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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
เร่ือง การรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 

------------------------------------------------------ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ 

(คอบช.) ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมท้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน) (สพภ.) จัดทํากรอบการวิจัย เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปา
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 23 กลุมเรื่อง ตามหนวย
บริหารทุน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศ) 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  
1. ขาว 
2. ปาลมน้ํามัน  
3. อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 
4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
5. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ) 
6. สัตวเศรษฐกิจ 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
1. ยางพารา 
2. การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
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 และระบบนเิวศ 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. พลาสติกชีวภาพ 

 
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 

คอบช. จะสนับสนุนการวิจัยภายใตกรอบการวิจัยท่ีแนบทายประกาศนี้ และผลการวิจัยท่ีได
ตองมีเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม
และชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) ท้ังนี้ คอบช. จะใหความสําคัญในดานการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ      
เชิงสังคมและชุมชน เปนหลัก โดยมีตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
ในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน ตลอดจนมี
กลุมเปาหมายชัดเจนท่ีจะนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชน และมีผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย ท้ังนี้ คอบช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเปนรายป         
สําหรับโครงการท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป จะพิจารณาถึงผลสําเร็จในปท่ีไดรับทุนกอนท่ีจะให
การสนับสนุนในปตอไป 

 
๒. เง่ือนไขการเสนอขอเสนอการวิจัย 

ขอเสนอการวิจัยตองมีลักษณะครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้ 
2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบทายประกาศนี้ 
2.2 มีลักษณะเปนแผนงานวิจัย (แบบ คอบช. 1ช) หรอื โครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด) 

ซ่ึงกรณีท่ีเปนแผนงานวิจัยตองประกอบดวย 
2.2.1 ตองมีโครงการวิจัยยอยอยางนอย 2 โครงการท่ีสามารถดําเนินการวิจัย 

ในปแรกท่ีเสนอขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยยอย โปรดระบุรายละเอียดตาง ๆ ท่ีชัดเจน หรือเปน

แนวคิดในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายของแผนงานวิจัย 
2.2.3 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถ

วัดไดจริง 
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหวางหนวยงาน

หรือมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงและนําไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 
2.4 งบประมาณท่ีเสนอขอตองมีรายละเอียดคาใชจายเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

และเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัย 
2.5 ขอเสนอการวิจัยหรือสวนใดสวนหนึ่งของขอเสนอการวิจัยนี้ ตองไมอยูในขอเสนอ 

การวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนวิจัยอ่ืน 
กรณีมีการตอยอดจากงานวิจัยเดิมตองแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหวางงานเดิม

และงานใหม และตองมีหนังสือยินยอมจากหนวยงานเจาของผลงานเดิมใหนักวิจัยนําทรัพยสินทางปญญาจาก
การวิจัยมาดําเนินการวิจัยตอยอด หากตรวจพบวาขอเสนอการวิจัยดังกลาวไดรับทุนซํ้าซอนหรือมีการ
ดําเนินการวิจัยมาแลว คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน  
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2.6 กรณีโครงการวิจัยท่ีเปนการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยรวม (Co-funding) ซ่ึงไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง จากหนวยงานอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกลาว
โดยระบุงบประมาณในแตละรายการในขอเสนอการวิจัย พรอมท้ังแสดงหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น ๆ 

2.7 กรณีแผนงานวิจัย ผูอํานวยการแผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดเพียง
โครงการวิจัยยอยเดียวเทานั้น 

2.8 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวม
ทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจัยใหครบถวน 

2.9 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐท่ีผูอํานวยการ
แผนงานสังกัดอยู หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและรับรอง  
(ตามแบบ คอบช. 1ช ขอ 20) 

 สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการยอย ระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือ
เทียบเทาของภาคเอกชนตองใหความเห็นชอบและรับรองเชนเดียวกันกับผูอํานวยการแผนงาน (ตามแบบ 
คอบช. 1ย/1ด ขอ 24) 

2.10 ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐท่ีหัวหนา
โครงการสังกัดอยู หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชนใหความเห็นชอบและรับรอง  
(ตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ขอ 24) 

 
3. คุณสมบัติของผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 

ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคล โดยมี
ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 มีสัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานม่ันคง 
3.2 มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ 
3.3 มีความรูความสามารถเปนอยางดีในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับการวิจัยในขอเสนอ

การวิจัยท่ีขอรับทุน มีศักยภาพ ความพรอมดานวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ 
3.4 สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุนรวมท้ังสามารถ

ดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ 
3.5 เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจยัตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
3.6  ท้ังนี้กรณีอยูนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ท่ี คอบช. กําหนด 
 
4. การพิจารณาขอเสนอการวิจัย 

4.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะขอเสนอการวิจัยท่ีลงทะเบียนผานระบบ 

National Research Management System (NRMS) (เว็บไซต www.nrms.go.th) ท่ีลงทะเบียนตรง

ตามกลุมเรื่องท่ีระบุในเลมขอเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการสงขอเสนอการวิจัยท่ีสมบูรณภายในเวลาท่ี

กําหนด พรอมท้ังสงเลมขอเสนอการวิจัยตามจํานวนและทันในเวลาท่ีกําหนด 

4.2 พิจารณาขอเสนอการวิจัยตามแนวทางท่ี คอบช. กําหนด โดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิเปน

คณะผูตรวจสอบทางวิชาการ  
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4.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบ 
การรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัย ท้ังนี้นักวิจัยทุกคนในโครงการ/แผนงานตอง
ไมติดคางการสงรายงานการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ปงบประมาณ 2551 – 2558 
และกรณีติดคางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2559 – 2560 ใหนักวิจัยจัดทําหนังสือรับรอง
ศักยภาพตนเอง 

ท้ังนี้ เ พ่ือประโยชนของนักวิจัยและอํานวยความสะดวกตอคณะผูทรงคุณวุฒิใน 
การพิจารณาผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมท้ังสะดวกในการติดตอประสานงาน ขอใหนักวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลในประวัตินักวิจัยและขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในฐานขอมูลระบบ NRMS  
ใหเปนปจจุบัน 

4.4 ใหความสําคัญกับขอเสนอการวิจัยท่ีมีการระบุผูใชผลงานวิจัยอยางชัดเจนหรือมีหลัก
ฐานรองรับ 

4.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการบูรณาการขอเสนอการวิจัยเปนแผนงานวิจัยเดียวกันหากขอเสนอ
การวิจัยสามารถบูรณาการทางวิชาการรวมกันได 

4.6 คําตัดสินของ คอบช. ถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 
 

5. การเขียนขอเสนอการวิจัย 
5.1  ดาวนโหลดประกาศรับขอเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยไดท่ีเว็บไซต www.nrct.go.th 

หรือ www.nrms.go.th เพ่ือศึกษาเง่ือนไขการสมัครขอรับทุนวิจัย และรายละเอียดกรอบการวิจัย 
5.2  ดาวนโหลดแบบหนังสือนําสง แบบฟอรมขอเสนอการวิจัย และคูมือการลงทะเบียน 

รวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดท่ีเว็บไซต www.nrms.go.th 
5.3  เขียนขอเสนอการวิจ ัยในแบบเสนอแผนงานวิจ ัย (Research Program) (แบบ 

คอบช. 1ช) สําหรับขอเสนอการวิจัยท่ีเปนแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
(แบบ คอบช. 1ย/1ด) สําหรับขอเสนอการวิจัยท่ีเปนโครงการวิจัยยอยและโครงการวิจัยเดี่ยว โดยจัดทํา
ขอเสนอการวิจัยเปนภาษาไทย ตัวอักษรไทยสารบรรณ (THSarabunPSK) ขนาด 16 
 
6. การสงขอเสนอการวิจัย 

6.1 ลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยท่ีเว็บไซต www.nrms.go.th โดยเลือกกลุมเรื่อง 
การวิจัยท่ีตองการขอรับทุน กรอกขอมูลใหครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ยืนยันการลงทะเบียนสงขอเสนอ
การวิจัยใหสมบูรณ (สถานะ “ขอเสนอการวิจัยท่ีสงไปแลว” ในระบบ NRMS) และแนบไฟลขอเสนอการวิจัย 
ในรูปแบบ MS word และ PDF พรอมไฟลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยระบบ NRMS จะเปดรับลงทะเบียนระหวาง 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เทานั้น หากพนกําหนด คอบช. จะไมรับพิจารณา 

 ท้ังนี้สามารถดาวนโหลด “คูมือการใชงานระบบ NRMS (ทุนมุงเปาและทุน วช.) 
สําหรับนักวิจัย” ไดท่ี URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx 

6.2 หลังจากนักวิจัยไดลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยตามข้ันตอนในขอ 6.1 สมบูรณแลว  
ใหจัดพิมพขอเสนอการวิจัยตามขอ 5.3 โดยมีรายละเอียดครบถวนทุกขอและมีเนื้อหาตรงกับไฟลท่ีแนบ 
(สําหรับกรณีท่ีเปนแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการวิจัยยอยตามท่ีระบุในแผนงาน ใหเย็บรวมกันเปนชุด) 
และสงเอกสารดังนี้ 

  



 
ก-๙ 

 

- หนังสือนําสงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน  

1 ฉบับ 

- เอกสารขอเสนอการวิจัยตนฉบับท่ีมีการลงนามจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของ

หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูอํานวยการแผนงานและหัวหนาโครงการยอย ระดับอธิบดี

หรือเทียบเทาของภาครัฐ หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาของภาคเอกชน และหัวหนาโครงการวิจัย

หรือผูอํานวยการแผนงาน หัวหนาโครงการยอยและนักวิจัยรวมทุกทาน ตองลงนามรับรองในขอเสนอการวิจยั

ใหครบถวน พรอมสําเนา 9 ชุด รวมเปน 10 ชุด 

- แผนบันทึกขอมูลขอเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พรอมไฟลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ จํานวน 2 ชุด  

6.3 การนําสงเอกสารท้ังหมดในขอ 6.2 กรุณาระบุช่ือกลุมเรื่องดานหนาซองเอกสารให
ชัดเจน โดยสามารถนําสงเอกสารไดท้ังทางไปรษณีย หรือนําสงดวยตนเอง ท้ังนี้ เอกสารตองสงถึงหนวย
บริหารทุนตามกลุมเรื่องท่ีเสนอขอรับทุน ภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ดังนี้ 
(รายละเอียดในการจัดสงเอกสารดังภาคผนวก)  

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ประกอบดวย 7 กลุมเรื่อง 
ดังนี้ 1) ขาว 2) ปาลมน้ํามัน 3) อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา  
4) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)  
6) สัตวเศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบดวย 8 กลุมเรื่อง ดังนี้ 1) ยางพารา  
2) การบริหารจัดการการทองเท่ียว 3) โลจิสติกสและโซอุปทาน 4) ออยและน้ําตาล 5) วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 6) มนุษยศาสตร 7) ประชาคมอาเซียน และ 8) การศึกษาและ
สรางสรรคการเรียนรู 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประกอบดวย 2 กลุมเรื่อง ดังนี้ 
1) มันสําปะหลัง และ 2) การคมนาคมขนสงระบบราง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบดวย 2 กลุมเรื่อง ดังนี้ 1) การแพทยและ
สาธารณสุข และ 2) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ประกอบดวย 4 กลุมเรื่อง 
ดังนี้ 1) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4) พลาสติกชีวภาพ 

6.4 คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับขอเสนอการวิจัยท่ีมีรายละเอียดขางตนไมครบถวน และ
คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืนขอเสนอการวิจัยของผูท่ีไมไดรับทุน โดยจะดําเนินการทําลายขอเสนอการวิจัย
ดังกลาว 

 
7. การแจงผลการพิจารณา 

ผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 คอบช. จะประกาศผลการพิจารณาให
นักวิจัยท่ีผานการพิจารณาเบื้องตนทางเว็บไซต www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th 

 
 
  



 
ก-๑๐ 

 

8. การทําสัญญาระหวาง คอบช. กับหนวยงานผูรับทุน 
8.1  กรณีท่ีเปนการวิจัยท่ีใชคนหรือสัตวในการทดลอง จะตองขออนุมัติการดําเนินการวิจัย 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพ่ือประกอบการทําสัญญา 

8.2  กรณีท่ีนักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใชสิ่งมีชีวิตท่ีตัดตอพันธุกรรม (GMO) ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบการทํา
สัญญา 

8.3  กรณีท่ีเปนโครงการความรวมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยตางประเทศ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย  
พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา 

8.4  กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีมีการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ท้ังนี ้
ใหจัดสงสําเนาเอกสารการอนุมัติเพ่ือประกอบการทําสัญญา 

8.5  ใหจัดสงหนังสือรับรองการไมติดคางงานวิจัยของหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยรวม
ทุกคนท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS สําหรับปงบประมาณ 2551 – 2558 และ กรณีติด
คางงานวิจัยในระบบ NRMS ของปงบประมาณ 2559 – 2560 ใหนักวิจัยจัดสงหนังสือรับรองศักยภาพ
ตนเอง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ñù พฤษภาคม 2560 

 
 
 

(ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


