
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของประเทศ                       
และทนุอดุหนุนการวจิยัของ วช. 

อไุร เชื	อเยน็
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพเิศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)

(โทร. 0-2579-2284)
การสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์แลเทคโนโลยทีี8สําเร็จการศึกษาประจําปี
งบประมาณ 2558 วนัที8 27 มนีาคม 2558  



บทบาท วช. 
จดัทาํนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาติ

จดัทาํแผนงบประมาณการวจิยั และการตดิตามและประเมิน
ผลการวจิยัของประเทศ (รวมทั	งจดัลาํดบัความสําคญังานวจิยัที8
หน่วยงานต่างๆ เสนอของบแผ่นดนิ)

ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิยั รวมทั	งรางวลันักวจิยัและ
สิ8งประดษิฐ์

ให้บริการข้อมูลงานวจิยัต่างๆ  โดย TNRR

















การสนบัสนุนการวจิยัของ วช.
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�การสนบัสนนุทนุวิจยัที�งบประมาณตั�งไวท้ี� วช. 
วช.. พิจารณาขอ้เสนอการวิจยัที�ผา่นหนว่ยงาน

ของนกัวิจยัเอง โดยหนว่ยงานเป็นผูร้วบรวม 

จดัลาํดบัความสาํคญัและสง่ขอ้เสนอการวิจยัผา่น

ระบบ NRPM และสง่ตอ่ใหส้าํนกังบประมาณ
จดัสรรงบประมาณใหห้นว่ยงานโดยตรง



 การสนบัสนนุทนุวิจยัที�งบประมาณตั�งไวท้ี� วช.

�ทุนวจิยัมุ่งเป้า (งบประมาณ 1000 ล้านบาท)
�ทุนวจิยัเร่งด่วน (งบประมาณ 200 ล้านบาท)
�ทุนอื8นๆ เช่น JSPS ทุนวจิยัต่อยอด ทุนวจิยัตาม

ความต้องการของสาขา โครงการพเิศษ



หัวข้องานวิจัยที�สอดรับกับนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวิจัยของชาติ  และแกไ้ข
ปัญหาของชาติทั�งเร่งด่วนและระยะยาว 
ตามกรอบการวิจยัที� วช. กาํหนด

การสง่เสรมิและสนบัสนนุการวิจยั



ผลการวิจยัทีคาดว่าจะไดร้บั
- เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธเ์ป็นรปูธรรม สามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ได้จริง  (เชิงพาณชิย์ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และ
ประโยชน์เชิงสาธารณะ) 

- ตัวชี* วัดแสดงถงึการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธท์ี.
เกดิขึ*นในด้านความคุ้มค่า ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทั*งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 

- มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที.จะนาํผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที.ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธท์ี.
ได้จากงานวิจัย



การจดัทํากรอบการวิจยั 
1. ความรว่มมือจากหน่วยงานใหท้นุ  6 หน่วยงานของ

ประเทศ คือ สกว. สวก. สวทช. สวทน. สวรส และ วช. 
รว่มกนัจดัทํานโยบายยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติและ
กรอบการวิจยั

2. หน่วยวิจยัซึ�งเป็นผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  

3. ผ ูร้บับรกิาร  ผ ูท้ําวิจยั  ผ ูน้ําผลงานไปใชป้ระโยชนร์ว่ม
แสดงความคิดเห็นและกาํหนดกรอบการวิจยัรว่มกนั

� วช. จะนํารา่งกรอบการวิจยัปี 2559 ขึ�น website ของ วช. 
เพื�อใหป้ระชาพิจารณ ์(http://www.nrct.go.th)







ขั �นตอนการให้ทนุ

1. ประกาศรบัข้อเสนอโครงการ
2. พิจารณาข้อเสนอการวิจยั
3. การติดตามประเมินผล



กรอบการวจิัย ประจําปีงบประมาณ 2559
ประกอบดว้ย 3 แผนงาน คอื

1 .  แผนงานส่ง เส ริมและสนับสนุนการวิจัยที8 มุ่ ง เ ป้ า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 24 ประเด็น 
คอบช.
2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยพื	นฐาน การ
วจิัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์
และอุตสาหกรรม
3. แผนงานวจิัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล



แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัที�มุง่เป้าตอบสนอง
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 24 ประเด็น คอบช.

1. ข้าว
2. มนัสําปะหลงั
3. ยางพารา
4. อ้อยและนํ	าตาล
5. ปาล์มนํ	ามนั
6. พชืสวน/พชืไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พชืผกั ไม้ดอกไม้ประดบั)
7. สัตว์เศรษฐกจิ (เช่น กุ้ง โค)
8. พลาสติกชีวภาพ

9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
10. อาหารเพื8อเพิ8มคุณค่าและความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค และการค้า
11. วสัดุอุปกรณ์เครื8องมอืทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
12. เทคโนโลยอีุตสาหกรรมและ SMEs



13. การคมนาคมขนสง่ระบบราง
14. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
15. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
16. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
17. นวตักรรมเพื�อสงัคมและชุมชน
18. ความม ั�นคงและปญัหาชายแดนใต้
19. ประชาคมอาเซยีน 
20. การทอ่งเที�ยว
21. มนุษยศาสตร์
22. การวจิยัพฒันาจติพฤตกิรรมเยาวชนและสงัคมไทย
23. การบรหิารจดัการนํ ?าใหเ้ป็นเอกภาพทกุมติ ิ
24. ส ิ�งแวดลอ้มและการเปลี�ยนแปลง

24.1 สิ�งแวดลอ้มและระบบนเิวศความหลากหลายทางชวีภาพ
24.2 การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
24.3 การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ

แผนงานสง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัที�มุง่เป้าตอบสนอง
ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 24 ประเด็น คอบช. 
(ตอ่)



แผนงานการสง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัพื?นฐาน การ
วจิยัเชงินโยบายและการประยกุตใ์ชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม
ประกอบดว้ย 6 กลุม่เรื#อง

1. เทคโนโลยอีตุสาหกรรมดา้นวสัดนุาโน
2. งานวจิยัผลกระทบการใชแ้รใ่ยหนิและศกึษาวสัดทุดแทน

3. งานวจิยัโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื�องมาจากพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

4. งานวจิยัผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และบคุคลพกิารเพื�อรองรบั
สถานการณ์ในอนาคต
5. งานวจิยับรูณาการเชงินโยบายและเชงิรกุตามขอ้เสนอของสภาวจิยั
แหง่ชาติ
6. งานวจิยัพเิศษและเรง่ดว่นเพื�อแกไ้ขปญัหาเรง่ดว่นของประเทศ



แผนงานวจิยัตอบสนองตอ่นโยบาย/เป้าหมายรฐับาล
ประกอบดว้ย 2 แผนงาน

1. แผนงานวจิยัตอบสนองระเบยีบวาระแหง่ชาติ
           1) Food Valley 
           2) แผนงานวจิยัการขบัเคลื�อนอตุสาหกรรมอาหารครวัไทยสู่
ครวัโลก 
           3) งานวจิยัพลงังานทดแทน 
           4) การพฒันาเทคโนโลยดีา้น IT เพื�อกา้วสูภ่าคเศรษฐกจิ
ดจิติอล (Digital Economy)
           5) การเชื�อมโยงเครอืขา่ยระบบคมนาคมขนสง่
2. แผนงานวจิยัทา้ทายไทย (Thailand Grand Challenges)



NRCT

� nrct.go.th
    ติดตามข่าวทุน
� nrms.go.th
     ส่งขอ้เสนอการวิจยั













1. ประกาศรบัขอ้เสนอโครงการ
                         ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติเรื8อง  
                            การรับข้อเสนอการวจิัยเพื8อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวจิัย
                           ปีงบประมาณ 2559 (คาดว่าจะประกาศประมาณ พฤษภาคม 2558

   - คณุสมบตัิของผูเ้สนอขอรบัทนุ 
   - เงื*อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจยั

- แนวทางและขอบเขตการสนบัสนุนการวจิยั



วช. จะสนบัสนุนการวจิยัภายใตก้รอบการวจิยัที%แนบทา้ยประกาศ (30 พ.ค. 54)
ผลการวจิยัที%ไดต้อ้งมีเป้าหมายของผลผลติและผลลพัธท์ี%เป็นรูปธรรม สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ  (เชิงพาณิชย ์เชิงนโยบาย เชิงวชิาการ และประโยชน์เชิงสาธารณะ) 
มีตวัชี5 วดัที%แสดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบัผลผลติและผลลพัธท์ี%เกดิขึ5นในดา้นความ
คุม้ค่า ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ท ั5งเชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ
มีกลุม่เป้าหมายชดัเจนที%จะนําผลผลติจากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
มีผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที%ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากผลลพัธท์ี%ไดจ้ากงานวจิยั 
วช. จะพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณการวจิยัเป็นรายปี สาํหรบัโครงการที%เสนอขอ
ต่อเนื%องหลายปีจะพจิารณาถงึผลสาํเรจ็ในปีที%ดาํเนินการวจิยัก่อน

แนวทางและขอบเขตการสนบัสนุนการวจิยั



ผูส้นบัสนุนการวจิยั

นกัวจิยั ↔ สาธารณชน

�หุน้ส่วน ในการสรา้งสานฝันใหเ้ป็นจริง
�เครือข่ายวิจยัทีมีทุกภาคส่วน  วิจยั ไม่ใช่เฉพาะนกัวิจยั
�ตอ้งมีวิธีการรบัรูค้วามตอ้งการของสงัคม 
� นาํมาสงัเคราะหเ์ป็นโจทยว์ิจยั
� สงัเคราะหร์่วมกบัหลกัทางวิชาการ

�เมือผลงานวิจยัสาํเร็จ ตอ้งมีวิธีการให้
�สาธารณชนไดร้บัรู ้
�สงัคมใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวิจยันั/น ทั/งรฐั-เอกชน



สนบัสนนุเครอืขา่ยวิจยั
ทั�ง 4 ภาค

งานวิจยัที�มีชมุชนเป็นฐาน / ภมูิภาค



เงื8อนไขการเสนอข้อเสนอการวจิยั
� มีประเด็นวิจยัตามกรอบวิจยั แต่ละกล ุม่เรื�อง

� มี ลัก ษ ณ ะ เ ป็ น แ ผ น ง า น วิ จั ย ที� ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย
โครงการวิจยัยอ่ยที�ม ุง่ไปส ูผ่ลลพัธเ์ดียวกนั

� มีการบรูณาการงานวิจยัระหว่าง 2 หน่วยงานขึ�นไป 
ในลกัษณะสหสาขาวิชาการ 



�มเีป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของการให้
ทุน สามารถนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์

� ส่วนใดส่วนหนึ8งของข้อเสนอการวิจัย ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอ
การวจิัยที8ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนวจิัยอื8น

�หากพบว่าข้อเสนอการวิจัยได้ รับทุนซํ	 าซ้อนหรือมีการ
ดําเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิP ในการยกเลิกการ
สนับสนุน “ ขอเรียกเงนิทุนวจิยัคนื ” 

เงื8อนไขการเสนอข้อเสนอการวจิยั (ต่อ)



�มีการสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่  และนําเสนอผลงานวิจัยใน
ระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ

� ในกรณีที8 เป็นการวิจัยใช้คนหรือสัตว์ทดลองให้มีหนังสือ
รับรองการผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ กาํกบัดูแลทาง
วิจัยของหน่วยงานที8 เ ป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณแล้วแต่กรณี

เงื8อนไขการเสนอข้อเสนอการวจิยั (ต่อ)



�ผู้สนใจสามารถเสนอข้อเสนอการวจิัยได้เพยีง 1 
ข้อเสนอเท่านั	น

�ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาํหนด และแนวทาง
ปฏิบัตทิี8 วช. กาํหนด

เงื8อนไขการเสนอข้อเสนอการวจิยั (ต่อ)



1. มสีัญชาตไิทย  ถิ8นพาํนักถาวรในประเทศไทย  และมี
หลกัฐานการทาํงานมั8นคง

2. มศีักยภาพในการบริหารการวจิัย การบริหารจัดการ
3. ความรู้ความสามารถเป็นอย่างดใีนวทิยาการด้านใดด้านหนึ8ง

เกี8ยวกบัการวจิัย
4.  สามารถปฏิบัตงิานและควบคุมการวจิัยได้ตลอดเวลาการรับ

ทุน และเสร็จทนัเวลาอย่างมคีุณภาพ                                                                               

 คุณสมบัตผิู้เสนอขอรับทุน



5. ผู้บังคบับัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า
ของภาครัฐหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของ
ภาคเอกชน

6. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สําหรับ
โครงการที8ได้รับทุนจาก วช. ซึ8งได้สิ	นสุดเวลาไปแล้ว

7. ไม่เป็นผู้ที8อยู่ระหว่างการรับทุนประเภทใดประเภทหนึ8งจาก  
วช.

8. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวจิัย

   คุณสมบัตขิองผู้เสนอขอรับทุน (ต่อ) 



เป็นผูด้าํเนินการวิจยัด้วยตนเอง

     *  กรณีเป็นผู้อาํนวยการแผนงาน  สามารถเป็น
ผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยัได้ 1  แผน  และสามารถ
เป็นหวัหน้าโครงการวิจยัย่อยได้ 1  โครงการ
     *  กรณีเป็นหวัหน้าโครงการวิจยัย่อย  สามารถ
เป็นได้ไม่เกิน 2  โครงการวิจยัย่อย  เท่านั2นและต้อง
อยู่ต่างแผนงานวิจยักนั

(ต่อ)



2. การพิจารณาข้อเสนอการวิจยั

         วช.  จะพิจารณาข้อเสนอการวิจยัตามแนวทางที*  วช. 
กาํหนด โดยการตั 2งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื*อพิจารณา
และจดัลาํดบัความสาํคญั ซึ*งผูต้รวจสอบมีคณุสมบตัิดงันี2

-   มีความเชี*ยวชาญในสาขาที*เกี*ยวข้องกบัข้อเสนอ
               ข้อเสนอการวิจยั

-   สงักดัหน่วยงานต่างสถาบนักบัผูอ้าํนวยการแผนงาน
    หรือหวัหน้าโครงการวิจยั

(ต่อ)



       หากข้อเสนอโครงการวิจยัสามารถบรูณาการทางวิชาการ
ร่วมกนัได้  วช.  ขอสงวนสิทธิ: ในการบูรณาการข้อเสนอการ
วิจยัดงักล่าว  เป็นแผนงานวิจยัเดียวกนั 

       และคาํตดัสินของ  วช.  ถือว่าเป็นที �สิ� นสดุ



แบบฟอรม์ในการจดัทาํข้อเสนอการวิจยั

แบบฟอรม์สามารถดาวน์โหลดได้ที* www.nrct.go.th

www.nrms.go.th



ประเดน็การพจิารณาแผนงาน
1.  เงื8อนไขข้อเสนอการวจิัย
- ตรงตามกรอบการวจิยัที� วช. กาํหนด - การบูรณาการระหวา่งสาขาวิชาการ
- การสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่
- หลกัฐานรองรับวา่มีผูต้อ้งการผลงานวจิยัหรือผูต้อ้งการผลงานวจิยัใหค้วามร่วมมือ
2.  ความเชื8อมโยงของแผนงานวจิัย
- ชื�อแผนงานวจิยั - ความสาํคญัของที�มาของปัญหา
- ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ - องคป์ระกอบของคณะผูบ้ริหารแผนงานวจิยั
- ความเชื�อมโยงของโครงการวิจยัในแผนงาน 
- แผนการบริหารแผนงานวิจยัและแผนการดาํเนินงาน
3.  ประโยชน์ที8ได้รับจากแผนงานวจิัย 
- ผลผลิต -  ผลลพัธ์ - ผลกระทบ 

การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ



ประเดน็การพจิารณาแผนงาน (ต่อ)

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
     1.  ความสมเหตุสมผลของแผนงานวจิัย (เช่น  ปัจจัยทีเอื�อ และไม่เอื�อต่อ
ความสาํเร็จของโครงการ ขาดโครงการย่อยทีควรจะมีและเป็นส่วนสาํคัญ  มีโครงการ
ย่อยทีไม่จาํเป็นหรือควรปรับปรุง  หรือความสมเหตสุมผลของการจัดสรรงบประมาณแต่
ละโครงการ  เป็นต้น)
      2.  ความซํ	าซ้อนกบัโครงการวจิัยอื8น (ถ้ามีให้ระบุเพือให้นักวิจัยชี�แจ)
      3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
     4.  ความเหมาะสมของงบประมาณเมื8อเทยีบกบัประโยชน์ที8ได้จากงานวจิัย
      5.  ข้อเสนอแนะอื8น ๆ
สรุปผลการพจิารณา  
□  สนบัสนุน (โปรดระบุเหตผุล)
□  สนบัสนุนโดยมีเงื�อนไข ดงันี1
.□ ไม่สนบัสนุน (โปรดระบุเหตผุล)



ประเดน็การพจิารณาโครงการย่อย

1. ปัจจัยการวจิัย  (input) 
-   ความสาํคญัของที�มาของปัญหา
- แนวคิด  ทฤษฎี สมมุติฐานที�มีความเป็นไปได้
-   ความชดัเจนของวตัถุประสงค์
- องคป์ระกอบของคณะผูว้จิยั
-   มีผลการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งและตรวจสอบเอกสารอา้งอิงอยา่งสมบูรณ์
-   สถานที�และอุปกรณ์ในการทาํวจิยั มีความพร้อมและเหมาะสม
 2. กระบวนการวจิัย  (Process)            
- ระบุความเชื�อมโยงขั1นตอนการวจิยัอยา่งสมบูรณ์ ถกูตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์
-  มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย/ีผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย
- ความชดัเจนของตวัชี1วดัความสาํเร็จ
-   มีแผนงาน/แนวทางประเมินความคุม้ค่าของงานวิจยั



ประเดน็การพจิารณาโครงการย่อย

3.  ผลการวจิัย  
-   ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  
-  มีกลุ่มเป้าหมายที�ไดร้ับประโยชน์จากงานวจิยัอยา่งชดัเจน
- ผลสาํเร็จที�คาดวา่จะไดร้ับในแต่ละปีและเมื�อสิ1นสุดโครงการมีความชดัเจน หรือมี
แนวโนม้นาํไปสู่การจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยส์ินทางปัญญา
4. ความเชื8อมโยงระหว่างโครงการย่อยด้วยกนักบัแผนงาน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.  ความสมเหตุสมผลของแผนงานวจิัย 2. ความซํ.าซ้อนกบัโครงการวจิัยอื5น 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 
4.  ความเหมาะสมของงบประมาณเมื5อเทยีบกบัประโยชน์ที5ได้จากงานวจิัย
5. ข้อเสนอแนะอื5นๆ 
สรุปผลการพจิารณา  
□  สนบัสนุน (โปรดระบุเหตผุล)   □  สนบัสนุนโดยมีเงื�อนไข ดงันี1
.□ ไม่สนบัสนุน (โปรดระบุเหตผุล)



ตัวอย่างงานวิจัยที�ประสบผลสาํเร็จ

งานดา้นการศึกษา
การพฒันาชดุฝึกทกัษะการคดิขั5นสูง
สาํหรบัครูเพื%อเพิ%มศกัยภาพในการสอนคิด
วิเคราะหแ์กผู่เ้รยีน 
โดย รศ.ดรนาตยา ปิลนัธนานนท ์และ
คณะมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(มก.) 
(งบประมาณ 2552)  
บรษิทั สาํนกัพมิพแ์ม็ค จาํกดั ไดข้อ
อนุญาตใชล้ขิสทิธิ>ในงานวรรณกรรม เพื%อ
จดัพมิพเ์พื%อการจาํหน่าย 



การตดิตามประเมนิผล

�หน่วยงานนักวิจัยจะทาํสญัญากบัแหล่งทุน
�แบ่งจ่ายเงินเป็นงวด โดยต้องมีรายงาน

ความก้าวหน้า
�ปิดโครงการเมื.อส่งเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์



 

โครงการการศกึษาพัฒนาพรมมิ
เพื�อใช้เป็นสมุนไพรบาํรุงความจาํ
รศ.ดร. กรกนก องิคนินันท์  
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(งบประมาณ 2551)
เป็นผู้รับผิดชอบถ่ายทอด
เทคโนโลยีผลติภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสารสกัดสมุนไพรพรมมใิน
รูปแบบยาเมด็ 
ให้แก่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.



การวิจยั เรือง “รั/วไรส้าย” 
นาวาเอกอนุสรณ ์ยงัคุม้ญาติ 
กองทพัเรือ งบประมาณ 
2551 และ 2552  
บริษทั ล็อกซเล่ย ์จํากดั 
(มหาชน) ไดข้ออนุญาต
พฒันาต่อยอดงานวิจยัใน
การพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบรั/ว
ไรส้ายขนาดใหญ่



การจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปญัญา

�นักวิจัยต้องจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปัญญาก่อน
การตพีิมพ์แผยแพร่

�นกัวิจยัทีไดร้บัทุนจาก วช. วช. จะดาํเนนิการ
จดทะเบยีนให้

ทรัพย์สนิทางปัญญา
ลิขสทิธิ5 สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร
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สอบถามรายละเอยีดเพิ8มเตมิได้ที8

196 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2561-2445  ต่อ 487 - 490 และ

0-2940-5495

โทรสาร 0-2579-4368 , 0-2940-5495

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย
สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.)



จบการนําเสนอ

ขอบคณุค่ะ


