
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนการวิจัย 

ภายใต้โครงการเพ่ือการขยายผลตามแนวพระราชดําริ:ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจําปี ๒๕๕๕ 
----------------------------------- 

 
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้ให้การสนับสนุนโครงการเพ่ือการขยายผลตาม        

แนวพระราชดําริ:ทุนวิจัยนวมินทร์ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
โดยมุ่งขยายผลการวิจัย/พัฒนาตามแนวพระราชดําริให้มีการสืบสานต่อไป ซ่ึงเน้นผลงานท่ีสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติในการมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆ ของประเทศ       
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี ๒๕๕๕ วช.ได้เห็นควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจําปี ๒๕๕๕ ดังนี้  

๑.  ประเภทของทุน แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
     ๑.๑  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ํา ป่าไม้)  

  กรอบแนวคิดของทุนวิจัยนวมินทร์:ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ํา ป่าไม้) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยท่ีน้อมนําแนวพระราชดําริมาสืบสาน ปรับใช้และขยายผล     

ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาของสังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆ ในประเทศ 
ในอันท่ีจะ 

(๑) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ     
ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม อย่างประหยัดและคุ้มค่าควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ   
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน        

(๒) ควบคุมดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ี อันเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนแบบ“พออยู่พอกิน”เพ่ือการ 
“พ่ึงตนเอง”  

(๓) มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
สมดุลท้ังในด้านระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมและการพัฒนาด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

(๔) สร้างจิตสํานึกและการเรียนรู้ให้ชุมชนมีความรัก หวงแหน และตระหนักในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเองให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป  

ท้ังนี้ เป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม และมีการอ้างอิงถึง 
แนวพระราชดําริท่ีนํามาเป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการและมีความสอดคล้องกับการวิจัย/พัฒนาตาม     
แนวพระราชดําริ/หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
 ๑.๒  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  กรอบแนวคิดของทุนวิจัยนวมินทร์ :ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยท่ีน้อมนําแนวพระราชดําริในการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสืบสาน ปรับใช้ และขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้รอดพ้น จนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคง และ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยโครงการวิจัยจะต้อง  

 
 

/(๑)…  

สําเนา 
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(๑) เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร จนถึงระดับประเทศ กับการพัฒนาและ
บริหารในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเป้าประสงค์คือมุ่งให้เกิดความพอเพียง       
ความสมดุล ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มิติทางวัตถุกับจิตใจ และมิติความ
เชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอก เพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี            

(๒) แสดงถึงการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่     
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน โดยมีเง่ือนไขพ้ืนฐานคือจะต้องอาศัยความรอบรู้ท่ีเกิดจาก ภูมิปัญญา   
และองค์ความรู้ใหม่ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกข้ันตอน และการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานจิตใจ และการดําเนินชีวิต  

(๓)  แสดงถึงการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพคน เสริมสร้าง
ศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติ ในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต การไม่เบียดเบียน      
ท้ังต่อบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีความอดทน มีความเพียร และมีสติปัญญาและความรอบคอบ 
ในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตประจําวัน       
 ท้ังนี้ เป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม โดยควรมีการอ้างอิงถึงแนวพระราชดําริ
ท่ีนํามาเป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการและแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการวิจัย/พัฒนาตามแนว
พระราชดําริ และ/หรือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ๑.๓  ด้านพลังงานทดแทน  
  กรอบแนวคิดสําหรับทุนวิจัยนวมินทร์ : ด้านพลังงานทดแทน 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนท่ีน้อมนําแนวพระราชดําริ    
มาสืบสาน ปรับใช้ และขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาของสังคม/
องค์กร/ชุมชนต่างๆ ในประเทศ      

 (๑) การนําพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศท่ีเหมาะสมท่ีเหลือจากการใช้เป็นอาหาร      
มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพ่ือให้คนไทยพ่ึงตนเองได้ในด้านพลังงานและเชื้อเพลิง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ผลิตผลทางการเกษตร และเกิดแนวทางการพัฒนาอย่างบูรณาการยั่งยืนได้  
  (๒) การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ
ปลูกพืชพลังงานทดแทน และคุณค่าต่อสังคม/ชุมชน/เกษตรกร 

(๓) การนําวัสดุท่ีมักไม่พึงประสงค์ อาทิ แกลบ ฟางข้าว วัชพืช ขยะ ฯลฯ มาผลิตเป็นถ่านอัดแข็ง  
ใช้เป็นเชื้อเพลิง และรวมถึงการนําของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ มาผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ 
แก่ประชาชนท่ัวไป   
  (๔) การศึกษาวิจัยเพ่ือนําพลังงานหมุนเวียนท่ีใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีวันหมด ได้แก่พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ํา มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน 
ในท้องถ่ินท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดนั้นให้เหมาะสม 
 
 
 

/(๕)... 
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(๕) การศึกษาในการรองรับปัญหาถึงผลกระทบทางด้านปริมาณและราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า 
และการช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลพลอยได้จากผลิตผลทางการเกษตร และจากกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน 
ตลอดจนแนวทางการจัดการทางด้านการใช้ท่ีดินเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
ต่อสินค้าเกษตรต่างๆ   

 (๖) การศึกษาวิจัยท่ีส่งเสริมและเกิดประโยชน์ต่อการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน มีการ    
ลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม        
 ท้ังนี้ เป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ ได้จริงและ
เหมาะสมในระดับชุมชน โดยต้องมีการอ้างอิงถึงแนวพระราชดําริท่ีนํามาเป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการและ
มีความสอดคล้องกับการวิจัย/พัฒนา ตามแนวพระราชดําริ/หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน 
      ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ (ข้าราชการ พนักงานของรัฐ) สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ/เอกชน/ภายใต้การกํากับของรัฐ สมาคม มูลนิธิ และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร โดยหัวหน้าโครงการวิจัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๒.๑)  เป็นนักวิจัยท่ีมีสัญชาติไทย 
  (๒.๒)  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีเก่ียวกับข้อเสนอโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๒.๓)  มีหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์ในการจัดทําโครงการวิจัยหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัยและมีประวัติการทํางานและการดําเนินการโครงการวิจัย หรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ีเชื่อถือได้ 
  (๒.๔)  สามารถอุทิศเวลาในการทํางานโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรับทุน 
  (๒.๕)  เป็นผู้มีหลักฐานการทํางานม่ันคง และอยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานท่ีเสนอขอรับทุน 
  (๒.๖)  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่าของภาครัฐ หรือ ผู้บริหาร
สูงสุดหรือเทียบเท่าของหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/ภายใต้การกํากับของรัฐ สมาคม มูลนิธิ 
และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไร ให้ความเห็นชอบและรับรอง 
  (๒.๗)  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับโครงการวิจัยท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนการวิจัยจาก วช. 
  (๒.๘)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุน/เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจาก วช. 
  (๒.๙)  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

(๒.๑๐) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
  (๒.๑๑)  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 
  สําหรับผู้ขอรับทุน ซ่ึงเป็น สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกําไรให้แนบหลักฐาน 
ดังนี้ 
  ๑)  สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองของหน่วยงาน 
  ๒)  ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  
  ๓)  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 
 ในกรณีท่ีผู้ขอรับทุน เป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาให้แนบ
หลักฐานตามท่ี วช.กําหนด  
 
 
 

/๓... 
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 ๓.  ลักษณะข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน มีดังนี้ 
  (๓.๑)  เป็นการวิจัยท่ีน้อมนําแนวพระราชดําริมาสืบสานปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหาของสังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆในประเทศ 
  (๓.๒)  เป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม โดยควรมีการอ้างอิง
ถึงแนวพระราชดําริ ท่ีนํามาเป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการและมีความสอดคล้องกับการวิจัย/พัฒนาตาม    
แนวพระราชดําริ/ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว*เช่น 

-  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ        
-  ระเบิดจากข้างใน         
-  แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก         
-  ทําตามลําดับข้ัน         
-  ภูมิสังคม          
-  องค์รวม          
-  ไม่ติดตํารา          
-  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด      
-  ทําให้ง่าย-Simplicity         
-  การมีส่วนร่วม         
-  ประโยชน์ส่วนรวม         
-  บริการรวมท่ีจุดเดียว One Stop Services      
-  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ       
-  ใช้อธรรมปราบอธรรม        
-  ปลูกป่าในใจคน         
-  ขาดทุนคือกําไร  
-  การพ่ึงตนเอง   
-  พออยู่พอกิน          
-  เศรษฐกิจพอเพียง         
-  ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน       
-  ทํางานอย่างมีความสุข        
-  ความเพียร:พระมหาชนก        
-  รู้ รัก สามัคคี  
 ฯลฯ        

* ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ.๒๕๔๙.หลักการทรงงาน    
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์.กรุงเทพฯ. 

(๓.๓)  มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน 
(๓.๔)  แสดงถึงศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนโดยระบุรายละเอียด

ท่ีเป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบท่ีสามารถนําไป
ขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน และ/หรือ คู่มืออย่างง่าย (สําหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายท่ัวไปปฏิบัติได้) และ/หรือ 
หลักฐานท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ีนําผลการวิจัยไปบรรจุเป็นนโยบายระดับท้องถ่ิน/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการ
สร้างศูนย์ฯ/แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี และ/หรือ ประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นต้น 

/(๓.๕)... 
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 (๓.๕)  แสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีหรือ
หน่วยงานใช้ประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เห็นว่าจะนําผลสําเร็จท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่องได้ แนบท้ายข้อเสนอโครงการ 
          (๓.๖)  สําหรับโครงการวิจัยท่ีเริ่มในระดับทดลอง (Lab Scale) ควรมีการดําเนินงานทดลอง
ขยายผลท่ีได้จากการวิจัยนั้น ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยระบุวิธีการและ
รายละเอียดการดําเนินงานตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

(๓.๗)  ไม่อยู่ระหว่างการนําเสนอขอรับทุน/ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนอ่ืนและ/หรือ
ใช้นําเสนอสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

(๓.๘)  ในกรณีท่ีใช้คนหรือสัตว์ เพ่ือการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองท่ีให้รับการรับรอง
ว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการวิจัย 

(๓.๙)  ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 
 

โดยข้อเสนอโครงการให้จัดทําเป็นภาษาไทย โครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
ไม่เกิน ๑ ปี ท้ังนี้ วช.ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาประเภททุน จํานวนทุน และการจัดสรรทุนในแต่ละด้าน 
 

 ๔.  การจัดส่งเอกสาร 
  (๔.๑)  ข้อเสนอโครงการวิจัย(ภาษาไทย) จํานวน ๑๕ ชุด  

(๔.๒)  CD ข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน ๑ ชุด  
(๔.๓)  หนังสือนําส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย, ใบนําส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและ

ข้อมูลสรุปของโครงการวิจัย 
(๔.๔)  หลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีหรือ

หน่วยงานใช้ประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องว่าจะนําผลสําเร็จท่ีได้จากงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความต่อเนื่องได้ 
  (๔.๕)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์, ใบรับรอง
การให้ดําเนินการวิจัยในมนุษย์ สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน/หนังสือรับรองของหน่วยงาน, ระเบียบ/
ข้อบังคับของหน่วยงาน, เอกสารการได้รับยกเว้นภาษีจากรายได้ท่ีได้จากการวิจัยของหน่วยงาน เป็นต้น ส่งให้ 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)     
เลขท่ี ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๒๙๔๐ ๕๗๔๓, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๙, ๕๖๘, ๕๖๙ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, 
หรือ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อม Download เอกสาร/แบบฟอร์มได้ท่ี www.navamin.nrct.go.th 
 ๕.  ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
   ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยจะพิจารณาจากการประทับตราวันท่ีจากไปรษณีย์  
ต้นทาง และ วช.ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับขยายระยะเวลาการประกาศรับข้อเสนอ ท้ังนี้ หากเอกสารท่ี
นําส่งไม่ครบถ้วนหรือไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด หรือไม่เป็นไปตามกรอบการสนับสนุนของโครงการ
เพ่ือการขยายผลตามแนวพระราชดําริ:ทุนวิจัยนวมินทร์ หรือนําส่งเกินระยะเวลาท่ี วช.กําหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ 
และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการคืน สําหรับหลักฐานหรือเอกสารยืนยันตามข้อ ๔.๔ วช.อนุโลมให้
สามารถจัดส่งได้ภายในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

/๖... 



 ๖

 
 ๖.  การแจ้งผลการพิจารณา 
   การจัดสรรงบประมาณวิจัยโครงการเพ่ือการขยายผลตามแนวพระราชดําริ:ทุนวิจัยนวมินทร์  
ประจําปี ๒๕๕๕ วช. จะแจ้งผลให้นักวิจัยทราบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เม่ือ วช. ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

                        (ลงชื่อ)         สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
 


