
 

 
 
 

ประกาศ สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เรื่อง การส่งขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนบัสนุนการวิจยั ภายใต้  

โครงการสนบัสนนุการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจและสังคม  
ประจําปี ๒๕๕๕  

 

************************** 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนการวิจัย โดยคํานึงถึงนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาของประเทศเป็นสําคัญ เพื่อให้การวิจัยที่จัดทําขึ้น สามารถตอบสนองต่อนโยบายและ     
ทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว้ โดยในกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่ วช. จัดทํา ได้มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มาอย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนเพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาประเทศ โดยใช้เป็นกรอบในการ
สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายภายใต้ “โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม” โดยในปี ๒๕๕๕ นี้ วช. เห็นควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ โดยในปีนี้ได้กําหนดรับเป็น Concept paper เพื่อพิจารณากรอบงานก่อนจัดทําเป็น
ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ขอบข่ายการให้ทุน 
โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์    

ในการสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุน
การจัดทําโครงการวิจัยเชิงนโยบาย ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ และมีเป้าหมายให้ผลสําเร็จ
ของการวิจัยสามารถนําไปใช้กําหนดผลักดัน ขยายผล หรือประเมินผลในเชิงนโยบายภายใต้แผนงานที่กําหนด 
เพื่อเป็นคําตอบแก่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในหลากหลายมิติ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มีประเด็นงานวิจัยที่         
ให้ความสําคัญ ๓ เรื่อง คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหารปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการวิจัยที่ให้
การสนับสนุน ๒ แผนงานหลัก คือ 

A แผนการวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ ครอบคลุมใน
ประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และด้านอาหารปลอดภัย  

B แผนงานวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ครอบคลุมใน
ประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม  

 
ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะนําเสนอภายใต้แผนงาน : เป็นการจัดทําโครงการวิจัยเชิงนโยบายที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศตามขอบเขตงานที่กําหนด โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาโครงการวิจัย ที่มี
การขยายผลประเด็นการศึกษาจากองค์ความรู้ที่ได้ดําเนินงานวิจัยมาแล้ว เพื่อนําสู่การศึกษาและวิจัยเพื่อให้
ได้ข้อสรุปจากกรอบการวิจัยในเชิงนโยบาย (การกําหนดนโยบาย การขับเคลื่อนและ/หรือการประเมินผล
นโยบาย) โดยมีพื้นที่หรือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่กว้างขวาง และชัดเจนเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือในการ
ประมวลวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และประเทศ ทั้งนี้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
การวิจัยเฉพาะเรื่อง และการวิจัยเชิงเทคนิค จะไม่อยู่ในขอบข่ายของการสนับสนุนการวิจัยประเภทนี้ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยต้องมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้กับบริบทของ

 

สําเนา 
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 ประเทศ โดยเชื่อมโยงกับผู้กําหนดนโยบายและความต้องการของพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นกระบวนการวิจัย รวมทั้ง
คณะผู้วิจัยต้องมีการประชุมหรือกิจกรรมใดๆ กับผู้กําหนดนโยบายและพื้นที่ก่อนนําเสนองานให้แก่ วช. เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเรื่องดังกล่าว จะได้นําไปใช้ประโยชน์กับผู้เก่ียวข้องดัง Model ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเสนอเป็น concept paper เพื่อพิจารณากรอบงานก่อนเมื่อ วช. พิจารณาเห็นชอบแล้ว    
จึงจะจัดทําเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป 
 
 

  
 

โดยงานวิจัยท่ีจะนําเสนอสามารถเปนโครงการที่เชื่อมโยงประเด็นเหลานี้ในภาพรวม หรือเลือกประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง ในลักษณะของการจัดทํางานวิจัยเชิงนโยบายที่มุงใหคําตอบที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
ตอไปนี้ 

๑) พัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้โครงสร้างภาคการผลิต
และบริการมีความมั่นคงในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ โดยประเด็นที่มุ่งเน้นคือ เรื่องอาหารปลอดภัย 

๒) พัฒนาภาคบริการและท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสาขาบริการที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ พร้อมมุ่งยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ย่ังยืน และการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
 

โดยงานวิจัยท่ีจะนําเสนอสามารถเปนโครงการที่เชื่อมโยงประเด็นเหลานี้ในภาพรวม หรือเลือกประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง ในลักษณะของการจัดทํางานวิจัยเชิงนโยบายที่มุงใหคําตอบที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
ตอไปนี้ 

๑) ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานการนําแนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก โดยเฉพาะ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นต้นแบบ ในการนําไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว 
หรือเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ํา 

 
A แผนงานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลพึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

B แผนงานวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

นโยบาย 
ผู้กําหนดนโยบาย 

กระบวนการวิจัย 

นักวิจัย 

ความต้องการของพื้นที่ 
หน่วยงานในพื้นที่ 

โครงการวิจัย 
ผลการวจิัย วช. ใหการสนับสนุน 
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๒) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร คุ้มครองพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่
เปราะบาง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
๔) การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา จัดระบบข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรม 
๕) ศึกษาวิจัยตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ 

ทั้งนี้ กรอบการศึกษาวิจัย ที่นําเสนอต้องเชื่อมโยงกับแผน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในของประเทศ ที่มีการ
กําหนดไว้ในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจต่อแผน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ใน     
เรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
 

๒. งบประมาณ / ระยะเวลา ดังนี้ 
แผนงาน กรอบวงเงินของโครงการวิจัย 

A แผนงานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

โครงการละไมเกิน 1 ลานบาท 
 

B แผนงานวิจยัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

โครงการละไมเกิน 1 ลานบาท 
 

- ระยะเวลาดําเนินการตัง้แต่อนุมัติ 1 ปี 
 

๓. การเสวนาเครือข่ายและการนําเสนอระดับนโยบาย 
  คณะผู้วิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องมีการร่วมจัดประชุมเสวนาเครือข่ายของโครงการวิจัย (ผู้กําหนด
นโยบายและผู้ใช้ประโยชน์) กับผู้ให้ทุนในระหว่างการดําเนินงานวิจัย เพื่อให้เกิดผลตอบรับของผลการศึกษาที่  
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผู้กําหนดนโยบายและผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและ
ความต้องการ เพื่อผนวกข้อมูลดังกล่าวไว้ในโครงการวิจัย โดยเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น จะได้มีการนําเสนองานแก่
ผู้บริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ระหว่างผู้ให้ทุนและคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนในลําดับต่อไป 
 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธขิอรับทุน 
  ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 
สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์  โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เป็นนักวิจัยที่มีสญัชาติไทย 
  ๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับแผนงานวิจัยที่ขอรับ
การสนับสนุน พร้อมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการจัดทําโครงการวิจัยเชิงนโยบาย 

 ๓) มีหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์ในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและ            
มีประวัติการทํางานและการดําเนินการโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 

 ๔) สามารถอุทศิเวลาในการทาํงานโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรับทุน 
 ๕) เป็นผูม้ีหลกัฐานการทํางานที่มั่นคง 
 ๖) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือผู้บริหารระดับ

สูงสุดของหน่วยงานภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง 
 ๗) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการ

วิจัยจากสํานักงานฯ 
 ๘) ไม่เป็นผู้อยูร่ะหว่างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจากสํานักงานฯ 
 ๙) เป็นผูม้ีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงาน 
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 สําหรับผู้ขอรับทุน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรให้แนบ
หลักฐาน ดังนี้ 

 ๑) สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) ระเบียบหรอืข้อบังคับขององค์กร (ถ้ามี) 
 ๓) หลักฐานอืน่ๆ ที่จําเป็น 
 ในกรณีที่ผู้ขอรับทุน เป็นหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ให้แนบหลักฐานตามที่

สํานักงานกําหนด 
 

๕. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖.  ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนการสนับสนุน 
  ๑) เป็นการวิจัยที่มุ่งสนับสนุนการมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งนี้การสนับสนุนการวิจัยมีเป้าหมายโครงการที่รองรับกับความจําเป็นเร่งด่วนในระดับ
นโยบายหลักของประเทศในรูปแบบโครงการ Top down เป็นการวิจัยในลักษณะการให้คําตอบแก่รัฐบาล เพื่อ
กําหนดนโยบายที่สําคัญของประเทศ หรือการศึกษาผลกระทบจากการนํานโยบายของประเทศไปปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับพ้ืนที่ 

๒)  มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน 
  ๓)  แสดงถึงศักยภาพในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการนําเสนอผู้บริหารระดับนโยบายของ
ประเทศ เพื่อใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย 

๔)  มีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี 
ในกรณีที่ใช้คนหรือสัตว์ เพื่อการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
วิจัยในคน หรือคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลอง
เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของการวิจัย 
 

๗.  เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
  ๑)  ความพร้อมของคณะผู้วิจัย ในการจัดทําโครงการวิจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ มีความเข้าใจในแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่นําเสนอ เพื่อเป็นกรอบการวิจัย โดยสามารถสร้างกระบวนการวิจัยที่เชื่อมโยง
กับความต้องการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

๒)  กรอบงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ คณะผู้วิจัยสามารถเสนอกรอบงานวิจัยได้
สอดคล้องกับประเด็นวิจัยที่ให้ความสําคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  และสามารถแสดงให้เห็นกระบวนงานที่ได้
เชื่อมโยงระหว่างผู้กําหนดนโยบาย และผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

๓)  แสดงผลผลิต (out put) และผลลัพธ์ (out come) ที่จะได้รับจากงานวิจัยได้อย่างชัดเจน 

วช. และ 
คณะทํางานบริหารโครงการ
สนับสนุนการวิจัย ฯ 
เห็นชอบแผนดําเนินงานและ
ขอบเขตงานในปนั้น 

ประกาศเชิญชวนไปยัง  
      หนวยงาน  

         เพื่อใหนักวิจัยจัดสง 
        Concept paper 

พิจารณา Concept paper /  
     เมื่อ Concept ฯ ผาน 

จัดทําขอเสนอ 
โครงการ 

      

    
          คณะทํางานพิจารณา 
              ขอเสนอโครงการ 
             และพิจารณาเนื้อหา ของ 
         โครงการโดยละเอียด 

      นําผลการพิจารณาเสนอ    
            คณะทํางานบริหารฯ เพื่อ 
               ขอความเห็นชอบกอน   
         เขากระบวนการอนุมัติทุน 
     โดย วช. 

พ.ค. 54 พ.ค. –  ก.ค. 54 ก.ค. – ส.ค. 54 ก.ย. 54 ก.ย. – ต.ค. 54 
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  ๔) หลักฐานกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย ผู้กําหนดนโยบาย และหน่วยงาน / พ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ โดยคณะผู้วิจัยมีการแสดงเอกสารถึงข้อตกลงหรือกระบวนการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความสําคัญของโครงการ (ในข้อ ๔) นี้ นักวิจัยส่งหลักฐานให้ วช. ภายหลังได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 
 

๘.  ครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย 
  ๑)  วช. จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างทําครุภัณฑ์เพื่อการ
วิจัยตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  ๒)  ผู้ขอรับทุนจะต้องจัดส่งใบเสนอราคาการจัดซื้อหรือจัดจ้างทําครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยให้ วช. 
พิจารณาพร้อมกับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว   จึงจะดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ 
  ๓)  ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์คืนแก่สํานักงานภายในหกสิบวัน นับต้ังแต่วันสิ้นสุดการวิจัย 
หรือยุติการวิจัยรวมถึงการบอกเลิกสัญญา 
  กรณีที่หน่วยงานของผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีความประสงค์จะขอใช้ครุภัณฑ์ต่อไปเมื่อ
สิ้นสุดการวิจัยแล้ว ให้มีหนังสือขอโอนมอบครุภัณฑ์จาก วช. เพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุต่อไป ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติตามดุลยพินิจของ วช. ในการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นรายกรณี 
 

๙.  การเผยแพร่ผลการวิจัย 
  ๑)  การเผยแพร่ผลการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์
ใดหรือสื่อใดๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ที่ใด ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนก่อนการ
เผยแพร่หรือสาธิตซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” โดยมีตราสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปรากฏให้เห็น
เด่นชัดด้วย และเมื่อลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติให้ระบุข้อความใน กิตติกรรมประกาศเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “This research was supported by National Research Council of Thailand” 
  ๒)  ผู้ให้ทุนมีสิทธินําผลงานวิจัยซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการวิจัย ไม่ว่าที่สําเร็จแล้ว
บางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ หรือนําไปใช้ในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในทางราชการได้ 
 

๑๐. การจัดส่ง concept paper 
๑) คณะผู้วิจัยส่ง concept paper และแบบสรุปประเด็นโครงการที่เป็นภาษาไทยตามแบบ   

แนบท้ายประกาศ จํานวน ๓๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ๒ ชุด ให้  
 
 
 

 
 
 
 

ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๒) คณะผู้ วิจัยต้องจัดทํารายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ กําหนด หากส่งข้อมูล          

ไม่ครบถ้วน วช. ขอสงวนสิทธ์ิ ในการนํา concept paper เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๑๙๖  พหลโยธิน  จตุจักร  กทม. ๑๐๙๐๐ 
 

(โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม) 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

๓) วช. จะนํา concept paper เข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
จะได้เรียนเชิญหัวหน้าโครงการและผู้เกี่ยวข้องมานําเสนอกรอบงานอีกครั้ง โดยหาก concept paper ผ่านการ
พิจารณาในเบื้องต้น ผู้วิจัยต้องจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับเต็ม) ของเรื่องดังกล่าว ส่งให้ วช. ภายใน           
๒ สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับการแจ้งผล ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะได้รับทุนจะต้องผ่านการพิจารณาในส่วนของ 
concept paper การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และขั้นตอนอื่นตามที่ วช. กําหนด 
 

๑๑. ระยะเวลาการพิจารณารับ concept paper 
ขอให้จัดส่ง concept paper และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาตามที่อยู่ข้างต้น ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่     

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการรับ concept paper ที่ส่งทางไปรษณีย์เฉพาะที่มีตราประทับ ณ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เท่านั้น และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๐-
๕๗๔๔, ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๘ ,๔๕๙, ๕๖๙  หรือทางโทรสาร ๐-๒๙๔๐-๕๗๔๔, ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙ 
 

๑๐. การแจ้งผลการพิจารณา 
วช. จะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประมาณเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

                                                                          (ลงชื่อ)                 สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ     
 

 
 

 
 
 
 
 
            

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพร  จิตต์มิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 


