ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
-----------------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ดำเนินกำรพัฒนำนักวิจัยของประเทศ
ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย ” (Training for the trainers) (แม่ไก่)
และกำรฝึ ก อบรม โครงกำร “สร้ ำ งนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ” (ลู ก ไก่ ) ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
โดยร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำย วช. รวมเป็น ๑๒ หน่วยงำน ได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖. มหาวิทยาลัยบูรพา
๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๐. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๑. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๒. สมาคมนักวิจัย
ดังนั้น ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ เพื่อให้กำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรวิจัย
เป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป เห็นสมควรจัดสรรทุนสร้ำงสถำนภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี
๒๕๕๙ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช. จะสนับสนุ นกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่แนบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้
จะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบำย และเชิงวิชำกำร) โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ
และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะนำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัย ทั้งนี้ วช. จะพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณกำร
วิจัยเป็นรำยปี สำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำดำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ ๑ ปี จะพิจำรณำถึงผลสำเร็จในปีที่
ได้รับทุนก่อนที่จะให้กำรสนับสนุน
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (Training for the
trainers) (แม่ไก่) และผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ได้สร้ำงผลงำนวิจัย
ร่วมกัน
๒.๒ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรวิจัยระหว่ำง วช. กับ เครือข่ำยนักวิจัย
โครงกำรฝึ ก อบรม “วิ ท ยำกรหลั ก สู ต รกำรพั ฒ นำนั ก วิ จั ย ” (Training for the trainers) (แม่ ไ ก่ ) และ
โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัย
๓. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอธิบดี
หรือผู้ที่ได้ รับมอบอำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนของหัวหน้าโครงการ โดยมีเนื้อหำและหัวข้อเรื่องอยู่
ภำยใต้ประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยดังแนบท้ำยประกำศนี้
๓.๒ มีลักษณะเป็นโครงกำรวิจัย (แบบ คอบช. ๑ย/๑ด)
๓.๓ งบประมำณที่เ สนอขอต้ องมีร ำยละเอี ยดค่ ำใช้จ่ ำยทั้ง หมดในโครงกำรเหมำะสมกั บกำร
ดำเนินงำนวิจัย และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
๓.๔ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไมอยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได
รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น และไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำในหลักสูตรใด ๆ
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีหนังสือยินยอมจำกหน่วยงำนเจำของผลงำนเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัยมำ
ดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวไดรับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแลว วช. จะยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓.๕ หัวหนำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคน ต้องลงนำมรับรองในข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
๓.๖ วช. พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัยทั้งหมด โดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน
๓.๗ กรณี ที่เ ป็ น กำรวิจั ย ที่ใ ช้ ค นหรื อสั ต ว์ ในกำรทดลอง จะต้ องขออนุ มั ติก ำรด ำเนิน กำรวิ จั ย
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
๓.๘ ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไมติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหนำโครงกำรวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนกำร
วิจัยใด ๆ ในระบบ NRPM สำหรับปีงบประมำณ ๒๕๕๑–๒๕๕๖ และ กรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRPM
ของปีงบประมำณ ๒๕๕๗–๒๕๕๘ ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของนักวิจัยโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
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๔. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๔.๑ หัวหน้ำโครงกำรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
๔.๒ มีที่ปรึกษำโครงกำรเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม โครงกำร “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก่) จำนวน ๑-๓ คน
๔.๓ มีผู้วิจัยร่วมเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม โครงกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน
๔.๔ หัว หน้ ำโครงกำร ที่ป รึกษำโครงกำร และผู้ วิจัยร่วม ต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำกหั วหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดของนักวิจัยในกำรทำงำนวิจัยภำยใต้โครงกำรนี้
๔.๕ นักวิจัยจะต้องไม่รับทุนวิจัยหลำยโครงกำรในเวลำเดียวกัน และหำกมีควำมจำเป็นต้องรับทุน
จำกแหล่ ง ทุ น อื่ น เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลที่ ชั ด เจนว่ ำ กำรรั บ ทุ น นั้ น เป็ น กำรเสริ ม เพื่ อ ให้ โ ครงกำรมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมำณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
๔.๖ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๕. งบประมาณ
๕.๑ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) ให้ ทุ น สนั บ สนุ น ข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ไม่ เ กิ น
๒๐๐,๐๐๐ บำท
๕.๒ งบประมำณส่วนที่เกินจำกที่ วช. สนับสนุน นักวิจัยอำจจะขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมดังนี้
(๑) ขอรับกำรสนับสนุนจำกเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำร
(๒) ขอรับกำรสนับสนุนจำกเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้วิจัยร่วม
(๓) ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ที่ให้กำรสนับสนุน เช่น อบจ. อบต. เป็นต้น
(๔) งบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมอำจจะมำจำกข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น หรือร่วมกันก็ได้
อนึ่ง ผู้ขอทุนวิจัย ต้องระบุจำนวนเงิน และแหล่งที่มำของทุนที่ได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งให้ผู้มีอำนำจอนุมัติทุนสนับสนุนนั้น ๆ ลงนำมในแบบฟอร์มขอรับทุนด้วย
๕.๓ วช. จ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยตำมงบประมำณข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ขอรับทุน
เป็น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่
กาหนดเวลา
หลักฐานการนาส่ง
การเบิกจ่าย
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินทุนที่ได้รับ
๑
เมื่อลงนำมในสัญญำ
โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำ จำนวนร้อยละ ๕
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนที่ได้รับ
ภำยใน ๓ เดือน
รำยงำน
๒
โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันกำรปฏิบัติ
นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสัญญำ จำนวนร้อยละ ๕
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งวดที่

กาหนดเวลา

หลักฐานการนาส่ง

๓

ภำยใน ๖ เดือน
นับจำกวันลงนำมในสัญญำ

ร่ำงรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์

๔

ภำยใน ๑๒ เดือน
นับจำกวันลงนำมในสัญญำ

รำยงำน
ฉบับสมบูรณ์

การเบิกจ่าย
จ่ำยเงินทุนที่เหลือ
โดยหักเงินเพื่อเป็นประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำ จำนวนร้อยละ ๕
จ่ำยเงินประกันผลงำน เมื่อผู้ขอรับทุน
ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์แล้ว

๖. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ วช. กำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ
ทำงวิชำกำร
๖.๒ กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ติดค้ำงกำรส่งรำยงำน
กำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวั ติ ของนักวิ จั ย รวมทั้ง สะดวกในการติ ดต่อ ประสานงาน ขอให้ นั กวิจัย ดาเนิ น การ
ปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS
ให้เป็นปัจจุบัน
๖.๓ พิจำรณำให้ควำมสำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลัก
ฐำนรองรับ
๖.๔ วช. พิ จ ารณาเฉพาะข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ ล งทะเบี ย นผ่ า นระบบ National Research
Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่มเรื่ องที่
ระบุในเอกสารกรอบการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดพร้อมที่ส่งเล่มข้อเสนอการวิจัย
ทันในเวลาที่กาหนด
๖.๕ คำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
๗. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
๗.๑ ดำวนโหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยไดที่ http://www.nrct.go.th หรือ
http://www.nrms.go.th เพื่อศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบวิจัย
๗.๒ ดำวนโหลดแบบหนังสือนำส่ง แบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัย และคูมือกำรลงทะเบียน รวมทั้ง
เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไดที่ http://www.nrms.go.th
๗.๓ เขียนข้อเสนอกำรวิจัยในแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. ๑ย/๑ด)
สำหรับโครงกำรวิจัยเดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยเป็นภำษำไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนำด ๑๖
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๘. การส่งข้อเสนอการวิจัย
๘.๑ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำร
ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันกำรลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยให้สมบูรณ
และแนบไฟล์โครงกำรวิจัยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๑๒ มกรำคม – ๒๙
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไมรับพิจำรณำ
๘.๒ หลั ง จำกนั ก วิจั ย ไดลงทะเบี ยนส่ ง ข้ อเสนอกำรวิ จั ยตำมขั้ นตอนในข้ อ ๘.๑ สมบู ร ณแลว
ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้อ ๗.๓ โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุก ข้อและมีเนื้อหำตรงกับไฟล์ที่แนบ
และส่งเอกสำรดังนี้
- แบบหนังสือนำส่งกำรขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ
- เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรลงนำมจำกผู้บริหำรหน่วยงำน พรอมสำเนำ รวมเป็น ๑๐ ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน ๒ ชุด
๘.๓ นำส่งเอกสำรทั้งหมดในข้อ ๘.๒ ไมว่ำจะนำส่งทำงไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง เอกสำร
จะต้ องส่ง ถึง ณ กลุ่มทรั พยากรบุค คล สานักงานเลขานุการกรม (ทบ.สลก.) ชั้น ๒ อาคาร วช. ๒
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตำมที่
อยู่ด้ำนล่ำงนี้และกรุณำระบุชื่อกลุ่มเรื่องให้ชัดเจนด้ำนหน้ำซองเอกสำรด้วย
เรียน ผูอ้ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
กลุ่มทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม (ทบ.สลก.) ชั้น 2 อาคาร วช. 2
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กลุ่มเรื่อง
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๔๘๐, ๔๗๙ และ
โทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗
๘.๔ วช. จะไมส่งคืนข้อเสนอกำรวิจัยของผู้ที่ไมไดรับทุน โดยจะดำเนินกำรทำลำยข้อเสนอกำร
วิจัยดังกล่ำว
๙. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัยประเภททุนสร้ำงสถำนภำพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ วช.
จ ะ ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ ใ ห้ นั ก วิ จั ย ผู้ ที่ ผ่ ำ น ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ เ บื้ อ ง ต้ น ท ำ ง website ที่
http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th
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๑๐. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๑๐.๑ กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๑๐.๒ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรไดรับผลประโยชนตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่ง
สำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๑๐.๓ หน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น คู สั ญ ญำ จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝำกธนำคำรกรุ ง ไทย จ ำกั ด (มหำชน)
รำยแผนงำนแยกต่ ำงหำกจำกบัญชีอื่น เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ๒) และต้องแสดงบัญชีรำยกำร
รับจ่ำยของแผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย
๑๐.๔ กรณีหน่วยงำนไดรับกำรยกเว้นภำษี ให้แสดงหลักฐำนกำรยกเว้นภำษีหรือทำหนังสือยืนยัน
จำกหน่ ว ยงำนว่ำ ไดรั บ กำรยกเว้ น ภำษี จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ห ำกไมไดรับกำรยกเว้ น ให้ แนบส ำเนำบัตร
ประจำตัว ผู้เสียภำษีของหน่วยงำน จำนวน ๒ ชุด พรอมอำกรแสตมป์ร้อยละ ๐.๑๐ บำท ของงบประมำณ
ที่ไดรับในแต่ละโครงกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนำม)

กฤษณ์ธวัช นพนำคีพงษ์
(นำยกฤษณ์ธวัช นพนำคีพงษ์)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติรำชกำรแทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
หมำยเหตุ
๑. หำกไม่ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตำมควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในเวลำที่กำหนด วช.
จะไม่ให้ทุนวิจัยกับหัวหน้ำโครงกำร และนักวิจัย ในโอกำสต่อไป
๒. วช. จะไมรับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีรำยละเอียดไมครบถ้วน

