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             สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ – สวทช. (National Science and 
Technology Development Agency-NSTDA) กอต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ใหเปนหนวยงานลักษณะพิเศษที่มีระบบการบริหารงานที่ไมใชระบบราชการเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานดวยความคลองตัวสูง และเปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญในการเปนแรงผลักดันใหเกิด
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาประเทศและแกไขปญหาของ
ประเทศในยุคนี้

สวทช. มีระบบการบริหารงานและนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนฝายละเทาๆ กัน โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ สวทช. มีนโยบาย
ในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม โดยมี
เปาหมายสูงสุดในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และวิศวกรรมสวนใหญ จะดําเนินการภายใตศูนยแหงชาติทั้งสามศูนย คือ

1. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ – ศช. (National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology- BIOTEC)

2. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ – ศว. (National Metal and Materials Technology 
Center – MTEC)

3. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ – ศอ. (National Electronics and 
Computer Technology Center – NECTEC)

4. สวนงานกลาง (Center Office)

วิสัยทัศน
เปนองคกรที่หมั่นเรียนรู มุงเสริมสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใน

สาขาที่มีความสําคัญยิ่งยวดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

   



พันธกิจ

ในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2534          
ไดกําหนดหนาที่ของ สวทช. ไวดังนี้

1. บริหารกองทุนตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติของคณะกรรมการ
2. ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตางๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการวางเปาหมายนโยบายและจัดทํา

แผนโครงการ และมาตรการตางๆ ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศแลวนําเสนอตอ    
รัฐมนตรี

3. ดําเนินการวิจัย พัฒนาและดําเนินการดานวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรมของภาครัฐบาลภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และสงเสริมความรวมมือในกิจกรรมดานนี้
ระหวางภาครฐับาล ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา ตลอดจนนานาประเทศเพือ่พฒันาประโยชนเชงิพาณิชย

4. ดําเนินการและสนับสนุนการใหบริการ ในการวิเคราะหทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การสอบ
เทียบมาตรฐานและความถูกตองของอุปกรณ การใหบริการขอมูลและการใหคําปรึกษาทางเทคโนโลยี    
และสนับสนุนการใหบริการอื่นๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจนการจัดการ
โครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อใหได
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมและเพื่อเกื้อกูลการสรางเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ

6. ดําเนินการและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

7. กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานและตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

นโยบายสําคัญในป 2547

ดานอาหารและการเกษตร
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาของผลผลิตแกเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชและ

สตัวเศรษฐกจิ เชน ขาวกุง ออย และการแปรรปู เพือ่ใหเกษตรกรทีเ่ปนคนสวนใหญของประเทศไดผลผลิตสูง 
ตนทุนการผลิตลดลง รักษาและใชประโยชนสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย ซึ่งจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมี
ความยั่งยืน

   



ดานเครือขายวิสาหกิจ (Clustering)

เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะตอไปภาคเอกชนซึ่งเปนผูประกอบการจะตองเปนตัวจักรสําคัญ
ในการมสีวนรวมในการพฒันาเทคโนโลยตีางๆ เพือ่ใหมขีดีความสามารถในทางเทคโนโลยมีากขึน้ จงึมอบหมาย
ใหใชอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนแกนนําในการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนและภาคเอกชนผูประกอบการ เพื่อผนึกกําลังกันในการพัฒนาประเทศ

ดานนาโนเทคโนโลยี

เปนที่ชัดเจนวา คลื่นลูกตอไปจากเรื่องไบโอเทคเทคโนโลยี คือ เรื่องนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเปน
เทคโนโลยีในระดับโมเลกุลหรืออนุภาคที่เล็กมาก ขนาดหนึ่งในพันลานเมตร ซึ่งจะสามารถนํามาใชทั้งใน
เรื่องของโลหะและวัสดุเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษตามที่ตองการ ใชในเรื่องการแพทยและสาธารณสุข และ
อื่นๆ อีกมาก ขณะนี้หลายประเทศทั้ง สหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆในยุโรปและเอเชียไดดําเนินการเปน
โครงการขนาดใหญ ประเทศไทยจะรอชาไมไดเชนกันจึงมอบให สวทช. เสนอโครงการเพื่อจัดต้ังเปน    
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติโดยเร็ว

การใหบริการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม

เชิงพานิชย

สวทช. ไดดําเนินกิจกรรมดานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ทั้งในรูปแบบการดําเนินการเองและใหการ
สนับสนุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน โครงการวิจัยของ สวทช. ที่ไดมีการนําไปใชใหเกิดประโยชนใน     
เชิงพาณิชยในอุตสาหกรรมตางๆ แบงออกตามประเภทโครงการที่ดําเนินการไดดังนี้

 การอุดหนุนการวิจัย หมายถึง การใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแกมหาวิทยาลัยเปนผูทําวิจัย
และพัฒนาจนสําเร็จ แลวจึงใหสิทธิเอกชนนําไปใชประโยชน

 โครงการเงินกูดอกเบี้ยตํ่า หมายถึง การใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกเอกชนเพื่อไปทําการวิจัยพัฒนา
หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเอกชนเอง

 การดําเนินการวิจัยเอง หมายถึง สวทช. ทําการวิจัยและพัฒนาเองจนสําเร็จ แลวจึงมอบสิทธิ
การใชประโยชนแกเอกชน

 การรวมวิจัย หมายถึง สวทช. และเอกชนลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดวยกัน จากนั้นเอกชน
จึงนําไปใชประโยชน

 การรับจางวิจัย หมายถึง การที่เอกชนมาวาจางให สวทช. ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ผลประโยชนของเอกชน

   



 การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การออกหนังสือรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
ใหกับบริษัทเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเอกชนสามารถใชเปนหลักฐานสําคัญ
สําหรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% ของคาใชจาย

เชิงสาธารณะประโยชน

โครงการที่จัดต้ังโดย สวทช. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการวิจัย พัฒนาและถายทอดวิทยาศาสตร
เทคโนโลยใีน 3 สาขา คอืภูมปิญญาชาวบาน เกษตรกรรมและอาชพียัง่ยนื และพลงังานยัง่ยนื โดยผสมผสาน  
วิทยาการสมัยใหมเขากับภูมิปญญาทองถิ่นตอมาโครงการไดเปลี่ยนสาขามาสนับสนุน ผลิตภัณฑพื้นบาน 
การจัดการทรัพยากรในชุมชน และเครื่องจักรกลการเกษตร

ลักษณะงานและการใหบริการ
 สนบัสนนุการวจิยั พฒันา วิศวกรรม และการถายทอดวทิยาศาสตรเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาชนบท
 บริการวิชาการและขอสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัยพัฒนาของ สวทช. และศูนยแหงชาติทั้งสาม 
ตลอดจนความรูที่นาสนใจ

 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานการพัฒนาชนบท ผานกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนาและ
การฝกอบรม

   



โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีพลังงาน

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐเพิ่มความสามารถ

และศกัยภาพในการวจิยัและพฒันาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหเกดิการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ
ในภาคการผลติ บรกิาร และครวัเรอืน และคนหาองคความรู เพือ่พฒันาเทคโนโลยใีหประเทศไทยใชพลงังาน
ทดแทนที่มีภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทย เพื่อที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอการพฒันาประเทศตามแนวทางทีไ่ดกาํหนดไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ โดยเนน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงของประเทศ

ขอบเขต

เปนโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน ควรมีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้
- เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อองคความรูใหม
- เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประยุกตใชงานได
- เปนการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับหัวขอวิจัยที่ สวทช. กําหนด

เงื่อนไขการสนับสนุน

1. เพื่อสนับสนุนอาจารย นักวิจัยของหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
2. หนวยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู ควรเปนหนวยงานที่มีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอที่จะ รองรับใหมี

การวิจัยและพัฒนาอยางมีผลจริงจัง และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยให นักวิจัย เชน    
มีเครื่องมือพื้นฐานในการทําวิจัย ฯลฯ

3. เปนผูมีความรูความสามารถในงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมในเทคโนโลยีพลังงานที่ขอทุน
และมีผลงานวิจัย และ/หรือสิ่งตีพิมพจํานวนมากพอสมควร

4. ไมเปนผูบริหารต้ังแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไปในขณะทีรับทุนสนับสนุน
5. นักวิจัยไมติดคางการสงรายงานการวิจัย หรืออยูในระหวางการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใด ๆ 

จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
6. เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป งบประมาณแลวแตความเหมาะสมขึ้นอยู

กับการพิจารณา
7. ผูรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานสรุปการจายเงินตามกําหนดภายใน    

6 เดือน

   



8. โครงการที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแลวจะตองจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ สรุปผลการวิจัย และรายงานสรุปการจายเงิน แลวนําสง สวทช. จํานวน 5 เลม    
ภายใน 3 เดอืนหลังโครงการสิน้สดุเพือ่พจิารณาประเมนิผลการดาํเนนิงานวจิยั และ ปดโครงการ

9. ผูรับทุนจะตองเก็บรักษาหลักฐานการใชเงินในโครงการไมตํ่ากวา 5 ป และเก็บรักษาเกี่ยวกับ   
การวิจัยไมตํ่ากวา 5 ป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

10. หากมีหลักฐานวาโครงการวิจัยไมไดดําเนินการไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือหากมีการ
ดาํเนนิการตอไปจะกอผลเสยีหายอยางใดอยางหนึง่ สวทช. จะขอทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะระงบัทนุวิจัย 
โดยมิตองแจงตอผูรับทุนลวงหนา

11. หากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จัดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร    
ขอมูลวิจัยสูสาธารณชน หรือจัดสัมมนา หัวหนาโครงการวิจัยไดรับการสนับสนุนจะตองยินดี
เขารวมประชาสัมพันธผลงานและ/หรือเขารวมเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาว

เทคโนโลยีหลักที่ใหการสนับสนุน
- พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวลพลังงานลม 

เปนตน
- ระบบการประหยัดพลังงาน เชน เทคโนโลยีทําความเย็นและปรับอากาศ การวิเคราะหและ

แบบจําลองทางคณิตศาสตร การเก็บขอมูล การประเมินทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตร และ
สิ่งแวดลอม

ผลงานที่คาดวาจะไดเม่ือสิ้นสุดโครงการ
1. ผลงานระดับตนแบบ
2. ผลงานเชิงพาณิชย
3. ผลงานทางวิชาการมีสิ่งตีพิมพในวารสารทั้งภายในภูมิภาคและตางประเทศ
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ .... จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี .. หรือเอก

ระยะเวลาการขอรับทุน
ผูสนใจรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยฯ  สามารถสงขอเสนอโครงการฯ ไดตลอดเวลา (ทั้งนี้ กําหนดเวลา

ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ

การพิจารณาเริ่มต้ังแตวันรับขอเสนอโครงการจนถึงอนุมัติโครงการ จะใชเวลาประมาณ 4 เดือน  
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอเสนอโครงการ

   



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะตองยื่นขอเสนอโครงการ ซึ่งจะตองมี   
ขอมูลดังตอไปนี้

1. หนาปก มีรูปแบบดังนี้
(ปกปด)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)
โครงการทุนสนับสนุนดานเทคโนโลยีพลังงาน

รหัสโครงการ..................................................
(สําหรับเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย) ........................................................…..........………......................................………..
 (อังกฤษ) .................................................................……...………............................……….

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) ................................................................................………..................………
          (อังกฤษ) .......................................…...........................................…….........….........

ตําแหนง .………...............................................................................................................……...
ที่ทํางาน ............................................................................………....................................……...

.......................................................................................……….............................……
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ...................................……….............………...
ลายเซ็น ........................................................………………………………………………………..

ชื่อหัวหนาสถาบัน ...................................................................……………………………………………..
ตําแหนง (อธิการบดี ................................................................……………………………………
หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)
ที่ทํางาน ......................................................................……….……...........................…………..

....................................................................................................................……………
โทรศัพท .................................……….. โทรสาร ....................……...........................…………...
ลายเซ็น .......................................................………………………………………………………..

ระยะเวลาของโครงการ ...................……..... ป งบประมาณ .....................………………………........ บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ...................…………………………................................................................
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) ...............................................………………………................................
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น ไม

(ระบุหนวยงานที่ขอดวย) ……....………………

   



2. บทคัดยอ บทคัดยอภาษาไทย ความยาวไมเกิน 1 หนา
ตามดวย Abstract ภาษาอังกฤษ อีกไมเกิน 1 หนา

3. คณะผูวิจัย แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัยทุกทาน แจงชื่อ ตําแหนง สถานที่ทํางาน ที่อยู
ซึ่งติดตอได โทรศัพท โทรสาร ประสบการณ และความชํานาญของทุกทาน เชน

หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจัย
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................………………...........
ตําแหนง………....................................................... คุณวุฒิ……................................................
สถานที่ติดตอ.............................................................................………………...........................
………………………………………………………………...............................…………………….
โทรศัพท …………………....……………………… โทรสาร ……………..………..................……
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ..............................................................……………...................
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) ...........................................……………........
คิดเปน.................................. % ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อ โครงการและ
แหลงทุนสนับสนุน

4. วัตถุประสงค ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง และมีความเหมาะสมกับเปาหมายและกิจกรรมที่จะ
ดาํเนนิการเพือ่ตอบปญหาอะไร จะตองมคีวามเฉพาะเจาะจงเปนรปูธรรม ไมกวางสามารถใชเปนตัวชีวั้ด
ความสําเร็จของโครงการได

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ อธิบายถึงประโยชนหากดําเนินการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค ผลงาน
สามารถนําไปใชประโยชนได

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร อธิบายเปรียบเทียบแนวโนมโดยทําตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาจะมี
ผลดีอยางไรในเชิงเศรษฐศาสตร

7. การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับจากการพัฒนาโครงการนี้ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยี
หรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดีหรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี วิธีการที่มีอยูในปจจุบันอยางไร

8. หลักการเหตุผลและผลงานที่มีมากอน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ โดยบรรยาย 
ผลงานและความรูทีม่มีากอน ทัง้ของนกัวิจยัอืน่ๆและของคณะผูวิจยัชดุนี ้ การตรวจเอกสาร (Literature review) 
เชน ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัโครงการ จาํเปนตองอางแหลงขอมูลใหชดัเจน (เสนอรายการเอกสารอางอิงตอน
ทายของเอกสารเสนอโครงการ)

9. แผนงานวิจัย สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขียนชัดเจนและ
ละเอียดพอสมควรพรอมอางถึงเอกสารที่จําเปน
9.1 กิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการ บรรยายกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยอยางเปน   

ขั้นตอนรวมถึงวิธีการนําขอมูลไปวิเคราะห

   



9.2 ตารางเวลาของกจิกรรมตาง ๆ ใหจดัตารางสรปุแสดงกจิกรรมตาง ๆ ทีจ่ะดาํเนนิการพรอมระบเุวลา
ที่ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ผูรับผิดชอบกิจกรรม

1 2 3 4 1 2 3 4
1. ………………………..
2. ………………………..

ฯลฯ

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ แผนงานที่คาดวาจะเสร็จ
1 1 – 6

7 – 12
2 1 – 6

7 - 12

10. ผูไดรับประโยชนจากโครงการ ชี้แจงวาหากผลงานเปนไปตามที่คาดหมาย ปญหาที่ไดรับการแกไขจะ
กอประโยชนใหแกผูใด หนวยงานใด หรือองคกรหรือบริษัทอุตสาหกรรมใดบาง

11. ความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหระบุบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการฯและ
อธิบายสิ่งที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมจะใหความรวมมือได เชน ใหวัตถุดิบใหใชอุปกรณทดสอบหรือใหใช
สถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน (ตามเอกสารยืนยันความรวมมือ)

12. ความชํานาญของคณะผูวิจัยที่มีอยูแลวและที่ยังตองพัฒนา ระบุกรรมวิธีหรือความชํานาญใดที่
คณะผูวิจัยมีอยู ซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชนแกโครงการ และกรรมวิธี หรือความชํานาญใดที่ยังไมมี
หรือมีไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการจําเปนตองไดรับการฝกฝนหรือไดรับความชวยเหลือจาก       
ผูเชี่ยวชาญในระหวางดําเนินโครงการ ใหระบุชื่อและที่ทํางานของผูเชี่ยวชาญไทยหรือชาวตางประเทศ
ที่เหมาะสม

13. อุปกรณและสถานที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆ ที่คณะผูวิจัยมีอยูทั้งหมดที่
สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาสถานที่ใดตองมีการปรับปรุงอยางไรหรือ
ตองมีการดัดแปลง ซอมแซม เพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไร

   



14. งบประมาณ ใหแสดงรายการงบประมาณ เชน ตารางแสดงงบแตละป และงบประมาณควรเสนอเปน
รายการดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนคณะผูวิจัยเปนรายบุคคล

1.1  ชื่อ ………………………......… (เงินเดือน x 1.50 x เวลาทําวิจัย)
2. คาจางผูชวยนักวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆ

2.1  ชื่อ ……………….......………… เงินเดือน ……………… บาท
วุฒิ ……………………… ประสบการณในการทํางาน …… ป
เวลาทําวิจัย ………… เดือน
(คาตอบแทนและคาจางผูชวยวิจยัและเจาหนาทีอ่ืน่ๆรวมแลวไมควรเกนิ 30% ของงบประมาณรวม)

3. คาครุภัณฑ (ควรแจกแจงรายการ)
ครุภัณฑ

      …………………………………………………………………………………………….…………….
ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการวิจัยฯ ที่ขอการสนับสนุน
…………….……………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………..
ประโยชนของครุภัณฑนี้ที่จะมีตอไปหลังจากโครงการวิจัยฯ
.........……………………………………………………………………………………………………
สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาขอ)
       ไมมีครุภัณฑนี้เลย

   มีครุภัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคียงกัน คือ
ครุภัณฑ           สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน

1. …………………………. …………………………………
2. ………………………….. …………………………………
       ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงานดังนี้
…………………………………………………………………………….…………………………….

4. คาวัสดุ (แจกแจงรายละเอียด)
4.1 (รายละเอียด)

5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาบริหารโครงการ (ตามจริงแตไมเกิน 10% ของงบประมาณรวม ไมรวมคาครุภัณฑซึ่งเปนเงินที่

มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัดอยูหักไว)
รวม   ………………….. บาท

   



แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดสุดทาย

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2. คาจางผูชวยวิจัย
3. คาครุภัณฑ
4. คาวัสดุ
5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติงาน
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาบริหารโครงการ 10%

45%
50%

45%
50%

10%
-

15. เอกสารอางอิง ประกอบดวยชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ 
สํานักพิมพ หรือสถานที่พิมพ ฉบับที่ และเลขหนาที่อางอิง

16. ประวัติคณะผูวิจัย ประวัติเต็มของแตละทานในคณะผูวิจัย (ประกอบดวย คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 
สถานที่ทํางาน ที่อยู ประวัติการศึกษา ปที่จบ สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย ความชํานาญ ผลงานวิจัย       
ผลงานสิ่งตีพิมพ)

วิธีการเสนอโครงการฯ และสถานที่ติดตอ
ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่ :

นางสาวจันทรจรัส ชีวาณิชย
งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1581 โทรสาร 0 2564 7005

แลวจัดสงขอเสนอโครงการฯ จํานวน 5 เลม พรอมจดหมายนําสง มาที่ :

   
ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(โครงการสนับสนุนทุนดานวิจัยเชิงนโยบาย)



โครงการวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาด

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐเพิ่มความสามารถ

และศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดการใชเทคโนโลยีสะอาดอยางมี
ประสิทธิภาพในภาคการผลิต และนักวิจัยไดเขาใจถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเพื่อนําไปสู
งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตร การประยุกตใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงผานการคนควาวิจัย ผลิตงานวิจัยและพัฒนาเบื้องตนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนํา
ไปสูความรวมมือที่ดีระหวาง สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว อันจะเปนการพัฒนา     
ขีดความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ และการบริการ เพื่อยกระดับ
และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมของประเทศ ในการแขงขันในระดับนานาชาติ เพื่อที่จะกอให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ขอบเขต
เปนโครงการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด ควรมีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ  ดังนี้

 เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อองคความรูใหม
 เปนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประยุกตใชงานได
 เปนการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับหัวขอวิจัยที่ สวทช. กําหนด
 เปนเครือขายหลักเพื่อจัดกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด

เงื่อนไขการสนับสนุน
1. เพื่อสนับสนุนอาจารย นักวิจัยของหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
2. หนวยงานทีน่กัวิจยัสงักดั ตองเปนหนวยงานทีม่โีครงสรางพืน้ฐานเพยีงพอทีจ่ะรองรบัใหมกีารวจิยัและ

พฒันาอยางมผีลจรงิจงั และอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยัให เชน มเีครือ่งมอืพืน้ฐานในการทาํวิจัย
3. เปนผูมีความรูความสามารถในงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมในเทคโนโลยีพลังงานที่ขอทุน

และมีผลงานวิจัย และ/หรือสิ่งตีพิมพจํานวนมากพอสมควร
4. ไมเปนผูบริหารต้ังแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไปในขณะที่รับทุนสนับสนุน
5. นักวิจัยไมติดคางการสงรายงานการวิจัย หรืออยูในระหวางการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใดๆ

จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
6. เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป งบประมาณแลวแตความเหมาะสมขึ้นอยู

กับการพิจารณา
7. ผูรบัทนุตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานสรปุการจายเงนิตามกาํหนด 6 เดือน
8. โครงการที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแลวจะตองจัดทํารายงาน        

ฉบับสมบูรณ  สรุปผลการวิจัย และรายงานสรุปการจายเงิน แลวนําสง สวทช.  จํานวน 5 เลม 
ภายใน 3 เดอืนหลังโครงการสิน้สดุ เพือ่พจิารณาประเมนิผลการดาํเนนิงานวจิยัและปดโครงการ

   



9. ผูรับทุนจะตองเก็บรักษาหลักฐานการใชเงินในโครงการไมตํ่ากวา 5 ป และเก็บรักษาเกี่ยวกับ
การวิจัย  ไมตํ่ากวา 5 ป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

10. หากมีหลักฐานวาโครงการวิจัยไมไดดําเนินการไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือหากมีการ
ดําเนินการตอไปจะกอผลเสยีหายอยางใดอยางหนึง่ สวทช. จะขอทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะระงบัทนุ  
โดยมติองแจงตอผูรบัทุนลวงหนา

11. หากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จัดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร    
ขอมูลวิจัยสูสาธารณชน หรือจัดสัมมนา หัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจะตองยินดี
เขารวมประชาสัมพันธผลงานและ/หรือเขารวมเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาว

เทคโนโลยีหลักที่ใหการสนับสนุน
 เปนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและมีความยั่งยืน เปนเทคโนโลยี
ที่กอใหเกิดของเสียนอยลงหรือเกิดของเสียที่ไมเปนพิษ เปนการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่มี     
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา

 เปนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เปนการพฒันาผลติภัณฑใหมหรอืวัสดใุหมทีม่ผีลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยกวาเพือ่ทดแทนวสัดเุกา
 เปนการพัฒนาเทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม
 เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประหยัดวัตถุดิบและทรัพยากร
 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco-Design) หรือ Design for Environment
 Life Cycle Assessment

ผลงานที่คาดวาจะไดเม่ือสิ้นสุดโครงการ
1. ผลงานระดับตนแบบ
2. ผลงานเชิงพาณิชย
3. ผลงานทางวิชาการมีสิ่งตีพิมพในวารสารทั้งภายในภูมิภาคและตางประเทศ
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ เขน จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอก

ระยะเวลาการขอรับทุน
ผูสนใจรับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ สามารถสงขอเสนอโครงการฯ ไดตลอดเวลา (ทั้งนี้ กําหนดเวลา

ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
การพิจารณาตั้งแตวันรับขอเสนอโครงการจนถึงอนุมัติโครงการ ใชเวลาประมาณ 4 เดือน         

ขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอเสนอโครงการ

   



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะตองยื่นขอเสนอโครงการ ซึ่งจะตองมี  
ขอมูลดังตอไปนี้
1. หนาปก มีรูปแบบดังนี้

(ปกปด)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)

โครงการทุนสนับสนุนดานเทคโนโลยีสะอาด

 รหัสโครงการ.........… .…………….…...............
       (สําหรับเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย) ........................................................……………..............………................................
     (อังกฤษ) .................................................................……………..……….............................

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) .........…….......................................................……….................................…
     (อังกฤษ) ..............………...............................................................………............…..........
ตําแหนง .......................................................……..........................................……….........…....
ที่ทํางาน .............................................................……..............................................……….…..

...........................................................................….......................................………....
โทรศัพท ...............……............................... โทรสาร ................……………...............................……….
ลายเซ็น ..........…….............................................…………………………………………………………….

ชื่อหัวหนาสถาบัน ...................................................................……………………………………………..
ตําแหนง (อธิการบดี .......………….......................................................………………………….
หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)
ที่ทํางาน .................….....................................................……….……...........................……….

….....................................................................................................................………
โทรศัพท ............…………....................……….. โทรสาร ................……...……...........................……..
ลายเซ็น .........................……….............................…………………………………………………………
ระยะเวลาของโครงการ ......................... ป          งบประมาณ .........….............………………….... บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ...........…….......................................................................…………………..
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) .............................……................................................………………….
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่นๆ        ไม

เสนอ (ระบุหนวยงานที่ขอดวย) ……....………………

   



2. บทคัดยอ บทคัดยอภาษาไทย ความยาวไมเกิน 1 หนา
ตามดวย Abstract ภาษาอังกฤษ อีกไมเกิน 1 หนา

3. คณะผูวิจัย แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยทุกทาน แจงชื่อ  ตําแหนง
สถานที่ทํางาน ที่อยูซึ่งติดตอได โทรศัพท โทรสาร ประสบการณ และความชํานาญของทุกทาน
เชน

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)................………………...........................................................................
ตําแหนง...................................…..........………..........คุณวุฒิ.....................…….........................
สถานที่ติดตอ.................................………........………................................…............................
…………………………………………………………………………….................................…….
โทรศัพท ……………....………………………… โทรสาร …………….…………..................……
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ....................................……..............………..............................
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) ..………........................……........................
คิดเปน.................................. % ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการแหลงทุน
สนับสนุน ระยะเริ่มตน และสิ้นสุดโครงการ และภาระหนาที่ของทาน เชน เปนหัวหนา     โครงการ
หรือผูรวมวิจัย)

4. วัตถุประสงค เขียนสั้นๆประมาณ 2-5 บรรทัด แตตองใหชัดเจนวาโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม หรือใหเกิดผลทางวิชาการ ซึ่งจะนําไปแกปญหา หรือตอบปญหาอะไร จะตองมีความ
เฉพาะเจาะจง เปนรูปธรรม ไมกวาง และสามารถวัดไดจริง

5. ประโยชนจากโครงการ อธิบายถึงประโยชนหากดําเนินการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค และผูที่จะไดรับ
ผลประโยชนในเชิงพาณิชย  ตลอดจนผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม การแกไขจะกอประโยชนใหแก
ผูใด หนวยงานใด หรือองคกร หรือบริษัทอุตสาหกรรมใดบาง ระบุจํานวนบทความวิจัยที่คาดวาไดจาก
โครงการนี้ โดยอาจเปนในรูปของ conference proceedingหรือ technical report หรือสิ่งตีพิมพใน    
วารสารทั้งตางประเทศและในประเทศ

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร อธิบายวาหากผลงานเปนไปตามที่คาดหมายจะมีผลดีอยางไรใน         
เชิงเศรษฐศาสตร โดยทําตารางเปรียบเทียบระบุเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น คิดเปนเงินที่ประหยัดไดเทาไร 
เปนตน

7. การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับจากการพัฒนาโครงการนี้ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยี
หรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดีหรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี วิธีการที่มีอยูในปจจุบัน

8. หลักการเหตุผลและผลงานที่มีมากอน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ โดยบรรยาย    
ผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอื่นๆและของคณะผูวิจัยชุดนี้ การตรวจเอกสาร (Literature 
review) เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ จําเปนตองอางแหลงขอมูลใหชัดเจน(เสนอรายการเอกสาร
อางอิงตอนทายของเอกสารเสนอโครงการ)

   



9. แผนงานวิจัย สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขียนชัดเจนและ
ละเอียดพอสมควรพรอมอางถึงเอกสารที่จําเปน
9.1 กิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการ บรรยายกิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการทดลอง ทดสอบหรือประดิษฐ 

สรางขึ้น โดยในแตละกิจกรรมจะตองระบุเปาหมายและวิธีทําโดยละเอียด
9.2 ตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ใหจัดตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการพรอมระบุเวลาที่

ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ผูรับผิดชอบกิจกรรม

1 2 3 4 1 2 3 4
1. ………………………..
2. ………………………..

ฯลฯ

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ แผนงานที่คาดวาจะเสร็จ
1 1 – 6

7 – 12
2 1 – 6

7 - 12

10. ความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหระบุบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการและ
อธิบายสิ่งที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมจะใหความรวมมือได เชน ใหวัตถุดิบใหใชอุปกรณ ทดสอบหรือให
ใชสถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน  (ตามเอกสารยืนยันความรวมมือ)

11. ความชํานาญของคณะผูวิจัยที่มีอยูแลวและที่ยังตองพัฒนา ระบุกรรมวิธีหรือความชํานาญใดที่
คณะผูวิจัยมีอยู ซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชนแกโครงการ และกรรมวิธี หรือความชํานาญใด  ที่ยังไมมี
หรือมีไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการจําเปนตองไดรับการฝกฝนหรือไดรับความชวยเหลือจาก     
ผูเชี่ยวชาญในระหวางดําเนินโครงการ ใหระบุชื่อและที่ทํางานของผูเชี่ยวชาญไทยหรือชาวตางประเทศ
ที่เหมาะสม

12. อุปกรณและสถานที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆที่คณะผูวิจัยมีอยูทั้งหมดที่
สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาสถานที่ใดตองมีการปรับปรุงอยางไรหรือ
ตองมีการดัดแปลง ซอมแซมเพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไร

   



13. งบประมาณ ใหแสดงรายการงบประมาณ เชน ตารางแสดงงบแตละป และงบประมาณควรเสนอเปน
รายการดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย (แสดงรายการเปนรายบุคคล)

1.1 ชื่อ ………………………......… (เงินเดือน x 1.50 x เวลาทําวิจัย)
2. คาจางผูชวยนักวิจัย

2.1 ชื่อ ……………….......………… เงินเดือน ……………… บาท
               วุฒิ ……………………… ประสบการณในการทํางาน …… ป

เวลาทําวิจัย ………… เดือน
(คาตอบแทนและคาจางผูชวยวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆรวมแลวไมควรเกิน 30% ของงบประมาณ)

3. คาครุภัณฑ (ควรแจกแจงรายการ)
ครุภัณฑ
…………………………………………………………….…………………………..………….……….
ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการวิจัยฯ ที่ขอการสนับสนุน
…………………………………………………………………………………………………………….
ประโยชนของครุภัณฑนี้ที่จะมีตอไปหลังจากโครงการวิจัยฯ เสร็จสิ้นลง
……………………………………………………………………………..………………………….….
สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาขอ)
     ไมมีครุภัณฑนี้เลย
     มีครุภัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคียงกัน ...
        ครุภัณฑ สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน

1. ………………………….….            …………………………………..…
2. ………………………….. … ….…………………………………..

    ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงานดังนี้
…………………………………………………………………………….……………………………….

4. คาวัสดุ (แจกแจงรายละเอียด)
4.1 (รายละเอียด)

5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาจางวิเคราะหตัวอยาง
9. คาบริหารโครงการ (ตามจริงแตไมเกิน 10% ของงบประมาณรวม ไมรวมคาครุภัณฑ ซึ่งเปนเงินที่
      มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัดอยูหักไว)

รวม  ………………….. บาท

   



แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดสุดทาย

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2. คาจางผูชวยวิจัย
3. คาครุภัณฑ
4. คาวัสดุ
5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติงาน
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาจางวิเคราะหตัวอยาง
9. คาบริหารโครงการ 10%

45%
50%

45%
50%

10%
-

14. เอกสารอางอิง ประกอบดวยชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ 
สํานักพิมพ หรือสถานที่พิมพ ฉบับที่ และเลขหนาที่อางอิง

15. ประวัติคณะผูวิจัย ประวัติเต็มของแตละทานในคณะผูวิจัย (ประกอบดวย คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
สถานทีท่าํงาน ทีอ่ยู ประวัติการศกึษา ปทีจ่บ สาขาทีจ่บ มหาวิทยาลยั ความชาํนาญ วิจยั ผลงานส่ิงตีพิมพ)

16. เอกสารยืนยันความรวมมือกับบริษัทหรืออุตสาหกรรม ในรูปของหนังสือหรือเอกสารแสดงความ
รวมมือ เชน สนใจการใชผลงานที่จะไดจากโครงการ หรือใชวัตถุดิบ หรือสถานที่ หรืออุปกรณหรือ
บุคลากรบางสวนของบริษัท หรืออุตสาหกรรมในการดําเนินงานวิจัย (ถามี)

วิธีการเสนอโครงการฯ และสถานที่ติดตอ
ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่ :

นางสาวจันทรจรัส ชีวาณิชย
งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1581 โทรสาร 0 2564 7005

แลวจัดสงขอเสนอโครงการฯ จํานวน 5 เลม พรอมจดหมายนําสง มาที่ :

   
ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(โครงการสนับสนุนทุนดานวิจัยเชิงนโยบาย)



โครงการวิจัยเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐใหมีความสามารถ

และศักยภาพในการศึกษาเชิงนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะกอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนา
ประเทศ

ขอบเขต
1. เปนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษานโยบาย สถานภาพ แนวทาง และ / หรือมาตรการ

ทางวิทยาศาสตร
2. โครงการควรมีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้

- เปนการศึกษาเพื่อองคความรูใหม
- เปนการศึกษาเพื่อแกปญหา
- เปนการนําผลการศึกษาที่มีอยูแลวไปประยุกตใชแกปญหาจริง

3. หวัขอและวิธีการวจิยัในการศกึษาเชงินโยบายวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี สามารถอาศยัสหวทิยาการ 
(interdisciplinary) หรือศาสตรความรูสาขาใด ๆ ก็ได อาทิ ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร การบริหารการจัดการ เปนตน ซึ่งอธิบายความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจและสังคมมนุษยในลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน
ระดับปจเจกบุคคลหรือระดับกลุมองคกรชุมชน สังคม หรือระดับนานาชาติ และใหผลการ
ศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ

เงื่อนไขการสนับสนุน
1. เพื่อสนับสนุนอาจารย นักวิจัยและหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
2. หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด ตองเปนหนวยงานที่มีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับใหมีการ

วิจยัและพฒันาอยางมผีลจรงิจงั และอาํนวยความสะดวกในการทาํวจิยัใหนกัวิจยั เชน มเีครือ่งมือ
พื้นฐานในการทําวิจัย ฯลฯ

3. เปนผูมีความรูความสามารถในงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมในเทคโนโลยีพลังงานที่ขอทุน
และมีผลงานวิจัย และ / หรือสิ่งตีพิมพจํานวนมากพอสมควร

4. นักวิจัยไมติดคางการสวนรายงานการวิจัย หรืออยูในระหวางการรับทุนสนับสนุนการวิจัยใด ๆ 
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

5. เปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป งบประมาณแลวแตความเหมาะสมขึ้นอยู
กับการพิจารณา

6. ผูรบัทนุตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานสรปุการจายเงนิตามกาํหนดเวลาภายใน 6 เดอืน

   



7. โครงการที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแลวจะตองจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ สรุปผลการวิจัย และรายงานสรุปการจายเงิน แลวนําสง สวทช. จํานวน 5 เลม 
ภายใน 3 เดือนหลังโครงการสิ้นสุด

8. ผูรับทุนจะตองเก็บรักษาหลักฐานการใชเงินในโครงการไมตํ่ากวา 5 ป และเก็บรักษาเกี่ยวกับ
การวิจัยไมตํ่ากวา 5 ป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

9. หากมีหลักฐานวาโครงการวิจัยไมไดดําเนินการไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือหากมีการ
ดาํเนนิการตอไปจะกอผลเสยีหายอยางใดอยางหนึง่ สวทช. จะขอทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะระงบัทนุวิจัย 
โดยมิตองแจงตอผูรับทุนลวงหนา

10. หากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จัดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร    
ขอมูลวิจัยสูสาธารณชน หรือจัดสัมมนา หัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจะตองยินดี
เขารวมประชาสัมพันธผลงานและหรือเขารวมเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาว

ตัวอยางหัวขอโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ
- บทบาทหญิง-ชายในองคกรที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge-Intensive Organization)
- การพัฒนาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรในสังคมไทย
- กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต
- ชองวางดิจิตอล (Digital Divide) กับการพัฒนาชุมชน
- พฤติกรรมของนักวิจัยไทยในบริบททางสังคมที่มีความขัดแยงทางความคิดสูง
- การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในองคกรวิจัยและเทคโนโลยีของรัฐ
- ทัศนคติของคนไทยตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ประวัติศาสตรของภูมิปญญาไทยที่ใชหลักวิทยาศาสตร
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการวิจัยระดับชาติ
- พยากรณแนวโนมความตองการดานกําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานที่คาดวาจะไดเม่ือสิ้นสุดโครงการ
1. ผลงานทางวิชาการมีสิ่งตีพิมพในวารสารทั้งภายในภูมิภาคและตางประเทศ
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ .... จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี .. หรือเอก

ระยะเวลาการขอรับทุน
ผูสนใจรับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ สามารถสงขอเสนอโครงการฯ ไดตลอดเวลา (ทั้งนี้ กําหนดเวลา

ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ
การพิจารณาตั้งแตวันรับขอเสนอโครงการจนถึงอนุมัติโครงการใชเวลาประมาณ 4 เดือน ขึ้นอยูกับ

ความสมบูรณของขอเสนอโครงการ

   



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะตองยื่นขอเสนอโครงการ ซึ่งจะตองมี  
ขอมูลดังตอไปนี้
1. หนาปก มีรูปแบบดังนี้

(ปกปด)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)

โครงการทุนสนับสนุนดานวิจัยเชิงนโยบาย
รหัสโครงการ..................................................

(สําหรับเจาหนาที่)
ชื่อโครงการ (ไทย) ………........................................................…................................................………..

 (อังกฤษ) ....……….............................................................……...............................……….
ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) .........……….........................................................................................………

          (อังกฤษ) ………...........................................................................................….........
ตําแหนง ..........................……….....................................................................................……...
ที่ทํางาน ....................................………...........................................................................……...

...............................................………....................................................................……
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ………................................................………...
ลายเซ็น .........................................………………………………………………………................

ชื่อหัวหนาสถาบัน ...................................................................………………………………………..…….
ตําแหนง (อธิการบดี ............................................................…………………………………....…
หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)
ที่ทํางาน ......................................................................……….……........................………...…..

..................................................................................................................……….……
โทรศัพท .................................……….. โทรสาร ....................……...........................……….…..
ลายเซ็น ......................................................………………………………………………………....

ระยะเวลาของโครงการ .................…………........ ป งบประมาณ ..…………………......................... บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ...............................................................................………………………......
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) .........................................................................………………………......
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น ไม

(ระบุหนวยงานที่ขอดวย) ……....………………
2. บทคัดยอ บทคัดยอภาษาไทย ความยาวไมเกิน 1 หนา

ตามดวย Abstract ภาษาอังกฤษ อีกไมเกิน 1 หนา

   



3. คณะผูวิจัย แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัยทุกทาน แจงชื่อ ตําแหนง สถานที่ทํางาน ที่อยู
ซึ่งติดตอได โทรศัพท โทรสาร ประสบการณ และความชํานาญของทุกทาน เชน

หัวหนาโครงการ/ผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจัย
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................……………..….............................................
ตําแหนง.............................................…......... คุณวุฒิ……………..............................................
สถานที่ติดตอ................................................................................………………..................…....
……………………………………………………………….................................……………….….
โทรศัพท ……………....……………………… โทรสาร ………………...............……………….…
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ..........................................................................……………...….
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) ..................................................……………..
คิดเปน.................................. % ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อ โครงการและ
แหลงทุนสนับสนุน

4. วัตถุประสงค ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง และมีความเหมาะสมกับเปาหมายและกิจกรรมที่จะ
ดาํเนนิการเพือ่ตอบปญหาอะไร จะตองมคีวามเฉพาะเจาะจงเปนรปูธรรม ไมกวางสามารถใชเปนตัวชีวั้ด
ความสําเร็จของโครงการได

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ อธิบายถึงประโยชนหากดําเนินการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค    ผลงาน
สามารถนําไปใชประโยชนได

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร อธิบายเปรียบเทียบแนวโนมโดยทําตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาจะมี
ผลดีอยางไรในเชิงเศรษฐศาสตร

7. การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับจากการพัฒนาโครงการนี้ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยี
หรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดีหรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี วิธีการที่มีอยูในปจจุบันอยางไร

8. หลักการเหตุผลและผลงานที่มีมากอน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ โดยบรรยาย 
ผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอื่นๆและของคณะผูวิจัยชุดนี้  การตรวจเอกสาร 
(Literature review) เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ จําเปนตองอางแหลงขอมูลใหชัดเจน (เสนอราย
การเอกสารอางอิงตอนทายของเอกสารเสนอโครงการ)

9. แผนงานวิจัย สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขียนชัดเจนและ
ละเอียดพอสมควรพรอมอางถึงเอกสารที่จําเปน
9.1 กิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการ บรรยายกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยอยางเปน   

ขั้นตอนรวมถึงวิธีการนําขอมูลไปวิเคราะห
9.2 ตารางเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ใหจัดตารางสรุปแสดงกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการพรอมระบุ

เวลาที่ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

   



กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
1 2 3 4 1 2 3 4

1. ………………………..
2. ………………………..

ฯลฯ

ตารางผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ แผนงานที่คาดวาจะเสร็จ
1 1 – 6

7 – 12
2 1 – 6

7 - 12

10. ผูไดรับประโยชนจากโครงการ ชี้แจงวาหากผลงานเปนไปตามที่คาดหมาย ปญหาที่ไดรับการแกไขจะ
กอประโยชนใหแกผูใด หนวยงานใด หรือองคกรหรือบริษัทอุตสาหกรรมใดบาง

11. ความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหระบุบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการฯ และ
อธิบายสิ่งที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมจะใหความรวมมือได เชน ใหวัตถุดิบใหใชอุปกรณทดสอบหรือใหใช
สถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน (ตามเอกสารยืนยันความรวมมือ)

12. ความชํานาญของคณะผูวิจัยที่มีอยูแลวและที่ยังตองพัฒนา ระบุกรรมวิธีหรือความชํานาญใดที่
คณะผูวิจัยมีอยู ซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชนแกโครงการ และกรรมวิธี หรือความชํานาญใดที่ยังไมมี
หรือมีไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการจําเปนตองไดรับการฝกฝนหรือไดรับความชวยเหลือจาก       
ผูเชี่ยวชาญในระหวางดําเนินโครงการ ใหระบุชื่อและที่ทํางานของผูเชี่ยวชาญไทยหรือชาวตางประเทศ
ที่เหมาะสม

13. อุปกรณและสถานที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆที่คณะผูวิจัยมีอยูทั้งหมดที่
สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาสถานที่ใดตองมีการปรับปรุงอยางไรหรือ
ตองมีการดัดแปลง ซอมแซม เพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไร

14. งบประมาณ ใหแสดงรายการงบประมาณ เชน ตารางแสดงงบแตละป และงบประมาณควรเสนอเปน
รายการดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนคณะผูวิจัยเปนรายบุคคล

1.1  ชื่อ ………………………......… (เงินเดือน x 1.50 x เวลาทําวิจัย)

   



2.   คาจางผูชวยนักวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆ
2.1  ชื่อ ……………….......………… เงินเดือน ……………… บาท
วุฒิ ……………………… ประสบการณในการทํางาน …… ป
เวลาทําวิจัย ………… เดือน
(คาตอบแทนและคาจางผูชวยวิจยัและเจาหนาทีอ่ืน่ๆรวมแลวไมควรเกนิ 30% ของงบประมาณรวม)

3.     คาครุภัณฑ (ควรแจกแจงรายการ)
      ครุภัณฑ
      ………………………………………………………………………………………………………….

ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการวิจัยฯ ที่ขอการสนับสนุน
     …….…………………………………………………………………………………………………….
     ………….……………………………………………………………………………………………….

ประโยชนของครุภัณฑนี้ที่จะมีตอไปหลังจากโครงการวิจัยฯ
…………………………………………………………….........………………………………………

      ……………………………………………………………….………………………………………….
      ………………………………………………………………….………………………………………
    สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาขอ)
             ไมมีครุภัณฑนี้เลย

  มีครุภัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคียงกัน คือ

ครุภัณฑ           สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน
1. …………………………. …………………….………………
2. ………………………….. ……………………………………

             ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงานดังนี้
………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

4. คาวัสดุ (แจกแจงรายละเอียด)
4.1 (รายละเอียด)

5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาบริหารโครงการ (ตามจริงแตไมเกิน 10% ของงบประมาณรวม ไมรวมคาครุภัณฑซึ่งเปนเงินที่
     มหาวิทยาลัยที่นักวิจัยสังกัดอยูหักไว)

รวม   ………………….. บาท

   



แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดสุดทาย

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2. คาจางผูชวยวิจัย
3. คาครุภัณฑ
4. คาวัสดุ
5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติงาน
6. คาจัดหาขอมูล
7. คาทํารายงาน
8. คาบริหารโครงการ 10%

45%
50%

45%
50%

10%
-

9. เอกสารอางอิง ประกอบดวยชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ หรือชื่อบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ 
สํานักพิมพ หรือสถานที่พิมพ ฉบับที่ และเลขหนาที่อางอิง

10. ประวัติคณะผูวิจัย ประวัติเต็มของแตละทานในคณะผูวิจัย (ประกอบดวย คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 
สถานที่ทํางาน ที่อยู ประวัติการศึกษา ปที่จบ สาขาที่จบ มหาวิทยาลัย ความชํานาญ ผลงานวิจัย     
ผลงานสิ่งตีพิมพ)

วิธีการเสนอโครงการฯ และสถานที่ติดตอ
ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่ :

นางสาวจันทรจรัส ชีวาณิชย
งานประสานงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ฝายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1581 โทรสาร 0 2564 7005

แลวจัดสงขอเสนอโครงการฯ จํานวน 5 เลม พรอมจดหมายนําสง มาที่ :

   
ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(โครงการสนับสนุนทุนดานวิจัยเชิงนโยบาย)



ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชนบท

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําวิทยาการ 

การจัดการสมัยใหมประสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
- เพื่อใหเกิดการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

เพื่อยกระดับความเปนอยูและคุณภาพที่ดี

ขอบเขตการสนับสนุน
1) งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคประกอบหลักโดยผสมผสานกับ

องคประกอบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น
2) ควรเปนเทคโนโลยีที่เปนที่สนใจ และเปนความตองการของชุมชนในทองถิ่นสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
3) กระบวนการวิจัยและพัฒนาควรเนนใหเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมของชุมชน
4) ควรเปนเทคโนโลยีที่มุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขการสนับสนุน
1) ระยะเวลาดําเนินโครงการไมควรเกิน 2 ป (หากเกิน 2 ป ขึ้นอยูกับการพิจารณาของสวทช.)
2) ผูขอรับทุนจะตองเปนอาจารยหรือนักวิจัยในหนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐ
3) หนวยงานตนสังกัดตองมีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับใหมีการวิจัย พัฒนาวิศวกรรม 

และถายทอดเทคโนโลยี
4) มีการประสานงาน/ถายทอดผลการดําเนินงานแกองคกร/ชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการ

เพิ่มศักยภาพขององคกรเหลานั้นใหสามารถนําผลการวิจัย/พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีไป
ใชประโยชนหรือนําไปประยุกตใชในชุมชนตนเองตอไป

ประเภทการใหทุน
1) ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
2) ประเภทสิ่งประดิษฐ / กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
3) ประเภทการถายทอดเทคโนโลยี : การจัดประชุมสัมมนา/ ฝกอบรม

   



ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
สาขาการใหทุน

การใหทุนสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชนบทแบงสาขาที่จะใหการสนับสนุนใน
ระหวางป 2545 - 2549 ดังนี้

- ผลิตภัณฑพ้ืนบาน : ครอบคลุมเทคโนโลยีพื้นฐานตางๆ สําหรับการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหได
มาตรฐาน Good Hygiene Practice (GHP) หรือคุณภาพ/มาตรฐานอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับของ 
ผูบริโภค ตัวอยางเชน การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณสําหรับการผลิตหรือการตรวจสอบคุณภาพ
ผลติภัณฑ การพฒันารปูแบบหรอืกระบวนการผลติแบบพืน้บานเพือ่ใหไดมาตรฐาน GHP เปนตน

- การจดัการทรพัยากรในชมุชน : ครอบคลมุการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยเีพือ่ใชในการบริหาร   
จัดการทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดปญหาการขัดแยงหรือแยงชิง
ทรัพยากร หรือการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

- เครื่องจักรกลการเกษตร : ครอบคลุมการประดิษฐหรือพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ
เครื่องทุนแรงสําหรับการประกอบอาชีพทุกประเภท

วิธีการเสนอขอเสนอโครงการ
ผูสนใจเสนอโครงการวิจัย พัฒนา วิศวกรรม และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก 

สวทช. จะตองสงขอเสนอโครงการจํานวน 3 ฉบับ พรอมดิสเก็ตต
สงมาที่ :

   
ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(โครงการสนับสนุนทุนดานวิจัยเชิงนโยบาย)
หรือติดตอสอบถาม ไดที่ :
คุณอุไรวรรณ ปรางอุดมทรัพย
โทรศัพท 0 2564 7000 ตอ 1582
โทรสาร  0 2564 7005
E-mail: uraipan@nstda.or.th



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จะตองยื่นขอเสนอโครงการจํานวน 3 ชุด 
และมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หนาปก มีรูปแบบดังนี้

(ปกปด)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)

การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชนบท
ประเภทงานวิจัยและพัฒนา

รหัสโครงการ..................................................
(สําหรับเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย) ...........................................………...........….......................….......................………..
 (อังกฤษ) ...............................................………................……...…..........................……….

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) ..................................................………...............…..............................………
            (อังกฤษ) ....................................................……........….....….....................….........

ตําแหนง ..............................................................................………..........…....................……...
ที่ทํางาน .....................................................................................................………..........……...
ที่อยู ….................................................................................................................………...….…
โทรศัพท .............................................. โทรสาร .................................................……………….
ลายเซ็น .......................................................………………………………………………………..

ชื่อหัวหนาสถาบัน ...................................................................……………………………………….…….
ตําแหนง................................................................…………………………………………………
ที่ทํางาน ......................................................................……….…….........................……….…..
โทรศัพท .................................……….. โทรสาร ……....................……...........................……..
ลายเซ็น .....................................................………………………………………………………...

ระยะเวลาของโครงการ ......................... ป งบประมาณ .............…………………………….............. บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ................................................................................………………………....
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) .............................................................................……………………….
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น ไม

(ระบุหนวยงานที่ขอดวย) ……....………………
หมายเหตุ : หัวหนาสถาบัน/องคกร ที่จะลงนามในหนาปกควรเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบัน หรือองคกร

ที่สามารถรับผิดชอบโครงการได เชน อธิการบดี หรือประธานองคกร หรืออื่น ๆ ที่เทียบเทา

   



2. สารบัญ
3. คณะผูดําเนินงาน แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ หรือผูชวยดําเนินงานแตละทาน 

และความรับผิดชอบในโครงการ โดยเทียบวางานทั้งหมดของโครงการ = 100% เพื่อความสะดวกใน
การคํานวณคาตอบแทนในภายหลัง ดังตัวอยางตอไปนี้

หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูชวยดําเนินงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................…………………........................
ตําแหนง..........................……........................... คุณวุฒิ……………...................….....................
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ......................................................………………...….................
สถานที่ติดตอ...............................................................................................…………………......
โทรศัพท ……………....……………………… โทรสาร ……………….......……………........….…
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุรายละเอียดของงาน) ...........................………………....
คิดเปน.................................. % ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการและ
แหลงทุนสนับสนุน ระยะเวลาการดําเนินโครงการและภาระหนาที่ เชน เปนหัวหนาโครงการ หรือ 
ผูรวมวิจัย)

4. บทคัดยอ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกินภาษาละ 1 หนา ระบุคําสําคัญโดยเนื้อหา
จะตองแสดงใหเห็นภาพรวมของโครงการในลักษณะยอและกะทัดรัด ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ 
ขอบเขตของการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

5. หลกัการเหตผุลและผลงานทีม่มีากอน อธิบายหลกัการและเหตผุลทีเ่สนอโครงการ โดยอางแหลงขอมูล
ใหชัดเจน โดยบรรยายผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอื่นและของคณะผูวิจัยชุดนี้ และ
อธิบายวิเคราะหเชือ่มโยงใหเหน็ความสาํคญัของปญหาทีน่าํมาสูการเสนอโครงการ และเปรยีบเทียบความ
แตกตางของผลงาน/ความรูที่มีมากอนกับการศึกษาในโครงการนี้ (พรอมทั้งเสนอรายการเอกสารอางอิง
ตอนทายขอเสนอโครงการ ในกรณีที่ผูวิจัยไมมีความชัดเจนในปญหา สามารถทําการศึกษาปญหาเพื่อ
ทําใหสมมติฐานของปญหามีน้ําหนักมากขึ้น การเขียนหัวขอนี้สําคัญและควรลงอางอิงรายละเอียดเชิง
ตัวเลข ผูวิจัยสามารถขอทุนสนับสนุนจาก สวทช. ไดกอนลงมือทําโครงการใหญ

6. วัตถุประสงคของโครงการ ควรเขียนสั้นๆ และเปนรูปธรรมสามารถวัดได 2-5 บรรทัดใหชัดเจนวา
โครงการมุงทีจ่ะศึกษาวจิยัเรือ่งอะไร จะกอใหเกดิผลงานอะไร ซึง่จะนาํไปแกปญหาหรอืตอบปญหาอะไร

7. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาโครงการวิจัยสามารถกอใหเกิดผล
กระทบดานเศรษฐกิจอยางไร เชน กอนที่จะมีโครงการวิจัย เดิมมีผลผลิตตํ่าตนทุนสูงเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเปนสินคานําเขา และเมื่อมีโครงการวิจัยฯ นี้แลวคาดวาจะมีสวนแกปญหาหรือสราง
โอกาสไดมากนอยเพียงใด รวมถึงการมีสวนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต/การแขงขันของสินคา และ
การใหบริการภายในประเทศอยางไรและมูลคาเทาใด

   



8. ผลกระทบเชงิสังคม เปนการวเิคราะหใหทราบวาการดาํเนนิโครงการวจิยัฯ มสีวนทาํใหวิถชีวิีตโครงสราง
ทางสังคม สภาพแวดลอม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด

9. การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับการพัฒนาจากโครงการ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยี
หรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดีหรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี หรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่น ๆ 
อยางไร

10. แผนการดําเนินงาน สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่ตองเขียนใหชัดเจน
และละเอียดพอสมควร เนื่องจากสวนนี้ใชเปนขอมูลหลักในการประเมินโครงการ
10.1 ขั้นตอนแผนการดําเนินงาน/ระเบียบวิธีวิจัย โดยบรรยายกิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการทดลอง 

ทดสอบ หรือประดิษฐสรางขึ้น โดยในแตละกิจกรรมจะตองระบุเปาหมายและวิธีทําโดยละเอียด 
ควรจะตองสอดคลองกับตารางที่ 10.1 ทั้งนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะตอง
ดําเนินการ ควรแสดงผังงาน (Flow chart) ประกอบ (ถามี)

10.2 ตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ใหจัดตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆ ที่เสนอวาจะดําเนินการ 
พรอมระบเุวลาทีต่องใชของแตละกจิกรรม นบัต้ังแตเริม่โครงการจนถงึสิน้สดุโครงการ ดงัตัวอยาง
ตอไปนี้

ตารางที่ 10.1 แผนการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2

กิจกรรม เดือน
ที่ 1

เดือน
ที่ 2

เดือน
ที่ 3

เดือน
ที่ 4

เดือน
ที่ 1

เดือน
ที่ 2

เดือน
ที่ 3

เดือน
ที่ 4

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1…………
……………

1.1……….
2…………
………….

ฯลฯ
กรุณาใชเครื่องหมาย แสดงระยะเวลาของการดําเนินงานในแตละกิจกรรม

   



ตารางที่ 10.2 ผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ แผนงานที่คาดวาจะเสร็จ
1 1 – 6

7 – 12
2 1 – 6

7 – 12
หมายเหตุ : ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ อาจจะเปนตนแบบผลิตภัณฑ / กระบวนการใหม/ เทคโนโลยีใหม / 
องคความรู / สทิธิบตัรทีค่าดวาจะจด จาํนวนการผลติบคุลากร หรอืนกัศึกษาทีเ่ขารวมโครงการในแตละระดบั / 
การนาํไปใชประโยชนเชงิสาธารณะ เชน จาํนวนการฝกอบรม หรอืจาํนวนการถายทอดเทคโนโลย ี หรอื จาํนวน
หลกัสตูรการฝกอบรม / จาํนวนคนหรอืชมุชนทีไ่ดรบัผลจากการดาํเนนิงาน / บทความทางวชิาการ / อื่น ๆ เปนตน

11. ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ ระบุกลุมและพื้นที่ของกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนใหชัดเจน
12. ความรวมมือกับหนวยงานอื่น/ชุมชน ใหระบุหนวยงานทั้งที่เปนของรัฐและไมใชของรัฐกลุมชุมชน  

ที่ต้ังชุมชนที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการฯ และอธิบายสิ่งที่หนวยงานนั้น ๆ จะใหความรวมมือได 
เชน ใหวัตถุดิบ ใหใชอุปกรณทดสอบ หรือใหใชสถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน

สําหรับกรณีโครงการที่แกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ควรไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นซึ่งเปน
     เรื่องที่มีสําคัญมากเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของโครงการ (พรอมแนบเอกสารยืนยันความรวมมือในตอน
     ทายของขอเสนอโครงการ)
13. อุปกรณและสถานที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆที่คณะผูดําเนินงานมีอยูทั้งหมด

ที่สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาตองการปรับปรุงสถานที่ใดบาง ตองมีการ
ดัดแปลง ซอมแซม หรือเพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไรบาง

14. งบประมาณ ใหแสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณ เชน ตารางที่ 14.1 แสดงรายละเอียด 
งบประมาณโครงการ และตารางที่ 14.2 แสดงแผนการใชเงินตลอดโครงการ ตาม (หนา 32-33)

15. เอกสารแนบทาย
15.1 เอกสารอางอิง รายการเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดในโครงการ
15.2 เอกสารยืนยันความรวมมือกับสถาบัน/หนวยงาน/กลุมชุมชนท่ีจะเขารวมในโครงการ (ถามี)    

ในรูปของหนังสือหรือเอกสารแสดงความรวมมือ เชน สนใจการใชผลงานที่จะไดจากโครงการ 
หรอืใหใชวัตถดุบิหรอืสถานที ่หรอือปุกรณ หรอืบคุลากรบางสวนของหนวยงานในการดาํเนนิงาน

15.3 ขอมลูครภัุณฑทีจ่ะจดัซือ้และเหตุผลความจาํเปนในการจดัซือ้ครภัุณฑ (ถาม)ี รายละเอยีดตาม             
(หนา 34 )

16.  ประวัติคณะผูดําเนินงาน ประวัติเต็มของหัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ และผูชวยดําเนินโครงการ 
(ประกอบดวย ชื่อ สถานที่ทํางาน ที่อยู ประวัติการศึกษา ความชํานาญและผลงานวิจัย หรือสิ่งตีพิมพ) 
ทัง้นี ้โปรดสงประวัติเต็ม (CV) ของคณะผูวิจยัทัง้หมด จาํนวน 1 ชดุ (แยกจากเอกสารขอเสนอโครงการ)

   



ตารางที่ 14.1 รายละเอียดงบประมาณโครงการ

รายการ
ปที่…..

จํานวนเงิน (บาท)
1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน (แสดงเปนรายบุคคล)

1.1 ชื่อ………………………………..
1.2 ชื่อ………………………………..
วธิกีารคาํนวณ 1.5 (องคประกอบตวัคณุ) x เงนิเดอืน x ระยะเวลาโครงการ (เดอืน) x เวลาดาํเนนิงาน 
(= % เวลาทัง้หมดทีใ่ชทาํงานวจัิย x % ความรบัผิดชอบในโครงการ) (เวลาทัง้หมดทีใ่ชทาํงานวจัิย ปกต ิ= 0.4 
ในกรณทีีไ่มไดทาํงานวจัิยโครงการอืน่ และ = 0.2 ในกรณไีดรวมทาํงานวจัิย โครงการอืน่จํานวน 1 โครงการ)

2. คาจางผูชวยดําเนินงานและเจาหนาที่อ่ืน ๆ (ระบุจํานวน อัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตรา
คาจางตามที่กําหนด)
2.1 ชื่อ…………………………..เงินเดือน…………………………บาท
วุฒิ……..ประสบการณในการทํางาน……………..ป

         ** คาตอบแทนในขอ 1 และคาจางในขอ 2 รวมกันแลวจะตองไมเกิน 30% ของ
        งบประมาณทัง้หมด ถาเกนิควรใชวธีิเหมาจาย เน่ืองจากเปนโครงการขนาดเล็ก  **
3. คาวัสดุ

3.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
4. คาปรับปรุงสถานที่

4.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
5. คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ

5.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
6. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

6.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
7. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

7.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
8. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

8.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
9. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

……………………(รายละเอียด)………………………….
10.  คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

10.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
11.  คาบริหารโครงการ (ไมเกิน 10% ของหมวด 1-9 ไมรวมหมวด 10)

รวม

   



ตารางที่ 14.2 แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดสุดทาย

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน
2. คาจางผูชวยดําเนินงานและเจาหนาที่
3. คาวัสดุ
4. คาปรับปรุงสถานที่
5. คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ
6. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการ
7. คาจัดหาขอมูล
8. คาทํารายงาน
9. คาดําเนินการอื่น ๆ
10. คาครุภัณฑ
11. คาบริหารโครงการ 10%

45%
50%

45%
50%

10%
-

รวมแตละงวด
รวม

หมายเหตุ -   เฉพาะขอ 1 จะแบงจายเงนิเปน 3 งวด โดยงวดสดุทาย 10% จะจายหลังจากรายงานฉบบัสมบูรณ
       ผานการประเมิน และไดดําเนินการปดโครงการเปนที่เรียบรอย

 -   ต้ังแตขอ 2 - 10 จะแบงจายเปน 2 งวด โดยงวดที่ 1 จะจายหลังจากลงนามในสัญญาที่ 2 จะจายหลัง
      จากพิจารณารายงานความกาวหนา ซึ่งไดดําเนินโครงการผานไปแลวครั้งหนึ่ง

   



รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ
ครุภัณฑ
.....................……………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………
ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการที่ขอการสนับสนุน
.....................……………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชนของครุภัณฑนี้ที่จะมีตอไป หลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง
.....................………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………
สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาหัวขอ)

              ไมมีครุภัณฑนี้เลย
มีคุภัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคียงกัน ...

ครุภัณฑ สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน
1. ................................       ..............................................................
2. ................................       ..............................................................
3. ................................       ..............................................................

ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงาน ดังนี้
....................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

   



ประเภทสิ่งประดิษฐ/กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ขอบขายของการสนับสนุน
เปนการสนับสนุนโครงการที่กอใหเกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ อุปกรณเครื่องทุนแรง หรือเปนการ

พฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติทีร่เิริม่ใหมโดยผสมผสานกบัภูมปิญญาทองถิน่ เพือ่ยกระดับ
ความเปนอยูและคณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ ทัง้นี ้ โครงการดงักลาวควรเปนโครงการทีจ่ะนาํไปสงเสรมิและถายทอดสู   
ผูใชในระดับทองถิ่น โดยจะพิจารณาถึงขอบเขตดังตอไปนี้

1) ควรเปนสิ่งประดิษฐ ครุภัณฑ ละมุนภัณฑ (software) วิธีการ หรือกระบวนการผลิตที่มีการ
พัฒนาขึ้นเปนสิ่งที่มีการคิดริเริ่มใหม หรือมีการตอยอดจากของเดิมและเปนประโยชน มีความ
ปลอดภัยตอผูใช

2) ควรเปนสิ่งประดิษฐ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องทุนแรง วิธีการ หรือกระบวนการผลิตที่สามารถ  
วัดประสิทธิภาพการทํางานได

3) ควรเปนสิ่งประดิษฐหรือกระบวนการที่อยูในความสนใจ และเปนที่ตองการของประชาชนที่   
จะนําไปใชสอยไดอยางเหมาะสมกับทองถิ่น

4) ควรเปนสิง่ประดษิฐหรอืกระบวนการทีมุ่งใหเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ของชุมชน ในขณะเดียวกันตองชวยทําใหเกิดการประหยัดทรัพยากร

เงื่อนไขของการสนับสนุน
1) ระยะเวลาดาํเนนิการของโครงการทีจ่ะนาํเทคโนโลยไีปสงเสรมิ ไมควรเกนิ 6 เดอืน หากมากกวาที่

กาํหนดตองไดรบัการพจิารณาความเหมาะสมจาก สวทช.
2) ควรมีงบประมาณดําเนินการประมาณ 50,000 บาท หรือมากกวาขึ้นกับการพิจารณาตาม

ความเหมาะสมจาก สวทช.
3) หนวยงานของรฐัหรอืรฐัวิสาหกจิทีจ่ะดาํเนนิโครงการ จะตองมโีครงสรางพืน้ฐานรองรบัเพยีงพอที่

จะใหเกดิการดาํเนนิการสงเสรมิและถายทอดสิง่ประดษิฐนัน้อยางไดผลจรงิจงั และมปีระสบการณ
ในการดําเนินการเผยแพรเทคโนโลยีมาแลว

4) สิ่งประดิษฐที่ไดรับการสนับสนุนจะเปนสมบัติของนักประดิษฐ โดยมีสถาบันตนสังกัด
และสวทช. เปนผูถือสิทธิรวมในสิ่งประดิษฐดังกลาว

   



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนจาก สวทช. จะตองยื่นขอเสนอโครงการ 
จํานวน 3 ชุด จะตองมีรายละเอียดตามลําดับดังตอไปนี้
1. หนาปก มีรูปแบบตาม (หนา 40)
2. สารบัญ
3. คณะผูดําเนินงาน แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ หรือผูชวยดําเนินงานแตละทาน 

และความรับผิดชอบในโครงการ โดยเทียบวางานทั้งหมดของโครงการ =100% เพื่อความสะดวกในการ
คํานวณคาตอบแทนในภายหลัง ดังตัวอยางตอไปนี้

หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูชวยดําเนินงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................………………….............................................................
ตําแหนง...................................................... คุณวุฒิ......…………………...................................
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ.........................................................………………...................
สถานที่ติดตอ ...............................................................................................…………….….…..
โทรศัพท ……………....……………………… โทรสาร ………………........……………….....…..
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุรายละเอียดของงาน) ............................………………..
คิดเปน.................................. % ของงานทั้งหมด
ความรบัผดิชอบตอโครงการอืน่ๆ ซึง่ยงัอยูระหวางดาํเนนิการ (ถามโีปรดระบชุือ่โครงการและแหลงทุน
สนับสนุน ระยะเวลาการดําเนินโครงการและภาระหนาที่ เชน เปนหัวหนาโครงการ หรือผูรวมวิจัย)

4. บทคัดยอ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกินภาษาละ 1 หนาระบุคําสําคัญ โดยเนื้อหา
จะตองแสดงใหเห็นภาพรวมของโครงการ ในลักษณะยอและกะทัดรัด ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ 
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

5. หลกัการเหตผุลและผลงานทีม่มีากอน อธิบายหลกัการและเหตผุลทีเ่สนอโครงการ โดยอางแหลงขอมูล
ใหชัดเจน โดยบรรยายผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอื่นและของคณะผูวิจัยชุดนี้ และ
อธิบายวิเคราะหเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของปญหาที่นํามาสูการเสนอโครงการ และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของผลงาน/ความรูที่มีมากอนกับการศึกษาในโครงการนี้ (พรอมทั้งเสนอรายการเอกสาร
อางอิงตอนทายขอเสนอโครงการ

6. วัตถุประสงคของโครงการ เขียนสั้นๆใหเปนรูปธรรม 2-5 บรรทัด ใหชัดเจนวาโครงการมุงที่จะศึกษา
วิจัยเรื่องอะไร ..................... ซึ่งจะนําไปแก .................อะไร

7. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาโครงการวิจัยสามารถกอใหเกิดผล
กระทบดานเศรษฐกิจอยางไร เชน กอนที่จะมีโครงการวิจัย เดิมมีผลผลิตตํ่าตนทุนสูงเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและเปนสินคานําเขา และเมื่อมีโครงการวิจัยฯ นี้แลวคาดวาจะมีสวนแกปญหาหรือสราง

   



โอกาสไดมากนอยเพียงใด รวมถึงการมีสวนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต/การแขงขันของสินคา และ
การใหบริการภายในประเทศอยางไรและมูลคาเทาใด

8. ผลกระทบเชงิสังคม เปนการวเิคราะหใหทราบวาการดาํเนนิโครงการวจิยัฯ มสีวนทาํใหวิถชีวิีตโครงสราง
ทางสังคม สภาพแวดลอม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด

9. การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับการพัฒนาจากโครงการ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยี
หรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดีหรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี หรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่น ๆ 
อยางไร

10. แผนการดําเนินงาน สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่ตองเขียนใหชัดเจน
และละเอียดพอสมควร เนื่องจากสวนนี้ใชเปนขอมูลหลักในการประเมินโครงการ
10.1 ขั้นตอนแผนการดําเนินงาน/ระเบียบวิธีวิจัย โดยบรรยายกิจกรรมตางๆที่จะดําเนินการทดลอง 

ทดสอบ หรือประดิษฐสรางขึ้น โดยในแตละกิจกรรมจะตองระบุเปาหมายและวิธีทําโดยละเอียด 
ควรจะตองสอดคลองกบัตารางที ่10.1 ทัง้นี ้เพือ่แสดงใหเหน็ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะตองดาํเนนิการ 
ควรแสดงผังงาน (Flow chart) ประกอบ (ถามี)

10.2 ตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ใหจัดตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆ ที่เสนอวาจะดําเนินการ 
พรอมระบุเวลาที่ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

ตารางที่ 10.1 แผนการดําเนินงาน
เดือนที่

กิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1. ………………..
2. ……………….

ฯลฯ

กรุณาใชเครื่องหมาย แสดงระยะเวลาของการดําเนินงานในแตละกิจกรรม

   



ตารางที่ 10.2 ผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ
1 1

2
…….

หมายเหตุ : ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ อาจจะเปนตนแบบผลิตภัณฑ / กระบวนการใหม/ เทคโนโลยีใหม /
องคความรู / สทิธบิตัรทีค่าดวาจะจด จาํนวนการผลติบคุลากร หรอืนกัศึกษาทีเ่ขารวมโครงการใน
แตละ ระดับ / การนําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน จํานวนการฝกอบรม หรือจํานวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีหรือ จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม / จํานวนคนหรือชุมชนท่ีไดรับผลจาก
การดําเนินงาน / บทความทางวิชาการ / อื่น ๆ เปนตน

11. รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ
11.1 แผนแบบ (กรณีที่ส่ิงประดิษฐเปนครุภัณฑ) ประกอบดวย

11.1.1 แบบราง (Isometric drawing) แสดงรูปของสิ่งประดิษฐเพื่อใหเห็นกลไกและหลักการ
ทํางานโดยสังเขป

11.1.2 แบบใชงาน ประกอบดวย
ก. แบบที่แสดงรายละเอียด ของชิ้นสวนทุกชิ้น ซึ่งกําหนดขนาดที่ชัดเจน
ข. แบบที่แสดงการประกอบ ของชิ้นสวนของสิ่งประดิษฐ พรอมทั้งแสดง

                         ขนาดของรูปทรงของสิ่งประดิษฐชุดนั้น
ค. ในกรณีที่ผูเสนอโครงการไมสามารถเขียนแบบได ใหทําแบบจําลอง
(Model) ที่ยอขนาดจากของจริง พรอมทั้งถายรูปสงมาให .....พิจารณา

11.2 แผนภูมิ (กรณีที่เปนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือละมุนภัณฑ) ที่แสดงการพัฒนา
กระบวนการผลิต ใหระบุแผนภูมิแสดงกระบวนการตางๆ รวมทั้งระบุชนิดของเทคโนโลยี อุปกรณ
เครือ่งมอืทีใ่ชในแตละขัน้ตอน และสมรรถนะทีค่าดวาจะเพิม่ขึน้จากกระบวนการผลติเดมิ ซึง่แผนภูมิ
จะตองมีรายละเอียดและหลักการที่ชัดเจนเพื่อผูเชี่ยวชาญจะไดประเมินความเปนไปไดของ      
สิ่งประดิษฐนั้น

12. ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ ระบุกลุมและพื้นที่ของกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนใหชัดเจน
13.  ความรวมมอืกบัหนวยงานอืน่/ชมุชน  (ถาม)ี  ใหระบหุนวยงานท้ังทีเ่ปนของรฐัและไมใชของรฐัทีจ่ะรวมมือ

ในการดําเนินโครงการฯ และอธิบายสิ่งที่หนวยงานนั้น ๆ  จะใหความรวมมือได เชน ใหวัตถุดิบ ใหใช
อุปกรณทดสอบ หรือใหใชสถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน

   



14. อุปกรณและสถานที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆที่คณะผูดําเนินงานมีอยูทั้งหมด
ที่สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาตองการปรับปรุงสถานที่ใดบาง ตองมีการ
ดัดแปลง ซอมแซม หรือเพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไรบาง

15. งบประมาณ ใหแสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณ เชน ตารางที่ 15.1 แสดงรายละเอียดงบ
ประมาณโครงการ และตารางที่ 15.2 แสดงแผนการใชเงินตลอดโครงการตาม (หนา 41)

16. เอกสารแนบทาย
16.1 เอกสารอางอิง รายการเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดในโครงการ
16.2 เอกสารยืนยันความรวมมือกับสถาบัน/หนวยงาน/กลุมชุมชนท่ีจะเขารวมในโครงการ(ถามี) ในรูป

ของหนังสือหรือเอกสารแสดงความรวมมือ เชน สนใจการใชผลงานที่จะไดจากโครงการ หรือใหใช
วัตถุดิบ หรือสถานที่ หรืออุปกรณ หรือบุคลากรบางสวนของหนวยงานในการดําเนินงาน

17. ประวัติคณะผูดําเนินงาน ประวัติเต็มของหัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ และผูชวยดําเนินโครงการ 
(ประกอบดวย ชื่อ สถานที่ทํางาน ที่อยู ประวัติการศึกษา ความชํานาญและผลงาน)ทั้งนี้ โปรดสง
ประวัติเต็ม (CV) ของคณะผูวิจัยทั้งหมด จํานวน 1 ชุด (แยกจากเอกสารขอเสนอโครงการ)

   



(ปกปด)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)

การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชนบท
ประเภทสิ่งประดิษฐ/กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ..................................................
(สําหรับเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย) ........................................................….......................………........................………..
 (อังกฤษ) .................................................................……...............………...............……….

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) ...........................................................................................……….....………
            (อังกฤษ) ............................................................................................……...........

ตําแหนง ................................................................................................................…………….
ที่ทํางาน ..............................................................................................................……………...
ที่อยู …................................................................................................................………...……
โทรศัพท .............................................. โทรสาร .............................................……....………...
ลายเซ็น .......................................................………………….……………………………………

ชื่อหัวหนาสถาบัน .................................................................……………………………………………….
ตําแหนง................................................................…………………………………………….……
ที่ทํางาน ......................................................................……….……......................……….....…..
โทรศัพท .................................……….. โทรสาร ....................……...........................……….…..
ลายเซ็น ........................................................……………………………………………………….

ระยะเวลาของโครงการ ......................... ป งบประมาณ ..........................……………………………. บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ...............................................................................……………………….....
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) ..........................................................................………………………....
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น ไม

(ระบุหนวยงานที่ขอดวย) ……....………………
หมายเหตุ : หัวหนาสถาบัน/องคกร ที่จะลงนามในหนาปกควรเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบัน หรือองคกร
               ที่สามารถรับผิดชอบโครงการได เชน อธิการบดี หรือประธานองคกร หรืออื่น ๆ ที่เทียบเทา

   



ตารางที่ 15.1 รายละเอียดงบประมาณโครงการ

รายการ
ปที่…..

จํานวนเงิน (บาท)
1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน (แสดงเปนรายบุคคล)

1.1 ชื่อ………………………………..
คาตอบแทนในขอ 1 จะตองไมเกิน 30% งบประมาณทั้งหมด ถาเกินควรใชวิธี
เหมาจาย เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก

2.   คาจางผูชวยดําเนินงานขนาดเล็ก
3. คาวัสดุ

3.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
4. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

4.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
5. คาจัดหาขอมูล (เชน การสืบคนหาขอมูลทั้งใน/ตางประเทศ,คาถายเอกสาร)

5.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
6. คาจัดทํารายงาน

6.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
7. คาดําเนินการอื่นๆ

7.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….
รวม

ตารางที่ 15.2 แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน
2. คาจางคาวัสดุ
3. คาวัสดุ
4. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการ
5. คาจัดหาขอมูล
6. คาทํารายงาน
7.   คาดําเนินการอื่น ๆ

-
80%

100%

20%
รวมแตละงวด

รว ม
หมายเหตุ – คาใชจายงวดที่ 2 จะจาย สวทช.ไดตรวจรับผลงานสิ่งประดิษฐและรายงานฉบับสมบูรณ

   



ประเภทการถายทอดเทคโนโลยี : การจัดประชุม / สัมมนา / ฝกอบรม

เงื่อนไขของการสนับสนุน
1) หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะรวมมือกับ สวทช. เพื่อนําเทคโนโลยีไปถายทอดจะ
   ตองมีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอ ที่จะรองรับใหมีการดําเนินการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีนั้น
   อยางไดผลจริงจัง และมีประสบการณในการดําเนินการมาแลว
2) โครงการทีจ่ะไดรบัการสนบัสนนุ เมือ่สิน้สดุโครงการ จะตองมกีารสรปุและประเมนิผลการดาํเนนิงาน
3) ในการประชาสัมพันธโครงการทุกครั้ง จะตองมีขอความวา “ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
    พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)”

รูปแบบของขอเสนอโครงการ
ผูสนใจที่ตองการเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจาก สวทช.. จะตองยื่นขอเสนอโครงการ  

จํานวน 3 ชุด พรอมแผนดิสก 1 ชุด จะตองมีรายละเอียดตามลําดับ ดังตอไปนี้
     1. หนาปก ตามแบบ (หนา 45)
     2. สารบัญ
     3. คณะผูดาํเนนิงาน แสดงรายชือ่หวัหนาโครงการ  หรอืผูรวมโครงการ หรอืผูชวย ผูดาํเนนิงานแตละทาน 
และความรับผิดชอบในโครงการ โดยเทียบวางานทั้งหมดของโครงการ = 100% เพื่อความสะดวกในการ
คํานวณคาตอบแทนในภายหลัง ดังตัวอยางตอไปนี้.

หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูชวยผูดําเนินงาน
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).......…………….............................................….......................................
ตําแหนง...........................................……................คุณวุฒิ…………...........................................
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ...........................................................………………...................
สถานที่ติดตอ............….........................................................................................……………....
โทรศัพท …………….................................................................. โทรสาร ..................................
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ(ระบุรายละเอียดของงาน) ………………................................
คิดเปน................. % ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่น . ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ
(ถามีโปรดระบุชื่อโครงการและแหลงทุนสนับสนุน ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
และภาระหนาที่ เชน เปนหัวหนาโครงการหรือผูรวมวิจัย) …………………………………………..

     4. บทคดัยอ เปนภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไมเกนิภาษาละ 1 หนา ระบคุาํสาํคญั โดยเนือ้หา
จะตองแสดงใหเห็นภาพรวมของโครงการในลักษณะยอและกะทัดรัดครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

   



     5. หลักการ เหตุผล และผลงานที่มีมากอน ชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเปนโดยละเอียดในการขอรับ
การสนับสนุนโครงการ ตลอดจนระบุประเภทของเทคโนโลยีที่จะถายทอดพรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยีหรือ
วิธีการที่เลือกใชมีขอดี หรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยี หรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่นๆ อยางไร 
พรอมนี้ใหมีรายละเอียดผลงานของโครงการวิจัยที่เคยดําเนินการมากอน
     6. วัตถุประสงคของโครงการ เขียนสั้นๆ 2-5 บรรทัด ใหชัดเจนวาโครงการมุงที่จะถายทอดเนื้อหา
เรื่องอะไร จะกอใหเกิดผลงานอะไร ซึ่งจะนําไปแกปญหา หรือตอบแทนปญหาอะไร
     7. ผลทีค่าดวาจะไดรบั ระบผุลลพัธทีไ่ดจากการถายทอดเทคโนโลย ีสามารถประเมนิผลในเชงิปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
     8. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม เปนการแสดงใหทราบวาหลังจากโครงการสิ้นสุดแลว มีผล
กระทบเชิงเศรษฐศาสตรและสังคมตอระดับทองถิ่นอยางไร
     9. แผนการดําเนินงาน สวนนี้เปนหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จําเปนอยางยิ่งที่ตองเขียนให 
ชดัเจนและละเอยีดพอสมควร เนือ่งจากสวนนีใ้ชเปนขอมูลหลกัในการประเมนิโครงการ ควรมกีจิกรรมดงัตอไปนี้

9.1 การจัดทําขอมูลพื้นฐาน (baseline data) ของกลุมหรือพื้นที่เปาหมายเพื่อหาตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์
     และวิธีวัด/ประเมินที่จะใชในการประเมินผลโครงการ กอนจัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี
9.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี บรรยายกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการโดยในแตละกิจกรรมจะ
     ตองระบุเปาหมายและวิธีการดําเนินงานโดยละเอียดวิธีการประเมินผลกลุมเปาหมาย เชน วัด
     ความคาดหวัง ความเขาใจ ทัศนคติ ฯลฯ (หากเปนไปไดควรระบุรายละเอียดของการจัดงาน
     เชน หัวขอ/เดือน/ป/สถานที่จะจัด )
9.3 การประเมนิผลหลงัการถายทอด อธิบายวิธีการประเมนิผลโครงการและความถีใ่นการประเมนิผล
     เพื่อประเมินวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากนอยเพียงใด
9.4 ตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ  ใหจัดทําตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆ ที่เสนอวาจะดําเนินการ
     พรอมระบเุวลาทีต่องใชของแตละกจิกรรมนบัต้ังแตเริม่โครงการจนถงึสิน้สดุโครงการ ดงัตัวอยาง
     ตอไปนี้

ตารางที่ 9.1 แผนการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2

กิจกรรม เดือน
ที่ 1

เดือน
ที่ 2

เดือน
ที่ 3

เดือน
ที่ 4

เดือน
ที่ 1

เดือน
ที่ 2

เดือน
ที่ 3

เดือน
ที่ 4

ผูรับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

1…………..
  1.1………
2…………

ฯลฯ
กรุณาใชเครื่องหมาย แสดงระยะเวลาของการดําเนินงานในแตละกิจกรรม

   



ตารางที่ 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ แผนงานที่คาดวาจะเสร็จ
1 1

2
…………

2 1
2

…………

หมายเหตุ : ผลงานทีค่าดวาจะสาํเรจ็อาจจะนาํไปใชประโยชนเชงิสาธารณะ เชน จํานวนการฝก อบรม หรือจํานวนการถายทอดเทคโนโลยี
                   หรือจํานวนหลกัสูตรการฝกอบรม/จํานวนคนหรอืชมุชนทีไ่ดรับผลจากการดําเนินงาน/บทความทางวิชาการ/อื่นๆ เปนตน

     10. ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ ระบุกลุมและพื้นที่ของกลุมผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
ใหชัดเจน
     11. ความรวมมือกับหนวยงานอื่น/ชุมชน (ถามี) ใหระบุหนวยงานทั้งที่เปนของรัฐและไมใชของรัฐ 
กลุมชมุชน ทีต้ั่งชมุชนทีจ่ะรวมมอืในการดาํเนนิโครงการฯ และอธิบายสิง่ทีห่นวยงานนัน้ ๆ จะใหความรวมมือ
ได เชน ใหวัตถุดิบ ใหใชอุปกรณทดสอบ หรือใหใชสถานที่ดําเนินการบางสวน เปนตน
     12. อปุกรณและสถานทีม่อียู ใหขอมลูเกีย่วกบัสถานทีแ่ละอปุกรณตางๆ ทีค่ณะผูดาํเนนิงานมอียู ทัง้หมด
ที่สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ระบุใหชัดเจนวาตองการปรับปรุงสถานที่ใดบาง ตองมีการ   
ดัดแปลง ซอมแซม หรือเพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไรบาง
     13. งบประมาณ ใหแสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณ แยกเปนรายกิจกรรมและประเภท 
คาใชจายตามหมวดตางๆ ตามระเบียบราชการ พรอมระบุงวดการเบิกจายเงินของโครงการ ตาม (หนา 46)
     14. การรายงานความกาวหนาของโครงการ ใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงานและงวด
การเบิกจายเงิน
     15. เอกสารแนบทาย

15.1 เอกสารอางอิง รายการเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดในโครงการ
15.2 เอกสารยืนยันความรวมมือกับสถาบัน/หนวยงาน/กลุมชุมชนที่จะเขารวมในโครงการ
      (ถามี) ในรูปของหนังสือหรือเอกสารแสดงความรวมมือ เชน สนใจการใชผลงานที่จะไดจาก
       โครงการ หรือใหใชวัตถุดิบ หรือสถานที่ หรืออุปกรณ หรือบุคลากรบางสวนของหนวยงานใน
       การดําเนินงาน

     16. ประวติัคณะผูดาํเนนิงาน ประวัติเต็มของหวัหนาโครงการ ผูรวมโครงการ และผูชวยดาํเนนิโครงการ 
(ประกอบดวย ชื่อ สถานที่ทํางาน ที่อยู ประวัติการศึกษา ความชํานาญและผลงานวิจัย หรือสิ่งตีพิมพ) ทั้งนี้
โปรดสงประวัติเต็ม (CV) ของคณะผูวิจัยทั้งหมด จํานวน 1 ชุด (แยกจากเอกสารขอเสนอโครงการ)

   



ปกปด
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวนงานกลาง)

การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชนบท
ประเภทงานถายทอดเทคโนโลยี (การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม)

รหัสโครงการ ..................................................
(สําหรับเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย) ...........................………………….............................….............................................
     (อังกฤษ) ...............................................………………..................……..........................…..

ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) ..............................................................……………….................…...........…
                  (อังกฤษ) .....................................................................................……………….…....…....

ตําแหนง ...................................................................................................……………….......….
ที่ทํางาน ............................................................................................………………............…...
ที่อยู ...................................................................................................…………………........…...
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ..........................................…………………....
ลายเซ็น ..........................................................

ชื่อหัวหนาสถาบัน/หนวยงาน ............................................................................………………….……….
ตําแหนง .....................................................................................................………………....…
ที่อยู .................................................................……….……..................…………………..........
โทรศัพท .................................……….. โทรสาร ....................…….................……………........
ลายเซ็น ........................................................………………………………………………………

ระยะเวลาของโครงการ ......................... ป งบประมาณ .......................…………………………….... บาท

วันที่เสนอโครงการครั้งแรก ..............................................................................………………………......
ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง) ..........................................................................………………………....

ยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น ไม
เสนอ  (ระบุหนวยงาน) …....………………

หมายเหตุ : หัวหนาสถาบัน/องคกร ที่จะลงนามในหนาปกควรเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันหรือองคกรที่
                  สามารถรับผิดชอบโครงการได  เชน อธิการบดี หรือประธานองคกร หรืออื่นๆ ที่เทียบเทา

   



 ตารางที่ 13.1 รายละเอียดงบประมาณโครงการ

รายการ ปที่…..
จํานวนเงิน (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน (แสดงเปนรายบุคคล)
1.1     ชื่อ……………………………….
1.2   ชื่อ………………………………..

2. คาจางผูชวยดําเนินงานและเจาหนาที่อื่นๆ (ระบุจํานวน อัตรา คุณวุฒิ)
และคิดอัตราคาจางตามที่กําหนด)
2.1 ชื่อ……………………………..เงินเดือน……………………………บาท

วุฒิ………………..ประสบการณในการทํางาน……………………..ป
คาตอบแทนในขอ 1 และคาจางในขอ 2 รวมกันแลวจะตองไมเกิน 30%
ของงบประมาณทั้งหมด ถาเกินควรใชวิธีเหมาจาย เนื่องจากเปนโครงการ
ขนาดเล็ก

3. คาวัสดุ
3.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….

4. คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ
4.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….

5. คาเดินทางระหวางปฎิบัติการในโครงการ
5.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….

6. คาจัดทํารายงาน
6.1 ……………………………(รายละเอียด)………………………….

7.    คาดําเนินการอื่นๆ
8.    คาบริหารโครงการ (ไมเกิน 10%)
รวม

1 ภ4

   



ตารางที่ 13.2 แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ

ชื่อโครงการ…………………………………………………………….
เดือน

รายการใชจาย
งวดที่ 1 งวดที่ 2

รวม (บาท)

1. คาตอบแทนคณะผูดําเนินงาน
2. คาจางผูชวยดําเนินงานและเจาหนาที่
3. คาวัสดุ
4. คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ
5. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการ
6. คาทํารายงาน
7. คาดําเนินการอื่น ๆ
8. คาบริหารโครงการ………….%

45% 45%
งวดสุดทาย

รวมแตละงวด
รวม

2 
หมายเหตุ - เฉพาะขอ 1 จะแบงจายเงนิเปน 3 งวด โดยงวดสดุทาย 10% จะจายหลังจากรายงานฉบบัสมบูรณ

ผานการประเมิน และไดดําเนินการปดโครงการเปนที่เรียบรอย
             - ต้ังแตขอ 2 - 10 จะแบงจายเปน 2 งวด โดยงวดที่ 1 จะจายหลังจากลงนามในสัญญา และงวดที่
               2 จะจายหลังจากพิจารณารายงานความกาวหนา ซึ่งไดดําเนินโครงการผานไปแลวครั้งหนึ่ง
3 ภาคผนวก2 (มี
ภาคผนวก 2 - ต.อ

   



ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช. หรือ ไบโอเทค) จัดต้ังขึ้นตามมติ       
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 อยูภายใตความดูแลรับผิดชอบของสํานักงาน            
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละการพลงังาน (ในขณะนัน้) ตอมาไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหรวมไบโอเทค 
เปนสวนหนึ่งของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (วว.) ซึง่เปนหนวยงานพเิศษมสีถานภาพเปนองคกรอิสระ     
ที่ไมผูกพันไวกับระเบียบปฏิบัติและขอบังคับปกติของราชการและรัฐวิสาหกิจ ทําใหเกิดความคลองตัวสูง
เปนแกนหลกัในการสนบัสนนุและการนาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีาใชในการพฒันาอตุสาหกรรม เกษตรกรรม 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทิศทางและแนวทางการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพในทศวรรษที ่3 (ป2546 – 2555)

แนวโนมของวิวัฒนาการดานธรุกจิเทคโนโลยชีวีภาพ (biotechnology business) จะเปนการซือ้ขาย 
know-how และเทคโนโลยีโดยตรง โดยจะเปนธุรกิจทางดานการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยสําเร็จรูป (diagnostic 
test kit) การบริการดานการดูแล สุขภาพ (health care services) ธุรกิจที่เกี่ยวของทรัพยากรธรรมชาติรวม
ถึงขอมูลและผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมรวมถึงการบริการที่เกี่ยวของ

แนวโนมของวิวัฒนาการดานธรุกจิทีใ่ชเทคโนโลยชีวีภาพในการผลติ จะเปนอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของ
เทคโนโลยีการหมัก อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมรวมถึงการบําบัดของเสีย
และการนํากลับมาใชใหม แนวโนมดานการศึกษา การวิจัย และการฝกอบรม (education/research/training 
services) นอกเหนือจากดานการวิจัยเชิงลึกและการวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม (modern biotechnology) ที่มี
ความสําคัญและจําเปน ยังจะตองมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology 
management development and training) ทรัพยสินทางปญญา (intellectual property right) การเจรจา  
ตอรอง (contract negotiation) รวมถึงการศึกษาผลกระทบของการประเมินความเสี่ยง (risk assessment 
impact studies) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานนี้ใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ    
สงเสริมผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางเต็มที่

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)

   



แผนยุทธศาสตรการวิจัย 5 ป (ปงบประมาณ 2545 – 2549)

ในระยะ 10 ปที่ผานมา ไบโอเทคไดสรางฐานการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญใหประเทศมีความ   
แข็งแกรง เชน พันธุวิศวกรรม การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เทคโนโลยีการใชโมเลกุลเครื่องหมาย 
(Marker Assisted Selection – MAS) เปนตน การพัฒนาเทคโนโลยีบางสวนไดกอใหเกิดประโยชนอยาง
มหาศาล เปนตนวา การใชเทคนิคพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction – PCR) ในการตรวจวินิจฉัยไวรัส
ที่กอโรคในกุง ที่นําไปสูการปองกันการเสียหายจากการระบาดของไวรัสดังกลาวโดยการตรวจแมพันธุและ
ลูกกุงกอนการปลอยลงบอเลี้ยง ทําใหยอดการสงออกกุงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 60,000 ลานบาท เปนเกือบ 
100,000 ลานบาทในระหวางป 2543-2544  ทั้งนี้เนื่องจากมีความเสียหายจากไวรัสดังกลาวในประเทศผูสง
ออกรายอื่นๆ โดยเฉพาะที่ประเทศเอควาดอร

ดังนั้น ไบโอเทค จะมุงสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาใหประเทศมีความแข็งแกรงมากขึ้น เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และในขณะเดียวกันจะผลักดันใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดังกลาวมาก
ขึ้นในภาคการผลิตทางการแพทย การเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประเทศไดประโยชน   
สูงสุดจากศักยภาพของเทคโนโลยี เพื่อการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน

แมประเทศไทยไมอยูในฐานะที่จะแขงขันไดในการลงทุนทําวิจัยทางดานจีโนม (genome) แต
ประเทศไทยจําเปนตองสรางความสามารถในการวิเคราะหและประยุกตใชขอมูลจีโนมมนุษย พืช และ       
จุลินทรีย จากฐานขอมูลนานาชาติที่ปจจุบันมีอยูมหาศาล และในแตละนาทีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
ทั้งนี้เพื่อการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เชน การคนหายีนที่ทนตอความ  
แหงแลงจากขาวพืน้เมอืงเพือ่การพฒันาพนัธุขาวเศรษฐกจิ การศึกษาปฏสิมัพนัธของยีนกอโรคของจุลนิทรียที่
กอใหเกิดโรคกับความสามารถในการตานทานโรค หรือความออนแอตอการเกิดโรคของมนุษย สัตว และพืช 
ความเขาใจดงักลาวนาํไปสูการแกไขปญหาโรคระบาดทีเ่ปนปญหาทีส่าํคญัทางดานการแพทย เชน ไขเลอืดออก 
ทางดานเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุกุงที่ทนทานตอไวรัส เพื่อที่จะใหไดประโยชนจากฐานขอมูลเหลานี้
และทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจําเปนตองมีการกาว
กระโดด โดยมกีารลงทนุสรางโครงสรางพืน้ฐานทางดานการวจิยัหลงัจโีนม (post genomics) และชวีสารสนเทศ 
(bioinformatics) และสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาดังกลาวอยางเรงดวนโดย ไบโอเทค จะมีกลไกใหเกิด
การทํางานรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และสถาบันวิจัยตางๆ รวมกับหนวยงานวิจัยนานาชาติที่มีความเปนเลิศในสาขาที่เกี่ยวของ

นอกจากการสรางความสามารถในการพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพแลว ไบโอเทค 
มีการเตรียมความพรอมของสาธารณชน ในการรับรูความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางทัน
เหตุการณและเปนระบบ ชวยในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดระบบติดตามควบคุม เพื่อใหเกิดความมั่น
ใจในผลกระทบของเทคโนโลยีตอความปลอดภัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมรวมทั้งชีวจริยธรรม (bioethics)

   



การดําเนินงานสนับสนุนการวิจัย ในปงบประมาณ 2545-2549 ไบโอเทค จะเนนการวิจัยและพฒันา 
โดยจะเนนสนิคา (commodity) ทีม่คีวามสาํคญัของประเทศอยางชดัเจน ซึง่ประเทศสามารถจะแขงขันไดโดย
การใชเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา เชน ดานขาว  ดานกุง   ดานอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะดาน
ความปลอดภัยอาหาร (food safety)  ซึ่งจะเขาไปมีบทบาทมากในเรื่องการสงออก และการใชประโยชนจาก
ทรพัยากรชวีภาพเพือ่เอาไปใชทางดานการแพทย และเกีย่วกบัปราบปรามศตัรพูชื เพือ่ทดแทนการใชสารเคมี

ไบโอเทค จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัย  ในอีก 5 ปขางหนา (ปงบประมาณ 2545-2549) 
ออกเปน  5  ดาน ดังนี้  

  1.  เทคโนโลยีชีวภาพกุง
  2.  เทคโนโลยีชีวภาพขาว
  3.  อุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร

 โครงการเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่พฒันาผลติภัณฑใหม/ปรบัปรงุประสทิธภิาพและกระบวนการผลติ
 โครงการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแปง

              4. การจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
เพือ่การเกษตร การแพทยและสิง่แวดลอม

 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อพัฒนาพันธุพืชและผลผลิตจากพืช
 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวเพื่อพัฒนาพันธุสัตวและผลผลิตจากสัตว
 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ
 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายยอย

5. ฐานเทคโนโลยีจีโนมและหลังจีโนม
 โครงการวิจัยชีวสารสนเทศ

โดยพอสรุปขอบเขตของพันธกิจ (mission statement) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ (expected 
output) และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น (expected outcome) ตลอดจนผูที่จะไดรับผลประโยชน หรือผูใช 
(users)  ดังตารางที่ 1

ในแผนยุทธศาสตรฉบบันี ้ ไบโอเทคจะเนนการใชเทคโนโลยชีวีภาพเปาหมายทีส่าํคญัตางๆ (ตารางที ่ 2) 
เชน genome technology,  bioprocess engineering,  molecular biology and genetic engineering ใน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร   

   





ตารางที่  1    สรุปผลลัพธ ผลกระทบ และผูที่จะไดรับประโยชน/เกี่ยวของ ที่คาดวาจะไดรับ ตามแผนยุทธศาสตรการวิจัย  5 ป  (ปงบประมาณ 2545-2549)

ตารางที่ 1-1  :  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีชีวภาพขาว
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)

ขอบเขตของพันธกิจ
(Mission Statement)

เปาหมาย
(Target)

ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี
(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผลประโยชน
หรือผูใช
(Users)

สนบัสนนุและสงเสรมิการวจิยัเพื่อ
เพิ่มมลูคา ปรมิาณและ คณุภาพ
ของขาวทีเ่ปนทีต่องการของตลาด 
ลดการสูญเสียจากศตัรพูืช โดยใช
เทคโนโลยชีีวภาพและเทคโนโลยี
จีโนมในการลดระยะเวลาการ
ปรับปรุงพันธุโดยใชเครื่องหมาย
พันธุ ก ร รม ในการคั ด พันธุ ที่
ตองการไดตั้งแตเปนเมล็ดหรือ
ตนออนและการใชขอมูลจีโนมใน
การคนหายีนที่ควบคุมลักษณะ
สาํคญัทางศรษฐกิจจากความ
หลากหลายของขาวปา

สายพันธุขาว
(germplasm)

องคความรูดาน
จีโนมและอื่น ๆ

- สายพันธุ ขาวขาวดอกมะล ิ105 ทีต่านทานโรคและแมลง เชน โรคขอบ
      ใบแหง เพลี้ย  กระโดดสีน้ําตาล  เพลี้ยกระโดดหลังขาว
- สายพันธุขาวทีไ่มไวแสง  เพื่อใหสามารถเพาะปลกูได 2-3 ครัง้ตอป
- สายพันธุขาวที่มีคุณสมบัติดีตางๆ และมีความหลากหลายตาม
      ความตองการของตลาด  เชน สายพนัธุขาวทีม่คีณุคาทางโภชนาการ
      เชน เพิ่มวิตามิน  แรธาตุตางๆ เชน ธาตุเหล็ก  สายพันธุขาวที่มี
      คุณภาพการหุงตมดี และมีปริมาณอะมิโลส (amylose) ที่ตองการ

- เครื่องหมายพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
- เทคโนโลยีการคนหายีนในขาว
- คนพบยีนในขาวตาง ๆ เชน ยีนที่เกี่ยวของกับ ลักษณะความหอม

ลักษณะคุณภาพการหุงตม ลักษณะทนเค็ม ลักษณะตนเตี้ย ลักษณะ
ทนแลงและ ดานทานโรคไหมและเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

- ขอมูลเกี่ยวกับกลไกในการทํางานและการแสดงออกของยีน เพื่อใช
ประโยชนการปรับปรุงพันธุ

- ขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวพื้นเมือง ขาวปา
- ระบบฐานขอมูล Bioinformatics ดานขอมูลพันธุกรรมขาว

- ประเทศมีความสามารถในการพัฒนา
พันธุขาวคุณภาพใหมีความหลากหลาย 
มีคุณลักษณะของการทนโรคและแมลงที่
สาํคญั  มกีารหุงตมที่ดี และมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง รวมถึงการเพิ่มมูลคาขาว  
- ประเทศมีความสามารถในการแขงขัน
ดานการสงออกขาวคณุภาพในตลาดโลก
- เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งในการ
วิจยัพัฒนาระดบัจโีนม และระดบัโมเลกุล
ของขาวขั้นแนวหนา  ทําใหเกิดความ
รวมมอืวิจยัระดับลึกและทาํใหการพัฒนา
เปนไปอยางรวดเร็ว
- นําความหลากหลายของสายพันธุขาว
ปามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ
ใหมคีณุภาพตามความตองการของตลาด
- มีฐานขอมูลพันธุกรรมของขาวที่มีถิ่น
กําเนิดในไทยเพื่อการอางอิงและใช
ประโยชน

- เกษตรกร
- นักวิจัย นักวิชาการ
- หนวยงานรัฐตางๆ ที่
เกีย่วของ เชน กรมวิชา
การเกษตร  สถาบัน
วิจัยขาว เปนตน

  



ตารางที่ 1-2  :  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีชีวภาพกุง
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)

ขอบเขตของพันธกิจ
(Mission Statement) เปาหมาย

(Target)
ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี

(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผล
ประโยชน หรือผูใช

(Users)
พอแมพันธุกุง - การผลิตพอแมพันธุกุงที่แข็งแรงและปลอดโรค

•  เทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มจํานวนครอบครัวพอแมพันธุกุงที่แข็งแรงและ
   ปลอดโรค  เพื่อใชในการปรับปรุงพันธุ
•  เทคนิคการแชแข็งเซลลไขและน้ําเชื้อกุง เพื่อการผสมพันธุในหลอดทดลอง
และในการคัดเลือกพอแมพันธุใหไดลักษณะที่ตองการ

อาหารกุง - พัฒนาอาหารกุงที่มีความเหมาะสมตอการเลี้ยงพอแมพันธุ และอาหารกุงวัยออน
เพื่อทดแทนอาหารธรรมชาตแิละทาํใหอตัราการแลกเนือ้ต่ํา เชน การใชกรดไขมนัจาํเปน
- พัฒนาอาหารกุงที่มีคุณสมบัติเปน probiotic เพื่อลดการใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะ

การจัดการบอ
และฟารม

- เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการบอและฟารม
- พัฒนาระบบการจดัการบอและฟารมโดยอาศยั microbial ecology เพื่อการ ควบคุม
การยอยสลายของเสียภายในบอ
- พัฒนาระบบการเลี้ยงแบบปดหมุนเวียนน้ํา

สนับสนุนและสงเสริมการ
วิจยัโดยใชเทคโนโลยชีีวภาพ 
และเทคโนโลยีจีโนม  เพื่อ
วิจัยความรูพื้นฐานในดาน
ชีววิทยา ของกุง ซึ่งจะนํา
ไปสูความเขาใจในเรื่อง
ระบบภูมิคุมกันและระบบ
สืบพันธุของกุง เพื่อนําไป
สูการพัฒนาการเลี้ยงกุง 
ใ น ลั ก ษณ ะ สั ต ว เ ลี้ ย ง  
(domestication) เพื่อให
การเลี้ยงกุงเปนไปอยาง
ยั่งยืน และมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด

องคความรู
ดานจีโนม
และ อื่น ๆ

- เครือ่งหมายพันธุกรรมทีค่วบคมุลักษณะสาํคญั เชน อตัราการเจรญิเติบโต การทนทาน
ตอไวรัส เพื่อใชในการปรับปรุงสายพันธุกุงใหไดลักษณะที่ตองการ
- ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนในกุงเพื่อความเขาใจการเจริญพันธุของกุง
- ฐานขอมูลดานชีวพันธุศาสตรกุง เพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุกุงใหมี
ลักษณะดียิ่งขึ้น และมีหลายลักษณะในตัวเดียว
- การแสดงออกของยีนระบบภูมิคุมกันของกุง
- ระบบการสืบพันธกุงและฮอรโมนที่ควบคุม
- ขอมูลพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงในไวรัสโรคกุง

- รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติของ
กุงทะเล โดยไมตองจบัพอแมพันธุกุง
จากทะเล
- เกิดอุตสาหกรรมใหม – การเลี้ยงพอ
แมพันธุกุง  การผลิตลูกกุงปลอดโรค
- ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ
ใชสารเคมีในการเลี้ยงและการจดัการ
บอฟารม
- ประเทศมคีวามสามารถในการแขงขัน
ดานการสงออกกุงในตลาดโลก และ
เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงที่ยั่งยืน
- เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งใน
การวิจัยพัฒนาระดับจีโนมและระดับ
โมเลกุลของกุงขั้นแนวหนาทําใหเกิด
ความรวมมือวิจัยระดับลึกและทําให
การพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็ว

- อตุสาหกรรมการเลีย้งกุง
- เกษตรกรผูเลี้ยงกุง
- หนวยงานสงเสริมการ
เลี้ยงกุง

- อุตสาหกรรมเยือกแข็ง
และแปรรูป

- อตุสาหกรรมอาหารสัตว
- อตุสาหกรรมเคมภีัณฑ

  



ตารางที่ 1-3  :  ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioindustry) และอุตสาหกรรมอาหาร
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)ขอบเขตของพันธกิจ

(Mission Statement) เปาหมาย
(Target)

ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี
(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผล
ประโยชน หรือผูใช

(Users)
อุตสาหกรรม

หัวเชื้อ/กระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

- หัวเชื้อแหนมที่ใชในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
- Probiotic สําหรับอาหารไก กุง และสุกร เพื่อลดปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในสัตว
      และลดปญหาการตกคาง
- เทคโนโลยีการอบแหงสารชีวมวลจากจุลินทรีย
- เทคโนโลยีการผลิต lactic acid bacteria และเชื้อราในระดับขยายขนาด

อุตสาหกรรม
มนัสาํปะหลงั
และแปง

- เทคโนโลยีการดัดแปรแปงมันสําปะหลังเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ
      เชน การผลิตมอลโตเด็กซทรินใหคุณภาพสม่ําเสมอ
- เทคโนโลยีในการพัฒนามันเสนสะอาดสําหรับใชในอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียแบบ hybrid reactor ในโรงงานแปง
- เทคโนโลยีการกําจัดสารซัลเฟตในน้ําเสียโรงงานแปง

สนับสนุนและสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เ พิ่มมู ลค าของวั ตถุ ดิบ  
และไดผลิตภัณฑใหมที่
เปนที่ยอมรับของตลาด 
ทั้งในและตางประเทศมี
มาตรฐานและความปลอดภัย
ในการบริโภค มีกระบวน
การผลิตที่มี ประสิทธิภาพ 
และลดการใชพลังงานและ
น้ํา ตลอดจนมีการจัดการ
ของเสียที่ เหมาะสมโดย 
มุงเนนในอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีความได
เปรียบดานวัตถุดิบ และ/
หรืออุตสาหกรรมที่มีความ
เปนเอกลกัษณของประเทศ

อุตสาหกรรม
อาหาร

- ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และที่มีมูลคาเพิ่ม  เชน อาหารที่ควบคุมปริมาณ
      ฮิสตามีน ทําใหลดเกิดอาการแพในผูที่แพอาหารทะเล  อาหารที่ควบคุมปริมาณ
      โซเดียมต่ํา เชน ผลิตภัณฑน้ําปลา
- การใชจุลินทรียแทนสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงสาร dioxin
- กระบวนการผลิตน้ําปลาจากวัตถุดิบอื่น เพื่อทดแทนปลากระตัก

- เกิดอุตสาหกรรมการผลิตหัวเชื้อ
ตั้งตน และสงเสริมการยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารเอกลักษณ
ไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล
- เ พิ่มมูลค าผลิตภัณฑและเ พิ่ม   
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
- ลดการนําเขาสารปฏิชีวนะ สารเคมี
จากตางประเทศ
- ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
น้ําและพลังงาน เชน โรงงานแปง

   ประหยัดคาน้ํามันเตาไดไมต่ํากวา
   โรงงานละ 10 ลานบาทตอป
- ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการ
และปลอดภัยจากการปนเปอนของ
สารตกคาง (food safety)
-  ล ด ก า ร กี ด กั น ท า ง ก า ร ค า ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร ที่ถูกกําหนด
โดยมาตรฐาน GMP HACCP  และ
ปญหาจากการกี ดกันทางด าน
สิ่งแวดลอม

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ
- อุตสาหกรรมมันเสน
- อตุสาหกรรมมนั
สําปะหลัง
- อุตสาหกรรมการหมัก
เชน น้ําปลา
- อตุสาหกรรมอาหารสัตว
- อุตสาหกรรมอาหาร
พื้นบาน เชน แหนม ซอีิ๊ว

  



ตารางที่ 1-3  :  ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioindustry) และอุตสาหกรรมอาหาร (ตอ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)ขอบเขตของพันธกิจ

(Mission Statement) เปาหมาย
(Target)

ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี
(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผล
ประโยชน หรือผูใช

(Users)
ขอมูลเพื่อการยก
ระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
ในอุตสาหกรรม

- ลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหารที่ผานกระบวนการผลิตดวย
      เทคโนโลยีชีวภาพ และเปนเอกลักษณไทย (น้ําปลา /ขนมจีนหมักของไทย)
- การปรับปรุงกระบวนการใชน้ําและพลังงานในโรงงานแปง และสามารถใหเขาสู
      benchmarking

องคความรู - คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพของแปงมันสําปะหลัง
- การถายเทความรอนระหวางชิ้นวัสดุกับของเหลวในระบบปดที่มีการไหลแบบตอเนื่อง

(การออกแบบวิศวกรรมชีวภาพ-พัฒนาระบบปลอดเชื้อการฆาเชื้อในอาหาร)
- บทบาทของจลุนิทรยีในอาหารหมกัดองไทย และกระบวนการชวีเคมีทีเ่กดิขึ้นในระหวางการหมัก

  



ตารางที่ 1-4  :  ยุทธศาสตรดานการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการเกษตร การแพทย และสิ่งแวดลอม
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)

ขอบเขตของพันธกิจ
(Mission Statement) เปาหมาย

(Target)
ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี

(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผล
ประโยชน หรือผูใช

(Users)
สายพันธุ
และเทคนิค

การผลิต/ขยาย
พืช/เห็ด

- สายพันธุสตรอเบอรี่ใหมที่มีความตานตอโรคไวรัสและโรคในดิน
- สายพันธุมะเขือเทศตานทานโรค
- สายพันธุเห็ดนกยูงลูกผสม
- เทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุและไมหัวที่ปลอดโรค เชน หัวพันธุขิงขนาดเล็กปลอดโรค
       หัวมันฝรั่งปลอดโรค  กระเทียมโทน
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดปาในเชิงการคา เชน เห็ดนกยูง เห็ดตับเตา เห็ดโคนขาว

สารชีวภัณฑ
(biocontrol)

- เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตชีวภัณฑควบคุมแมลงศัตรูพืช  เชน
• BT ตัดแตงยีนไคติเนสควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืช
• สารสกัดจากเชื้อราที่ทําลายหนอนเจาะสมอ ฝาย เพลี้ยออน เพลี้ยไฟศัตรูกลวยไม

- พัฒนา fermentation technology ในระดับ large scale เพื่อการผลิตขยายเชื้อรา

สนับสนุนและสงเสริมการนํา
เทคโนโลยชีวีภาพดานตางๆ 
มาประยุกตใช เพื่อใหเกิด
ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ทรัพยากรชีวภาพไดสูงสุด
อยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุน
การพึง่พาตนเองของประเทศ 
ในการผลติยา เวชภณัฑ และ
ชดุตรวจวนิิจฉยั ซึ่งนอก
จากลดการนําเขาแลว ยังจะ
ลดการสูญเสีย คาใชจายใน
การรักษา โดยมุงเนนไปที่
กระบวนการเฝาระวังและ
ปองกัน

ยา วัคซีน และ
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ

- การผลิตวัคซีนไขเลือดออก
- เพิ่มความสามารถในการคนหาทรัพยากรชีวภาพ และการตรวจหาสารออกฤทธิ์  ชีวภาพจาก
       พืชสมุนไพร และจุลินทรีย  เชน anti-inflammatory, anti-cancer, anti-malaria, anti-TB
- การใชสารชีวภาพเปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ (functional food) เชน สาหราย เกลียวทอง

น้ํามันโอเมกา

- มีแหลงทรัพยากรชีวภาพ ขอมูล
พันธุกรรมและการใชประโยชน เพื่อ
การปรบัปรุงพนัธุพชื สัตว และจุลนิทรีย
และเพื่อเปนขอมูลทางวิชาการในการ
สนับสนุนการตัด สินใจในการใช
ทรัพยากรในพื้นที่วิกฤต
- ผลิตภัณฑจุลินทรีย สารสกัด ชีวภาพ
เพือ่การควบคมุแมลงศตัรูพชืและโรคพืช 
และใหมีการใชสารชีวภัณฑทดแทน
สารเคมี ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพ
การขยายตลาดปลอดสารพษิไดมากขึ้น 
และลดการพึ่งพา/การนําเขาสินคา
จากตางประเทศ
- ประเทศมีความสามารถในการ คนหา
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
ชีวภาพ ทําใหลดผลกระทบที่จะเกิด
จากการเอารดัเอาเปรยีบในการฉกฉวย/
เขาถึงทรัพยากรชีวภาพ โดยสามารถ
เจรจาตอรอง และแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรม

- เกษตรกร
- ประชาชนทั่วไป
- อตุสาหกรรมการเกษตร
- หนวยงานภาครัฐ

(เชน กรมปาไม   
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและ
แผน  สิ่งแวดลอม
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา เปนตน)

- อุตสาหกรรมชุดตรวจ
วินิจฉัย

- อุตสาหกรรมการผลิต
ไมดอกไมประดับ

- อตุสาหกรรมทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

  



ตารางที่ 1-4  :  ยุทธศาสตรดานการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการเกษตร การแพทย และสิ่งแวดลอม (ตอ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  (Expected Output)
ขอบเขตของพันธกิจ
(Mission Statement) เปาหมาย

(Target)
ผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี

(Product / Technology)

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(Expected Outcome)

ผูที่จะไดรับผลประโยชน
หรือผูใช
(Users)

ชุดตรวจโรค
: การแพทย
: การเกษตร

- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีในผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรค  และพัฒนา
เทคโนโลยีขยายขนาดการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ชุดตรวจโรคทางการแพทย

• ชุดตรวจสอบไขเลือดออก  ชุดตรวจสอบเชื้อมาลาเรีย  ชุดตรวจหา antibody ตอ
โรคเอดส   ชุดตรวจฮีโมโกลบินบารท (สําหรับโรคธาลัสซีเมีย)  ชุดตรวจสอบเชื้อ
เลปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู)   ชุดตรวจสอบเชื้อ Listeria  ชุดตรวจสอบเชื้อ Salmonella
ชุดตรวจสอบสารพิษ อะฟลาทอกซิน

ชุดตรวจโรคทางการเกษตร
• ชุดตรวจโรคหัวเหลืองในกุงโดยเทคนิคโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใชใน

ภาคสนาม (ริมบอ)
• ชุดตรวจไวรัสโรคใบหงิกเหลือง (TYLCV) ในมะเขือเทศและพริก

องคความรู
ดานจีโนม
และอื่นๆ

- ขอมูลยีนที่เกี่ยวของกับภาวะช็อคของผูปวยโรคไขเลือดออก เพื่อชวยวินิจฉัยและลดอัตราการ
ตายหรือลดความรุนแรงของผูปวยที่เกิดภาวะช็อค
- ขอมูลเกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวของกับกลไกการเกิดโรค  และกลไกการทําลายเม็ดเลือดแดงของโรค
ธาลัสซีเมีย
- กลไกของจุลินทรียในการทําลายศัตรูพืช
- การคนพบจุลินทรียและพืชชนิดใหม รวมทั้งสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
- ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่น  

- สามารถผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรค
มนุษย พืช และสัตวที่รวดเร็ว
และมีความเหมาะสมกับการใชใน
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียง
- มีการใชเทคโนโลยีใหมในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
มากขึ้น เชน marker assisted
selection, high throughput
screening
- สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรการ
ศึกษาทองถิ่น ตามแนวนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา

  



ตารางที ่ 2  เทคโนโลยชีวีภาพเปาหมายทีส่าํคญั ในการวจัิยและพฒันา ตามแผนยทุธศาสตรการวิจัย    
                   5 ป (ปงบประมาณ 2545-2549)    

เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวขอวิจัย
เชิงยุทธศาสตร
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1) เทคโนโลยีชีวภาพขาว
   เทคโนโลยีชีวภาพพืช – ขาว    - - -

2) เทคโนโลยีชีวภาพกุง
    เทคโนโลยีชีวภาพกุง    -  -
3) อุตสาหกรรมชีวภาพและ
   อุตสาหกรรมอาหาร

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
   ผลิตภัณฑใหม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
   กระบวนการผลิต – ทั่วไป

- -   -  

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
   ผลิตภัณฑใหม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
   กระบวนการผลิต – นวัตกรรมอาหาร

- -   -  

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
   ผลิตภัณฑใหม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
   กระบวนการผลิต – มันสําปะหลัง/แปง

- - -  -  

4) การจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

   ชีวภาพเพื่อการเกษตร การแพทย  และ
   ส่ิงแวดลอม

   เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช    - - -
   เทคโนโลยีชีวภาพดานสัตว    -   
   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ/การแพทย  -     
   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - -   -  
   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชนบท - - - - -  

   



การดําเนินงานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ตามแผนยุทธศาสตรการวิจัย 5 ป (2544-2549)

อุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพกุง การจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพ

ฐานเทคโนโลยีจีโนมและ
หลังจีโนม

   
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผลิตภัณฑใหมและ
กระบวนการผลิต

นวัตกรรมอาหาร

เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพ

เพื่อการเกษตร การแพทย
และสิ่งแวดลอม

สัตวบก/สัตวน้ํา

พืช
อุตสาหกรรมมัน
สําปะหลังและแปง
พัฒนาชนบทและ
เกษตรกรรายยอย

T-2สุขภาพ

การพัฒนาที่ยั่งยืน BRT



1.  เทคโนโลยีชีวภาพกุง

ขอบเขตการวิจัย
 สุขภาพกุง
• การศึกษาสาเหตุของโรคแบคทีเรีย ไวรัส

และอื่นๆ
• การศึกษาระบบภูมิคุมกัน การกระตุน

การสงเสรมิภูมคิุมกนัและความตานทานโรค
• การใชผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมความตาน

ทานโรคและการรักษาโรค
• การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว

ถูกตอง และแมนยํา

 ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะลี้ยงกุง
• ปจจยัสิง่แวดลอม และผลกระทบจากการเพาะ

เลี้ยงกุง
• การศึกษาแพลงคตอนในบอเลีย้ง และบอฟก
• ระบบการเลีย้งแบบใหมทีไ่มทาํลายสิง่แวดลอม
• การจดัการของเสยี หรอืสารอนิทรยีหลงัการเลีย้ง
• การศึกษาพิษตกคางของยาฆาแมลง โลหะ

หนักในบอ  สิ่งแวดลอม และอาหาร

 พันธุกรรม  การพัฒนาพันธุ  และการปรับ
ปรุงพันธุกุง
• พันธุกรรมของลักษณะที่ตองการ
• ระบบการทํางาน และการควบคุม

ฮอรโมนกุง

 โภชนศาสตร
• ความตองการโภชนาการและพลังงานในกุง

ระยะตางๆ
• พฒันาสตูรอาหารทีส่ามารถลดตนทนุการเลี้ยง

 การจัดการบอและฟารม
• การพัฒนามาตรฐานและเกณฑการใชยาและเคมีภัณฑ
• การศึกษาทางวิศวกรรมชีวเคมีในบอเลี้ยงกุง
• การจัดการของเสีย หรือสารอินทรียในบอ
• ระบบการเลี้ยงที่ลดตนทุน

ผูประสานงานโครงการ
นางสาวจารุวรรณ  มหิทธิ
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3437 โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล       Jaruwanm@biotec.or.th

   

mailto:Wanipha@biotec.or.th


2.  เทคโนโลยีชีวภาพขาว

ขอบเขตการวิจัย
 ดานการพัฒนาพันธุและปรับปรุงพันธุ
• การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงพันธุขาวใหมีลักษณะ
ตานทานตอโรค แมลง  ทนแลง ทนน้าํทวม
ทนเค็ม เปนตน

 ดานการวิจัยจีโนมขาว
• การหาลําดับเบสจีโนมขาว
• การคนหายนีในขาวขาวดอกมะล ิ ขาวพนัธุพืน้เมือง

และขาวปาของไทย เพื่อนําไปปรับปรุงพันธุ
ขาวไทย

• การศึกษาหนาที่ของยีน
• การรวบรวม จําแนก และประเมินลักษณะ

พนัธุกรรมขาวปา เพือ่นาํไปใชในการปรบัปรงุพันธุ
 ดานการตรวจสอบความตรงตอสายพันธุ
/ การตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงตางๆ
• ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ เชน DNA

fingerprint   Mmonoclonal antibody
หรือ  ELISA test

ผูประสานงานโครงการ
นางสาวศิริพร   จํารัสเลิศลักษณ
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3442   โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      siriporn@biotec.or.th

   

mailto:Siriporn@biotec.or.th


3.  อุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ขอบเขตการวิจัย
 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกระบวนการใหม 
การสรางแบบจําลองกระบวนการ เทคโนโลยี
การขยายขนาด เพื่อการผลิตสารชีวภาพใน
ระดับ โรงงานตนแบบ

 วิจยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ
ไดแก การเตรยีมวัตถดุบิ การผลติ การแยก และ
การทาํใหบรสิทุธิ ์สาํหรบัผลติภัณฑทางชวีภาพ

 วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตสารชีวภาพจาก
สิ่งมีชีวิตและสารเคมีพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลคา
และสรางผลิตภัณฑใหม

 วิจัยและพัฒนาเพื่อการใชประโยชนจากจุลินทรีย
ที่มีสมบัติพิเศษ

 วิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัด
ทางชีวภาพในเชิงการคา

ผูประสานงานโครงการ
นางสาววรรณิพา   วิเวโก
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3439   โทรสาร   0 2564-6704

อีเมล      wannipha@biotec.or.th
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โครงการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางอาหาร
ขอบเขตการวิจัย

 การวจิยัเพือ่มาตรฐานผลติภณัฑอาหาร
ศึกษาขอมลูทางวทิยาศาสตรอนัเปนเอกลกัษณ

หรอืคณุลกัษณะของผลติภัณฑอาหารไทย เพือ่นํา
ไปสูแนวทางในการปรบัปรงุมาตรฐานผลติภัณฑ
อาหารที่มีอยูใหดีขึ้น

 การวจิยัเพือ่พัฒนาผลติภณัฑอาหาร
ศึกษาวจิยัขอมูลทางวทิยาศาสตร เพือ่นาํไปสูการ
พฒันาผลติภัณฑใหมหรอืเพิม่มลูคาผลติภัณฑ
หรอืพฒันากระบวนการผลติใหมปีระสทิธภิาพยิ่ง
ขึ้น เพื่อนําสูการถายทอด ใหภาคการผลิตนําไป
พัฒนาตอในระดับอุตสาหกรรม

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารใน
ขั้นพ้ืนฐาน
ศึกษาวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมใน

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารของ
ประเทศ

ผูประสานงานโครงการ
นางสาวเสาวภา   ยุววุฑโฒ
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3436   โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      sauwapay@biotec.or.th
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โครงการความรวมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมันสําปะหลังและแปง
ขอบเขตการวิจัย

 วตัถดุบิ
• การศกึษาคณุสมบติัตาง  ๆ ของมันสําปะหลัง

สายพันธุที่มีในประเทศไทย เนนสายพันธุ
ที่นิยมปลูกและใหผลผลิตดี

• สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมา
ใชในการศึกษาขอมูลสายพันธุเพื่อจัด
ทาํฐานขอมูลดานคุณสมบัติตาง ๆ ของ
มันสําปะหลัง

  การพัฒนากระบวนการผลิตแปง และการ
ลดตนทุน
• การสํารวจระบบการผลิต ประสิทธิภาพของ

เครื่องจักรตาง ๆ และการใชพลังงานและน้ํา
ในกระบวนการผลติ    เพือ่นาํขอมูลมาใชเปน
เกณฑในการใชพลังงานของอุตสาหกรรม
แปงมันสําปะหลัง

• การศึกษาดานการลดการสูญเสียแปงทั้งใน
ดานคณุภาพ และปรมิาณในระหวางกระบวน
การผลติ การลดพลงังานไฟฟา และพลงังาน
ความรอนในระหวางกระบวนการผลิต

 การผลิตผลิตภัณฑใหม เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับมันสําปะหลัง
• การใชประโยชนจากกากมันสําปะหลัง ซึ่งเปนสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

การผลิตพลาสติกเพื่อการเกษตร
• การดัดแปรแปงดวยวิธีตางๆ  เพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไมอัด กาว สิ่งทอ กระดาษ

เครื่องอุปโภค / บริโภค
• การนํามันสําปะหลัง (ทั้งในรูปหัวมันและแปง)  ไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่ใชแปงเปน

แหลงคารบอน เชน สารความหวาน  กรดอินทรีย  กรดอะมิโน
ผูประสานงานโครงการ

นางสาววลัยทิพย    โชติวงศพิพัฒน
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3434
โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      walaithip@biotec.or.th

   

mailto:Walaithip@biotec.or.th


4. การจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพื่อการเกษตร การแพทยและสิ่งแวดลอม

โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุพืชและผลิตผลจากพืช
ขอบเขตการวิจัย

 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงพันธุ  
พืชเศรษฐกิจ    โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรมในการปรบัปรงุพนัธุพืช
ใหตานทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพใหตรงกับความ
ตองการของตลาด

 เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ในการผลติพชื การขยายพันธุ
และการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล ในการตรวจวินิจฉัยโรคแมลงและตรวจสอบ
คุณภาพของพืช รวมทั้งการทดสอบคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

กลุมพืชเปาหมาย
• กลุมพชืไร เชน  ยางพารา  ออย  มนัสําปะหลัง
• กลุมไมผล  เชน  มะมวง  มังคุด  ทุเรียน  สม  

มะละกอ

• กลุมพืชผัก  เชน  พริก  มะเขือเทศ   ขิง
• กลุมไมดอก  เชน กลวยไม
• กลุมพืชสมุนไพร เชน ขา  เพื่อพัฒนาเปนตัวยา

รักษาโรคตางๆ
ผูประสานงานโครงการ

นางวิราภรณ   จินดามณี
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3440  โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      Viraporn@biotec.or.th
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โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุสัตวและผลิตผลจากสัตว
ขอบเขตการวิจัย

 ดานสุขภาพสัตว
• เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดโรคและ

พัฒนาใหมีเทคโนโลยีการตรวจสอบ
โรคอยางรวดเร็ว

• การผลิตวัคซีนที่จําเพาะตอโรคของ
สัตวที่สําคัญ

 ดานโภชนศาสตร
• เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพอาหารสตัว และเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชอาหารสตัว  เนนการใชจลุนิทรยีและการ
ผลติสารเสรมิอาหาร

 ดานการสรางพันธุและปรบัปรงุพันธุสัตว
• การใช เทคโนโลยีการผสมเทียม  

การยายฝากตัวออนเพื่อใหได วัว
พันธุดี มีผลผลิตสูง

ผูประสานงานโครงการ
               นางสาวนิธิกานต  อินทร

โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3438 โทรสาร   0 2564-6704
               อีเมล       nitikan@biotec.or.th
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โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย

 การตรวจวินิจฉัยโรค
• สงเสรมิการศกึษาและวจิยัเพือ่พัฒนาการ

ตรวจวินิจฉัยโรค
• สนับสนุนความสามารถในการผลิต  

โมโนโคลนอลแอนติบอดีในระดับกึ่ง  
อุตสาหกรรม

• สรางความสามารถในการพัฒนาระบบ
การผลิต recombinant protein

• เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาวิธี
ปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอเรส

 การปองกันโรค
• สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

วัคซีนที่ไดจากเชื้อสายพันธุไทย
• สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่ปองกัน

และบําบัดโรคทุพภิกโภชนาของประชากร
เด็กไทย

• สงเสริมการศึกษาและวิจัยกลไกการเกิดโรค  
เชน โรคธาลัสซีเมีย มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเตานม เปนตน

 การรักษาโรค
• สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

หาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากสมุนไพรและ
จุลินทรีย

ผูประสานงานโครงการ
นางฐิติวรรณ    เกิดสมบุญ
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3443   โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล       thitiwan@biotec.or.th

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการปองกันและบําบัดโรคเขตรอน
• ศูนยฯ รวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

การปองกันและบําบัดโรคเขตรอน
ผูประสานงานโครงการ

นางสาวทวีพร   เกตุอราม
ฝายประสานงานโครงการ T-2
อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท   0-2644 8150–4 ตอ 504  โทรสาร    0-2644 8100
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โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
ขอบเขตการวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม
 มุงเนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือปองกันไมให
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ โดยการสนับสนุนการ
วิจัยในขอบเขตดังนี้
• การบําบัดและใชประโยชนจากของเสีย 

(Waste treatment and waste 
utilization)

• กาชชีวภาพ (Biogas)
• การยอยสลายทางชีวภาพ

(Biodegradation and Bioredimentation)
• ปุยชีวภาพ (Biofertilization)

 มุงเนนการใชเทคโนโลยีในการควบคุมโรค
แมลงและแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะ   
นําโรค เชน
• การใชชีวินทรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 

เชน การผลิต Bt และไวรัส NPV โดยศูนยฯ 
รวมมือกับกรมวิชาการเกษตรจัดต้ัง หนวย
ผลิตขยายชีวินทรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรู
พืช ซึ่งใหบริการผลิต  สาธิต  และเผยแพร
การใชชีวินทรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวินทรียเพื่อ
การควบคุมแมลงพาหะนําโรคตาง ๆ เชน
โรคไขเลือดออก และมาลาเรีย

ผูประสานงานโครงการ
นางสาวกาญจนา  รักวรา
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3447   โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      Kanjana@biotec.or.th

การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน
• ศูนยฯ รวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนโครงการพัฒนาองคความรู

และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
ผูประสานงานโครงการ

นางสาวรังสิมา   คุมหอม
โครงการพฒันาองคความรูและศกึษานโยบายการจดัการทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย (BRT)
อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท   0-2644 8150–4  ตอ 512   โทรสาร  0-2644 8106

           อีเมล rungsima@biotec.or.th
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โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายยอย
ขอบเขตการวิจัย

 เปนการสังเคราะห ทดสอบและการปรับแตง
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมในพื้นที่

 สรางเทคโนโลยีใหม  โดยใหเปนระบบการผลิตที่
มีความยั่งยืนและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปน
กลไกในการถายทอดเทคโนโลยสีาํหรบัเกษตรกร
รายยอยในระบบเกษตรอุตสาหกรรม

ผูประสานงานโครงการ
นายธีรพัชส  ประสานสารกิจ
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3450  โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      theerapat@biotec.or.th

5.  ฐานเทคโนโลยีจีโนมและหลังจีโนม

โครงการวิจัยดานชีวสารสนเทศศาสตร (Bioinformatics)
ขอบเขตการวิจัย

 ศึกษาทางเทคโนโลยชีวีภาพและพนัธุวิศวกรรม
โดยใชการคํานวณทางคณิตศาสตรหรือ
คอมพิวเตอรในการประมวลผล

 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช
เปนเครือ่งมอืในการวจิยั และการพฒันาฐานขอมูล
ดานชีวสารสนเทศ

ผูประสานงานโครงการ
นางสาววรรณิพา    วิเวโก
โทรศัพท  0 2564-6700  ตอ  3439   โทรสาร   0 2564-6704
อีเมล      wannipha@biotec.or.th
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รายละเอียดการขอทุนวิจัย

1. ผูท่ีมีสิทธิ์ขอรับทุน
 นักวิจัย อาจารย และนักวิชาการที่อยูในสถาบันศึกษาและหนวยงานวิจัยอื่นๆ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

 ผูขอรับทุนสามารถรับทุนไดครั้งละไมเกิน 1 โครงการ   ยกเวนในกรณีที่ศูนยฯ พิจารณาแลว
เห็นวาผูขอรับทุนสามารถใชเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสมไมกอใหเกิดปญหาตองานประจํา 
เชน งานสอน  รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด

        หนวยงานของผูขอรับทุน ตองมีโครงสรางพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับใหมีการดําเนินการวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรมอยางจริงจัง

2.  คุณสมบัติของผูขอรับทุน
 ไมเปนผูติดคางการสงรายงานตางๆ ของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยฯ โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร

 เปนผูมีความรูความสามารถ  และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดําเนินการวิจัย
 เปนผูมคีวามพรอมในดานเวลาทีจ่ะดาํเนนิโครงการวจิยัใหสาํเรจ็ไดภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

3.  ระยะเวลาที่เปดใหขอรับทุน
 ผูขอรับทุนสามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยฯ ไดตลอดป โดยไมมีระยะเวลาปดรับสมัคร

4.  ลักษณะของโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
x โครงการวิจัยฯ ควรมีศักยภาพ ดังนี้

 มุงใหเกิดการใชประโยชนไดในเชิงพาณิชย และ/หรือในเชิงสาธารณะไดโดยมีผูใชที่ชัดเจน
 มีคุณคาทางวิชาการและนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 นําไปสูการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรดานตางๆ ของ
ประเทศ

x โครงการวิจัยฯ ตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนตามเรื่องราวที่จะทําการวิจัย

   



5.   การพิจารณาใหทุนสนับสนุน
ขอเสนอโครงการวจิยัฯ ทกุโครงการตองผานการประเมนิความเหมาะสมของโครงการในดานหลกัการ

เหตุผล ความสาํคญัของโครงการ ความเปนไปไดของเทคนคิ  และวิธีการทีน่าํเสนอวาสามารถดาํเนนิการวิจัย
ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม โดยคณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการ      
ซึ่งประกอบดวย   ผูเชี่ยวชาญภายนอกอยางนอย 3 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงหรือเกี่ยวของกับ    
ขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน  และตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการเทคนิคเฉพาะดาน  และ
ขออนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารศูนยฯ

หมายเหตุ ข้ันตอนการพิจารณาขอเสนอ (ดังรายละเอียดใน หนา 72)

6.  ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
2.6.1 ผูขอรับทุนสงขอเสนอโครงการโดยจัดทํารายละเอียดตามแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
        พัฒนาและวิศวกรรมของศูนยฯ (ดังรายละเอียดใน หนา 73-81 และ  หนา 81-89)
2.6.2 ศูนยฯ ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ และพิจารณาขอเสนอโครงการ ในเบื้องตน

2.6.2.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย
พิจารณาวาโครงการที่เสนอมาอยูในขอบเขตนโยบายการสนับสนุนของศูนยฯ หรือไม

     กรณีไมเขาขายนโยบายของศูนยฯ จะดําเนินการสงตอใหกิจกรรมอื่น หรือหนวยงานอื่นที่
     เกี่ยวของ หรือปฏิเสธโครงการ

2.6.2.2 ลักษณะของขอเสนอโครงการ
ตองมีความชัดเจนเพียงพอ และสอดคลองตามหลักเกณฑการสนับสนุนโครงการวิจัย
พฒันาและวศิวกรรม โดยขอเสนอโครงการตองมรีายละเอยีดครบถวนตามแบบขอเสนอโครงการวิจัย
(ดังรายละเอียดใน หนา 81-89)

2.6.3 ศูนยฯ แจงผลการพิจารณาในเบื้องตนใหผูวิจัยทราบ เพื่อปรับปรุงแกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
        (ถามี)  จากนั้นขอเสนอโครงการจะไดรับการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่เกี่ยวของ

2.6.3.1 การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการ
 คณะอนกุรรมการประเมนิขอเสนอโครงการ ประกอบดวยผูเชีย่วชาญภายนอกอยางนอย 3 
ทาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงหรือเกี่ยวของกับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา หลักการและเหตุผล ความสําคัญของโครงการ และความ
เปนไปไดของเทคนิคและวิธีการที่นําเสนอ เพื่อพิจารณาแนวโนมของความสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ

   



2.6.3.2 การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคเฉพาะดาน
 คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา  หลักการและเหตุผล  ความสําคัญของโครงการ  และ
ความเปนไปไดของเทคนิคและวิธีการที่นําเสนอ เพื่อพิจารณาแนวโนมของความสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ   โดยใชขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ประเมินขอเสนอโครงการเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ดวย

2.6.4 ศูนยฯ นําขอเสนอโครงการที่สมบูรณโดยผานการพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขรายละเอียดแลว
        (ถาม)ี เสนอตอคณะกรรมการบรหิารศูนยฯ เพือ่พจิารณาอนมุติัโครงการวจิยั พรอมอนมุติัเงนิอดุหนนุ
          โครงการในปที ่1 ตามความเหน็ของคณะอนกุรรมการประเมนิขอเสนอโครงการและคณะอนกุรรมการเทคนคิ
        เฉพาะดาน
2.6.5 เมือ่ขอเสนอโครงการไดรบัการอนมุติั ศูนยฯ จะดาํเนนิการทาํสญัญาตามแบบสญัญาอดุหนนุการวิจัย
       พัฒนาและวิศวกรรม  ระหวางหัวหนาสวนราชการของผูรับทุนกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
       และเทคโนโลยีแหงชาติ
2.6.6 ผูวิจัยเริ่มโครงการวิจัย
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แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
การจัดสงขอเสนอโครงการ

     ขอเสนอโครงการจํานวน 5 ชุด  (Paper format)
     แผนดิสเก็ตตโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรดจํานวน  1  ชุด (Electronic format)

หนาปก

1. ขอมูลโดยทั่วไป
1.1 ชื่อโครงการ

ควรใชชื่อที่สื่อถึงวัตถุประสงคและแผนงานวิจัยโดยตรง ไมควรใชคําที่มีความหมายกวางหรือแคบ
เกินไป โดยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคลองกัน

1.2 หัวหนาโครงการ
ระบุชื่อหัวหนาโครงการเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนง/ ที่อยู/ โทรศัพท/ โทร
สาร/อีเมล ที่ติดตอไดโดยสะดวก พรอมลงลายมือชื่อ

1.3 หัวหนาสถาบัน (ตําแหนงเทียบเทาอธิการบดี หรืออธิบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจ)
ระบุชื่อ/ตําแหนง/ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร ที่ติดตอไดโดยสะดวก พรอมลงลายมือชื่อ

1.4 ระยะเวลาตลอดโครงการ
1.5 งบประมาณรวม
1.6 วัน/เดือน/ปที่เสนอโครงการวิจัยครั้งแรก (ใสตามจริง)

กรณีที่มีการปรับปรุงใหระบุครั้งที่ปรับปรุง   และวัน/เดือน/ปที่มีการปรับปรุงดวย
1.7 หากโครงการนี้ หรือโครงการที่สืบเนื่องกันนี้ ไดมีการเสนอขอรับทุน หรือไดรับการสนับสนุนทุนจาก
         หนวยงานอื่น ใหระบุชื่อหนวยงานที่ใหทุน และชื่อโครงการนั้นดวย

2. คณะผูวิจัย
แสดงรายชือ่หวัหนาโครงการ และ/หรอืผูรวมโครงการ     และ/หรอืผูชวยวิจยั โดยระบตํุาแหนง คณุวุฒิ

ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ สถานที่ติดตอ โทรศัพท/โทรสาร/อีเมล และระบุความรับผิดชอบใน
โครงการวิจัยโดยคิดเปนรอยละของงานทั้งหมด (งานทั้งหมดของโครงการ = 100%)  พรอมลายมือชื่อของ
แตละทาน และแนบประวัติเต็มของแตละทานตอทายขอเสนอโครงการวิจัยฯ

ในกรณีมีที่ปรึกษาโครงการใหแสดงรายชื่อพรอมลายมือชื่อดวย ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะไมไดรับคาตอบแทน

   



รายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
3.   บทคัดยอ

เขยีนบทคดัยอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ      โดยมคีวามยาวของบทคดัยอไมเกนิ 1 หนากระดาษ
ขนาด A4 โดยระบถุงึการวจิยัในลักษณะยอ กระทดัรดั  มสีาระสาํคญั     เนือ้หาควรครอบคลมุถงึวัตถปุระสงค  
ขอบเขตการวิจยั  และผลงานทีค่าดวาจะไดรบั  และระบคุาํสาํคญั   (Key words)  ของโครงการ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไวในสวนทายของบทคัดยอ
4.  เปาหมาย

เปนการระบผุลงานหลกัของโครงการในเชงิปรมิาณและ/หรอืคณุภาพ ระบผุูไดประโยชนหรอืผูนาํผล
งานไปใช หากผลงานเปนไปตามที่คาดหมาย
5.  วัตถุประสงคเชิงกิจกรรม

เปนการระบุสิ่งที่โครงการตองการศึกษาเพื่อแกปญหาหรือใหบรรลุผลตามเปาหมายและใหมีความ
สอดคลองกับแผนงาน
6.  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม

เปนการแสดงใหทราบวาโครงการวจิยันีส้ามารถกอใหเกดิผลกระทบตอเศรษฐกจิ  สงัคม  และสิง่แวดลอม
อยางไร  เชน กอนทีจ่ะมโีครงการวิจยัฯ มผีลผลิตตํ่า ตนทนุสงู เกดิความสญูเสยีทางดานเศรษฐกจิ เปนสนิคาที่
ตองนําเขา  หากโครงการวิจัยฯ นี้สําเร็จ  จะมีสวนการแกปญหาหรือสรางโอกาสไดมากนอยเพียงใด  รวม
ถึงการมีสวนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต/การแขงขันของสินคา  และการใหบริการภายในประเทศได
อยางไร  และดวยมูลคาเทาใด หรือเปนการแสดงวาผลของโครงการวิจัยฯ มีสวนทําใหวิถีชีวิต โครงสราง
ทางสังคม  สภาพแวดลอม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือแสดงใหเห็นวาจะมีสวน
ในการชวยแกปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางไร
7.การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบุเทคโนโลยีที่จะไดรับการพัฒนาจากโครงการวิจัยฯ   พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยีหรือวิธีการที่
เลือกใชมีขอดี หรือขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่นๆ อยางไร
8. ท่ีมาของโครงการ และผลงานที่มีมากอน

8.1 ที่มาของโครงการ
อธิบายที่มาของโครงการ และเหตุผลที่เสนอโครงการวิจัยฯ พรอมระบุปญหาที่โครงการวิจัยฯ
ตองการแกไขหรือมีสวนชวยใหดีขึ้น

8.2 ผลงานที่มีมากอน
นําเสนอผลงานและความรูที่มีมากอนทั้งของนักวิจัยอื่นๆ และของคณะผูวิจัยชุดนี้ เชน ขอมูลที่
เกี่ยวของกับโครงการวิจัยฯ  ซึ่งจําเปนตองอางแหลงขอมูลใหชัดเจน และทันสมัย พรอมทั้งเสนอ
รายการเอกสารอางอิงตอนทายของขอเสนอโครงการวิจัยฯ

   



9.  แผนงานวิจัย
สวนนีเ้ปนหวัใจของขอเสนอโครงการวจิยัฯ    จาํเปนอยางยิง่ทีต่องเขยีนใหชดัเจนและละเอยีดมากทีสุ่ด

เทาที่จะใหได  พรอมอางถึงเอกสารที่จําเปน เนื่องจากผูประเมินโครงการวิจัยฯ อาจเปนผูเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีนั้นๆ แตตางสาขา และมีความประสงคจะเขาใจรายละเอียดแผนงานเพียงพอกอนใหความเห็น
ตอโครงการ

9.1 ตารางแผนงานวิจัย  ใหจัดทําตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆ   ที่เสนอวาจะดําเนินการพรอม
ระบุเวลาที่ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ

9.2 ตารางผลงานในแตละชวงเวลา (milestone) ควรระบผุลงานทีจ่ะไดใหชดัเจน   พรอมทัง้กําหนด
ตัวชี้วัดและคาตัวชี้วัด

9.3 ตารางผลงานที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยฯ พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและคาตัวชี้วัดเปน
จํานวนนับ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะเปนสิ่งที่บงบอกประสิทธิผลของโครงการวิจัย เชน จํานวนรูปแบบ
ของผลงานวิจัย จํานวนบทความที่ตีพิมพ จํานวนสิทธิบัตร การพัฒนากําลังคน เปนตน

คําจํากัดความ
ก) ตนแบบผลิตภัณฑ

หมายถึงตนแบบของผลิตภัณฑที่แบงได 2  ระดับ ประกอบดวย
1)  ผลิตภัณฑพรอมใช  คือ ผลิตภัณฑที่ไมตองการการพัฒนาตอ
2)  ผลติภัณฑระดบัหองปฏิบติัการ  คอื ผลติภัณฑทีย่งัตองการการพฒันาตอในระดบัโรงงาน
       ตนแบบ  (Pilot scale)

ข) เทคโนโลยีใหม
หมายถงึ เทคโนโลยใีหมทีโ่ครงการวิจยัฯ ไดคดิคนขึน้ เชน  เทคนคิการทดสอบ หรอืตรวจสอบตางๆ

ค) กระบวนการใหม
      หมายถึง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑใดๆ ที่ไดจากโครงการวิจัยฯ โดยอาจเปนหรือไมเปน
 เทคโนโลยีใหมก็ ได
ช) องคความรู   
      หมายถึง ความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร เชน คุณสมบัติตางๆ   หรือกระบวนการทาง
ชีวเคมี ของสิ่งมีชีวิต เปนตน
ซ) การใชประโยชนเชิงพาณิชย
      หมายถึง ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชในเชิงการคา หรืออุตสาหกรรมได
ฌ) การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ

หมายถงึผลงานวิจยัทีส่ามารถเผยแพรใหกบัประชาชน โดยการจดัฝกอบรม สมัมนา และประชุม

   



10.  ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ถาม ีใหระบชุือ่หนวยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีจ่ะรวมมอืในการดาํเนนิโครงการวจิยัฯ และอธิบายสิ่ง

ที่หนวยงานนั้นๆ จะใหความรวมมือได เชน วัตถุดิบ อุปกรณทดสอบ สถานที่ หรือบุคลากรรวมดําเนินการ
บางสวน เปนตน พรอมแนบเอกสารยืนยันความรวมมือในตอนทายของขอเสนอโครงการวิจัยฯ
11.  อุปกรณและสถานที่ท่ีมีอยู

ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ/ครุภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของในโครงการวิจัยฯ ที่คณะผูวิจัย/หนวยงานมีอยู
ระดบัความพรอมในการใชงาน ตองดดัแปลง ซอมแซมเพิม่เติมหรอืไม อยางไร และใหขอมูลเกีย่วกบัสถานที่
ที่ใชดําเนินการ ระบุใหชัดเจนวามีความพรอมหรือตองปรับปรุงหรือไม อยางไร
12.  งบประมาณ

การใชจายเงนิของโครงการวจิยัฯ ทีไ่ดรบัทนุอดุหนนุจากศนูยฯ ซึง่เปนเงนิอดุหนนุจากเงนิงบประมาณ
ของรัฐบาลไทยนั้น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของสวนราชการของผูรับทุน ทั้งนี้ใหอยูภายใตแนวทางดังนี้

ก.  งบประมาณในการดําเนินการวิจัย
1. หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนจะจายใหกับนักวิจัยซึ่งสามารถแบงเวลามาทําการวิจัยไดโดยไมเสียหายตอ
         งานในความรับผิดชอบประจํา โดยความยินยอมของตนสังกัด
               การคํานวณอัตราคาตอบแทน

A =   อตัราเงนิเดอืนปจจบุนัทีไ่ดรบัจากตนสงักดั   (ไมรวมผลประโยชนตอบแทนอื่น)
B =   รอยละของเวลาปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัยฯ
C =   องคประกอบตัวคูณในชวง 1.0 – 1.5

     (คานี้ขึ้นกับความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในโครงการวิจัยฯ)
    หลักการคํานวณคา B : 

          ก. เวลาทําการใน 1 วัน หรือเทากับ 8 ชั่วโมง เทียบเปน 100 %
              ข. เวลาปฏบิติังานในความรบัผดิชอบ เชน งานสอนหนงัสอื และอืน่ๆ   7 ชัว่โมง  เทากบั 60 %

   ดังนั้นเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใน 1 วันคือ เวลาที่นักวิจัยจะ
   ใชเพื่อทํางานโครงการวิจัยฯ นี้ คือไมเกิน 40 %

อัตราคาตอบแทน = A x B x C

   



เงื่อนไข
ผู วิจัยตองใชเวลาในการทําวิจัยทุกโครงการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมแลวไมเกิน 40 % ของเวลาปฏิบัติงานปกติ ยกเวน
นักวิจัยบางคนที่อาจสามารถทํางานวิจัยไดหลายโครงการวิจัยฯ ในเวลาเดียวกัน แตตองมี
เอกสารยืนยัน (ยินยอม) จากตนสังกัดวามีเวลาที่สามารถทํางานวิจัยไดมากกวา 40 %

บุคคลที่มีการยกเวนคาตอบแทน
1.   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. นักวิจัยซึ่งเปนพนักงานของ สวทช.
3. พนักงานของหนวยงานรัฐที่บริหารงานนอกระบบราชการ
4. นักวิจัยที่อยูในระหวางการไดรับทุนตางๆ ดังนี้

4.1 ทุนสงเสริมวิชาชีพนักวิจัย (รางวัลพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยและทุนวิจัยอาวุโส) ของ 
สวทช.

4.2 เมธีวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
         2.  หมวดคาจาง

1. คาจางจะจายใหกับผูชวยวิจัยตามคุณวุฒิและประสบการณภายในกรอบจํานวนอัตราที่ได
     รับอนุมัติ
2. การบรรจบุคุคลใหดาํรงตาํแหนงผูชวยวิจยัในครัง้แรกจะตองบรรจใุนอตัราคาจางขัน้ตนของ

ตําแหนงนัน้ๆ เวนแตบคุคลนัน้ มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ โดยมีหนังสือ
รับรองจากที่ทํางานเดิม  อาจใหไดรับคาจางเพิ่มขึ้นตามจํานวนปที่มีประสบการณ

 3. การปรบัอตัราคาจางใหปรบัไดตามสมควร ไมเกนิ 10 % เมือ่ผูชวยวิจยัไดปฏิบติังานมาครบ 1 ป

ตารางที่ 2.1  อัตราคาจางขั้นตนของผูชวยวิจัย  (สําหรับการทํางานเต็มเวลา)

ระดับ ประเภทสาขา
วิชา

อัตราจาง (หนวย:
บาท)

ปริญญาโท สาขาที่ขาดแคลน ไมเกิน 17,700
สาขาอื่น 12,000

ปริญญาตรี สาขาที่ขาดแคลน ไมเกิน 12,000
สาขาอื่น 9,300

ปวส. ไมเกิน 7,400
ปวช. ไมเกิน 5,800
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ไมเกิน 4,500

   



     3.  หมวดคาวัสดุ 
หมายถึงคาวัสดุวิทยาศาสตร และ/ หรือวัสดุทางการเกษตร    (ไมรวมวัสดุสํานักงาน เชน

          กระดาษ แผนดิสเก็ตต ใหรวมอยูในคาจัดทํารายงาน) ทั้งนี้ใหระบุรายละเอียดและแจงรายการเทาที่
          จะทําได เชน คาสารเคมี เครื่องแกว และอาหารเลี้ยงเชื้อ เปนตน
        4.  หมวดคาปรับปรุงสถานที่

    เปนคาซอมแซมสถานที ่และหองปฏิบติัการ โดยชีแ้จงสภาพเดมิทีเ่ปนอยู และปญหาทีเ่กี่ยวของ
          โดยในหมวดนี้สามารถจัดสรรใหเฉพาะในปแรกเทานั้น
        5. หมวดคาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ

ในกรณีซอมแซมครุภัณฑใหระบุวาครุภัณฑใดบางที่จําเปนตองซอมแซม พรอมทั้งชี้แจง
         สภาพเดิมที่ใชอยู และปญหาของครุภัณฑนั้นๆ
        6. หมวดคาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ

     เปนคาเดินทางเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ   ใหแจงรายละเอียดตางๆ   เชน คาเดินทาง
         คาทีพ่กั คาเบีย้เลีย้ง เปนตน และควรระบจุาํนวนครัง้ทีเ่ดนิทาง    เพือ่ใชในการเปรยีบเทยีบกบัแผนการ
         ดําเนินงาน
        7. หมวดคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัย

    เปนคาใชจายสาํหรบัการเสนอผลงานวจิยัในรปูของการตีพมิพในวารสารทัง้ในและตางประเทศ
         หรือเสนอผลงานในการประชุมภายในประเทศ  จํานวนเงินไมเกิน  10,000  บาทตอปตอ โครงการ
         ทัง้นีก้ารเสนอผลงานตองระบวุาไดรบัการสนบัสนนุจากศนูยฯ      และแจงใหศูนยฯ ทราบใน รายงานความ
         กาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณดวย
        8. หมวดคาจัดหาขอมูล และหมวดทํารายงาน

   เปนคาใชจายสาํหรบัการสบืคนขอมูลทัง้ในและตางประเทศ และการจดัพมิพรายงาน คาถาย
เอกสาร คาลางฟลม และคาอัดรูป ทั้งนี้สําหรับรายงานความกาวหนาใหไดไมเกิน 10,000 บาท/ป  
และในปสุดทาย (การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ) ใหไดไมเกิน  15,000  บาท
9. หมวดคาจางวิเคราะหตัวอยาง

   เปนการวิเคราะหตัวอยางที่โครงการวิจัยฯ ไมวิเคราะหเอง เชน การวิเคราะหตัวอยางที่
ตองอาศัยเครื่องมือราคาแพงทั้งนี้ใหระบุชนิดและประเภทการวิเคราะห  และจํานวนตัวอยางที่จะ
วิเคราะห รวมทั้งระบุสถานที่ที่นําตัวอยางไปวิเคราะหดวย

        10. หมวดคาครุภัณฑ
ศูนยฯ มนีโยบายในการสนบัสนนุเฉพาะครภัุณฑทีจ่าํเปนสาํหรบัโครงการวจิยัฯ ทีเ่สนอขอ

ทุนเทานั้น ทั้งนี้ใหเขียนความจําเปนและรายละเอียดของครุภัณฑไวในขอเสนอโครงการวิจัยฯ ดวย 
โดยการสนับสนุนในหมวดนี้ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้

10.1 การอนุมัติคาครุภัณฑจะอนุมัติเปนรายการ ภายในวงเงินไมเกินที่กําหนดไว
10.2 การใชจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ตองเปนไปตามรายการและจํานวนเงินในขอมูลของ

   



โครงการวิจัยฯ โดยไมสามารถเฉลี่ยจายระหวางรายการได เวนแตไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
จากศูนยฯ กอนดําเนินการ

10.3 การเบิกจายคาครุภัณฑที่จัดซื้อโดยตรงจากผูขายในตางประเทศโดยการเปด L/C ผูวิจัย
ไมสามารถ เบิกจายคาดอกเบี้ยธนาคารได ตองนําคาดอกเบี้ยฯ สงคืนศูนยฯ สวนคา
เก็บรักษาใหเบิกจายได ไมเกิน 45 วัน

10.4 การจัดซื้อครุภัณฑจากตางประเทศ ควรกําหนดเงื่อนไขการจายเงินใหผูขายเปนผูรับ
ภาระในสวน ของคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในตางประเทศทีม่ใิชคาขนสง และคาประกันภัย

10.5 ครุภัณฑที่มีราคาเกินกวารายการละ 500,000 บาท ศูนยฯ  จะโอนเงินใหโครงการวิจัย
ตอเมื่อโครงการวิจัยฯ  ไดสงใบเสนอราคาเปนทางการ (Performa Invoice) ใหศูนยฯ
กอนและจายตามราคาจริง

10.6 เมือ่สิน้สดุโครงการ ครภัุณฑจะเปนกรรมสทิธิข์องผูรบัทนุ   ตอเมือ่โครงการตองดาํเนนิการ
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และผานการประเมินเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูรับทุนตอง
บํารุงรักษาใหครุภัณฑอยูในสภาพที่ใชการไดตอไป

11. หมวดคาบริหารโครงการ  (Overhead)
เปนคาใชจายที่ตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยฯ หักเก็บไวเปนคาสาธารณูปโภค และ

คาใชจายตางๆ ตามที่ถูกหักเก็บจริง แตไมเกิน 10 % ของงบประมาณรวมที่หักคาครุภัณฑแลว

ข.  หมวดทุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 ศูนยฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการทุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยเนนการเสรมิฐานกําลงัคนในโครงการงานวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากศนูยฯ   
ทัง้นีใ้หระบหุวัขอวิทยานพินธ (และรายชือ่นกัศึกษา หากสามารถระบไุด) ไวในขอเสนอโครงการวจิยั

เงื่อนไขการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 ระยะเวลาของโครงการวิจัย ไมตํ่ากวา 2 ป
 หากมกีารผูชวย หรอืนกัวิจยัอยูในโครงการ  ปรมิาณงานตองสมัพนัธกบัจาํนวนคนในโครงการ
 ขาราชการ เจาหนาที่หรือผูที่ลาเรียนโดยไดรับเงินเดือนจากตนสังกัดจะไมไดรับคาใชจาย 
ประจําเดือน
อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูดูแลและรับผิดชอบการศึกษาวิจัย และการรายงานผลการ                  
ศึกษาวิจัยของนักศึกษาเพื่อเสนอศูนยฯ ทราบ หากผูรับทุนไมสงรายงานตามกําหนดหรือ
ผลการเรียนและการศึกษาวิจัยไมเปนที่พอใจ  ศูนยฯ มีสิทธิ์ในการงดใหทุนตอไปได

 มกีารนาํเสนอผลงานจากการศกึษาวจิยัในการประชมุวิชาการทีจ่ดัขึน้ในประเทศหรอืตางประเทศ 
หรือตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง โดยระบกุาร
รบัทนุการพฒันาบคุคลากรระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกภายในประเทศของศนูยฯ ใหชดัเจน
ในสิง่พมิพและวิทยานพินธทีแ่สดงผลงานของผูรบัทุน

   



 ไมมีเงื่อนไขผูกมัดใหผูรับทุนทํางานชดใชทุน ณ ที่ใด ๆ
 การสิ้นสุดสัญญาเมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับทุน  กรณีที่ผูรับทุนถูกสั่ง
ใหออกหรือลาออกจากหลักสูตรที่ไดรับทุนกอนสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนจะตองชดใชทุนที่
รับไปทั้งหมดคืน ศูนยฯ

 ผูรับทุนจะตองชดใชทุนคืนหากกระทําผิดเงื่อนไขการรับทุน เวนแต จะมีเหตุสุดวิสัยซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากศูนยฯ ไมตองชดใชทุน

 จัดสงวิทยานิพนธจํานวน 1 เลม ตอนักศึกษา 1 คน มายังศูนยฯ ภายหลังสําเร็จการศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาในโครงการวิจัยฯ
 มอีาจารยทีป่รกึษาหรอือาจารยทีป่รกึษารวม เปนหวัหนาโครงการวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

 ผูไดรบัทนุจะตองสามารถ สอบเขาเรยีน ในสถาบนัการศกึษาของรฐั และ ตองศึกษาเตม็เวลา
 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา 2.50 สําหรับผูสมัครระดับปริญญาโท และ

                 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมตํ่ากวา  3.50  สําหรับผูสมัครระดับปริญญาเอก
 ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในสถาบันการศึกษามาแลวไมเกิน 2 ป
 มคีณุสมบติัตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักาํหนด
 ตองไมไดรับทุนอื่นซ้ําซอน

องคประกอบของทุน
     ผูไดรับทุนจะไดรับการสนับสนุน
              ระดับปริญญาโท   ไมเกิน 136,000 บาท/ป

- คาเลาเรียน  คาบํารุงตาง ๆ  จายตามจริงแตไมเกิน 40,000  บาท/ป
- คาใชจายประจําเดือนๆ ละ ไมเกิน 8,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท/ป
ระดับปริญญาเอก ไมเกิน 160,000 บาท/ป
- คาเลาเรียน  คาบํารุงตาง ๆ  จายตามจริงแตไมเกิน 40,000 บาท/ป
- คาใชจายประจําเดือนๆ ละ  ไมเกิน 10,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท/ป

ระยะเวลาทุน
ปริญญาโท ไมเกิน 2      ป
ปริญญาเอก ไมเกิน 3      ป

   



ค. งบประมาณการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
นอกจากงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยแลว   ศูนยฯ  ยังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเสนอ  

ผลงานจากโครงการวจิยัฯ  ทีไ่ดรบัทนุสนบัสนนุจากศนูยฯ  ในการประชมุวิชาการตางๆ    ในตางประเทศดวย  
งบประมาณสวนนี้ใหเขียนแยกจากงบประมาณรวมของโครงการวิจัยฯ (งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย)  
เพื่อศูนยฯ จะไดบันทึกไวเปนขอมูลในการพิจารณาตอไป   เมื่อโครงการวิจัยฯ  ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
ที่สนับสนุนจะเปนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยเทานั้น   ไมรวมงบประมาณในการไปเสนอผลงานวิจัย
ตางประเทศ

1. รายละเอียดโดยรวมของการเสนอผลงานวิจัย
นักวิจัยที่มีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัยใหระบุ
1.1 ชื่อการประชุมที่จะไปเสนอผลงาน
1.2 สถานที่ที่จะเสนอผลงานวิจัย โดยระบุชื่อเมือง และชื่อประเทศ

      1.3 กําหนดเวลา (เดือน/ป) ที่จะเสนอผลงาน
      1.4 ประมาณการคาใชจาย
2. เงื่อนไขสําหรับการสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัย

2.1  เปนผลงานของโครงการวิจัยฯ ที่อยูระหวางไดรับการสนับสนุนจากศูนยฯ  และมีผลงาน
      ความกาวหนาของโครงการวิจัยฯ ระดับหนึ่ง (ประมาณ 1 ป) หรือหลังจากโครงการวิจัยฯ
      สิ้นสุดแลวไมเกิน 1 ป

      2.2  ใหการสนับสนุนเฉพาะการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายเทานั้น
     2.3  ศูนยฯ ใหการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวน 1 ครั้งตอ 1 คนและ
           ตอ 1 โครงการวิจัยฯ
     2.4 ศูนยฯ จะพิจารณาใหการสนับสนุนไมเกิน 50% ของคาใชจายทั้งหมด  โดยตองมีการ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่นควบคูดวย
2.5 นกัวิจยัตองทาํหนงัสอืเพือ่ขออนมุติัจากศูนยฯ หากนกัวิจยัมคีวามชดัเจนวาจะเสนอผลงาน

  แนนอน พรอมทั้งเอกสารยืนยันการตอบรับใหเสนอผลงานจากผูจัดประชุม ประมาณการ
      คาใชจายและ/หรือหนังสือยืนยันจากหนวยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนอีก 50 %  หากไดรับการ
      อนุมัติ  ศูนยฯ จะสนับสนุนคาใชจายโดยผานสถาบันตนสังกัด
2.6  การเสนอผลงานวิจัยตองระบุวาไดรับการสนับสนุนจาก ศูนยฯ ดวย

13. เอกสารอางอิง
 ระบุรายการเอกสารที่ใชอางอิงในโครงการวิจัยฯ
14. ประวัติคณะผูวิจัย  (หัวหนาโครงการวิจัยฯ ผูรวมโครงการวิจัยฯ และผูชวยวิจัยทุกทาน)

ใหระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
วิชาการ การประชุมวิชาการ หรือรางวัลทางวิชาการที่ไดรับ
15. เอกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม

หนังสือหรือเอกสารแสดงความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม    เชน สนใจการใชผลงานที่จะไดจาก
โครงการวิจัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวน หรือใหใชวัสดุ สถานที่ อุปกรณ หรือบุคลากรบางสวน
ของหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรมในการรวมดําเนินงานวิจัย

   



แบบขอเสนอโครงการ
ปกปด

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

รหัสโครงการ..................................(กอนอนุมัติ)
                                     รหัสโครงการ..................................(หลังอนุมัติ)

  (สําหรับเจาหนาที่)
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ  (ไทย)…..……………………………………………………………………………………………

     (อังกฤษ)..………………………………………………………………………………………...…
ชื่อหัวหนาโครงการ  (ไทย)………………………………………………………………………………........…

             (อังกฤษ)…..……………………………………………………………………...........……
ตําแหนง ………..……………………………………………………………………………........……

           หนวยงานตนสังกัด........…............................................................................…....………….……
           สถานที่ติดตอ.......……….............................................................................…....………….…….

โทรศัพท ........................………..................................................................…....………………..
โทรสาร  .................................……….........…..............................................…....…………….….
อีเมล    ...........................................……….........................................................…....………….
ลายมือชื่อ………………………………………………………………………………………………..

ชื่อหัวหนาสถาบัน……………………………………………………………………………………….………..
           ตําแหนง (อธิการบดี หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)……………………………………………………….
           สถานที่ติดตอ.................................................................................…....…............……………….
           โทรศัพท   ...................................................................................................……......…………...

โทรสาร  ...................................................................................................………….………….…
ลายมือชื่อ……………………………………………………..

ระยะเวลาของโครงการ................………………..............ป
งบประมาณรวม.........................................….................บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งรก..................................……………………….......................................................

ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับรุง)............…………....................……..............................................…
ครั้งที่ 3 (กรณีที่มีการปรับปรุง).............................………...........………………............................

   



โครงการนีห้รอืโครงการทีส่บืเนือ่งกนันี ้ไดยืน่เสนอขอรบัทนุหรอืไดรบัการสนบัสนนุจาก สวทช. หรอืหนวยงานอืน่
    ไมไดยื่นเสนอขอรับทุน
    ยื่นเสนอ  โปรดระบุ    

 ไดรับการสนับสนุน
     จาก ………………………………………ชื่อโครงการ

……………………………………………….
(โปรดระบุความจําเปนหรือความแตกตางกับโครงการนี้)
 ไมไดรับการสนับสนุน

2. คณะผูวิจัย
หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูชวยวิจัย

         ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..………..............................................................................................……
         ตําแหนง...................................…….......................………..คุณวุฒิ...............................................

ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ.........…….................…..................................................................
สถานที่ติดตอ..........................................……........…....................................................................
โทรศัพท/โทรสาร.............................................……........................................................................
อีเมล……………............................................................................................................................

         ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน)........……….....................................................
                                          คิดเปน ..................................... % ของงานทั้งหมด
         ความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ

(ถามี โปรดระบุชื่อโครงการและแหลงทุนสนับสนุน)................………............................................
ลงชื่อ .........................................................

        (.......................................................)

3. บทคัดยอ (ไทย)…………………………………………………………............……………………………
                 (อังกฤษ)………..………………………………………………...........…………………………
4.  เปาหมาย
………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………….............................……………
5.  วัตถุประสงคเชิงกิจกรรม
………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม
……………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............................…………

   



8. ที่มาของโครงการ และผลงานที่มีมากอน
8.1 ที่มาของโครงการ

…………………..…………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
   8.2  ผลงานที่มีมากอน
..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………
9.  แผนงานวิจัย
…..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………

ตารางที่ 9.1 แผนงานวิจัย
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

วัตถุประสงค แผนงานวิจัย เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ ชื่อนักวิจัย
1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 ที่รับผิดชอบ

1. ………… 1.1 …………
1.2 …………

2. ………… 2.1 …………
2.2 …………

ตารางที่ 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ

1 - 6
1 7 - 12

1 - 6
2 7 - 12

   



ตารางที่ 9.3 ผลงานที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยฯ เปนจํานวนนับ
ผลงาน ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

1. ตนแบบผลิตภัณฑ (โปรดระบุ)
2. เทคโนโลยีใหม (โปรดระบุ)
3. กระบวนการใหม (โปรดระบุ)
4. องคความรู (โปรดระบุ)
5. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

6.1 การฝกอบรม
6.2 การถายทอดเทคโนโลยี

7. การผลิตนักศึกษา
7.1 ปริญญาตรี
7.2 ปริญญาโท
7.3 ปริญญาเอก

8. สิทธิบัตร
9. บทความทางวิชาการ

9.1 วารสารในประเทศ
9.2 วารสารในระดับนานาชาติ

10. การเสนอผลงานในการประชุม
10.1 การประชุมระดับชาติ
10.2 การประชุมระดับนานา

ชาติ

10.  ความรวมมือกับสถาบันอื่น
……………..………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………
11.  อุปกรณและสถานที่ที่มีอยู
………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………
12.  งบประมาณ

รายละเอียด ปที่..................………
งบประมาณ     ..................………บาท

   



ตารางที่ 12.1 แสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย
รายการ ปที่……

จํานวนเงิน
ก.  งบประมาณในการดําเนินการวิจัย
1.  คาตอบแทนคณะผูวิจัย  (แสดงเปนรายบุคคล)
  1.1 ชื่อ ................……………………………… ………………………………………
   1.2 ชื่อ ................…………………………………………………………………………
2.  คาจางผูชวยวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆ (ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราคาจาง
ตามที่กําหนด)
    2.1 ชื่อ .............................................................. เงินเดือน ................................บาท
          วุฒิ ........................................................
          ประสบการณในการทํางาน................ ป
3. คาวัสดุ

3.1  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………….…………
4. คาปรับปรุงสถานที่
    4.1  ……………..(รายละเอียด)………………………………………………….………
5. คาซอมแซม/และบํารุงรักษาครุภัณฑ
     5.1  ……………..(รายละเอียด)…………………………………………………………
6.  คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ
     6.1  ……………..(รายละเอียด)……………….…………………………………………
7. คาใชจายในการเสนอผลงานวิจัย
     (สงผลงานตีพิมพในวารสารตางประเทศ/เสนอผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ)

7.1  ……………..(รายละเอียด)………………..…………………………………………
8.  คาจัดหาขอมูล และคาทํารายงาน
     8.1 ……………..(รายละเอียด)……………………..……………………………………

9. คาจางวิเคราะหหรือทดสอบตัวอยาง
    9.1 ……………..(รายละเอียด)…………………………...………………………………

10.คาครุภัณฑ (แจกแจงรายการ)
10.1 ……………..(รายละเอียด)…………………………….……………………………

11. คาบริหารโครงการ (ไมเกิน 10% ของงบประมาณรวมที่หักคาครุภัณฑ)................. %
รวม

   



ปที่……รายการ
จํานวนเงิน

ข.   หมวดทุนการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก
1.1  ชื่อนักศึกษา ...................................... ศึกษาในระดับ ..…………………………

หัวขอวิทยานิพนธ …………………………………………………………………..
1.2  ชื่อนักศึกษา ............................................ ศึกษาในระดับ ………………………

หัวขอวิทยานิพนธ …………………………………………………………………..
รวม

รวมทั้งสิ้น

ค.  งบประมาณการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
ชื่องานประชุม…………………………….………..……………ประเทศ …………………………………
กําหนดเวลา……………………………….…………………………………………………………………….
ประมาณการคาใชจาย………………………………………………….….…………………………………

   



ตารางที่ 12.2   แผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ.....……..………….... ป
(ระบุชื่อโครงการ)....………………………….……

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม
รายการคาใชจาย งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 1 งวดที่ 2 (บาท)

ก.  งบประมาณในการดาํเนนิการวิจัย
1 คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2 คาจางผูชวยนกัวิจยัและเจาหนาที่
3 คาวัสดุ
4 คาปรับปรุงสถานที่
5 คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ
6 คาเดินทางระหวางปฏิบัติการ
7 คาใชจายในการเสนอผลงานวิจัย
8 คาจัดหาขอมูล/คาทํารายงาน
9 คาจางวิเคราะหตัวอยาง
10 คาครุภัณฑ
11 คาบริหารโครงการ.........%
รวมแตละงวด
ข. ทุนการพัฒนาบุคลากรในระดับ
ปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก
รวมแตละงวดทั้งสิ้น
รวมแตละปทั้งสิ้น

ค.   งบประมาณการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ   …………………………..…………………………………..

รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ
(พรอมแนบรายละเอียดของครุภัณฑที่จะจัดซื้อ)

ครุภัณฑ .............................................................................………...........................................................
ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการวิจัยที่ขอการสนับสนุน ...........................…………..................
ประโยชนของครุภัณฑนี้ที่จะมีตอไปหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง  ........………….................................

   



สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาหัวขอ)
  ไมมีครุภัณฑนี้เลย
  มีครุภัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคียงกัน คือ

      ครุภัณฑ  สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน
1. .............................................................       .................................................................
2. .............................................................       …….. ......…………..................................

  ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงานดังนี้
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………..……………….

13. เอกสารอางอิง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………..……………………………

14. ประวัติคณะผูวิจัย
……………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………..………………………………………..…………..…….……………………………

15 เอกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม
…………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………..…………………………………………………………..……………………………

   



ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิ (ศว.) มภีารกจิหลกัประการหนึง่ คอื การใหทนุสนบัสนนุการวิจัย 
พัฒนาและ วิศวกรรม เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวัสดุภายในประเทศ กิจกรรมที่ดําเนิน
งานอยูในปจจุบันคือ การสนับสนุนทุนวิจัยแกนักวิจัยในสถาบันการศึกษา(ภาครัฐ/เอกชน) และหนวยงาน
วิจัยภาครัฐ ซึ่งดําเนินงาน โดยงานอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาหนวยเทคโนโลยีเฉพาะทาง

วัตถุประสงค
1. เพื่อนําผลการวิจัยและพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชยและสาธารณประโยชน ในดานอุตสาหกรรม     
      เกษตรกรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม

       2.   เพื่อนําผลการวิจัยและพัฒนาไปเสริมสรางความรูใหมๆ ดานวัสดุของประเทศ
       3.   เพื่อรับและประยุกตใชเทคโนโลยี ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ และวิธีการที่อาจมี กําเนิดในตางประเทศ
                 ใหสามารถใชประโยชนและ มีศักยภาพในการใชประโยชน ในประเทศได

4.   เพือ่นาํความรูและหลกัการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยมีาใช ในการ แกไขปญหา ในกระบวน
     การผลิตดาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือปญหาดาน สิ่งแวดลอมและดาน ความเปนอยู
     ของประชาชนโดยทั่วไป

ประเภทโครงการที่สนับสนุน
        1. โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ (academic research/ fundamental research/ theoretical 
research) เปนโครงการวิจัยที่มีจุดประสงคเพื่อนําผลงานวิจัย ไปตีพิมพเผยแพรในวงวิชาการ โดยงานวิจัย
เชงิวิชาการนัน้จะตองเปนไปในแนวทีศู่นยฯใหบรกิารสนบัสนนุ หรอือาจเปนไปในเชงิวิชาการใหม หากศูนยฯ
เห็นวามี ความเหมาะสม

2.โครงการวิจัยเชิงพาณิชย (commercialisation-driven research) เปนโครงการวิจัยที่มี          
จุดประสงคเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริง ในภาคอุตสาหกรรม

ขอบเขต/แนวทางการวิจัยที่ศูนยฯ เนนใหการสนับสนุน
 1) โครงการที่อยูในขอบขายเทคโนโลยีหลัก [Mission Area] ของศูนยฯ 5 สาขา คือ
  • สาขาโลหะ [Metal]

• สาขาเซรามิกส [Ceramics]
• สาขาโพลิเมอร [Polymer]
• สาขาวัสดุทางการแพทย [Biomaterials and Device]
• สาขาออกแบบและวัสดุ [Design and Manufacturing]

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

   



2) โครงการตามแผนแมบทเชิงกลยุทธแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ พ.ศ.2545-2549 
(Strategic technology program project) ของศูนยฯ 5 แนวทาง คือ
  • เทคโนโลยีวัสดุเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรภายในประเทศ

• เทคโนโลยีวัสดุเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
• เทคโนโลยีวัสดุสําหรับพลังงานรูปแบบใหม
• เทคโนโลยีวัสดุสําหรับการแพทยเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
• เทคโนโลยีวัสดุเพื่อสงเสริมการเกษตร

ผูมีสิทธิ์รับทุน
   • นกัวิจยั อาจารยและนกัวิชาการในหนวยงานวิจยั(ภาครฐั) และสถาบนัการศกึษา(ภาครฐั/ภาคเอกชน)

• ผูขอรับทุนตองเปนผูมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาและแนวทางหลักที่จะ
  ดําเนินการวิจัย
• ผูขอรบัทนุตองเปนผูมคีวามพรอมในดานเวลาทีจ่ะดาํเนนิการวจิยัใหสาํเรจ็ไดตามระยะเวลาทีก่ําหนด
• ผูขอรบัทนุตองมหีนวยงานทีม่โีครงสรางพืน้ฐานรองรบั และสนบัสนนุใหมกีารดาํเนนิงานวจิยัพัฒนา
  และ วิศวกรอยางเพียงพอและจริงจัง

ประเภททุนสนับสนุน

1.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (ขนาดเล็ก)
1. สนบัสนนุโครงการทีม่วีงเงนิงบประมาณไมเกนิ 200,000.-บาท และระยะเวลา ดาํเนนิการไมเกนิ 1 ป
2. ลักษณะโครงการ:

  • เปนโครงการของผูที่สําเร็จการศึกษาใหม (ระดับปริญญาโทหรือปริญญา เอก) ซึ่งสําเร็จ
การศึกษา มาแลวไมเกนิ 5 ป และตองการจะเริม่ดาํเนนิ งานวิจยั พฒันาและวศิวกรรม โดยโครงการ
เบื้องตนที่เสนอขออาจเปนงาน ตอเนื่องจากงานวิจัยที่ทําเปนวิทยานิพนธก็ได

• เปนโครงการที่ตองการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน (Prelimenary Study) กอนที่จะ
พัฒนาไปสูการเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ขนาดใหญตอไป (ตองแสดงใหเห็นแนวคิด
ในการพัฒนางานวิจัยตอไป ในอนาคต หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยใหมีขนาดใหญขึ้น)

   



2.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (ทั่วไป)
1. สนับสนุนโครงการโดยไมจํากัดวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดําเนินการ (การพิจารณาขึ้นอยู

กับความเหมาะสม กับงานในโครงการที่เสนอ)
2. ลักษณะโครงการ:

• เปนโครงการวิจัยตอเนื่องจากโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ขนาดเล็ก และตองการ
พัฒนาโครงการ ใหมีขนาดที่ใหญขึ้น (ตองแสดงขอมูล หรือทิศทางงานวิจัยที่ผานมา เพื่อแสดงให
เห็นความตอเนื่องในการ ทํางานวิจัย)

• เปนโครงการวิจัยที่สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ในเชิงพาณิชย โดยมี
ความรวมมือกับภาค อุตสาหกรรม/เอกชน (หรือผูใช เทคโนโลยี) อยางชัดเจน

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน
 1) ผูขอรับทุนจัดทํา แบบขอเสนอโครงการ (Microsoft Word file) ตามหลักเกณฑของศูนยฯ
       2) ผูขอรับทุนสงหนังสือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการ ถึงผูอํานวยการ ศูนยฯ พรอมกับ
แบบขอเสนอโครงการ [Paper Format] จํานวน 2 ชุด (เปนฉบับลงนามจริง 1 ชุด) และแผนดิสเก็ตตหรือ 
CD-ROM [Electronic Format] จํานวน 1 ชุด (โปรแกรมไมโครซอฟเวิรด)

 3) งานอุดหนุนการวิจัยฯ จะดําเนินการแจงรับขอเสนอโครงการ และประสานงาน ในขั้นตอนการ
พิจารณาสนับสนุนทุนกับผูขอรับทุนโดยตรงตอไป

   



แบบฟอรมสนับสนุนงานวิจัย
1) แบบขอเสนอโครงการวิจัย และพัฒนา

 (ปกปด)
แบบขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รหัสโครงการ…………………………
วันที่รับ………………………………..

(เฉพาะเจาหนาที่)

ชื่อโครงการ (ไทย)………………………………...…………………………………………………………
(อังกฤษ) ………………………………………………………………………………………

ชื่อหัวหนาโครงการ(ไทย)…………………………………………………………………………………………
(อังกฤษ)……………..……………………………………….…………………………….….

ตําแหนง………………………………….………………………………………………………………
สถาบันตนสังกัด …………………………………..……………………………………………………
สถานที่ติดตอ………………….…………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร…………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อ……………………………………
(……………………………………)

วันที่………………………………………...

ชื่อหัวหนาสถาบัน………………………..………………………..……………………………………
ตําแหนง (อธิการบดี หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)……………….………………………………………
สถานที่ติดตอ……………………………………………………………………….……………………
โทรศัพท……………………………………………………………โทรสาร……………………………
E-mail: ……………………………………………….…………………………………………………

             ลายมือชื่อ…………………………………..
(……………………………………)

วันที่………………………………………...

   



1.ขอมูลทั่วไป
ระยะเวลาโครงการ………………………………….ป
งบประมาณตลอดโครงการ…………….……………………….บาท
ประเภทโครงการ        วิจัยพื้นฐาน1  วิจัยประยุกต2    วิจัยเชิงพัฒนา3

เทคโนโลยีเปาหมาย………………….…………………………………………………………………
อุตสาหกรรมเปาหมาย………………..…………………………………………………………………
วันที่เสนอโครงการ

ครั้งที่ 1 ………………………..………………………………………………………………
ครั้งที่ 2 (กรณีมีการปรับปรุง)…………………………………………………………………
ครั้งที่ 3 (กรณีมีการปรับปรุง)…………………………………………………………………

โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น
 ไม  เสนอ (ระบุหนวยงาน…………………..)

2.คณะผูวิจัย4 (แสดงรายชื่อหัวหนาโครงการ/นักวิจัยรวม/ผูชวยวิจัย โดยระบุรายละเอียดของนักวิจัยแตละ
คนตามรูปแบบ )

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………
ตําแหนง………………………………….คุณวุฒิ/สาขาวิชา……………………………
สถานที่ติดตอ……………...………………………………………………………………
โทรศัพท…………โทรสาร………….…………..E-mail:…………………………….……

 ความชํานาญ ………………………………………………….…………….…………
ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในโครงการที่เสนอ………………………………………
หนาที่ในโครงการที่เสนอ(ระบุสวนงาน)……………………………………………………
หนาที่ในโครงการที่เสนอคิดเปน……% ของงานในโครงการ (คิดทั้งโครงการ = 100% )
เวลาที่ใชในโครงการนี้คิดเปน……...% ของเวลางานปกติ (โดยคิดเทียบเวลาทําการ 7 ชั่วโมง)
เวลาที่ใชในโครงการอื่นๆ ซึ่งกําลังเสนอขอทุน/ยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุ)

                                                          
1 การวิจัยพื้นฐาน [Basic Research] หมายถึง การวิจัยที่มุงสรางฐานความรู เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปศึกษาคนควาตอไป
2 การวิจัยประยุกต [Applied Research] หมายถึง การวิจัยที่มีจุดมุงหมายที่แนนอนในการนําผลงานไปประยุกตใช
3การวิจัยเชิงพัฒนา [Development Research] หมายถึง การวิจัยที่มุงนําความรูหรือผลที่ไดจากการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตไปพัฒนา
เชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชยกรรม
4 โปรดสงประวัติเต็ม(CV) ของคณะผูวิจัยท้ังหมด จํานวน 1 ชุด (แยกจากเอกสารขอเสนอโครงการ)

   



ชื่อโครงการ แหลงทุน เวลาที่ใชในโครงการ
คิดเปน…..% ของเวลางาน

ปกติ

หมายเหตุ
(กําลังเสนอขอทุน

หรืออยูระหวางดําเนินการ)

ลายมือชื่อ………………………………….
(…………………………………)

3.บทคัดยอ
• เปนภาษาไทย (ไมเกิน 1 หนา) และเปนภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 1 หนา) โดยบทคัดยอตอง

แสดงใหเห็น ภาพรวมของโครงการในลักษณะยอและกระทัดรัด มีสาระสําคัญครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตการวิจัยและประโยชนที่จะไดรับ

4.วัตถุประสงค
• เขยีนใหชดัเจนวาโครงการมุงศึกษาวจิยัเรือ่งอะไร และเพือ่จะนาํไปแกปญหาหรอืตอบปญหาอะไร

5.เปาหมาย
• เขียนใหชัดเจนวาหากโครงการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจะกอใหเกิดผลงานอะไร

6.ผลกระทบโดยรวมตอประเทศ
• อธิบายใหชัดเจนวา หากโครงการดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคจะกอใหเกิดประโยชนหรือ

สงผล  โดยรวมตออุตสาหกรรม และ/หรือตอประเทศอยางไร เชน
-   ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร /เชิงพาณิชย
-   ผลกระทบเชิงวิชาการ/การศึกษา
-   ผลกระทบเชิงสังคม

   



7. ความรวมมือและโอกาสเชิงพาณิชย : กรณีโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (ทั่วไป) ควรแสดงให
เห็นความรวมมือและโอกาสในการนําโครงการวิจัยไปสูเชิงพาณิชย

• ควรแสดงความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม เชน บริษัทเอกชน/องคกร หรือผูใชประโยชนจาก
โครงการ อยางชัดเจน โดยอธิบายสิ่งที่บริษัทหรือองคกรใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ 
เชน รวมสนับสนุนดานเงินทุน วัตถุดิบ อุปกรณ สถานที่หรือบุคลากร เปนตน (พรอมแนบ
เอกสารยืนยันความรวมมือในตอนทายของขอเสนอโครงการ)

• ควรแสดงใหเห็นโอกาสในการนําโครงการวิจัยไปสูเชิงพาณิชย หากเปนไปไดควรเขียนใน  
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (ตัวเลข) เชน ลดการนําเขาหรือสงเสริมการสงออกไดปละ…บาท 
เปนตน (ควรมีขอมูลประกอบทางดานการตลาด)

• ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (ถามี) กรณีเปนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย (Commercialisation-
driven Projects) หากนักวิจัยสามารถแสดงความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรเพื่อแสดง     
เปาหมายที่ชัดเจนของโครงการได ก็จะเปนผลดีตอการพิจารณาโครงการมากยิ่งขึ้น

8.หลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการ
• อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ โดยบรรยายผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของ

นักวิจัยอื่นและของคณะผูวิจัยชุดนี้ (พรอมทั้งเสนอรายการเอกสารอางอิงตอนทายขอเสนอ
โครงการ)

• อธิบาย/วิเคราะหเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของปญหาที่นํามาสูการเสนอโครงการนี้ และ
เปรียบเทียบความแตกตางของผลงาน/ความรูที่มีมากอนกับการศึกษาในโครงการนี้

• กรณีเปนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (ขนาดเล็ก) ควรอธิบายใหเห็นแนวทางการศึกษา
หรือการพัฒนาโครงการในระดับตอไป

• กรณีเปนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (ทั่วไป) ควรบรรยายสรุปผลงานที่ทํามาแลว พรอม
แสดงความเชื่อมโยงกับโครงการที่กําลังเสนอขอทุน  ตลอดจนอธิบายใหเห็นแนวทางการ
ศึกษาหรือการพัฒนาโครงการในระดับตอไป

9.ความพรอมดานอุปกรณ/เครื่องมือ และสถานที่ดําเนินงานวิจัย
• แสดงความพรอมทางดานอุปกรณ/เครื่องมือ  และสถานที่ที่จะใชในการดําเนินงานวิจัย

10.แผนงานวิจัย  (สวนนี้เปนหัวใจของขอเสนอโครงการ ควรเขียนใหละเอียดและชัดเจน พรอมทั้งอางอิง
ถึงเอกสารที่จําเปน เนื่องจากในการประเมินโครงการจําเปนตองเขาใจรายละเอียดของแผนงาน/เปาหมาย/
ผลที่คาดจะไดรับในแตละชวงของกิจกรรมอยางเพียงพอ)

   



10.1  ขั้นตอนแผนงาน  โดยบรรยายกิจกรรมที่จะดําเนินการและระบุเปาหมายของแตละขั้นตอน
อยางชัดเจน

- ขั้นที่ 1.……(บรรยาย)………………………………………………...………
- ขั้นที่ 2.……(บรรยาย)………………………………………………………
- ขั้นที่ 3……(บรรยาย)…………………………………………………………

หมายเหต:ุ อาจแสดงผงังาน [ Flow Chart] เพ่ิมเตมิ เพ่ือแสดงความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะดําเนินการ

10.2   ตารางแสดงแผนงานและผลงาน (ในแตละชวงเวลา)  นับต้ังแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้น
โครงการ

ตารางที่1 :  แสดงแผนงาน
กิจกรรม ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

เดือน 1-6 เดือน 7-12 เดือน 1-6 เดือน 7-12 เดือน 1-6 เดือน 7-12
1………….
2………….
3………….

ตารางที่ 2 : แสดงผลงาน

ปที่ เดือนที่ ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ
1 1-6

7-12
2 1-6

7-12
3 1-6

7-12

11.ผลลัพธที่จะไดรับเมื่อเสร็จส้ินโครงการ (Output) :โครงการตองระบุผลงานที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัย
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเรียงลําดับความสําคัญของผลงานและกําหนดตัวชี้วัดเปนจํานวนนับ   
(เปนหัวขอสําคัญในการประเมินโครงการตามเปาหมายการผลิตผลงาน)

   



ผลลัพธ ทางตรง (หนวยนับ) ทางออม (หนวยนบั)
1. องคความรู (ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
2. กระบวนการใหม (ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
3. เทคโนโลยีใหม (ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
4. ตนแบบ ตนแบบ

• พรอมใช (ผลิตภัณฑ)
• ตองวิจัยและพัฒนาตอ
• ระดับหองปฏิบัติการ

5. สูเชิงพาณิชย รายการ
6. สูสาธารณประโยชน รายการ
7. บทความทางวิชาการ เรื่อง

• ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
• ผลงานตีพิมพในวารสารระดับภูมิภาค
• ผลงานตีพิมพในวารสารในประเทศ
• เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
• เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาระดับภูมิภาค
• เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาในประเทศ
• บทความในหนังสือพิมพและเอกสารอื่นๆ (เชน  

จดหมายขาว สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน การแถลงขาว 
Media Forum นิทรรศการ/การแสดงผลงาน)

8. สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการคา
9. รางวัลและเกียรติบัตร รางวัล
10. การผลิตบุคลากร คน

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี
• อื่นๆ (โปรดระบุ)………..

11. เอกสารทางวิชาการ [Technical Paper] เรื่อง
• รายงานฉบับสมบูรณ [Final Report]
• สรุปยอทางเทคนิค[Technical Paper]

   



ผลลัพธ ทางตรง (หนวยนับ) ทางออม (หนวยนบั)
12. หนังสือ/ตําราวิชาการ [Copyright ] เรื่อง
13. วิทยานิพนธ เรื่อง
14. จํานวนหลักสูตรการสอน หลักสูตร
15. จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร
16. พัฒนาความสามารถของบุคลากรรวมวิจัย คน
• นักศึกษารวมโครงการ
• นักวิจัยรวมโครงการ
• นักวิชาการ  (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร/นักเศรษฐ

ศาสตร)
• นักอุตสาหกรรม

12.งบประมาณ: (งบประมาณโครงการวิจัยจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับแผนการดําเนินงานที่เสนอ)
ตารางรายละเอียดงบประมาณ

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3รายการคาใชจาย
งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2

รวม(บาท)

1.หมวดคาตอบแทนคณะผูวิจัย (แสดง
   เปนรายบุคคล)
2.หมวดคาจางผูชวยวิจยั (แสดงเปนราย
   บุคคล)
3.หมวดคาวัสดุ (แสดงรายละเอียด)
4.หมวดคาปรบัปรงุสถานที ่(แสดง
   รายละเอียด)
5.หมวดคาซอมแซม/บํารุงรักษา
  ครุภัณฑ   (แสดงรายละเอียด)
6.หมวดคาเดินทางระหวางปฏิบัติการ
   ในโครงการ(แสดงรายละเอียด)
7.หมวดคาจดัหาขอมลู (แสดงรายละเอียด)
8.หมวดคาจัดทํารายงาน (แสดงราย-
   ละเอียด)
9.คาจางวิเคราะห/ทดสอบตัวอยาง
   (แสดงรายละเอียด)

   



ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3รายการคาใชจาย
งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2 งวด 1 งวด 2

รวม(บาท)

10.คาครภัุณฑ (แนบขอมลูครภัุณฑ/เหตุผล
ความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑทาย
ขอเสนอโครงการ)
11.คาบริหารโครงการ (ไมเกิน 10%
ของหมวด 1-9 ไมรวมหมวด 10)
รวมแตละงวด

รวมแตละป

13.เอกสารแนบทาย
 13.1 รายการเอกสารอางอิงทั้งหมดในโครงการ [Reference]

13.2 ขอมูลครุภัณฑที่จะจัดซื้อ และเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ (ถามี)
13.3  เอกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงานหรือสถาบันอื่น (ถามี)
13.4 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

……………………………………………………………..

   



2) แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (Microsoft Word file)

หนาปก
รายงานความกาวหนา……..…..เดือน/ปที่…………….

รหัสโครงการ ………………………..

ชื่อโครงการ …………………………………………..……………………………..
(ภาษาไทย)

ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)

คณะผูวิจัย
1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………

หนวยงานที่สังกัด ………………………………………………………………………

สนับสนุนทุนวิจัยโดย
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ…………………….

   



แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
เสนอ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
……………………………………………………..………

รายงานความกาวหนาครั้งที่…………...ปที่………………….
ระหวางเดือน…………..………….พ.ศ……………ถึงเดือน………..………….พ.ศ……………

1.ชื่อโครงการ (ไทย)………………………………………………….…………………………………………..
           (อังกฤษ)…………………………………………………………….……………… ……………
2.ชื่อหัวหนาโครงการ และคณะ
………………………………….……………………………….………………………………………………..
………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………
3.ระยะเวลาตลอดโครงการ………………. ป
4.งบประมาณรวมตลอดโครงการ …………………………………… บาท
5.วัตถุประสงคโครงการ

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………

6.เปาหมายโครงการในชวงเวลาที่รายงานผล
ปที่ เดือนที่ การดําเนินงานที่คาดวาจะแลวเสร็จ

        ……… ..………. ………………………………………………
………………………………………………

7.รายละเอียดทางวิชาการที่ไดรับจากการวิจัย
1. สรุปผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงความกาวหนาในการดําเนินงานครั้งกอน เพื่อแสดงความ

ตอเนื่องของงานวิจัย
2. รายละเอียดผลการดําเนินงานในครั้งนี้ โดยแสดงผลการวิจัยทั้งหมดที่ทําในชวงที่รายงาน พรอม  

ขอมูลที่ชัดเจน   ทั้งขอมูลเชิงวิทยาศาสตร กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี)

   



8.สรุปความกาวหนาของงานวิจัย ณ ชวงรายงานเมื่อเทียบกับแผนงานวิจัยทั้งโครงการ

ผลการดําเนินงานกิจกรรม (ตามแผน) ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ตามแผน) เปนไปตามแผน (%) ไมเปนไปตามแผน

สรุป

1. ……..…………
2. …………..……
3. ………………..
4. …………………
5. …………………

(สรุปความกาว
หนาทั้งหมดคิด
เปนรอยละ)

9. ผลลัพธจากงานวิจัย (Output) ที่เกิดขึ้นในชวงที่รายงาน (พรอมเอกสารแนบทายโครงการ เชน ผลงาน
ตีพิมพทั้งในและตางประเทศ  ฯลฯ)
       …………………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………………..
10.  ขอคิดเห็น / อุปสรรคที่พบ (ถามี) พรอมแนวทางการแกไข

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………

11.งานที่จะทําในชวงตอไป
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

   



12.รายงานการใชจายเงินโครงการ

รายการคาใชจาย งบประมาณ
ตลอดโครงการ

(บาท)

เงินที่ไดรับ
แลวถึงงวดนี้

(บาท)

เบิกจายแลว
ทั้งส้ิน
 (บาท)

คงเหลือ

(บาท)

ขอเบิกงวดตอไป
งวด……………

(บาท)
1.คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2.คาจางผูชวยวิจัยและ
เจาหนาที่อื่น ๆ
3.คาวัสดุ
4.คาปรับปรุงสถานที่
5.คาซอมแซม/และบํารุง
รักษาครุภัณฑ
6 .คา เดินทางระหว าง
ปฏิบัติการในโครงการ
7.คาจัดหาขอมูล
8.คาทํารายงาน
9.คาจางวเิคราะหตัวอยาง
10.คาครุภัณฑ
11.คาบริหารโครงการ

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ ………………………………….…
(หัวหนาโครงการ)

วันที่ ………………………….…………

   



3) แบบรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (Microsoft Word file)

หนาปก
รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ

รหัสโครงการ………………

ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………..
(ภาษาไทย)

ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ)

คณะผูวิจัย
4. ………………………………………………….
5. …………………………………………………
6. …………………………………………………

หนวยงานที่สังกัด
……………………………………………………………………………………………………

สนับสนุนทุนวิจัยโดย
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ…………………

   



แบบรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
เสนอ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
…………………………………………………………………………

สวนประกอบของรายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
1.สวนประกอบตอนตน

1. หนาปก (Cover) ระบุคําวา “รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ” รหัสโครงการ และ
ชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งชื่อผูวิจัย

2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ในการไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมจาก
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พรอมทั้ง
ระบุปงบประมาณที่ไดรับทุน

3. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract)
4. สารบัญเรื่อง (Table of Contents)
5. สารบัญตาราง (List of Tables)
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
7. คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัยฯ (List of Abbreviations)

2.สวนประกอบเนื้อเรื่อง
1. บทนํา (Introduction) ระบุเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผูทําการวิจัยมากอน ความสําคัญและที่มาของปญหา 

วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปทฤษฎี และ/หรือแนวความคิดที่จะนํามา
ใชในการวิจัย  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และอื่นๆ เปนตน

2. เนื้อเรื่อง (Main Body) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย (Material and Method) พรอมผล
การวิจัย(Result) ตามแผนงานที่เสนอไว

3. ขอวิจารณ (Discussion) ที่ไดนําผลการทดลอง (ผลการวิจัยฯ) ที่ไดมากลาวทั้งหมด (ทั้งที่เปนและไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว)

4. สรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) โดยสรุปเรื่องราวในการวิจัย พรอมทั้ง
เสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย ในขั้นตอไป ตลอดจนประโยชนในการประยุกตของผลงานวิจัย ที่ได

   



3.สวนประกอบตอนทาย
1. เอกสารอางอิง (References) ระบุรายชื่อเอกสารอางอิงโดยเรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน 

และตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเรียงตามลําดับอักษร
2. ผลลัพธจากงานวิจัย (Output) สรุปผลที่ไดรับจากโครงการตามรายละเอียดและแบบฟอรมรายงาน     

ผลงานวิจยัโดยแนบเอกสารประกอบ(ถาม)ี เพือ่ใชในการเผยแพรผลงานวิจยัและประกอบการประเมนิผล   
โครงการ

3. ภาคผนวก (Appendix) ถามี

เอกสารประกอบรายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ:
• โครงการที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณตองจัดทําบทสรุปผูบริหาร [Executive Summary] (โดยเขียนสรุป

แยกออกจากรายงานการวิจัยฯ/ตามแบบบทสรุปผูบริหาร) สําหรับเปนเอกสารแนบเสนอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานโครงการและการเผยแพรผลงานวิจัย

4) แบบสรุปผูบริหาร (Microsoft Word file)

บทสรุปผูบริหาร
[Executive Summary]

1. รหัสโครงการ ……………………………………………………
2. ชื่อโครงการ (ไทย)……………………………………………………………………

(อังกฤษ) ………………………………………………………………
3. คณะผูวิจัย 1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………

4. สถาบันตนสังกัด/สถานที่ติดตอ ………………………………………………………….
5. ระยะเวลาโครงการ ……………..ป
6. งบประมาณโครงการ ……………..บาท
7. บทสรุปโครงการวิจัย (เขียนภาพรวมโครงการในลักษณะยอและกระทัดรัดที่สามารถใชในการ   

เผยแพรผลงานวิจัยไดโดยแสดงถึงที่มา/ความสําคัญของปญหาในการวิจัย  คุณสมบัติ/จุดเดนของ
ผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีที่ไดรับ   กลุมเปาหมายและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

   



8. สรุปผลลัพธจากงานวิจัย(Output)
ผลลัพธ ทางตรง (หนวยนับ) ทางออม (หนวยนบั)

1. องคความรู (ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
2. กระบวนการใหม(ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
3. เทคโนโลยีใหม(ระบุชื่อเรื่อง) เรื่อง
4. ตนแบบ ตนแบบ

• พรอมใช (ผลิตภัณฑ)
• ตองวิจัยและพัฒนาตอ
• ระดับหองปฏิบัติการ

5. สูเชิงพาณิชย รายการ
6. สูสาธารณประโยชน รายการ
7. บทความทางวิชาการ เรื่อง

• ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
• ผลงานตีพิมพในวารสารระดับภูมิภาค
• ผลงานตีพิมพในวารสารในประเทศ
• เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนาระดบันานาชาติ
• เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนาระดบัภูมภิาค
• เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาในประเทศ
• บทความในหนังสือพิมพและเอกสารอื่นๆ(เชน 

จดหมายขาว สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน การแถลง
ขาว Media Forum นทิรรศการ/การแสดงผลงาน)

8. สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการคา
9. รางวัลและเกียรติบัตร รางวัล
10. การผลิตบุคลากร คน

• ปริญญาเอก
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี
• อื่นๆ (โปรดระบุ)………..

   



ผลลัพธ ทางตรง (หนวยนับ) ทางออม (หนวยนบั)
11. เอกสารทางวิชาการ [Technical Paper] เรื่อง

• รายงานฉบับสมบูรณ [Final Report]
• สรุปยอทางเทคนิค[Technical Paper]

12. หนังสือ/ตําราวิชาการ [Copyright ] เรื่อง
13. วิทยานิพนธ เรื่อง
14. จํานวนหลักสูตรการสอน หลักสูตร
15. จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร
16. พัฒนาความสามารถของบุคลากรรวมวิจัย คน

• นักศึกษารวมโครงการ
• นักวิจัยรวมโครงการ
• นักวิชาการ  (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร/

นักเศรษฐศาสตร)
• นักอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: รายละเอียด  “ผลลัพธจากงานวิจัย”  ในรายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ

   



9.  รายงานการใชจายเงินตลอดโครงการ
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รายการคาใชจาย งบประมาณ
ตลอดโครงการ

(บาท)

เงินที่ไดรับแลว
ถึงงวดนี้
(บาท)

เบิกจายแลว
ทั้งส้ิน
 (บาท)

คงเหลือ

(บาท)

ขอเบิกงวด
ตอไป

งวด………
(บาท)

1.คาตอบแทนคณะผูวิจัย
2.คาจางผูชวยวิจัยและ
  เจาหนาที่อื่น ๆ
3.คาวัสดุ
4.คาปรับปรุงสถานที่
5.คาซอมแซม/และบํารุง
   รักษาครุภัณฑ
6.คาเดินทางระหวางปฏิบัติ
  การในโครงการ
7.คาจัดหาขอมูล
8.คาทํารายงาน
9.คาจางวิเคราะหตัวอยาง
10.คาครุภัณฑ
11.คาบริหารโครงการ

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ……………………………………
(หัวหนาโครงการ)

วันที่…………………………………….

ติดตอขอรับบริการ
งานอุดหนุนการวิจัย

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-6500 ตอ 4407-4414

e-mail : rde@mtec.or.th

   



 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค)

กอต้ังขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยในระยะเริ่มตนมีสถานะเปน
โครงการภายใตศูนยถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(ชือ่ในขณะนัน้) ตอมาในวันที ่ 30 ธันวาคม 2534 เนคเทคไดเปลีย่นแปลง สถานะเปนศูนยแหงชาตเิฉพาะทาง 
และเปลีย่นการจดัรปูแบบองคกรใหม เพือ่ใหมคีวามคลองตัวขึน้กวาเดมิ ตามพระราชบญัญติัพฒันาวทิยาศาสตร
และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2534

พ.ร.บ. ฉบับนี้กอใหเกิดการรวมตัวกันขององคกรตางๆ 4 องคกรตางๆ 4 องคกรที่มีอยูขณะนั้นคือ      
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Development Board : 
STDB หรอื กพวท.) ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิศูนยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิและ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ขึ้นเปน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology Development Agency : NSTDA หรือ สวทช.อยู
ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

สวทช. เปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ มีระบบการบริหารและนโยบายที่กําหนดโดย   
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ซึ่ง คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรง    
คุณวุฒิในภาครัฐบาล และภาคเอกชนฝายละเทาๆ กัน มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีองคประกอบคลายคลึง
กับ กวทช. คือ มีกรรมการ จากภาครัฐและภาคเอกชนอยางละประมาณฝายละเทาๆ กัน และมีผูอํานวยการ 
กวทช. เปนประธานเพื่อใหเกิดความรวมมืออยางใกลชิด ในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการให
บริการทางเทคนิค และการถายทอดเทคโนโลยีระหวางภาครัฐ และเอกชน

ภารกิจหลักของเนคเทค ไดแกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดําเนินการวิจัยเอง เพื่อ
เรงใหผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การใหบริการเพื่อสราง ความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ และการทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ   
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแหงชาตต้ัิงแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา เนคเทคไดรบัพระมหากรณุาธคิุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหดําเนินโครงการเครือขายกาญจนาภิเษก เพื่อกระจาย
ความรู แกประชาชน และเปนสํานักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ      
เพื่อประยุกตใชไอทีกับสังคมไทย โดยเนนนักเรียนในชนบท ผูพิการ และเด็กที่ปวยในโรงพยาบาล

เนคเทคไดดําเนินงานโครงการที่จัดไดวาเปนโครงการสรางพื้นฐานระดับชาติหลายโครงการ เชน 
เครอืขายไทยสารอนิเทอรเนต็ เครอืขายคอมพวิเตอรเพือ่โรงเรยีนไทย เครอืขายกาญจนาภเิษก เขตอตุสาหกรรม
ซอฟตแวร (ซอฟตแวรพารค) ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce Resource Center) 
การพัฒนากฏหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปนศูนยกลางประสานงานในการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป 
ค.ศ. 2000 และสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
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นโยบายและโครงสรางพื้นฐาน
         นอกเหนือจากงานดานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแลว ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ยังไดรับมอบหมายใหเปน "สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ"
(National Information Technology Committee Secretariat) ซึ่งมีภารกิจในการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ : กทสช. (National Information
Technology Committee : NITC) ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ

การวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรม
การดาํเนนิงานทางดานการวจิยั พฒันา ออกแบบ และวศิวกรรม เปนภารกจิหลกัทีส่าํคญัของเนคเทค

ต้ังแตเริ่มแรกที่มีการต้ังองคกรนี้ ทั้งนี้เนคเทคมีการปรับสาขาเทคโนโลยีเปาหมายในการทําการวิจัยและ
พัฒนาใหสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการมุงเนนอุตสาหกรรมตางๆ มาเปนระยะๆ
โดยตลอด ในแผนแมบทเชิงกลยุทธระยะ 10 ป (พ.ศ. 2543-2552) ซึ่งจัดทําขึ้นรวมกันระหวางภาคเอกชน
และเนคเทค ไดกําหนดเทคโนโลยีเปาหมายออกเปน 4 ดาน คือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (Electronics)
คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง (High Performance Computing) โทรคมนาคม (Telecommunications) และ
สารสนเทศ (Information) หรือเรียกสั้นๆ วา ECTI เพื่อเปนกรอบในการทําการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมใน
ชวงระยะ 10 ปตอไป โดยในแตละสาขาเทคโนโลยีนั้น ไดมีการกําหนดชุดโครงการที่จะตองดําเนินการ
ตลอดจนเปาหมายที่จะตองบรรลุไวอยางชัดเจน)

ทุนอุดหนุนการวิจัย
 โครงการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร
 โครงการการออกแบบวงจร
 โครงการคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
 โครงการปญญาประดิษฐ
 โครงการเครือขายคอมพิวเตอร โครงการเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส
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