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ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์  

โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
      

 

๑. ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

๒. ความเป็นมา 
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
และขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยมุ่งเน้นการขยาย
ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีกลไกความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคอันประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและทราบปัญหาสำคัญเร่งด่วนของพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีความพร้อมขององค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยในพื้นที่ที่สามารถนำมาจัดการขยายผลเพื่อใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธ ิผล  เครือข ่ายวิจ ัยภ ูม ิภ าค จึง เป ็นหน ่วยงานที ่ม ีความ เหมาะสมในการนำองค ์ความรู ้ 
จากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู ่ผู ้ใช้ประโยชน์ในพื้นที ่ได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้ ฐานความรู้จากการวิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือนำสู่การใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมถึง
สร้างความร่วมมือในการขยายผลองคค์วามรู้การวิจัยให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมทุกเครือข่าย 

๓. คำสำคัญ 
 เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีการรวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจ
ร่วมกัน มีสมาชิกและรูปแบบของการจัดการภายในที่ชัดเจน ลักษณะเครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายภูมิภาค 
เครือข่ายประเภทหน่วยงาน เครือข่ายภาคส่วน (เช่น อุตสาหกรรม) เครือข่ายประเภทเนื้อหา (เช่น เครือข่าย
วิจัยข้าว) เครือข่ายจังหวัด เป็นต้น 

๔. ขอบข่ายการให้ทุนทำกิจกรรม 
 4.๑ มีขอบเขตในการสนับสนุนในลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Area based) โดยการนำผลสำเร็จของงานวิจัย
และนวัตกรรมที่พร้อมใช้ที่สร้างมูลค่าหรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ใน
แง่ของการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ในระดับพ้ืนที่/ภูมิภาค โดยให้มีการเชื่อมโยงกับศูนย์วิจัยชุมชนเพ่ือแสดงให้ เห็นถึงการ
พัฒนาเชิงพ้ืนทีไ่ด้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม (ไม่ใช่การทำวิจัย) 

ก. การสรุปองค์ความรู้ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และพร้อมนำไปถ่ายทอด 
ข. การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิผลสำหรับให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ค. การขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี  
ง. การสร้างวิทยากรถ่ายทอดต่อในพ้ืนที่ 
จ. การรายงานผลสำเร็จในเชิงรายได้/คุณภาพชีวิต 
 
 

/4.๖ ให้เครือข่าย... 

(คู่ฉบับ)  
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4.๒ มุ่งเน้นประเด็นเนื้อหาด้าน การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ โดยกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

4.๓ มุ่งเน้นประโยชน์ในวงกว้างและการให้โอกาสสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน แรงงาน 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาคการผลิตและบริการพ้ืนที่/ชุมชน 

๔.4 สามารถเสนอโครงการที่เป็นการพัฒนานโยบายของพ้ืนที่/ชุมชน โดยการขยายผลองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  

4.๕ ให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคบริหารจัดการประสิทธิผลของโครงการโดยที่เครือข่ายวิจัยภู มิภาค
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนการพิจารณาของ วช. 

4.๖ ให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคมีบทบาทในการสร้างให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยการร่วมเป็นผู้สนับสนุน/
ผู้ร่วมโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

4.๗ ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ที่รับการถ่ายทอดให้สอดคล้องกับวิธีการ/รูปแบบการดำเนินงานของ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในจำนวนที่เหมาะสมที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบได้ และ/หรือพ้ืนที่เกษตรแปลง
ใหญ ่

๔.๘ มีการส่งผลสำเร็จในเชิงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต รายได้ และ/หรือคุณภาพชีวิต เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการและให้ผลสำเร็จพร้อมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ประชาชน 
ชุมชนในพ้ืนที่ 

๔.๙ ให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคเสนอโครงการในขอบเขตดังกล่าวมายังคณะกรรมการที่ วช. ภายใน
วงเงนิงบประมาณ ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ 

4.๑๐ ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) หน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยการร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินการและสนับสนุนใน
โครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

4.๑๐ ให้มีการสร้างศักยภาพในพ้ืนที่ โดยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่
หนว่ยงานในพื้นท่ีให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

4.๑๒ ให้จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น วีดีโอคลิป เพื่อให้นักวิจัยเผยแพร่ในวงกว้างทางสื่อ
ออนไลน์และช่องทางเผยแพร่ของ วช. เช่น Explore 

๕. วัตถุประสงค ์
 เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ถ่ายทอดขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
- 19) ในพ้ืนทีอ่ย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม 

๖. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอขอรับทุนการทำกิจกรรม 
 ๖.๑ เป็นโครงการ/กิจกรรมทีอ่ยู่ในการกำกับดูแลและบริหารของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 
 ๖.๒ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้มีการสะสม
องค์ความรู้ ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปถ่ายทอด/ขยายผล หรือ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงความพร้อมของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา/ทดลอง/ประเมินประสิทธิภาพแล้วว่า 
มีความพร้อมต่อการนำไปถ่ายทอด/ขยายผล (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Basic 
Research) การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วช.จะไมพิ่จารณา) 

/๖.๓ เป็นโครงการ... 
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 ๖.๓ เป็นโครงการ/กิจกรรมทีน่ำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ไปเผยแพร่ (ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จัดนิทรรศการ จัดอบรมสัมมนา สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 
ศูนย์วิจัยชุมชน ฯลฯ) ให้แก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายระดับผู้นำในพ้ืนที่ 
ชุมชน ท้องถิน่ที่สามารถต่อยอด ขยายผล และขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๖.๔ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้ว่าองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่จะเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้งานได้จริง และสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ องค์ความรู้อาจมาจากในศูนย์วิจัยชุมชนที่มีอยู่เดิม 
หรือการขยายผลเป็นศูนย์วิจัยชุมชนใหม่ 
 ๖.๕  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑ โครงการ 

๖.๖ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 ๖.๗ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน โดยจะต้องมีกระบวนการและ
หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการได้มาซึ่งความต้องการเทคโนโลยีนั้นๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดฯ 
และสามารถบูรณาการไปสู่การตลาด/การลดต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การเพิ่มรายได้ เช่น 
แบบสำรวจความต้องการ จดหมายแสดงความต้องการ หรือเอกสารอื่นๆ  
  - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในภาคการผลิต ชุมชน องค์กรเครือข่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)เข้าร่วมการถ่ายทอดขยายผลเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 ๖.๘ เป็นโครงการ/กิจกรรมในประเด็นที่สำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้หลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของพ้ืนที่และสอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นของจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาค  

๗.  ผลผลิตของโครงการ 
 ๗.๑  เครือข่ายการวิจัยมีกระบวนการจัดการความรูก้ารวิจัยที่เป็นประโยชน์กับพ้ืนที่ 
 ๗.๒  มีระบบข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายการวิจัยภูมิภาคตามความต้องการของพื้นที่ 
 ๗.๓  จำนวนองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ถอดมาจากงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีถูกถ่ายทอด/ขยายผล
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีเ่ป็นวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.๔  ต้นแบบ (model)/คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ที่แสดง
ให้เห็นถึงวิธีการหรือขั้นตอนการนำเทคโนโลยีไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่สามารถติดตามประเมินผลได ้
 ๗.๕  รูปแบบการจัดการความรู้และขยายผลเพ่ือการใช้ประโยชน์สู่พ้ืนที่และศูนย์วิจัยชุมชนที่มีความ
พร้อมในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้ 
 ๗.๖  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศจากประเด็นการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 

๘.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน 
 ๘.๑ ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยต้อง
ทำงานหรือมีสังกัดหน่วยงาน สถาบัน ภายในภูมิภาคนั้นๆ 

๘.๒  มีสัญชาติไทย มีถ่ินพำนักถาวรในประเทศไทยและมีหลักฐานการทำงานมั่นคง 
 ๘.๓  มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถจัดการองค์ความรู้การ
วิจัยในการขับเคลื่อนเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๔  มีหลักฐานและ/หรือมีประวัติการทำงานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการทำโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย 

/๘.๕. สามารถ... 
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 ๘.๕  สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการรับทุน 
 ๘.๖  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของ
หน่วยงานภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรบัรอง 
 ๘.๗  เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 

๘.๘  ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 
 

๙.  ลักษณะข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนทำกิจกรรม 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพ่ือการใช้ประโยชน์

นี้ มุ่งเน้นให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการร่วมนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไป
จัดการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ชุมชน สังคมและ
ภาคการผลิตโดยการจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จะให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่มีประเด็นการดำเนินงานสอดรับ/เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
เครือข่ายวิจัยทั้ง ๔ ภูมิภาคและสอดคล้องกับปัญหาสำคัญของประเทศ 
๑๐.  การทำสัญญารับทุนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑๐.๑  พยานฝ่ายผู้รับทุนต้องเป็นคณะนักวิจัยในโครงการหรือพนักงานของรัฐ ในหน่วยงานสังกัด
เดียวกับผู้รับทุน 
 ๑๐.๒  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อกำกับในสัญญารับทุนและเอกสารผนวกทุกหน้าพร้อม
ประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
๑๑.  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
 ผู้รับทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินยื่นต่อผู้ให้ทุน ดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 ๑๑.๒  หนังสือมอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีรับทุนโดยหน่วยงาน) 
 

 ๑๑.๓  สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปิดแยกต่างหาก
จากบัญชีอ่ืน โดยชื่อบัญชีต้องระบุชื่อหน่วยงาน และวงเล็บชื่อโครงการ 
 ๑๑.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐของผู้รับทุน 
 ๑๑.๕  กรณีเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนให้แนบสำเนาบัตรเลขท่ีเสียภาษีของหน่วยงานด้วย 
๑๒.  การเบิกจ่ายเงินทุน 

 การเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๔ งวด โดยแต่ละงวดผู้ให้ทุนจะหักเงินเป็นค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
จำนวนร้อยละ ๕ และมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแต่ละงวด ดังนี้ 
 งวดที่หนึ่ง  เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติทุนฯ ทำสัญญารับทุนฯ 
พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในข้อ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดที่สอง  เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินของโครงการ เมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และคู่มือประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ (ขนาด A5) จำนวน ๘ ชุด 
พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในข้อ ๑๑.๑ – ๑๑.๕ ภายใน ๖ เดือน และรายงานนั้นได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ตรวจสอบฯ และคณะทำงานตรวจรับผลสำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว 

งวดที่สาม  เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือเมื่อผู้รับทุนส่ง (ร่าง) รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย จำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในข้อ ๑๑.๑ – ๑๑.๕  ภายใน  
๑๒ เดือน และ (ร่าง) รายงานนั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบฯ และคณะทำงานตรวจรับผลสำเร็จ 
ของกิจกรรมฯ แล้ว 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนตามความเหมาะสม 
อนึ่ง วช. จะคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ เมื่อผู้รับทุนพ้นจากพันธะหน้าที่ตามสัญญารับทุน 

และส่งรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและคู่มือประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบฯ และคณะทำงานตรวจรับผลสำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว ตามแบบและ
จำนวนที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน 

๑๓.  การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
๑๓.๑  วช. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแนวทางที่ วช . กำหนดโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะ          

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการของ วช.  
๑๓.๒  วช. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัยโดยจะตรวจสอบสถานะ     

การรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย 
๑๓.๓  วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ วช. กำหนด 
๑๓.๔  คำตัดสินของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

๑๔.  การจัดส่งรายงานการดำเนินโครงการและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ผู้รับทุนจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยงข้อง ตามแบบและจำนวนที่

สำนักงานฯ กำหนด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน ดังนี้ 
๑๔.๑  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ (ภาษาไทย) 
๑๔.๒  ร่างรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (ภาษาไทย) 
๑๔.๓  รายงานผลการดำเนินงาน (เย็บเล่ม-เข้าปก) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ แล้ว โดยให้

มีตราของสำนักงานฯ ปรากกฎอยู่ตรงหน้าบนตรงกลางหน้าปก ระบุข้อความบนหน้าปกล่างว่า “ได้รับ
ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” พร้อมสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมทั้ง Compact Disk (CD ; .pdf file) หรือสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำนวน ๒ ชุด 

๑๔.๔  องค์ความรู้ที่มีการจัดระบบความรู้ที่พร้อมสู่การใช้ประโยชน์ หรือคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(เยบ็เล่ม-เข้าปก) ขนาด A5 จำนวน 10 เล่ม (จัดทำเป็นเล่มสี) พร้อมซีดีข้อมูลจำนวน ๒ ชุด 

๑๕.  การส่งข้อเสนอชุดโครงการ 
๑๕.๑  ผู้สมัครจัดทำข้อเสนอชุดโครงการที่เป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด

ครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖ และส่ง
ข้อเสนอชุดโครงการต้นฉบับที่มีการลงนามฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑๐ ชุด และบันทึกข้อเสนอโครงการ           
(MS word) ในรูปแบบ CD จำนวน ๑ ชุด ถึง วช. ตามท่ีอยู่ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย 
            กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ๑๙๖ ชั้น ๔ อาคาร วช. ๔  ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

/๑๕.๒ การส่งเอกสาร... 



6 
 

๑๕.๒  การส่งเอกสารกรณีส่งโดยตนเองให้ส่งภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.) ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องธุรการของกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
และหากส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ทั้งนี้ หากเอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ 

๑๕.๓  วช. ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะดำเนินการ
ทำลายข้อเสนอโครงการดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๑๕.๔  เมื่อได้รับการสนับสนุนทุนฯ จะต้องมีหนังสือนำสง่จากหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๑๕.๕  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ่ ๕๑๗ 

 
 

               ประกาศ ณ วันที่     เมษายน ๒๕๖๓ 
 
               

                                                           (ลงชื่อ)    วิภารัตน์  ดีอ่อง 
   (นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง) 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
                ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

สำเนาถูกต้อง 
 
 

 (นายธีรวัฒน์  บุญสม) 
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 

  ผู้ตรวจ    
  ผู้ทาน     
  ผู้พิมพ์    
  ผู้ร่าง    


