(สาเนา)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy))
-----------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามบทบาทหน้าที่ วช. ได้จัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการนาองค์ความรู้ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย (Research) ทดลองสารวจ (Experiment)
และต้นแบบ (Prototype) สู่การนาไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ
ระดับชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ให้ได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม และสามารถ
นาไปขยายผลในวงกว้างจนเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่นาไปสู่การนาข้อเสนอ
นโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน และเกิดการขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. ขอบข่ายการให้ทุน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีค วาม
พร้อมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
(Public policy) จะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย ตามกรอบงานกิจกรรมใน
ข้อ ๓ เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยที่นาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศ และ/หรือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน รวมทั้งติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมี
ผลสาเร็จเป็นตัวชี้วัดในแผนงานที่กาหนด ในลักษณะการให้คาตอบ เพื่อการกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ นาไปขยายผลสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
วช. จะสนับ สนุ น กิจกรรมภายใต้กรอบการดาเนินงาน (ประกาศฉบับนี้ ) โดยผลที่ได้ต้ องมี
เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่ง วช. จะให้ความสาคัญ
ในด้านการใช้ประโยชน์เชิง นโยบายเป็นสาคัญ โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมี
ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนา
ผลผลิตจากการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่
สอดคล้องกับกรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy) ใน
๒ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านพลังงาน
๒) ด้านสิ่งแวดล้อม

๒
๓. กรอบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ(Public policy)
วช. จะให้ การสนั บ สนุ น กิจกรรมที่ ส อดคล้ องกับนโยบายรัฐ บาล วาระแห่ งชาติ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือนาเสนอสู่การ
พิจารณาจัดทานโยบายของประเทศในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบการพิจารณา ดังนี้
๑) ด้านพลังงาน
๑.๑ กิจกรรมที่ครอบคลุมงานด้าน “การพัฒนาพลังงานทดแทน” เสริมสร้างความมั่นคง
ด้า นพลั ง งานของประเทศ สนั บ สนุ น การผลิ ตเทคโนโลยีพ ลั ง งานทดแทนในประเทศ และพัฒ นาส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทย เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า การจัดการน้าและขยะเพื่อนาสู่การใช้พลังงานสะอาด
๑.๒ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการสร้าง "ความมั่นคงทางพลังงาน" ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการพลังงาน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การกระจายแหล่งและชนิดของพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๑ กิจกรรมเพื่อพัฒนา “บริหารจัดการน้าผิวดินและน้าใต้ดิน” โดยบูรณาการฟื้นฟูแหล่งน้า
เพื่อเพิ่มน้าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้า และกาหนดมาตรฐานพัฒนาระบบน้าสะอาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
๒.๒ กิจกรรมเพื่อการ “บริหารจัดการทรัพยากรดิน ” โดยกระบวนการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับ ปรุงบารุงดิน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
๒.3 กิจกรรมเพื่อการ “ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ” ให้ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ได้รับการป้องกันและ
แก้ไข โดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๒.4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม” ให้เป็น
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว การปรับปรุงความเป็นอยู่ ของประชาชนที่ดี ความเท่าเทียมทางสังคมของ
มนุษย์ ในขณะที่มีมาตรการช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนระบบนิเวศ มีพื้นที่สีเขียว
ใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพิจารณา
1. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมี
เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่มี ความชัดเจนในการนาไปสู่ความสาเร็จ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการนาไปใช้
ประโยชน์
2. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการนาไปปฏิบัติจริง สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถร่ ว มในการรั บผิ ดชอบ สามารถนาผลการดาเนินงานสู่ การปฏิบัติ มีการควบคุม กากับ และ
ตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่น ใจว่าจะสามารถนาผลการดาเนินงานที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลการดาเนินงานที่ได้ แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ ควรได้
รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ประชาชน ในพื้นที่ เป้าหมายการใช้ประโยชน์ โดยมีการตอบรับและพร้อมนา
ผลการดาเนินการไปสู่การปฏิบัติจริง ซึง่ แสดงถึงแนวทางว่าผลการดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จในอนาคต

๓
ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอกิจกรรม วช. โดยคณะทางานฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของเอกสารการ
แสดงองค์ความรู้ของพื้นที่ดาเนินงาน รวมถึงเอกสารแสดงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ
(กระทรวง/กรม : ด้านพลังงาน ด้านสิ่ งแวดล้อม) ระดับพื้นที่ (ภูมิภาค, จังหวัด, อบจ., อาเภอฯ) และ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ความรู้ที่พร้อมขยายผล (มิใช่งานวิจัยใหม่หรืออยู่
ในช่วงทดสอบ) โดยมีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ ในรูปแบบของงานด้านนโยบายสู่ กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน (แผนงาน-ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ)
๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับทุน
๑) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ โดยมีเนื้อหาการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ซึง่ จะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วนามาสังเคราะห์ เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหา นาสู่การขับเคลื่อนพัฒนา มีกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ โดยสามารถนาเสนอผลการศึกษา/องค์
ความรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ หรือเสนอแนะแนวนโยบายของผู้บริหารองค์กร/องค์กร
และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ภูมิภาค ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
๒) องค์ประกอบของข้อเสนอกิจกรรมด้านนโยบาย จะต้องมีการนาเสนอกระบวนการ รูปแบบ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ แสดงการสะสมความรู้จากการวิจัย และประมวลเป็นองค์ความรู้ ที่พร้อม
ด้ว ยการน าไปใช้ป ระโยชน์ และแสดงการคัดเลื อกและส ารวจองค์ความรู้จากการวิจัย ที่เป็นไปตามความ
ต้องการ โดยกระบวนการดาเนินงานจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อหาช่องว่างของการวิจัย (Gap Analysis) แล้วนามาประเมินหาคาตอบ เพื่อนาสู่
กระบวนการนาเสนอด้านนโยบายสาธารณะ
๓) มีการนาเสนอกระบวนการ การนาส่ ง องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการ
เผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย
ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ พื้นที่ หรือองค์กร หรือแสดงให้เห็นว่า มีกระบวนการนาส่งองค์ความรู้ เป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาล ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ ภูมิภาค หรือ
ประเทศได้
๔) มีการนาเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล ที่แสดงรูปแบบการติดตามประเมินผลหลัง
ดาเนินการ ๓ - ๖ เดือน โดยคณะผู้จัดการความรู้ การร่วมติดตามประเมินผลหลังดาเนินการ ๖ เดือน - ๑ ปี
ร่วมกับ วช.
๕) นาเสนอภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)/โครงการ โดยมี
รายละเอียดแผนงานที่เหมาะสม และมีการจัดทาแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
๖) มีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน ๑๒ เดือน (นับจากวันลงนามในสัญญา)
๕. ผลผลิตของกิจกรรม
๑) องค์ความรู้จากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการนาเสนอองค์ความรู้ที่พร้อมสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ ในการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ พร้อมกระบวนการเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการนาองค์ความรู้เชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ ภาค หรือจังหวัด
๒) องค์ความรู้/งานวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พื้นที่ และท้องถิ่นทั่วไป กาหนดแผนเชิงพัฒนา
และกาหนดเป็น โครงการ/มาตรการ เชิงนโยบายได้

๔
นาเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม
- แสดงการสะสมความรู้จากการ
วิจัยและประมวลเป็นองค์ความรู้
การวิ จั ย ที่ จ ะแปลงไปสู่ ก าร
พัฒนา ที่พร้อมนาเสนอสู่การใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย
- แสดงการคัดเลือ กและสารวจ
องค์ความรู้จากการวิจัยที่เป็นไป
ตามความต้องการ ตรงตามกรอบ
งาน และกลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบ/กระบวนการนาส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย : ได้ Output
- รูปเล่มองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีการประมวล
วิ เ คราะห์ ในการเป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย
สาธารณะ
- กระบวนการสนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน เพื่อ
แสดงให้ เ ห็นการนาข้อ เสนอเชิงนโยบายที่เป็ น
องค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จั ย ไปบรรจุ อ ยู่ ใ นแผน
ระดับประเทศ พื้นที่ หรือองค์กร
- แสดงให้ เห็ นว่ า องค์ค วามรู้ที่ ได้ สามารถเป็ น
ข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาลในการแก้ปัญหาหรือ
วางแผนงาน โครงการในการพัฒนาประเทศได้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์
- หน่ ว ยงาน องค์ ก รใน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ
(กระทรวง , กรม) พื้นที่
ภูมิภาค , ภาค ( จังหวัด,
อ บ จ . , อ า เ ภ อ ) ที่
สามารถกาหนดนโยบาย
มาตรการและก าหนด
แผนเชิ ง พั ฒ นา โดยใช้
องค์ความรู้จากการวิจัย

การติดตามประเมินผล :
ดู Output
- รู ป แบ บก ารติ ด ตา ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ด าเนิ น การ๓-๖ เดื อ น
โดยคณะผู้จัดการความรู้
- ก า ร ร่ ว ม ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ดาเนินการ ๖ เดือน – ๑
ปี ร่วมกับ วช.

๖. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการ
อุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยหัวหน้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการ
ทางานด้านการจัดการความรู้
๒. มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ
พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดยเสนอรายชื่อ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดาเนินงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งสามารถ
ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. และ ไม่เป็นผู้ติด
ค้างการส่ งรายงานความก้า วหน้ า รายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ รายงานผลการทากิ จกรรมส่ ง เสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก วช.
๕. สามารถให้ ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม หรือร่ว มชี้แจงผลการทากิจกรรม หรือนาเสนอองค์ความรู้
เทคโนโลยี ในการประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องตามที่ วช. ร้องขอ
๖. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
อยู่ต้องให้ความเห็นชอบ และรับรองการดาเนินงาน
๗. การดาเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๘. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.
๗. การพิจารณาข้อเสนอ
๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ งชาติ
(National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุใน
ข้อเสนอแต่ละมิติการจัดการความรู้การวิจัยฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๒. วช. จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ วช. กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ของ วช.
๓. วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะการรับทุน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การควบคุมการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงาน (กรณีที่เคยได้รับทุนจาก วช.)
๔. วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ วช. กาหนด
๕. ผลการพิจารณาตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๕
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๘. การส่งข้อเสนอ
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกประเภทของทุนสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ ที่ต้องการขอรั บ ทุน กรอกข้อมูลให้ ครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนด พร้อมยืน ยัน การส่งข้อเสนอให้
สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอที่ส่งแล้ว ” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เท่านั้น หากพ้นกาหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สาหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลย ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
 ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕, ๕๑๗,
๕๑๘, ๕๑๙, ๕๒๔
๙. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส้าเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
๒๑

