำหนด 
๔.  ค ำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
 

 
/ ๗.  การเบิกจ่ายเงินทุน… 
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๗.  การเบิกจ่ายเงินทุน 

 เมื่อได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับทุน วช. จะด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนผู้ให้ทุนกับหน่วยงำนผู้รับทุน โดยเบิกจ่ำยเงินทุนผ่ำนบัญชีธนำคำร     
ที่หน่วยงำนผู้รับทุนเปิดในชื่อบัญชีที่ วช. ระบุ (ตัวอย่ำงชื่อบัญชี  “ชื่อหน่วยงำนผู้รับทุน(ชื่อโครงกำร           
ที่ได้รับทุน)” ดังนี้ 
 กำรเบิกจ่ำยเงิน แบ่งเป็น ๔ งวด โดยแต่ละงวดผู้ให้ทุนจะหักเงินเป็นค่ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
จ ำนวนร้อยละ ๕ และมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินแต่ละงวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เบิกจ่ำยร้อยละ ๓๐ ของวงเงินของโครงกำร เมื่อได้รับกำรแจ้งอนุมัติทุนฯ ท ำสัญญำรับทุนฯ 
พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินครบถ้วน ภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 งวดที่ ๒  เบิกจ่ำยร้อยละ ๓๐ ของวงเงินเมื่อได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ ๑ ของกำรท ำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย และ (ร่ำง) คู่มือองค์ควำมรู้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์จริง จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่ง
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ภำยใน ๔ เดือน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ และ (ร่ำง) คู่มือองค์ควำมรู้ฯ 
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ท้ังนี้ 
หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุง
หรือแก้ไขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (ร่ำง) คู่มือองค์ควำมรู้ฯ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนถึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้) 
 งวดที่ ๓ เบิกจ่ำยร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเมื่อได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ครั้งที่ ๒ ของกำรท ำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ภำยใน ๘ เดือน และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำนั้น ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จ   
ของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จ
ของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนถึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้)  

งวดที่ ๔  เบิกจ่ำยเงินส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๒๐) เมื่อผู้รับทุนส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ภำยใน ๑๐ เดือน และ 
(ร่ำง)   รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจ
รับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ คณะท ำงำนตรวจรับ
ผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุง หรือ แก้ไข (ร่ำง) รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมฯ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้) 
ทั้งนี้ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินทุนตำมควำมเหมำะสม 
 อนึ่ง วช. จะคืนเงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำให้เมื่อผู้รับทุนพ้นจำกพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำรับทุน 
และส่งรำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบ
ทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว ตำมแบบและจ ำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำรับ
ทุน 

๘.  การส่งข้อเสนอ 

๑. ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ (แบบ จว.๔) และรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ที่ 
www.nrct.go.th   และสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕              
ต่อ ๕๑๗ หรือ E-mail: nrct.network@gmail.com 

 
/๒. ให้จัดท ำข้อเสนอ… 

http://www.nrct.go.th/
mailto:nrct.network@gmail.com
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๒. ให้จัดท ำข้อเสนอเป็นภำฐำไทยตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (แบบ จว.๔) โดยมีรำยละเอียดครบถ้วน
ทุกข้อ โดยใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนำด ๑๖ และจัดส่งข้อเสนอโครงกำรที่ลงนำมโดยหัวหน้ำ
โครงกำร และผู้บริหำรหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว พร้อมส ำเนำ จ านวน ๑๕ ชุด พร้อม CD จ านวน ๑ แผ่น     
ถึง วช. ตำมท่ีอยู่ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 ๓. กำรส่งข้อเสนอกรณีส่งด้วยตนเองให้ส่งภำยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลำรำชกำร          
(จันทร ์- ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ห้องธุรกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย และหำกส่ง
ทำงไปรฐณีย์จะต้องประทับตรำไปรฐณีย์หรือผู้ให้บริกำรภำยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หำกเอกสำร     
ที่น ำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไขและหำกพ้นก ำหนด วช. จะถือว่ำเป็นโมฆะ 

๔.  วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอของผู้ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนโดยจะด ำเนินกำรท ำลำยข้อเสนอ
ดังกล่ำวหลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอ 

 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 

      (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกฐ์   ทรงศิวิไล) 
                   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียน หัวหน้ำฝ่ำยจดักำรควำมรู้กำรวจิัย 
            กองประเมินผลและจดักำรควำมรู้กำรวิจัย (อำคำร วช.๔ ชั้น ๔) 
            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

 ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 
(ข้อเสนอกิจกรรมด้านความมั่นคง) 


