
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ไปใช้
ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม       
มำจัดกำรควำมรู้ก่อนกำรน ำไปถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงจัดท ำ
โครงกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกำร
ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและน ำสู่กำรใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม ตำมควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 

 

๒. ขอบข่ายการให้ทุน 

 โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อม
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้นั้นไปเผยแพร่ ขยำยผล หรือถ่ำยทอดให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ให้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ก่อให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำของผลผลิตที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ สำมำรถลดต้นทุนใน
กำรผลิต หรือพัฒนำชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนำไปสู่เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรมได้ โดยมีตัวชี้วัด
ผลส ำเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจน มีกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมพร้อม และเมื่อกลุ่มเป้ำหมำยน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้
ประโยชน์แล้วก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) สูงต่อพ้ืนที่ ชุมชน สังคม ในเชิงสังคม หรือในเชิงเศรษฐศำสตร์ 
ส ำหรับในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ นี้ วช. จะให้กำรสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นต่ำงๆ ๕ ประเด็น 
ดังนี้ 
 

๑. พืชเศรษฐกิจ 
๒. สัตว์เศรษฐกิจ 
๓. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
๔. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและอำชีพ 
๕. ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

/ บ่งชี้องค์ควำมรู้ ... 
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๓. ลักษณะของข้อเสนอที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 วช. จะให้กำรสนับสนุนต่อข้อเสนอที ่

 ๑.  เป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับ ๕ ประเด็นข้ำงต้น โดยจะต้องมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ำหมำย หรือสำมำรถ
สนองตอบนโยบำยรัฐบำล เช่น เพื่อแก้ปัญหำในชุมชน สังคม เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ชุมชน สังคม เป็นองค์ควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ/หรือสำมำรถสร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพให้แก่ชุมชนไดอ้ย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

๒.  เป็นข้อเสนอที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผล ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัย ที่มีกำร
รวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอข้อเสนอต้องแสดงหลักฐำนควำมต้องกำรใช้ประโยชน์
จำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ เช่น แบบส ำรวจควำมต้องกำร หนังสือแสดงควำมต้องกำร หรือเอกสำรอ่ืนๆ    
(วช. จะมีหนังสือแสดงควำมต้อง/ควำมร่วมมือเบื้องต้นให้) 

๓.  เป็นข้อเสนอที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผล และวัตถุประสงค์ในกำรเลือกองค์ควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ             
มำด ำเนินกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ สังเครำะห์ในเรื่องที่เสนอ อำทิ เพ่ือแก้ปัญหำเร่งด่วนของชุมชน สังคม   
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ฯลฯ 

๔.  เป็นข้อเสนอที่แสดงควำมชัดเจนในกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้ได้
องค์ควำมรู้ที่สำธำรณชน หรือกลุ่มเป้ำหมำยกำรใช้ประโยชน์ สำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่ เป็นกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้  (Basic research) กำรวิจัยเชิ งทดลอง 
(Experimental research) วช. จะไม่พิจำรณำ) 

๕.  มีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้
มีควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์ เช่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภำเกษตรกร ส ำนักงำน กปร. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นต้น 

๖.  กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย จะต้องเป็นกำรร่วมด ำเนินกำรไปพร้อมกับนักวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น 
ร่วมวิเครำะห์ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ ร่วมวิเครำะห์ปัญหำ ร่วมสรรหำองค์ควำมรู้ที่มำแก้ปัญหำ มีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ เป็นต้น 

๗.  มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปเผยแพร่ ขยำยผล หรือถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย องค์กร โดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำคปฏิบัติที่จะน ำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีที่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดไปจัดท ำแผนปฏิบัติกำรหรือขยำยผลสู่ผู้รับประโยชน์ต่อไป  

/ ๘. ผู้บังคับบัญชำ ... 

บ่งช้ีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 
รูปแบบ/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย :  ได้ Output 
 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ประโยชน ์

 
การติดตามประเมินผล : 
ดู Output, Outcome  

และ Impact 
 - แสดงควำมพร้อมขององค์
ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่ได้มีกำร
ส ะ ส ม ค ว ำ ม รู้  ป ร ะ ม ว ล
วิเครำะห์และกลั่นกรองเพื่อ
น ำไปถ่ำยทอด/ขยำยผล 
 - แ สด งค ว ำม พ ร้ อ ม ข อ ง
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ผ่ำน
กำรพัฒนำ/ทดลอง/ประเมิน
ประสิทธิภำพแล้วว่ำมีควำม
พร้อมต่อกำรน ำไปถ่ำยทอด/
ขยำยผล 

  - คู่มือกำรบริหำรองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่พร้อมน ำไปต่อยอดและขยำยผล 
 - รูปแบบ/กระบวนกำร กระตุ้นและผลักดันให้
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่หลักในกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำร
ถ่ำยทอด และขยำยผลองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ได้ร่วมด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
และน ำไปปฏิบัติ 
 - รูปแบบ/กระบวนกำรที่แสดงให้เห็นควำมยั่งยืน
ของกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม องค์กร 
 - แสดงให้ เห็นว่ำองค์ควำมรู้  เทคโนโลยีที่ จะ
ถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้งำนได้จริง 
และสำมำรถพัฒนำให้ยั่งยืนต่อไปได ้

  - หน่วยงำน องค์กร ใน
ระดับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น
ที่ท ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติใน
กำรร่วมขับ เคลื่อนองค์
ควำมรู้  เทคโนโลยี และ
น วั ต ก ร ร ม สู่ ก ำ ร ใ ช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 - กลุ่มเป้ำหมำยที่จะเป็น
ตัวแทนของพื้นที่  ชุมชน 
ท้ องถิ่ น  ในกำรน ำองค์
ควำมรู้  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำงๆ  
 

  - กำรติดตำมประเมินผล
ห ลั ง ด ำ เนิ น ก ำ ร  ๓ -๖ 
เดือน โดยคณะผู้จัดกำร
ควำมรู้ 
 - ก ำ ร ร่ ว ม ติ ด ต ำ ม
ประเมินผลหลังด ำเนินกำร 
๖ เดือน -  ๑ ปี ร่วมกับ 
วช. 
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๘.  ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่ จะต้องให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอ
ข้อเสนอนี้  

๙.  เสนอโครงกำรหรือกิจกรรมภำยในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำท) โดยมีรำยละเอียด
แผนกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และจัดท ำแผนค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง 
 ๑๐.  มีระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๐ เดือน (นับจำกวันลงนำมในสัญญำ) 
ทั้งนี้ ข้อ ๙. และ ๑๐. ให้ผู้เสนอพิจำรณำงบประมำณและระยะเวลำที่เหมำะสม โดยที่คณะท ำงำนฯ จะพิจำรณำ
ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง 
 ๑๑.  มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๔.  ผลผลิต/ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

๑.  องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัยโดยอยู่ในรูปแบบคู่มือองค์ควำมรู้ที่มีควำมพร้อมใน
กำรใช้ประโยชน์ 
 ๒.  มีศูนย์กลำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 ๓.  มีแนวทำงหรือกำรขยำยผลกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ยั่งยืน 
 ๔.  กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน ได้แก่ ประชำชน/เกษตรกร บุคลำกรจำก
หน่วยงำนหรือองค์กร หรือผู้ที่มีควำมพร้อมในกำรน ำองค์ควำมรู้ทีจ่ะได้รับกำรถ่ำยทอดไปขยำยผลสู่ผู้รับประโยชน์
ในอัตรำทวีคูณ 
 ๕.  นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นได้ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีศักยภำพเพียงพอที่จะน ำองค์ควำมรู้ 
หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม (พร้อมมีหลักฐำนประกอบ) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด (โดยให้แสดงวิธีกำรวัดและประเมินผลในข้อเสนอโครงกำรให้ชัดเจน) 
 ๖.  มีรูปแบบ/กระบวนกำรที่แสดงถึงควำมยั่งยืนของกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
 ๗.  มี Model แสดงกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้และน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๘.  มีคู่มือองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี ที่มีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ 
๙.  ต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ในเชิงสังคม หรือเชิงเศรษฐศำสตร์ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ 

ชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้ำหมำย ภำยหลังจำกกำรน ำองค์ควำมรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น    
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ดีขึ้นอย่ำงไร), มีรำยได้เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนเท่ำไหร่), มีอำชีพใหม่และ/หรืออำชีพเสริมของชุมชน
กี่อำชีพ อ่ืนๆ   
 

๕.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 

ผู้มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำร
อุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒.  มีศักยภำพ ควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ 
พร้อมทั้งมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ          
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
/ ๓. สำมำรถปฏิบัติงำน ... 



 

 
 

- ๔ - 
 

๓.  สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถด ำเนิน
โครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก 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 (กรณีท่ีเคยได้รับทุนจำก วช.) 

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

๗.  การเบิกจ่ายเงินทุน 

 เมื่อได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับทุน วช. จะด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนผู้ให้ทุนกับหน่วยงำนผู้รับทุน โดยเบิกจ่ำยเงินทุนผ่ำนบัญชีธนำคำรที่หน่วยงำน
ผู้รับทุนเปิดในชื่อบัญชีที่ วช. ระบุ (ตัวอย่ำงชื่อบัญชี  “ชื่อหน่วยงำนผู้รับทุน(ชื่อโครงกำรที่ได้รับทุน)” 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) คู่มือองค์ควำมรู้เพื่อกำรใช้ประโยชน์จริง จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ภำยใน ๔ เดือน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ และ (ร่ำง) คู่มือองค์ควำมรู้ฯ ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมี
ควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไข
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (ร่ำง) คู่มือองค์ควำมรู้ฯ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดและได้รับ
ควำมเห็นชอบก่อนถึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้) 
 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 ำเร็จของ
กิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมก ำหนด
และได้รับควำมเห็นชอบก่อนถึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้) 

/ งวดที ่๔  เบิกจ่ำย… 



 

 
 

- ๕ - 
  

งวดที่ ๔  เบิกจ่ำยเงินส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๒๐) เมื่อผู้รับทุนส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนกำรวิจัย จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ภำยใน ๑๐ เดือน และ (ร่ำง)   
รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จ
ของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของ
กิจกรรมฯ ให้ปรับปรุง หรือ แก้ไข (ร่ำง) รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมฯ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทุนได้) 
ทั้งนี้ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินทุนตำมควำมเหมำะสม 
 อนึ่ง วช. จะคืนเงินประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำให้เมื่อผู้รับทุนพ้นจำกพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำรับทุน และ
ส่งรำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำง
วิชำกำรฯ และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว ตำมแบบและจ ำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุน 
 

๘.  การส่งข้อเสนอ 

๑. ผู้สนใจสำมำรถดำวน์ โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ (แบบ จว.๒ ) และรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ที่ 
www.nrct.go.th   และสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๖     
หรือ E-mail: nrct_t@hotmail.com 

๒. ให้จัดท ำข้อเสนอเป็นภำษำไทยตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (แบบ จว.๒) โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุก
ข้อ 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. กำรส่งข้อเสนอกรณีส่งด้วยตนเองให้ส่งภำยใน วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลำรำชกำร          
(จันทร์ - ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ห้องธุรกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย และหำกส่ง
ทำงไปรษณีย์จะต้องประทับตรำไปรษณีย์หรือผู้ให้บริกำรภำยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หำกเอกสำร     
ที่น ำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไขและหำกพ้นก ำหนด วช. จะถือว่ำเป็นโมฆะ 

๔.  วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอของผู้ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนโดยจะด ำเนินกำรท ำลำยข้อเสนอ
ดังกล่ำวหลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอ 

 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

 
 

      (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล) 
                   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

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

๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 
(ข้อเสนอกิจกรรมเชิงชุมชน สังคม) 

http://www.nrct.go.th/

