๑

(สาเนา)
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง)
-----------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีหน้ าที่ส าคัญในการส่ งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่ อนและ
ผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนให้
เกิดการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนาไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาให้ แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ
ความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนาสู่การใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
๒. ขอบข่ายการให้ทุน
โครงการที่เสนอขอรับ การสนั บสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้จะต้องเป็น โครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้ จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง เพื่อให้ได้
องค์ความรู้การวิจัยและกระบวนการที่มีความพร้อม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยองค์ความรู้การวิจัยดังกล่าวสามารถใช้กระบวนการเผยแพร่ ขยายผล ถ่ายทอด หรือมี
รูปแบบการส่งต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ หรือกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจน มีขั้นตอน
การดาเนินงานที่เป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและกระบวนการกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง สามารถติดตามและประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ (Impact) ได้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเด็นด้านความมั่นคงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) การจัดการความรู้การวิจัยให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
พร้อมของกองทัพในการพัฒนาระบบป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ และมิติพื้นที่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการความรู้และการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อมของกองทัพ (คน แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี
ระบบข้อมูลกลาง (Big Data) ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่างๆ) จนสามารถมีระบบป้องกันประเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคงภายในที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภูมิสังคมไทย

๒
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. การบูรณาการความรู้และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกัน
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
๒. การจัดการความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการข่าว และด้านการก่อการร้ายที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
๓. บริหารจัดการความรู้การวิจัยเพื่อขจัดความขัดแย้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
๔. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานข่าวที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๑. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของแนวทางในการจัดการความรู้ จากผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจ เข้าถึง และ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (ข้ อ เสนอกิ จ กรรมที่ เ ป็ น การวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
(Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา)
๒. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้ จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๓. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ในการนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม มาดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในเรื่องที่เสนอ อาทิ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ เป็นต้น
๔. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
๕. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
ผลผลิต
๑. มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
ในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการข่าวและด้านการก่อการร้าย
๓. มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขจัดความขัดแย้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
๔. มีการพัฒนาระบบงานข่าวที่มีประสิทธิภาพ
๒) การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การผลิต พัฒนา และพึ่งพาตนเองใน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรม
ด้านความมั่นคง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการความรู้และการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง ทาให้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนายุทโธปกรณ์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้

๓
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. การบูร ณาการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒ นาวัส ดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์
ด้านความมั่นคง
๒. การจัดการความรู้ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง
๓. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๒. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของแนวทางในการจัดการความรู้ จากผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจ เข้าถึง และ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (ข้ อ เสนอกิ จ กรรมที่ เ ป็ น การวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
(Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา)
๒. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๓. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ในการนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม มาดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในเรื่ องที่เสนอ อาทิ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ เป็นต้น
๔. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
๕. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
ผลผลิต
๑. มีการใช้ประโยชน์ ผ ลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาและพึ่งพาตนเองด้านวัส ดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒. มีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพและพัฒนามากยิ่งขึ้น
๓) การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการความรู้และการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการใช้กระบวนการยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเท่าเทียมกั นในสังคม รวมทั้งด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนส่งเสริมการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้
มากยิ่งขึ้น จะทาให้สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข
กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล
๑. การบูรณาการความรู้การวิจัยเพื่อใช้กระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๒. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
๓. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๔. การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้

๔
ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล
๓. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของแนวทางในการจัดการความรู้ จากผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจ เข้าถึง และ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (ข้ อ เสนอกิ จ กรรมที่ เ ป็ น การวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
(Basic research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา)
๒. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสมขององค์ความรู้ จาก
ผลงานวิจัย ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องแสดงหลักฐาน
ความต้องการใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
๓. เป็นโครงการที่แสดงความชัดเจนของเหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ในการนาผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม มาดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในเรื่องที่เสนอ อาทิ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ เป็นต้น
๔. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยต้องมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการดาเนินงาน
๕. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑๒ เดือน (นับจากวันทาสัญญาฯ)
ผลผลิต
๑. มีการนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม มาจัดการความรู้เพื่อใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒. มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศให้มีศักยภาพและพัฒนามากยิ่งขึ้น
๓. มีการใช้กระบวนการยุติธรรมในการลดความเหลื่อมล้าในสังคมเพิ่มขึ้น
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน
ผู้มีสิทธิขอรับ การสนับ สนุน จะต้อ งเป็น บุค ลากรในสัง กัด หน่ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ สถาบัน
การอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยหัวหน้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการ
ทางานด้านการจัดการความรู้
๒. มีศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการจัดการความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ
พร้อมทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ โดยเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม 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
๖. การดาเนินงานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
๗. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.

๕
๔. การพิจารณาข้อเสนอ
๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ดาเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุ
ในข้อเสนอแต่ละมิติการจัดการความรู้การวิจัยฯ และมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
เท่านั้น
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
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๕. 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
๖. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรทุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วช. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
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ผู้อานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

