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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561

-----------------------------------------------------สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(คอบช.) ได แก สํ า นั กงานกองทุ น สนั บสนุน การวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมแห งชาติ (สวทน.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) (สพภ.) จัดทํากรอบการวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุงเปา
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 23 กลุมเรื่อง ตามหนวย
บริหารทุน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
1. ขาว
2. ปาลมน้ํามัน
3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
5. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
6. สัตวเศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. ยางพารา
2. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
3. โลจิสติกสและโซอุปทาน
4. ออยและน้ําตาล
5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
6. มนุษยศาสตร
7. ประชาคมอาเซียน
8. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1. มันสําปะหลัง
2. การคมนาคมขนสงระบบราง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1. การแพทยและสาธารณสุข
2. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
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สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
1. สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พลาสติกชีวภาพ
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยที่แนบทายประกาศนี้ และผลการวิจัยที่ได
ตองมีเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ทั้งนี้ คอบช. จะใหความสําคัญในดานการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
เชิงสังคมและชุมชน เปนหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจนมี
กลุมเปาหมายชัดเจนที่จะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลั พธ ที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย ทั้ งนี้ คอบช. จะพิจ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย เป น รายป
สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป จะพิจารณาถึงผลสําเร็จในปที่ไดรับทุนกอนที่จะให
การสนับสนุนในปตอไป
๒. เงื่อนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย
ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้
2.2 มีลักษณะเปนแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) หรือ โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด)
ซึ่งกรณีที่เปนแผนงานวิจัยตองประกอบดวย
2.2.1 ต อ งมี โ ครงการวิ จั ย ย อ ยอย า งน อ ย 2 โครงการที่ ส ามารถดํ า เนิ น การวิ จั ย
ในปแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2.2 รายชื่ อโครงการวิจัย ยอย โปรดระบุร ายละเอีย ดตาง ๆ ที่ชัดเจน หรือเปน
แนวคิดในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย
2.2.3 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปที่เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถ
วัดไดจริง
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงาน
หรือมีการดําเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน
2.4 งบประมาณที่เสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย
2.5 ขอเสนอการวิจัย หรื อสว นใดสว นหนึ่ งของข อเสนอการวิจั ยนี้ ตองไมอยูในข อ เสนอ
การวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอื่น
กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิม
และงานใหม และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจาก
การวิ จั ย มาดํ าเนิ น การวิ จั ย ต อ ยอด หากตรวจพบว า ข อ เสนอการวิ จั ย ดั งกล าวไดรั บ ทุ น ซ้ํ าซ อ นหรื อ มี การ
ดําเนินการวิจัยมาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
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2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอื่น ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น ๆ
2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผูอํานวยการแผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดเพียง
โครงการวิจัยยอยเดียวเทานั้น
2.8 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวม
ทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน
2.9 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐที่ผูอํานวยการ
แผนงานสั งกั ดอยู หรื อกรรมการผู จั ดการใหญห รือเทีย บเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและรับรอง
(ตามแบบ คอบช. 1ช ขอ 20)
สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
ตนสั งกั ดของหั วหน าโครงการย อย ระดั บอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญห รื อ
เทียบเทาของภาคเอกชนต องให ความเห็ นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน (ตามแบบ
คอบช. 1ย/1ด ขอ 24)
2.10 ผู บั งคั บ บั ญ ชาสู งสุ ด ของหนว ยงานระดับ อธิบ ดีห รื อเทีย บเทา ของภาครัฐ ที่หั ว หน า
โครงการสั งกั ดอยู หรื อกรรมการผู จัดการใหญหรือเทีย บเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและรับรอง
(ตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ขอ 24)
3. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย
ผู มีสิ ทธิ ขอรั บ ทุ น จะต องเปน บุคลากรในภาครัฐ หรือเอกชนที่มีส ภาพเปน นิติบุคคล โดยมี
ลักษณะ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ
3.3 มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในขอเสนอ
การวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุนรวมทั้งสามารถ
ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ
3.5 เปนผูม ีจรรยาบรรณนักวิจยั ตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.6 ทั้งนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ที่ คอบช. กําหนด
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย
4.1 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการพิ จ ารณาเฉพาะข อ เสนอการวิ จั ย ที่ ล งทะเบี ย นผ า นระบบ
National Research Management System (NRMS) (เว็ บ ไซต www.nrms.go.th) ที่ ล งทะเบี ย นตรง
ตามกลุมเรื่องที่ระบุในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยที่สมบูรณภายในเวลาที่
กําหนด พรอมทั้งสงเลมขอเสนอการวิจัยตามจํานวนและทันในเวลาที่กําหนด
4.2 พิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางที่ คอบช. กําหนด โดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิเปน
คณะผูตรวจสอบทางวิชาการ
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4.3 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการพิ จ ารณาความเหมาะสมของคณะนั ก วิ จั ย โดยจะตรวจสอบ
การรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตอง
ไมติดคางการสงรายงานการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ปงบประมาณ 2551 – 2558
และกรณีติดคางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2559 – 2560 ใหนักวิจัยจัดทําหนังสือรับรอง
ศักยภาพตนเอง
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ข องนั ก วิ จั ย และอํ า นวยความสะดวกต อ คณะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
การพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการ
ปรั บปรุ งข อมู ลในประวั ติ นั กวิ จั ยและข อมู ลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS
ใหเปนปจจุบัน
4.4 ใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจัยที่มีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลัก
ฐานรองรับ
4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเปนแผนงานวิจัยเดียวกันหากขอเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได
4.6 คําตัดสินของ คอบช. ถือวาเปนที่สิ้นสุด
5. การเขียนขอเสนอการวิจัย
5.1 ดาวนโหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดทเี่ ว็บไซต www.nrct.go.th
หรือ www.nrms.go.th เพื่อศึกษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย
5.2 ดาวนโหลดแบบหนังสือนําสง แบบฟอรมขอเสนอการวิจัย และคูมือการลงทะเบียน
รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดที่เว็บไซต www.nrms.go.th
5.3 เขีย นขอ เสนอการวิจ ัย ในแบบเสนอแผนงานวิจ ัย (Research Program) (แบบ
คอบช. 1ช) สําหรับขอเสนอการวิจัยที่เปนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
(แบบ คอบช. 1ย/1ด) สําหรับขอเสนอการวิจัยที่เ ปนโครงการวิจัยย อยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทํา
ขอเสนอการวิจัยเปนภาษาไทย ตัวอักษรไทยสารบรรณ (THSarabunPSK) ขนาด 16
6. การสงขอเสนอการวิจัย
6.1 ลงทะเบี ย นส ง ข อ เสนอการวิ จั ย ที่ เ ว็ บ ไซต www.nrms.go.th โดยเลื อ กกลุ ม เรื่ อ ง
การวิจัยที่ตองการขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอ
การวิจัยใหสมบูรณ (สถานะ “ขอเสนอการวิจัยที่สงไปแลว” ในระบบ NRMS) และแนบไฟลขอเสนอการวิจัย
ในรูปแบบ MS word และ PDF พรอมไฟลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยระบบ NRMS จะเปดรับลงทะเบียนระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เทานั้น หากพนกําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา
ทั้ ง นี้ ส ามารถดาวน โ หลด “คู มื อ การใช ง านระบบ NRMS (ทุ น มุ ง เป า และทุ น วช.)
สําหรับนักวิจัย” ไดที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
6.2 หลังจากนักวิจัยไดลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในขอ 6.1 สมบูรณแลว
ให จั ด พิ มพ ขอเสนอการวิจั ยตามข อ 5.3 โดยมีร ายละเอีย ดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลที่แนบ
(สําหรับกรณีที่เปนแผนงานที่ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามที่ระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกันเปนชุด)
และสงเอกสารดังนี้

ก-๙
- หนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน
1 ฉบับ
- เอกสารข อ เสนอการวิ จั ย ต น ฉบั บ ที่ มี ก ารลงนามจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของ
หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูอํานวยการแผนงานและหัวหนาโครงการยอย ระดับอธิบดี
หรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน และหัวหนาโครงการวิจัย
หรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวมทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจยั
ใหครบถวน พรอมสําเนา 9 ชุด รวมเปน 10 ชุด
- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พรอมไฟลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ชุด
6.3 การนําสงเอกสารทั้งหมดในขอ 6.2 กรุณาระบุชื่อกลุมเรื่องดานหนาซองเอกสารให
ชัดเจน โดยสามารถนําสงเอกสารไดทั้งทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง ทั้งนี้ เอกสารตองสงถึงหน วย
บริ หารทุ น ตามกลุ ม เรื่ องที่ เ สนอขอรั บ ทุ น ภายในวั น ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ดังนี้
(รายละเอียดในการจัดสงเอกสารดังภาคผนวก)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ประกอบดวย 7 กลุมเรื่อง
ดั งนี้ 1) ข า ว 2) ปาล ม น้ํ า มั น 3) อาหารเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และความปลอดภั ย สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภค และการค า
4) สมุ น ไพรไทย อาหารเสริ มและสปา 5) พืช สวน/พืช ไร (เชน ขาวโพด ไมผ ล พืช ผัก ไมดอกไมป ระดั บ )
6) สัตวเศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สํ านั กงานกองทุ นสนับสนุนการวิ จัย ประกอบดวย 8 กลุมเรื่อง ดังนี้ 1) ยางพารา
2) การบริหารจัดการการทองเที่ยว 3) โลจิสติกสและโซอุปทาน 4) ออยและน้ําตาล 5) วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SME) 6) มนุษยศาสตร 7) ประชาคมอาเซียน และ 8) การศึกษาและ
สรางสรรคการเรียนรู
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประกอบดวย 2 กลุมเรื่อง ดังนี้
1) มันสําปะหลัง และ 2) การคมนาคมขนสงระบบราง
สถาบั น วิ จั ยระบบสาธารณสุข ประกอบดวย 2 กลุมเรื่อง ดังนี้ 1) การแพทยและ
สาธารณสุข และ 2) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ประกอบดวย 4 กลุมเรื่อง
ดังนี้ 1) สิ่ งแวดล อม ความหลากหลายทางชีว ภาพ และระบบนิเวศ 2) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4) พลาสติกชีวภาพ
6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับขอเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดขางตนไมครบถวน และ
คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูที่ไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลายขอเสนอการวิจัย
ดังกลาว
7. การแจงผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาให
นักวิจัยที่ผานการพิจารณาเบื้องตนทางเว็บไซต www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

ก-๑๐
8. การทําสัญญาระหวาง คอบช. กับหนวยงานผูรับทุน
8.1 กรณีที่เปนการวิจัยที่ใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัย
จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจั ยของสถาบั นหรื อมหาวิทยาลัย ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุ มัติห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทําสัญญา
8.2 กรณีที่นักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตที่ตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการทํา
สัญญา
8.3 กรณีที่เปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรื อนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตาม
ระเบี ย บสภาวิ จัย แห งชาติ วา ด วยการอนุ ญ าตใหนักวิจัย ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัย ในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
8.4 กรณี เ ป น โครงการวิ จั ย ที่ มี ก ารเข า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพ ให ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้
ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทําสัญญา
8.5 ใหจัดสงหนังสือรับรองการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวม
ทุกคนที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS สําหรับปงบประมาณ 2551 – 2558 และ กรณีติด
คางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2559 – 2560 ใหนักวิจัยจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพ
ตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ ñù พฤษภาคม 2560

(ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

