
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ)  

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

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นผลงาน 
ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม ชุมชน 
และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา วช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการ 
ต่อยอดและขยายผลไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ ตามหลักวิชาการที่ได้จากการวิจัย ประกอบกับแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ของประเทศ ท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ ที่มีอยู่หลายเรื่อง หลายประเด็นต้องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ 
 ส าหรับการด าเนินการในปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ในการน าองค์
ความรู้จากการวิจัยตามแนวพระราชด าริไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดสรรทุน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยยึดหลักการด าเนินโครงการตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางและกรอบการด าเนินโครงการ เพ่ือน าส่งองค์ความรู้จากการวิจัย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์  
 

๒. ขอบข่ายการสนับสนุนงบประมาณ 

 เป็นการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสานต่อโครงการตาม
แนวพระราชด าริ โดยยึดหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
หลักในการด าเนินโครงการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้และน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชน
พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย วช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ข้อเสนอที่สอดคล้องกับโครงการตามแนว
พระราชด าริ ในด้านต่างๆ ดังนี้  
 ๑. การพัฒนาด้านปศุสัตว์เลี้ยงชีพ  
 ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการพลิกฟ้ืนป่าไม ้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟดูิน และการพัฒนาแหล่งน้ า  
 ๓. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
 ๔. การพัฒนาด้านส่งเสริมความม่ันคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน  
 
 

/ บ่งชี้องค์ความรู้ ... 
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๓.  ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน 

 ๓.๑  การด าเนินโครงการต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ้ืนที่ที่มีความมั่นคงในการ
ด าเนินกิจการ และมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเพ่ือการพัฒนาให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒  ระบุรายละเอียดและแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการองค์ความรู้ที่มี และองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะน ามาด าเนินกิจกรรม 
 ๓.๓  เป็นการน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือ น าเสนอแนวทางในการจัดการความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
องค์ความรู้เพ่ือสานต่อโครงการตามแนวพระราชด าริ โดยมีการอ้างอิงถึงแนวพระราชด าริที่น ามาเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ หรือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๓.๔  ในกรณีที่ใช้คนหรือสัตว์ เพ่ือการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคน
หรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการวิจัย 
โดยข้อเสนอโครงการให้จัดท าเป็นภาษาไทย 
 ๓.๕  น าเสนอแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๓.๖  แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
 ๓.๗  มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการสนับสนุนงบประมาณ   
 ๓.๘  มีหนังสือที่แสดงถึงความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในพ้ืนที่ 
เพ่ือเชื่อมโยงการท างาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างชัดเจน 

๓.๙ เสนอโครงการหรือกิจกรรมภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมี
รายละเอียดแผนการด าเนินงานที่เหมาะสม และจัดท าแผนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
 ๓.๑๐  เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน ๑๐ เดือน 
 
 

/๔. ผลผลิต ... 
 

บ่งชี้องค์ความรู ้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 
รูปแบบ/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย :     

ได้ Output 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใชป้ระโยชน์  

การติดตามประเมินผล : 
ดู Output 

 - แสดงความพร้อมขององค์
ความรู้จากการวิจัยที่ได้มีการ
ส ะ ส ม ค ว า ม รู้  ป ร ะ ม ว ล
วิเคราะห์และกลั่นกรองเพื่อ
น าไปถ่ายทอด/ขยายผล 
 - แ สด งค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ผ่าน
การพัฒนา/ทดลอง/ประเมิน
ประสิทธิภาพแล้วว่ามีความ
พร้อมต่อการน าไปถ่ายทอด/
ขยายผล 

  - คู่มือการบริหารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่พร้อมน าไปต่อยอดและขยายผล 
 - รูปแบบ/กระบวนการ กระตุ้นและผลักดันให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานเพื่อ
การถ่ ายทอด และขยายผลอ ง ค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ร่วมด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ 
 - รูปแบบ/กระบวนการที่แสดงให้เห็นความ
ยั่งยืนของการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม 
องค์กร 
 - แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่จะ
ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานได้
จริง และสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ 
 

  - หน่วยงาน องค์กร ในระดับ
พื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่นที่ท าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติในการร่วมขับเคลื่อน
องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 - กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นตัวแทน
ของพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น ในการ
น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

  - รู ปแบบการติ ดตาม
ประเมินผลหลังด าเนินการ 
๓ -๖  เ ดื อ น  โ ด ย ค ณ ะ
ผู้จัดการความรู้ 
 - ก า ร ร่ ว ม ติ ด ต า ม
ประเมินผลหลังด าเนินการ 
๖ เดือน – ๑ ปี ร่วมกับ 
วช. 
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๔.  ผลผลิต/ตัวช้ีวัดของโครงการ 

 ๔.๑  องค์ความรู้เทคโนโลยีที่ได้จากการจัดการความรู้ที่มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์ 
๔.๒  มีการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์ 
๔.๓  คู่มือองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าส่งองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  
๔.๔  องค์ความรู้การวิจัยที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้การวิจัย 
๔.๕  กระบวนการ/ Model ในการน าส่งองค์ความรู้การวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
๔.๖  นักวิจัย นักประดิษฐ์ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัย 
๔.๗  ต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน 

เริ่มจากก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ จนถึงภายหลังจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย
เปรียบเทียบให้เห็นเป็นข้อมูลประจักษ์ เช่น ผลกระทบต่ออาชีพ  ผลกระทบต่อรายได้ ดีขึ้นอย่างไร รายได้เพ่ิมขึ้น
เท่าไหร่ เป็นต้น     

๕.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน 

 ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบัน 
อุดมศึกษา/สมาคม มูลนิธิและองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร โดยหัวหน้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย  
๒) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมงานได้ตลอดระยะเวลาของการท าโครงการ รวมทั้งสามารถด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
๓) สามารถร่วมชี้แจงผลการท ากิจกรรมในการประชุม/สัมมนา ที่เก่ียวข้องตามท่ี วช.ร้องขอ 
๔) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัดอยู่ 

ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการด าเนินงาน 
๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. 
๗) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
๘) ทั้งนี้ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

 

๖.  การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 ๑) วช.จะพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแนวทางที่ วช.ก าหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทาง
วิชาการของ วช. 
 ๒)  วช. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบสถานะ        
การรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการด าเนินงาน 
 ๓)  วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ วช.ก าหนด 
 ๔)  ค าตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

๗.  การเบิกจ่ายเงินทุน 

 เมื่อได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน วช. จะด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยระหว่างหน่วยงานผู้ให้ทุนกับหน่วยงานผู้รับทุน โดยเบิกจ่ายเงินทุนผ่านบัญชีธนาคาร           
ที่หน่วยงานผู้รับทุนเปิดในชื่อบัญชีที่ วช. ระบุ (ตัวอย่างชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงานผู้รับทุน(ชื่อโครงการที่ได้รับทุน)” 
ดังนี้ 

/ การเบิกจ่ายเงิน ... 



๔ 
 

 การเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๔ งวด โดยแต่ละงวดผู้ให้ทุนจะหักเงินเป็นค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
จ านวนร้อยละ ๕ และมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแต่ละงวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เบิกจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติทุนฯ ท าสัญญารับทุนฯ 
พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดที่ ๒  เบิกจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินเมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ ของการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และ (ร่าง) คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์จริง จ านวน ๘ ชุด พร้อมส่ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ภายใน ๔ เดือน และรายงานความก้าวหน้าฯ และ (ร่าง) คู่มือองค์ความรู้ฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ และคณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ 
หากมีความเห็นจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ หรือ คณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือ
แก้ไขรายงานความก้าวหน้า (ร่าง) คู่มือองค์ความรู้ฯ ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามก าหนดและ
ได้รับความเห็นชอบก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินทุนได้) 
 งวดที่ ๓ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ ของการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จ านวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ภายใน ๘ เดือน และ
รายงานความก้าวหน้านั้น ได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ และคณะท างานตรวจรับผลส าเร็จ    
ของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หากมีความเห็นจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ หรือ คณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของ
กิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรายงานความก้าวหน้า ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามก าหนด
และได้รับความเห็นชอบก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินทุนได้)  

งวดที ่๔  เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๒๐) เมื่อผู้รับทุนส่ง (ร่าง) รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย จ านวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ภายใน ๑๐ เดือน และ (ร่าง)   
รายงานผลการท ากิจกรรมฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ และคณะท างานตรวจรับ
ผลส าเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หากมีความเห็นจากผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ หรือ คณะท างานตรวจรับ
ผลส าเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุง หรือ แก้ไข (ร่าง) รายงานผลการท ากิจกรรมฯ ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามก าหนดและได้รับความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินทุนได้) 
ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนตามความเหมาะสม 
 อนึ่ง วช. จะคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้เมื่อผู้รับทุนพ้นจากพันธะหน้าที่ตามสัญญารับทุน 
และส่งรายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการฯ และคณะท างานตรวจรับผลส าเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว ตามแบบและจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน 
 

๘.  การส่งข้อเสนอโครงการ 
๑)  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ จว.๓) และรายละเอียดต่างๆ    

ได้ที่ www.nrct.go.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ 
๕๑๙  

๒)  ผู้สนใจจัดท าข้อเสนอเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบ จว.๓) โดยมีรายละเอียด
ครบถ้วนทุกข้อโดยใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ และส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่มีการ   
ลงนามฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑๕ ชุด และบันทึกข้อเสนอโครงการ (MS word) ในรูปแบบ CD 
จ านวน ๑ ชุด ถึง วช. ตามท่ีอยู่ ดังนี้  

 
 

 
 
 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายจดัการความรู้การวจิัย 
            กองประเมินผลและจดัการความรู้การวิจัย (อาคาร วช.๔ ชั้น ๔) 
            ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 
 

(ข้อเสนอกจิกรรมเชิงชมุชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ) 

/ ๓) การส่งเอกสาร ... 
 



๕ 
 

๓)  การส่งเอกสารกรณีส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องธุรการของกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
อาคาร วช. ๔ ชั้น ๔ และหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากเอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นก าหนดจะถือว่า      
เป็นโมฆะ 

๔)  วช. ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะด าเนินการ
ท าลายข้อเสนอโครงการดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๕)  เมื่อได้รับการสนับสนุนทุนฯ จะต้องมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๖)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๙  

 
     ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

 
 
 

 

      (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
                   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

 
 


