
๑ 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (มิติความม่ันคง) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เกิดกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 
วช. ได้มุ่งเน้นกำรสนับสนุนให้เกิดกำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม มำเข้ำกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีควำมพร้อมก่อนกำรน ำไปถ่ำยทอดขยำยผลเพ่ือพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดท ำ โครงกำรกำรยกระดับศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ มิต ิ
ควำมมั่นคง ประจ ำปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยที่มีควำมพร้อมน ำสู่
กระบวนกำรใช้ประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือมุ่งสู่กำรยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทักษะควำมรู้ 
และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

๒. ขอบข่ายการให้ทุน 

โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยจะต้องเป็นโครงกำรที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้กำรวิจัยและ
กระบวนกำรที่มีควำมพร้อม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยองค์
ควำมรู้กำรวิจัยดังกล่ำวสำมำรถใช้กระบวนกำรเผยแพร่ ขยำยผล ถ่ำยทอด หรือมีรูปแบบกำรส่งต่อให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หรือหน่วยงำนผู้ใช้ประโยชน์ หรือกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับงำน
ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจน มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เป็น
ระบบ สำมำรถประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและกระบวนกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนด้ำน
ควำมมั่นคงอ่ืนๆ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถติดตำมและประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ 
(Impact) ได้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ทั้งในแง่บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย บุคลำกร
ด้ำนควำมมั่นคง และกลุ่มเป้ำหมำยได้ใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้กำรวิจัย ในกำรน ำสู่กำรพัฒนำประเทศด้วย
วิจัยและนวัตกรรม โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ วช. จะให้กำรสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบกำร
จัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ประเด็นเชิงควำมมั่นคงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและ

ควำมพร้อมของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง (คน แผน งบประมำณ ระบบควบคุมบังคับบัญชำ ระบบงำน 
ด้ำนกำรข่ำวกรอง เทคโนโลยี ระบบข้อมูลกลำง (Big Data) ระบบเฝ้ำตรวจและแจ้งเตือนต่ำงๆ) จนสำมำรถมี
ระบบป้องกันประเทศและระบบรักษำควำมมั่นคงภำยในที่ทันสมัยและเหมำะสมกับภูมิสังคมไทย 

๒.๑ การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาระบบ
ป้องกันประเทศ การรักษาความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และมิติพื้นที่ 



๒ 
 

 
 

กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล 
(๑) กำรบูรณำกำรควำมรู้และผลงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของหน่วยงำน 

ด้ำนควำมมั่นคง ในกำรป้องกันและรักษำผลประโยชน์ของประเทศ 
(๒) กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว และด้ำนกำรก่อกำรร้ำยที่มีควำมเชื่อมโยง

ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงเป็นระบบเพ่ือเป็นข้อมูลรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง 
(๓) กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือขจัดควำมขัดแย้งด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนในพื้นท่ีบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 
(๔) กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำนข่ำวที่มีประสิทธิภำพ 

ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
(๑) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ จำกผลกำรวิจัยและ

นวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) 
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา) 

(๒) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัย ที่มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงกำรต้องแสดงหลักฐำน          
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

(๓) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น และวัตถุประสงค์ในกำรน ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรม มำด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ในเรื่องที่เสนอ อำทิ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในประเทศ เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันประเทศ และเป็นกำรเสริมสร้ำงและยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นต้น 

(๔) งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมี
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 

(๕) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ๑๒ เดือน (นับจำกวันท ำสัญญำฯ) 

ผลผลิต 
(๑) มีกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนและ

ศักยภำพของหน่วยงำนควำมมั่นคง ในกำรป้องกันและรักษำผลประโยชน์ของประเทศอย่ำงน้อย ๒ เรื่อง 
(๒) มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำวและด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
(๓) มีกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขจัดควำมขัดแย้งด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในพื้นท่ีบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง  
(๔) มีกำรพัฒนำระบบงำนข่ำวที่มีประสิทธิภำพ 
(๕) มีระบบ/วิธีกำร น ำส่งองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์  
 

เป้าหมาย 
 เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำวัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมทั้งพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภัยพิบัติและนวัตกรรมด้ำนควำมมั่นคง ท ำให้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำยุทโธปกรณ์และ
เทคโนโลยีของประเทศได้ 

๒.๒ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การผลิต พัฒนา และพึ่งพาตนเอง 
ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและ
นวัตกรรมด้านความม่ันคง 



๓ 
 

 
 

กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล 
(๑) กำรบูรณำกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ยุทโธปกรณ์

ด้ำนควำมมั่นคง 
(๒) กำรจัดกำรควำมรู้ระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติและนวัตกรรมด้ำนควำมม่ันคง 
(๓) กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 

ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
(๑) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ จำกผลกำรวิจัยและ

นวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) 
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา) 

(๒) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัย ที่มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงกำรต้องแสดงหลักฐำน          
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

(๓) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น และวัตถุประสงค์ในกำรน ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรม มำด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ในเรื่องที่เสนอ อำทิ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในประเทศ เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันประเทศ และเป็นกำรเสริมสร้ำงและยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นต้น 

(๔) งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมี
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 

(๕) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ๑๒ เดือน (นับจำกวันท ำสัญญำฯ) 

ผลผลิต 
(๑) มีกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและพ่ึงพำตนเองด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ยุทโธปกรณ์ อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง 
(๒) มีระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติและนวัตกรรมด้ำนควำมมั่นคงของประเทศได้รับกำรพัฒนำให้มี

ศักยภำพและพัฒนำมำกยิ่งข้ึน 
(๓) มีระบบ/วิธีกำร น ำส่งองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์    

 เป้าหมาย 
 เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรใช้กระบวนกำรยุติธรรม 
เพ่ือสร้ำงควำมปรองดอง พัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงควำมเท่ำเทียมกัน
ในสังคม รวมทั้งด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกมำใช้มำกยิ่งขึ้น จะท ำให้สังคมมีควำมปลอดภัยและสงบสุข 

กรอบการจัดการความรู้การวิจัยและการขยายผล 
(๑) กำรบูรณำกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือใช้กระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือสร้ำงควำมปรองดอง พัฒนำ

คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 
(๒) กำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ และให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(๓) กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือส่งเสริมกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกมำใช้ 

๒.๓ การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความปรองดอง 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู ่การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 



๔ 

ขอบเขตการจัดการความรู้และการขยายผล 
(๑) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของแนวทำงในกำรจัดกำรควำมรู้ จำกผลกำรวิจัยและ

นวัตกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้เป็นองค์ควำมรู้ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำใจ เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Basic research) 
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วช. จะไม่พิจารณา) 

(๒) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัย ที่มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลขึ้น โดยผู้เสนอโครงกำรต้องแสดงหลักฐำน 
ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

(๓) เป็นโครงกำรที่แสดงควำมชัดเจนของเหตุผลควำมจ ำเป็น และวัตถุประสงค์ในกำรน ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรม มำด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ในเรื่องที่เสนอ อำทิ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขในประเทศ เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันประเทศ และเป็นกำรเสริมสร้ำงและยกระดับศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นต้น 

(๔) งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องมี
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 

(๕) ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ๑๒ เดือน (นับจำกวันท ำสัญญำฯ) 

ผลผลิต 
(๑) มีกำรน ำผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือสร้ำงควำมปรองดอง 

พัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ มำจัดกำรควำมรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง 
(๒) มีกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศให้มีศักยภำพและพัฒนำมำกยิ่งข้ึน  
(๓) มีกำรใช้กระบวนกำรยุติธรรมในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมเพ่ิมขึ้น 
(๔) มีระบบ/วิธีกำร น ำส่งองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน 
ผู้มีสิทธิขอรับกำรสนับสนุน จะต้องเป็นบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบัน

กำรอุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในกำร
ท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๓.๒ มีศักยภำพ ควำมพร้อม ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณใ์นกำรจัดกำรควำมรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ 
พร้อมทั้งมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติและ 
ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.๓ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำนได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจำก วช. และ ไม่เป็นผู้ติด
ค้ำงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 

๓.๕ สำมำรถให้ข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติม หรือร่วมชี้แจงผลกำรท ำกิจกรรม หรือน ำเสนอองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี ในกำรประชุม/สัมมนำ ที่เก่ียวข้องตำมท่ี วช. ร้องขอ 

๓.๖ ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดี หรือเทียบเท่ำของภำครัฐ ที่ผู้เสนอขอรับทุนสังกัด
อยู่ต้องให้ควำมเห็นชอบ และรับรองกำรด ำเนินงำน 

๓.๖ กำรด ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๓.๗ กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 






