สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการจัดส่งข้อเสนอแผนบูรณาการการวิจัยต้นฉบับ (Hard Copy)
๑. หนั งสื อน ำส่ งข้ อเสนอแผนบู รณำกำรวิ จั ยและนวั ตกรรมของหน่ วยงำนลงนำมโดยผู้ บริ หำรสู งสุ ด
หรือที่ได้รั บมอบหมำย เช่น อธิกำรบดี อธิบดี เป็ นต้น พร้อมแบบสรุปคาของบประมาณแผนบู รณาการวิ จัยและ
นวัตกรรม (แบบ บวน.๑) และ (แบบ บวน.๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่พิมพ์จำกระบบ NRMS จำนวน ๑ ชุด
๒. Concept Proposal ของเป้ำหมำยที่ ๒ ที่ได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ เพื่อจัดทำเป็น
Full Proposal ขอให้ จั ด ท ำเอกสำรชี้ แ จงรำยละเอี ย ดกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตำมเอกสำรหมำยเลข ๑ เพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
๓. กำรจัดทำหน้ำปกแยกตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ (ดังตัวอย่ำงตำมเอกสำรหมำยเลข ๒) ดังนี้
- เป้ำหมำยที่ ๑ จัดทำหน้ำปกสีชมพู
- เป้ำหมำยที่ ๒ จัดทำหน้ำปกสีเขียว
- เป้ำหมำยที่ ๓ จัดทำหน้ำปกสีฟ้ำ
- เป้ำหมำยที่ ๔ จัดทำหน้ำปกสีเหลือง
๔. วันเวลำกำรจัดส่งเอกสำร
- ส่งด้วยตัวเองภายใน เวลา ๑๖.๓๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องประทับตราภายในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕. จำนวนข้อเสนอแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม/สถำนทีจ่ ดั ส่งเอกสำร
ข้อเสนอแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรมพิมพ์จำกระบบ NRMS เท่ำนั้น จานวน ๖ ชุด โดยสำมำรถ
download ได้ที่ http://www.nrms.go.th
๕.๑ เป้าหมายที่ ๒ เป้าหมายที่ ๓ และเป้าหมายที่ ๔ (เฉพาะกลุ่มย่อยที่ ๕.๒ มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัย)
- ส่งเอกสำรด้วยตัวเองได้ที่ อาคาร วช.๔ ชั้น ๑ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๕.๒ เป้าหมายที่ ๑ และเป้าหมายที่ ๔
- ส่งเอกสำรด้วยตัวเองได้ที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๔ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
- ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๖. ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่
๖.๑ ฝ่ายวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๐๕, ๔๐๙ และ ๔๑๐ โทรสำร : ๐ ๒๕๗๙ ๓๙๘๒
E-mail : analyze.parb@nrct.go.th
๖.๒ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
โทรศัพท์ : ๐๘๐ ๖๐๕ ๕๓๖๓ E-mail : srichattra@sti.or.th
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน : ดร.ศรีฉัตรำ ไชยวงค์วิลำน
หมายเหตุ : ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรพิ จ ำรณำเฉพำะข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ที่ ล งทะเบี ย นผ่ ำนระบบ National
Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th และส่ ง เอกสำร
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนดเท่ำนั้น

เอกสารหมายเลข 1
เอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คาแนะนา/อื่นๆ
จากข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/
คาแนะนา/อื่นๆ

รายละเอีดการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ/คาแนะนา/อื่นๆ
เช่น
เช่น
1. ระบุ ห น่ วยงำนที่ นำผลงำนวิจั ย 1. ได้เพิ่มเติม แล้ว ได้แก่ บริษัท ผลิตเสื้อผ้ำ
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
นำโน (ดั ง รำยละเอี ย ดตำมหั ว ข้ อ ที่ 10
หน้ำที่ 2)

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2
(รหัสแผนบูรฯ)

(ตัวอย่างหน้าปก)

เป้าหมายที่ ...........
หน่วยงาน .......................................................................................
แนวทาง ...........................................................................................

หมายเหตุ
เป้าหมายที่ 1 (หน้าปกสีชมพู)
เป้าหมายที่ 2 (หน้าปกสีเขียว)
เป้าหมายที่ 3 (หน้าปกสีฟ้า)
เป้าหมายที่ 4 (หน้าปกสีเหลือง)

กลุ่มเรือ่ งใหญ่............................./ กลุ่มเรื่องย่อย.............................

