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ทิศทางการวิจัยของมูลนิธ

เนื่องจากขณะนี้อยูในระยะ
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
จะเปลี่ยนเปนการเนนในการเชื่อมโ
ทํางาน การแกไขปญหา และการพ

การปรับแกใหดีขึ้นและเหม
ผูทรงคุณวุฒิในขั้นสุดทายอีกครั้งหน

ทิศทางงานวิจัยควรเปนด
1. ในภาพรวม หวงโซมูล

ควรตองมองในแงการผลิตเพื่อจําห
ของคนควบคูกันไป (ดูแผนภูมิของ

2. ดังนั้นการจัดอันดับคว
2.1 การตลาด

- การผลิตเนน
2.2 การฟนฟูอนุรักษท

- ใหความสําค
และการฟนฟ

2.3 การทํางานของคน
- ความชัดเจน
- การทํางานกับ
- วิธีการและค

เทคโนโลยี
- การพึ่งตนเอง

ในการประชุม World Sc
วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม การพัฒ
ปญหาดวยเทคโนโลยีเทานั้นยังไมเ
ผลมาจากพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม
สิ่งที่สําคัญมาก

  
มูลนิธิโครงการหลวง
ิโครงการหลวง

ที่กําลังปรับปรุง รับทราบขอคิดเห็น ระดมสมองเพื่อปรับแผนดําเนินการ
 ทิศทางที่จะนําเสนอจะเปนเพียงภาพรวมกวาง ๆ และเนนในแตละสาขา
ยง (บูรณาการ) การทํางานในดานตาง ๆ เพื่อใหไดภาพรวมของการ
ัฒนาอยางมีทิศทาง
าะสมมากขึ้นจะยังคงมีตอไป รวมไปถึงคําแนะนําและขอเสนอแนะจาก
ึ่ง

ังนี้
คาหรือการสรางมูลคาตอเนื่อง (Value chain) ของมูลนิธิโครงการหลวง 
นาย (การแขงขัน) การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการทํางาน
 Value chain ของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบ)
ามสําคัญของงานจึงตองเปลี่ยนเปน

ความตองการของตลาดเปนหลัก แลวจึงยอนไปถึงกระบวนการผลิต
รัพยากรธรรมชาติ
ัญของการวางแผนกรใชที่ดิน การกําหนดพื้นที่ ขอบเขตของการอนุรักษ
ูจะตองชัดเจน

ของหนาที่และทิศทาง ของคนที่เกี่ยวของกับโครงการหลวง
ชาวเขา
วามเขาใจกระบวนการถายทอด จิตสํานึก ซึ่งสําคัญทัดเทียมกับ

 : วิธีการ ขั้นตนและการยอมรับ
ience Forum ที่ เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี เมื่อ 2546 เกี่ยวกับ
นาความรู เศรษฐกิจ และสังคม มีขอสรุปที่สําคัญขอหนึ่งวา การแกไข
พียงพอตอการแกปญหาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อันเปน
ของมนุษย ดังนั้นสังคมศาสตรและการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยจึงเปน



ขอเสนอแนะ  โซมูลคาหรือการสรางมูลคาตอเนื่อง (Value chain) ของโค

การแขงขัน

มูลนิธิโครงการหลวง

โครงการวิจัยหลักที่ควรดําเนินการ
- ตลาด (Marketing Driven Approach) -  เนนการศึกษากระบวนการ
- อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ -  เนนการศึกษากระบวนการ
- เรื่องคน  การทํางานกับคน  การพึ่งตนเอง -  เนนการศึกษากระบวนการ

การบริหารจัดการ หลังการเก็บเก
บรรจุหีบห

การผลิต

การวิจัย
การพัฒนา

(อํานวยการ)
ฟนฟูอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการปฏ
อนุรักษ/ฟนฟ
รงการหลวง ควรเปนดังนี้

ี่ยว
อ

ตลาดคุณภาพที่กําหนด
ปริมาณที่ตองการ • รายได

• คุณภาพชีวิต
• ความผาสุข
• ความยั่งยืน
• ความมั่นคง

ของประเทศ
ิบัติ
ู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ยังยืน

ความยั่งยืน

  





2.4 ตัวชี้วัด ในแงตาง ๆ ของการทํางาน นาจะมีความชัดเจนกวานี้ (ทําอะไร แคไหน         
     ทําอยางไร ไดผลอะไร)
2.5 การประเมินงาน เปนเรื่องสําคัญ ควรถามตัวเองวาที่ทําอยูในระดับดี/เลวแคไหน         
     การทํางานควรตองพิจารณา

- ลด ละ เลิก
- คงไว แกไข เพิ่ม
- เริ่ม ลอง ปฏิบัติ

3. สําหรับการปรับทิศทางและบูรณาการของแผนงานวิจัย ขอใชขอเสนอที่รวบรวมไดจากการ
ประชุมระดมสมองการปรับทิศทางฯ เมื่อ 23 – 24 กุมภาพันธ 2547 (รายละเอียดทั้งหมดจะ  รวบรวมไวใน
รายงานตอเนื่องของการประชุม (proceeding) ซึ่งจะจัดสงใหผูเชี่ยวชาญเร็ว ๆ นี้) และในขั้นสุดทายอาจจะมี
กําหนดอันดับกอนหลัง การเพิ่มหรือลดทิศทางในแตละสาขาที่ปรับเปลี่ยนไปใหเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

  



แบบเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโครงการหลวง
 1. ชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ

- เปาหมายของการทําวิจัย
3. ลักษณะของงานวิจัย
    เปนงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานวิจัยประยุกต หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา
4. ชื่อสถาบันหรือหนวยงานที่ขอรับทุน

 5. คณะผูวิจัย และสถานที่ติดตออยางชัดเจน
     5.1   หัวหนาโครงการ พรอมระบุสังกัดสถาบันหรือหนวยงาน

5.2   ผูรวมโครงการ พรอมระบุสังกัดสถาบันหรือหนวยงาน
     6. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
     6.1   ความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัย (หลักการและเหตุผล)

6.2   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
6.3   ผลงานวิจัยที่ผานมา (ทบทวนวรรณกรรม)
6.4   ระเบียบวิธีวิจัย
6.5   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.6   ขอบเขตของการวิจัย
6.7   ระยะเวลาที่ทําการวิจัย ระบุระยะเวลาที่เริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ
6.8  กําหนดแผนปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมที่จะดําเนินการและระยะเวลาของกิจกรรมตางๆ ที่

ตรงกับเปาหมายของโครงการ
6.9   สถานที่ทําการวิจัย (ตองดําเนินงานวิจัยภายใตพื้นที่ของมูลนิธิฯ)
6.10 กําหนดทรัพยากรที่ใช เชน แรงงาน, วัสดุอุปกรณ, สิ่งกอสราง เปนตน (หากเปนไปไดใหระบุ

พื้นที่ที่จะมีรายการใชทรัพยากรดังกลาวใหชัดเจน)
6.11 รายละเอียดงบประมาณคาใชจายของโครงการ แยกตามประเภทหมวดเงิน(ระบุงบประมาณ

เสนอขอแยกรายปใหชัดเจน) และเปนจริงตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน (สามารถดู    
รายละเอียดวิธีการเขียนงบประมาณตามสิ่งที่สงมาดวยขอ 3.) กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง
ต้ังแต 2 ปขึ้นไป ตองประมาณการงบประมาณลวงหนาตลอดระยะเวลาวิจัยมาดวย

6.12 ลงนามหัวหนาโครงการวิจัย วันที่ยื่นเสนอโครงการ
6.13 ประวัติการศึกษาหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย

  



ระเบียบการเขียนงบประมาณโครงการวิจัย

ประเภทรายจาย
ตามที่ฝายบัญชีและการเงิน จําแนกมี 6 หมวด ดังนี้
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
2. หมวดคาจางชั่วคราว
3. หมวดคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
6. หมวดคาใชจายอื่น ๆ

ความหมายของแตละหมวดรายจาย
1. หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และเงินสมทบ

เงินเดือน หมายถึง เงินที่จายใหแกเจาหนาที่เปนรายเดือน โดยมีอัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชี
ถือจายเงินเดือนประจําปของมูลนิธิโครงการหลวง

คาจางประจํา หมายถึง เงินที่จายใหแกลูกจางประจําโดยเหมาจายเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนด
ตามวุฒิการศึกษา
2. หมวดคาจางชั่วคราว

คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินที่จายเปนคาจางรายวันตามอัตราที่กําหนดใหในระเบียบการจายเงิน 
เชน คาจางชั่วคราวรายวัน ไมเกินวันละ 175 บาท (สําหรับพื้นที่ในเมือง จ.เชียงใหม)  คาจางชั่วคราว    
รายวัน ไมเกินวันละ 135 บาท (สําหรับพื้นที่ในศูนยพัฒนา/สถานีฯ)
3. หมวดคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ

คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน เชน คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล
คาใชสอย  หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ รายจายที่เกี่ยวกับการรับรอง และรายจาย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จําแนกออกเปน
คาใชสอยในการปฏิบัติงาน

1. เงินสนับสนุน สําหรับเจาหนาที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
 (เงินเหมาจายเปนรายเดือน จายใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําบนที่สูง)
2. คาเบี้ยเลี้ยง
3. คาเชาที่พัก
4. คาพาหนะเดินทาง
(เครื่องบิน รถไฟ หรือรถโดยสาร อาศัยเบิกจายไดตามระเบียบราชการเปนเกณฑ)

  



คาใชสอยในการดําเนินงาน
1. คาขนสง
2. คาเชา
3. คาซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ
4. คาซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาอื่น ๆ
5. คาจางเหมาบริการ

     (เปนการใหผูรับจางทํางานอยางหนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลงตอเติมเสริม
สรางครุภัณฑ หรือสิ่งที่กอสราง)

คาใชสอยในดานการรับรอง พิธีการ และอื่น ๆ
1. คารับรอง

       (จะตองขออนมุติัจากประธานมลูนธิิฯ โดยผานหวัหนาฝายกอนทกุครัง้จงึจะสามารถเบกิจายได)
2. คาฝกอบรมและสัมมนา
3. คาอัดรูป ฟลม ถายเอกสาร
4. คาใชจายในการจัดงานเผยแพรผลิตภัณฑ

คาวัสดุ  หมายถึง รายจายเพื่อซื้อสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง หรือสลายตัวใน
ระยะเวลาอนัสัน้ รวมทัง้สิง่ขอวงทีซ่ือ้มาเพือ่การบาํรงุรกัษา หรอืซอมแซมทรพัยสนิสิง่ของทีเ่ปนวัสดโุดยสภาพ

จําแนกออกเปน วัสดุสํานักงาน วัสดุกอสราง วัสดุการเกษตร วัสดุบรรจุ วัสดุไฟฟา วิทยุ และ 
คอมพิวเตอร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุน้ํามัน เชื้อเพลัง และหลอลื่น และ วัสดุอื่น ๆ 
ทั้งนี้วัสดุที่จะซื้อตองซื้อมาเพื่อใชในการปฏิบัติงานวิจัยนั้นตามความเปนจรง อีกทั้งมีชนิดและปริมาณที่
เหมาะสม
4. รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา  คาน้ํา
ประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย โทรเลข คาดวงตราไปรษณียากร คาโทรภาพหรือโทรสาร
5. รายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ  หมายถึง  รายจายเพื่อซื้อ จางทํา หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ ซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทน
ถาวร มีอายุการใชงานยาวนาน

จําแนกออกเปน ครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑ
เกษตร ครุภัณฑบรรจุ ครุภัณฑไฟฟา วิทยุ และคอมพิวเตอร ครุภัณฑวิทยาศาสตร ครุภัณฑ เครื่องครัว 
และครุภัณฑอื่น ๆ ทั้งนี้ หัวหนาโครงการวิจัยตองแจงชนิดและจํานวนครุภัณฑทั้งหมดที่คงเหลืออยูหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ ตอฝายวิจัยเพื่อจัดทําทะเบียนครุภัณฑวิจัยประจําปไว
6. รายจายอื่น ๆ

รายจายอื่น ๆ  หมายถึง  รายจายตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดใดหมวดหนึ่งดังกลาว เชน 
คาจางออกแบบ คาจางควบคุมงาน เงินชวยสนับสนุนเกษตรกร เปนตน

  



ทุนสนับสนุนโค
ปญหาเศรษฐกิจ

ขอบขาย
เปนทุนอุดหน

เกณฑการพิจาร
1. เปนโคร

งานในพ

2. ตองเปน
หัวขอเร

2.1 ลดก
2.2 สงเ
2.3 สรา

3. ภารกิจโ
ประสาน

4. ตองเปน
ระยะเวล

แนวการพิจารณ
1. เปนโครง

สูกลุมเป
ถายทอด
และศักย
ผูผลิตรา

2. เปนโคร
เปรียบเท

  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รงการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแกไข 

ุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ณา
งการที่นําผลงานวิจัยคนควาหรือเทคโนโลยีถายทอดสูกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนผูปฏิบัติ
ื้นที่โดยตรง

โครงการเรงดวนที่มีวัตถุประสงค และมีเปาหมายในการแกไขปญหาเศรษฐกิจอยูใน
ื่องตอไปนี้

ารนําเขา

สริมการสงออก

งมูลคาเพิ่ม

ครงการควรเปนภารกิจที่เสริมและไมซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงานหลัก และควร
งานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ดําเนินการไดทันทีหลังจากไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการแลว และมี
าสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน จากนั้นไดดําเนินการเปนโครงการปกติ ตอไป

า
การทีน่าํผบงานวจิยัคนควาหรอืเทคโนโลยทีีส่ามารถนาํไปปฏบิติัไดจรงิสามารถถายทอด 
าหมาย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ โดยตรง โดยใหความสําคัญกับการ     
การวิจัยเพื่อแกไขปญหาการผลิตในชุมชน การถายทอดการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ภาพการผลิต ลดการนําเขา สงเสริมการสงออกหรือการสงเสริมการผลิตกับกลุม      
ยใหญ รวมทั้งผูประกอบการและสรางมูลคาเพิ่ม

งการที่ใหผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจและ/หรือสังคมอยางชัดเจน โดยการ       
ียบผลผลิตกอนและหลังดําเนินการโครงการ



3. เปนโครงการที่มีความพรอมในการดําเนินงาน ทั้งความพรอมทางวิชาการ มีผลงานวิจัย      
ผลงานคนควา การเผยแพร หรือไดรับสิทธิบัตร มีเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรพรอมที่จะ
ดําเนินการในพื้นที่เปาหมายที่กําหนด

4. เปนโครงการที่กลุมเปาหมายมีความพรอมและความตองการที่จะไดรับการถายทอดความรู 
หรือกําลังประสบปญหาที่จําเปนตองเรงรัด

5. เปนโครงการไมมีความซ้ําซอนทั้งในดานพื้นที่ดําเนินการและกลุมเปาหมาย แตอาจมีความ   
ซ้ําซอนในแนวปฏิบัติที่กําหนดการบนพื้นที่ที่แตกตางกันได

6. เปนโครงการที่ดําเนินการไดทันทีหลังจากไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการแลวและมีระยะ
เวลาสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนจากนั้นใหดําเนินการเปนโครงการปกติตอไป

ระยะเวลาขอรับทุน
ประมาณเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน

หนวยงานที่ติดตอ
สวนวิจัยและประเมินผล  สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

ถนนศรีอยุธยา ราชเวที กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท 0-2644-5379, 0-2246-0025 ตอ 704 โทรสาร       
0-2644-5826, 0-2245-8239

  



ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   จะให
ทุนสนับสนุนการวิจัยแกอาจารยรุนใหมในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาที่อยูในการกํากับ  ดูแลของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมไดมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัย สรางสมประสบการณ และพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของ
ประเทศ  อีกทั้งยังเปนการสรางกําลังใจ  ความกระตือรือรนทางวิชาการ  และทําใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่ง          
ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพอาจารยในอนาคต  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมขั้นพื้นฐานใหแกอาจารยรุนใหมในการกาวไปสูการทํางานวิจัยในระดับ   

ที่สูงขึ้น
2.   เพื่อพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีศักยภาพในการทํางานวิจัย  โดยใหมีโอกาสทํางานวิจัย รวมกับ

นักวิจัยอาวุโส
3.    เพือ่พฒันาวชิาชพีของอาจารยรุนใหมใหมคีวามสามารถทัง้ดานการสอนและการทาํงานวจิยั
4. เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย      

รุนใหม เพื่อใหเปนกําลังที่จําเปนของการพัฒนาอาจารยตอไป

เปาหมาย
จัดสรรทุนวิจัยในปงบประมาณ 2547 จํานวนประมาณ 200 ทุน

หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่ใหทุน

1.1 เปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการในประเทศไทย อาจเปนการวิจัยพื้นฐานเพื่อองคความรู
ใหม การวิจัยพื้นฐานเพื่อมุงเปา หรือ การวิจัยประยุกต

1.2 เปนโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแกผูเสนอขอ  
รับทุนและรวมลงนามเสนอขอรับทุน ทั้งนี้โดย นักวิจัยที่ปรึกษา จะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามเกณฑของ 
สกว. ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในรูปแบบอื่นที่ไดรับการยอมรับจาก
สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสกว. ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อยางสม่ําเสมอ และมีเวลาใหคําปรึกษาแกผูเสนอขอรับทุนไดตลอดเวลาการรับทุน

  



1.3 เปนโครงการวิจัยที่ผานความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดของผูเสนอขอรับทุน  โดย
สถาบันตนสังกัดของผูเสนอขอรับทุนจะตองใหความรวมมือ สนับสนุนโครงการวิจัยที่ได
รับทุน ทั้งนี้ อาจเปนในรูปตัวเงิน วัสดุอุปกรณ และสถานที่ทํางานวิจัย  เปนตน

1.4 ผลงานวิจัยที่ไดตองสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามเกณฑของ 
สกว. ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในรูปแบบอื่นที่ไดรับการยอมรับจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สกว.ในสาขามนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ซึ่งมีผูประเมินอิสระ และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ   โดยผูเสนอขอรับทุน
จะเปนชื่อแรกในบทความผลงานวิจัย และมีชื่อ นักวิจัยที่ปรึกษารวมดวย

2. คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน : เปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาที่อยู
ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดรับปริญญาระดับสูงสุดที่มีการเปดสอนในสาขาวิชา
ดังกลาวมาแลวไมเกิน 5 ป  (ระดับปริญญาเอกยกเวนบางสาขาวิชาที่ไมมีการเปดสอนในระดับปริญญาเอก)   
ไมดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป และตองไดรับอนุมัติจากสถาบันตนสังกัดใหมี
เวลาทํางานวิจัยในโครงการไมนอยกวา 17.5 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกลาวสามารถใช
เวลาราชการได

3.  วงเงนิทนุวจิยัและระยะเวลาดาํเนนิการ : ทนุละไมเกนิ 480,000 บาท ระยะเวลาทาํวจิยัไมเกนิ 
2 ป  โดยแบงจายเปนรายป ๆ ละไมเกิน 240,000 บาท  จําแนกเปนคาใชจายในการทําวิจัยไมเกิน 
120,000 บาท/ป  และคาตอบแทนการวิจัย 10,000 บาท/เดือน (ไมเกิน 120,000 บาท/ป) ในกรณีที่หัวหนา
โครงการวิจัยอยูในสถาบันที่ใหเงินเดือนเกินกวา 2 เทาของเงินเดือนในระบบราชการ (คิดจากฐานเงินเดือน
เริ่มตน) จะไดรับคาตอบแทนเปนเงิน 5,000 บาท/เดือน (ไมเกิน 60,000 บาท/ป)

4. การคัดเลือกและอนุมัติทุนวิจัย : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. การติดตามประเมินผล : มีการติดตามและประเมินผลการวิจัยทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจาก
เอกสารรายงานการวิจัยและหรือการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ และเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแลว ผูเสนอขอรับทุนตองทํารายงานฉบับสมบูรณนําสงจํานวน 10 เลม เพื่อ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย และหากผลของโครงการวิจัยไดรับการประเมินวาสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง เชน ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่มี impact factor สูง เปนตน 
โครงการวิจัยนั้นๆ จะไดรับรางวัล

6.  การทาํสัญญารบัทนุ : สญัญารบัทนุเปนการรวมลงนาม 3 ฝาย คอื ผูใหทนุ (สาํนกังาน         
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ สกว.) ผูรับทุน (สถาบันตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน)และ  
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน

  



7.  กําหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน : ผูเสนอขอรับทุนเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
รวมกับนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ตามแบบฟอรมที่แนบพรอมประกาศฉบับนี้ จํานวน 5 ชุด  สงมายังฝาย
วิชาการ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม เลขที่ 
979/17-21 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546   
โดยจะประกาศผลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนในภายในวันที่ 30 เมษายน 2547

ประกาศ ณ  วันที่      ตุลาคม 2546

    ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก
                                (วรเดช  จันทรศร)                               (ศาสตราจารย ดร. ปยะวัติ  บุญ-หลง)
                         เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา             ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียดการประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม สามารถดูไดจาก
1. Homepage ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  :  http://www.mua.go.th
2. Homepage ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : http://www.trf.or.th

- สวนวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม) โทรศัพท  0-22460025 ตอ 
502,504  โทรสาร 2457918-19

- ฝายวิชาการ สกว. (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม เลขที่ 979/17-21  ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-22980455-75 ตอ 120,129,149  โทรสาร 
0-22980476

  

http://www.mis.go.th/


แบบสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. ผูสมัครขอรับทุน (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย) ……………………………………………………………………
      (ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………….

     เพศ ……………….. อายุ …………… ป
     สถานภาพสมรส   โสด  สมรส
2. การทํางาน

ตําแหนงปจจุบัน (อาจารย ผศ. รศ. ศ.)…………………………………………………………………….
เงินเดือน (ไมรวมเงินประจําตําแหนงวิชาการ)…………………………….บาท
สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย….………………………………………………
โทรศัพท……………………………………โทรสาร…….….……………………………………………..
โทรศัพทมือถือ……………………………..e-mail ………………………………………........…………

3. ที่อยู(ที่บาน)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย….……………………………………………..
โทรศัพท……………………………………โทรสาร…….….…………………………………………….
โทรศัพทมือถือ……………………………..e-mail ……………………………………….....…………..

4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชา ………………………………สถาบัน ……………………………………………..
ปที่สําเร็จ…………………………………………….คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………………….…
ปริญญาโท สาขาวิชา ……………………………….สถาบัน …………………………………………….
ปที่สําเร็จ……………………………………………..คะแนนเฉลี่ยสะสม…………………………………
หัวขอวิทยานิพนธที่ทํา ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………
ปริญญาเอก สาขาวิชา ………………………………สถาบัน …………………………………………….
ปที่สําเร็จ……………………………………………..คะแนนเฉลี่ยสะสม…………………………………
หัวขอวิทยานิพนธที่ทํา
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

  



อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
แหลงทุนที่ไดรับในขณะศึกษาระดับปริญญาเอก ......................................................………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (ตอบไดมากกวา 1) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

6. ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีผูประเมินอิสระ และเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ  (โปรดระบุทั้งชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง  ชื่อวารสาร  ปที่ตีพิมพ  ฉบับที่  เลมที่  เลขหนา และ
คา impact factor)

ตัวอยาง
Pulpoka B, Jamkratoke M, Tuntulani T, Ruangpornvisutii V. Synthesis of 1,3 alternate calix
(4)-cyclen-benzo-crown-6 as a hard-soft receptor. Tetrahedron Letters 2000; 41: 9167-9171. มี
impact factor 2.400

Chaiyen P, Suadee C, Wilairat P. A novel-two-protein component falvoprotein hydroxylase:p-
hydroxyphenylacetate hydroxylase from Acinetobacter baumannii. European Journal of
Biochemistry 2001. (in press) มี impact factor 3.307
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานวิชาการอื่น ๆ (เชน Proceeding  ตํารา ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

  



8. รางวัลที่เคยไดรับ (ดานวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัย)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

9. ทานจะใชเวลาทํางานวิจัยในโครงการนี้โดยประมาณสัปดาหละ ………….. ชั่วโมง
10. นักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) …………………………………………………………………………………
     สังกัด …………………………………………………………………………………………………………

ตัวอยางผลงานวิจัยที่ผาน  (ไมเกิน 5 ชื่อ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ โดยระบุวารสารที่ตีพิมพดวย)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
          ลงชื่อ ………………………………….ผูสมัคร
              (………………………………  .)
          ลงชื่อ ………………………………วิจัยที่ปรึกษา
              (………………………………...)

โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนโดยสถาบันตนสังกัด

ลงชื่อ …………………………หัวหนาภาควิชา
              (………………………………..…….)
 ลงชื่อ ……………………………………คณบดี
              (……….…………………………….)

  



แบบเสนอโครงการวิจัย
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
____________________________________

แบบเสนอโครงการมี 2 สวน คือ
1. หนาสรุปโครงการ (executive summary) ซึ่งประกอบดวยชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ สาขา

วิชา ที่ทําการวิจัย งบประมาณทั้งโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน ปญหาที่ทําการวิจัย และระเบียบ
วิธีวิจัย (ดูแบบฟอรมที่แนบ)

2. ขอเสนอโครงการวิจัย (ดูคําอธิบายหนา 8) ซึ่งประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ
2. คณะนักวิจัย

2.1 ชื่อ นามสกุล
2.2 คุณวุฒิ
2.3 สถานที่ทํางาน
2.4 โทรศัพท
2.5 หนาที่หรือความรับผิดชอบในโครงการ
2.6 เวลาที่ใชในโครงการวิจัย

3. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย
4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
5. วัตถุประสงคของโครงการ
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Iiterature review) และเอกสารอางอิง
7. การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย
8. ระเบียบวิธีวิจัย ใหแสดงการวางแผนการวิจัย และลําดับขั้นตอนการวิจัย (ถามี)
9. ขอบเขตของการวิจัย
10. อุปกรณที่ใชในการวิจัย
11. แผนการดาํเนนิงานตลอดโครงการ และผล (output) ทีจ่ะได (ใหระบผุลงานคาดวาจะตพีมิพไดดวย)
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
13. งบประมาณ
14. จดหมายรับรอง (recommendation) ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยูตางประเทศ

หมายเหตุ ใหจัดทํารายละเอียดตามหัวขอตางๆ  ขางตนนี้ พรอมประวัติผลงาน (CV) ของผูสมัครขอรับ
ทุน สงพรอมกับแบบสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
(จํานวน 5 ชุด)

  



หนาสรุปโครงการ (Executive Summary)
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………….………….…….
                   (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………..

2. ชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงานที่สังกัด ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย  ……………………………………………………………………………………….

4. งบประมาณทั้งโครงการ ……………………………………………………………………………………….

5. ระยะเวลาดําเนินงาน ………………………………………………………………………………………….

6.ไดเสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีสวนเหมือนกับเรื่องนี้บางสวนเพื่อขอทุนตอแหลงทุนอื่นที่ใดบาง
  ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
  เสนอตอ …………………………………………………………………………………………………
ชื่อโครงการที่เสนอ ……………………………………………………………………………………..

            ………………………………………………………………………………………………………….
กําหนดทราบผล (หรือสถานภาพที่ทราบ) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

7. ปญหาที่ทําการวิจัย และความสําคัญของปญหา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

8. วัตถุประสงค
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

  



9. ระเบียบวิธีวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

10. จํานวนโครงการที่ผูสมัครกําลังดําเนินการอยู โดยขอใหระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละ   
โครงการ แหลงทุน และงบประมาณสนับสนุนที่ไดรับ เวลาที่ใชทําโครงการวิจัยในแตละโครงการเปนกี่     
ชั่วโมงตอสัปดาห ทั้งในฐานะหัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการของแตละโครงการที่กําลังดําเนินการอยู
ชื่อโครงการ .………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลาโครงการ ……………ป ต้ังแต ……………………………….ถึง …………………………………...
แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน……………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………….
งบประมาณที่ไดรับ ……………………………………………………………………………………………….
สถานะผูสมัคร    หัวหนาโครงการ

   ผูรวมโครงการ
เวลาที่ใชทําวิจัยในโครงการนี้กี่ชั่วโมงตอสัปดาห………………………………………………………………..

  



คําอธิบายขอเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการวิจัยใหชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะนักวิจัย ใหระบุชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหัวหนาโครงการวิจัย นักวิจัย     

ที่ปรึกษา พรอมทั้งคุณวุฒิ ตําแหนง สถานที่ทํางาน โทรศัพท
3. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย ใหระบุสาขาวิชาแคบ ๆ ที่ทําวิจัยใหชัดเจน เชน “นิเวศวิทยาเกี่ยวกับยุง     

นําโรค” หรือ “อณูชีววิทยาเกี่ยวกับการแพทยหรือการเกษตร” เปนตน
4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ใหอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกทําวิจัยในหัวขอที่เสนอ 

รวมทั้งใหระบุองคความรูใหมที่คาดวาจะได และผลกระทบขององคความรูนั้นตอความกาวหนาใน     
เชิงวิชาการของสาขาที่ทําการวิจัย

5. วตัถปุระสงคของโครงการ ใหระบมุาใหชดัเจน ถาเปนไปไดใหบอกมาเปนขอ ๆ ตามลาํดบัความสําคัญ
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิง ใหแสดงการทบทวนเอกสารที่ตีพิมพ

แลวอยางครบถวนครอบคลุม ทําใหเชื่อไดวาโครงการวิจัยที่เสนอเปนการวิจัยเพื่อหาองคความรูใหม
อยางแทจริง ไมเปนการวิจัยซ้ํากับองคความรูที่มีอยูแลว

7. การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย ใหระบุวาปจจุบันทานมีความ
รวมมือในการทําวิจัยกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทานทําวิจัยอยูอยางไร ทั้งในและ      
ตางประเทศ

8. ระเบียบวิธีวิจัย ใหระบุขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่ทานจะใชในการวิจัยอยางชัดเจน และ       
สอดคลองกับวัตถุประสงค

9. ขอบเขตของการวจิยั ใหระบขุอบเขตของการวจิยัทีจ่ะทาํใหชดัเจนวาจะทาํแคไหน ครอบคลมุถงึอะไรบาง
10. อุปกรณที่ใชในการวิจัย ใหระบุอุปกรณที่ตองใชในการทําวิจัยมาดวย โดยแยกเปนอุปกรณที่มีอยูแลว 

และอุปกรณที่ตองจัดหาเพิ่ม
11. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ ใหระบุแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยระบุวาในแตละปจะ

ทําอะไร มีกิจกรรมอะไรบาง และที่สําคัญจะตองระบุผล (output) ที่จะได รวมทั้งใหระบุผลงานที่คาดวา
จะตีพิมพได หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรไดมาดวย

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ใหแสดงความคาดหมายของประโยชนที่จะไดรับจากโครงการวิจัยนี้ และ
ระบุชื่อผลงานที่จะตีพิมพ รวมทั้งชื่อวารสารที่คาดวาจะตีพิมพ (เปนแผนตอป)

13. งบประมาณ งบประมาณรวมไมเกิน 240,000 บาทตอป โดยขอใหแสดงรายละเอียดงบประมาณโดย
แยกเปนหมวด ๆ เชน หมวดคาตอบแทน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใชสอย  (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไมเนนการซื้อครุภัณฑ และการเดินทางตาง
ประเทศในโครงการนี้)

14. จดหมายรับรอง (recommendation) ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยูตางประเทศ ใหแนบจดหมาย      
รับรองการเปน mentor มาพรอมกับขอเสนอโครงการวิจัยดวย
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1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………………….…………………………..
                     (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………...………………
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5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  (ตอบไดมากกวา 1)…………………………………………………………………

6. ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (โปรดระบุทั้งชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง  ชื่อวารสาร  ปที่ตีพิมพ  
ฉบับที่  เลมที่  เลขหนา และคา impact factor)
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โครงการวิจัยรัฐรวมเอกชนเชิงพาณิชย

สาระสําคัญของโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเปน   

ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางศักยภาพของสถาบัน 
อุดมศึกษาใหพัฒนาไปสูการมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเพื่อ  
ความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการการ   
อุดมศึกษายังมีการสงเสริมการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตเพื่อการสอนและการวิจัยในดานพัฒนา  
กลไกของตลาด แรงงาน การวางแผน และการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหเพียง
พอกับความตองการของประเทศ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาสําหรับ     
ผลการวิจัย/คนควาของอาจารยและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปเผยแพรและถายทอดสูชุมชน และนํา 
ภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาและนําไปสูความเปนสากลตอไป จากการที่
ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ ขณะนี้รัฐบาลกําลังเรงดําเนินการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง
ดานเกษตรกรรมและดานอุตสาหกรรม โดยทางดานภาคอุตสาหกรรมนั้น ขณะนี้เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัย
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็วทุกวัน รวมทั้งประเทศตาง ๆ ในโลกมีการเปดตลาดการคาเสรี 
ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทยตองเรงเพิ่มยอดการสงสินคาออก เพื่อชวยฟนฟูภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและสามารถแขงขัน ในตลาดโลกได ดวยการลดตนทุน การผลิตสินคา สรางกระบวนการผลิต/  
ผลิตภัณฑใหม ๆ ฯลฯ ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ ดังกลาวจึงจะนําองคความรูและผลการวิจัย   
ตาง ๆ องสถาบันอุดม ศึกษามาชวยภาคอุตสาหกรรมในดานนี้ เพื่อการชวยประเทศชาติอีกทางหนึ่งดวย 
โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชยเปนโครงการความรวมมือระหวางทบวงมหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน มหาวิทยาลัย/
สถาบัน ซึ่งหัวขอการวิจัยเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงใน การแขงขันทางการตลาด โดย
เนนความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก และสามารถสรางผลิตภัณฑใหม ๆ กระบวนการผลิต  
ใหม ๆ หรือแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปนตน นอกจากนั้น โครงการนี้ยัง 
แสดงถึงความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรมอีกดวย

วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวจิยัทีเ่ปนประโยชน และใชงานไดตามความตองการ/แกปญหาของภาคอตุสาหกรรม
2. สงเสริมการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา โดยใหโอกาสรวมทํางาน/ฝกงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
3.สงเสริมการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเนนการวิจัยที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม

  



เปาหมาย
1. ผลงานวิจัยที่เปนประโยชนและใชงานไดตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม และหรือการ   

แกปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม
2. ผลงานวิจัยที่นําไปสูการจดสิทธิบัตรที่กอใหเกิดสิทธิประโยชน การวิจัยตอเนื่องที่จะ          

เอื้อประโยชนตอมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
3. เกิดกระบวนการแกปญหาดวยการวิจัยและพัฒนาในภาคคอุตสาหกรรม
4. สงเสริมการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยนําโครงการวิจัยไปเปน      

วิทยานิพนธของการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกได
5. มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา (ภาคราชการ) และภาคอุตสาหกรรม ไดมีประสบการณรวม

กันในการทําวิจัยและพัฒนาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาและในโรงงาน ซึ่งจะนําไปสูการวิจัยและ
พัฒนาในระดับประเทศตอไป

  



โครงการการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

สาระสําคัญของโครงการ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับองคกร/ชุมชน เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร/    

ชุมชนใหชุมชนสรางรายไดเพิ่ม และเสริมงานอาชีพในทองถิ่นถือเปนความจําเปนเรงดวนที่รัฐบาลได      
เล็งเห็นความสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจพึ่งตนเองในภาวะวิกฤตของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาในฐานะหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา จึงมีนโยบายที่มุงเนนการ
สนับสนุน และสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนแหลงรวมขององคความรูและทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
สรางสรรค ถายทอดและพรอมนําองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาไปเผยแพร
และถายทอดสูประชาชนในทองถิ่นเพื่อชวยลดปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศชวยใหประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวและสังคม ทองถิ่นสามารถพึ่งตนเอง
ไดและพรอมขยายผลไปสูระดับประเทศ โดยเนนผลที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดกลไกการประสานความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และ      

ผูประกอบการ ในการคนหาและกําหนดความตองการและเสนอความตองการของชุมชนเพื่อ
นํางานวิจัยและองคความรูที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาไปถายทอดใหแกชุมชนและผูประกอบ
การอยางตรงตามความตองการของชุมชน

2) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการวิจัยใหตรงประเด็นความตองการของ ชุมชนและ          
ผูประกอบการเพื่อเสริมเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดสมรรถภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนําไป
ถายทอดสูชุมชนหรือผูประกอบการ

3) เพื่อสนับสนุนการวิจัย และนําไปถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถแกปญหาเศรษฐกิจระดับ   
ฐานราก และยกระดับความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น อยางเปนระบบครบวงจรที่ยั่งยืน

4) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีรวมกัน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ 
ระหวางสาขาวิชา และพัฒนาประสบการณของการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา

5) เพื่อสรางความแข็งแกรงของสถาบันอุดมศึกษาในดานการวิจัย ดวยการเพิ่มโอกาสการวิจัยให
แกนักวิจัยรุนใหม และการพัฒนาประสบการณวิจัยรวม กับภาคเอกชนในระยะยาวของ
คณาจารย พรอมทั้งสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนทองถิ่นในการรวมกันสรรคสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหแนบแนนขึ้น

6) เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย สูกลุมนักวิจัย คณาจารย ใน  
สถานศึกษา และสาธารณชน

  



เปาหมาย
กลไกความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และผูประกอบการ ในการวิจัยและ      

ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุมชนที่เกิดขึ้น ทําใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น      
มีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได หลังจากที่ไดนําผลการวิจัยและเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่นที่ไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาไปใช และมีการขยายผลโดยการถายทอดความรูตอไปยัง
ชุมชนอื่นอันสงผลใหเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น

ผลผลิตและดัชนีวัดความสําเร็จ
1) ไดทราบปญหาที่จําเปนเรงดวนตามลําดับ ตรงตามความตองการของชุมชน หรือผูประกอบ

การอยางแทจริง
2) มกีารถายทอดเทคโนโลยเีพือ่แกไขปญหาใหแกชมุชนและผูประกอบการอยางนอยชมุชนละ 5 เรื่อง
3) ประชาชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยผานการฝกอบรมอยางนอย 1,800 คน
4) ไดงานวิจัยตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูหรือปรับเทคโนโลยีใหเกิด ความเหมาะสมอยางนอยเทากับ

จํานวนชุมชนและจํานวน ผูประกอบการ ที่รวมในโครงการ
5) การสนองตอบเปาหมายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต หรือมูลคาเพิ่มขึ้น 

(Value Added) หรือการเพิ่มขึ้นของชองทาง การแขงขัน ในตลาด (Competitive Advantage) 
ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 30%

6) จํานวนนักวิจัยและผูรวมวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนในชุมชนที่รวม โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูและความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และ       

ผูประกอบการใหแกบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา
2) เกิดกลุมประชาสังคม การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนดวยเทคโนโลยีการผลิตและ

การจัดการ
3) ผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ จะทําใหเกิดการถายโอนความรูเทคโนโลยี และทักษะ

ตางๆ ตลอดจนแนวคิดที่เปนประโยชนสูประชาชนในชุมชนตางๆ หรือกลุมเปาหมาย โดยคาด
หวังผลความเปนอยูที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกิดเศรษฐศาสตรชุมชน

4) การดําเนินโครงการฯจะชวยแกปญหาชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นพรอมเสริมสรางความเขม
แขง็ทีห่ลากหลายดานชมุชน เกดิสายสมัพนัธความรวมมอืระหวางสถาบนัอดุมศกึษาและองคกร/
ชุมชนทองถิ่นอยาง เปนรูปธรรม

  



5) เกิดการพัฒนาขบวนการผลิต และระบบวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในดานการเกษตร
ที่เปนอาชีพหลักของประชาชนในประเทศ สงผลใหลดตนทุนการผลิตดวยขบวนการจัดการทาง
เทคโนโลยีพรอมเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแกชุมชน ลดการนําเขาจากตางประเทศสงเสริม
การสงออกสูสากล และสามารถแขงขันในตลาดได

6) ทําใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจในความตองการขององคกร/ชุมชนทองถิ่น และมี
สวนรวมพัฒนาสรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางวิชาการจากกระบวนการวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการ ขององคกร/ชุมชนทองถิ่น

  



พันธกิจ
1. สงเสริม สนับส
2. สงเสริม สนับส
3. จัดใหมีการศึก
4. รวมมือทางวิช

งานวิจัยและนักวิจัยการเ
5. สงเสริมใหเกิด

การจัดทําสื่อโสตทัศนกา
เกี่ยวกับการเผยแพรควา

1. กรอบขอบเขตใ
1.1 สาขางานวิจัยก

เกษตร (สวก.) มี 3 สาขา
1.1.1 สาขาว

สามาร
1.1.2 สาขาว
1.1.3 สาขาว

เชิงพ
1.2 สาํนกังานพฒันา

และ/หรือโครงการที่มีลัก
1.2.1 เปนงา

ไดปร
1.2.2 เปนงา

การนํา
1.2.3 เปนงา

ผลงา
ทั้งนี้ ชุดโครง

งานวิจัยสาขาใดสาขาหน

  
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
นุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร
นุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
ษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลสารสนเทศในดานการเกษตร
าการกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา
กษตร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดพิมพเอกสาร 
รสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือการดําเนินการอื่นใดที่
มรูในดานการเกษตร

หการสนับสนุนทุนวิจัย
ารเกษตรที่จะขอรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการ
 ดังนี้
ิจัยดานการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลคาและขีดความ
ถในการแขงขันของสินคาเกษตร
ิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
ิจัยดานการใชประโยชนพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตร
าณิชย
การวจิยัการเกษตร (สวก.) จะใหการสนบัสนนุงานวจิยัการเกษตรแตละชดุโครงการ
ษณะ ดังนี้
นวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคณะกรรมการ      
ะกาศใหความสําคัญเปนลําดับสูง
นวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออกรวมทั้งงานวิจัยทดแทน  
เขาสินคาเกษตรที่สําคัญ
นวิจัยที่พัฒนาจากองคความรูที่มีอยูแลวไดในระยะสั้น เพื่อใหสามารถประยุกตนํา
นวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
การหรือโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากสํานักงานตองอยูภายใตกรอบ
ึ่งตามขอ 1.1 และมีลักษณะโครงการตามขอ 1.2



1.3 การพัฒนาบุคลากรนักวิจัยในโครงการวิจัยจะเนนฝกอบรมหรือดูงานระยะสั้นเพื่อรับการถายทอด
เทคโนโลยีจําเพาะมาใชในโครงการได แตไมครอบคลุมเรื่องการขอทุนการศึกษาตอปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะ ซึ่งอาจครอบคลุมการศึกษาตอตองเปนไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการ

2. ลักษณะโครงการที่ใหการสนับสนุน
2.1 เปนโครงการวิจัยดานการเกษตรเชิงพาณิชยที่ตอยอดจากงานวิจัยที่ปรากฎผลสําเร็จมาแลว   

พอสมควร ไมใชงานวิจัยพื้นฐานและเปนงานวิจัยตอยอดที่ไมซ้ําซอนกับงานวิจัยอื่น ๆ ไมเนนงานวิจัยดาน
การตลาด ดานเศรษฐกิจ หรือดานนโยบาย แตใหถือเปนสวนประกอบไดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของและจําเปน
จริง ๆ

2.2 ขอเสนอโครงการตองระบุผลตอบแทน และวิธีการแบงปนผลประโยชนดานการเงินตอสํานักงาน
อยางชัดเจน

ลักษณะของผลตอบแทน
- สิทธิบัตรเปนของ สวก.
- ผลผลิตและผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่รวมโครงการ
- รายไดที่เกิดขึ้นระหวางงานวิจัย

นักวิจัยที่เขารวมในโครงการจะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ในดานตาง ๆ รวมทั้งการตลาดเพื่อ
ให สวก. ไดรับคาตอบแทนตามที่พึงควรจะได
      2.3 ตองประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมและประโยชนที่ภาคเกษตรและเศรษฐกิจสวนรวมจะ
ไดรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเปนไปได

2.4   เนนความสําคัญของการมีสวนรวมของภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร
      2.5 ควรเปนโครงการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพที่กาวหนา และมีผล          
การดําเนินงานที่จะชวยยกระดับมาตรฐานการวิจัยของไทย

3. แนวทางการ ยื่นแบบขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
3.1 การยื่นเสนอโครงการสามารถจัดทําแบบยื่นขอเสนอโครงการฉบับสังเขปกอน (Concept paper) 

(ภาคผนวก ก) เพื่อใหพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดความถูกตองและสอดคลองกับกรอบแนวทางการ
สนับสนุนของสวก. หากพิจารณาอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการสนับสนุนจึงจัดทําขอเสนอโครงการ     
ฉบับสมบูรณ หรือจะยื่นแบบขอเสนอเปนโครงการฉบับสมบูรณเลยก็ได (ภาคผนวก ข, ค และ ง) ทั้งนี้   
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจะเปนผูพิจารณาอนุมัติโครงการหรือไม จะตอง
ผานการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ

  



3.2 ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนโครงการจาก สวก. ไดแก นักวิจัยของหนวยราชการ สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรอื่นของรัฐ ผูประกอบการคาดานการเกษตรที่เปนนิติบุคคล สําหรับผูขอรับทุนจาก
ภาคเอกชนใหแนบหลักฐานนิติบุคคลดังนี้

        3.2.1 บริษัท จํากัด
1) หนังสือบริคณฑสนธิ
2)   หนังสือรับรองของกรมทะเบียนการคา ซึ่งมีอายุไมเกินหนึ่งเดือน และอื่น ๆ เกี่ยวกับ

                           สถานประกอบการ ประกอบดวยอยางนอย 5 รายการ ไดแก ที่ต้ัง ทุนจดทะเบียน
                           กรรมการ อํานาจกรรมการ และวัตถุประสงค

3.2.2 หางหุนสวนจํากัด
1) สําเนาหนังสือแสดงการไดรับจดทะเบียนนิติบุคคล
2)   หนังสือรับรองกรมทะเบียนการคา ซึ่งมีอายุไมเกินหนึ่งเดือน และอื่น ๆ เกี่ยวกับสถาน

                          ประกอบการ ประกอบดวยอยางนอย 5 รายการ ไดแก ที่ต้ัง ทุนจดทะเบียน กรรมการ
                          และวตัถปุระสงคในกรณขีองเอกชนตองระบวุาจะรวมทนุในโครงการกบัสวก. ในลักษณะใด
                          เชน รวมลงทุนเปนตัวเงิน การจัดหาวัตถุดิบ แรงงาน ทั้งนี้ใหมีการเชื่อมโยงกับนักวิจัย
                          ของสวนราชการ สถาบันการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจ

3.3  นักวิจัยจะเปนหัวหนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สวก. มากกวา 1 โครงการไมได
3.4 หามมใิหกรรมการและอนกุรรมการของสวก. เปนหวัหนาโครงการวจิยัทีข่อการสนบัสนนุจากสวก.
3.5  ใหหัวหนาโครงการสงขอเสนอโครงการผานหนวยงานตนสังกัด
3.6  ระยะเวลาโครงการไมเกิน 5 ป แตอาจขยายระยะเวลาได ตามความจําเปนที่แทจริง

      3.7  เฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนใหสามารถสนับสนุนคาใชจายหมวดครุภัณฑไดไมเกิน 20% ของ
คาใชจายรวม ทั้งนี้ไมสนับสนุนที่ดิน สิ่งกอสราง และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรถยนต
      3.8 เมื่อโครงการไดรับอนุมัติแลว  หนวยงานที่เสนอโครงการจะตองทําสัญญาตามแบบที่สํานักงาน
กําหนด (ภาคผนวก จ) โดยการเบิกจายจะเปนงดตามความกาวหนา และคณะกรรมการสามารถยุติ/ปด
โครงการไดหมากเห็นวาการปฏิบัติงานขอโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงค และ/หรือเปาหมายที่กําหนด
ไวในโครงการ หรือผูรับทุนไมปฎิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด

3.9 คูสัญญาในสัญญาการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย ไดแก หัวหนาสวนราชการหรือผูแทนที่ไดรับมอบ
หมายถาเปนสวนราชการหรือมหาวิทยาลัย และกรรมการผูจัดการใหญหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายกรณี
เปนภาคเอกชน กับประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

3.10 ทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานวิจัยเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานยกเวนแตจะมีขอตกลง
เปนอื่น ทั้งนั้นจะมีการแบงปนผลประโยชนใหสวก. ผูวิจัยและหนวยงานตนสังกัดรวมทั้งเอกชน

  



4. การบริหารการเงินและพัสดุ
ผูรับทุนจะตองเปนผูรับผิดชอบในการดูแลระบบการเงินและบัญชี พรอมทั้งตรวจสอบการทํางาน

ของเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ เพือ่ใหมกีารใชเงนิของโครงการเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และบรรลวัุตถปุระสงคตาม  
ที่ไดตกลงไวกับ สวก.

ผูรับทุนจะตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีประจําโครงการ และตรวจสอบใหมีการใช
จายตามรายการของโครงการทีก่าํหนดไวในเอกสารโครงการทีไ่ดรบัการอนมุติัจากสวก. หากมกีารเปลีย่นแปลง 
ผูรับทุนจะตองดําเนินการตามที่ไดระบุไวในขอตกลง

วิธีการ
4.1 มอบหมายใหผูรับผิดชอบ

4.1.1  กําหนดใหมีผูทําหนาที่เปนเจาหนาที่การเงินและบัญชีของโครงการ
4.1.2  ผูรบัทนุรบัผดิชอบในการอนมุติัการใชจายเอง หรอืมอบอาํนาจและความรบัผดิชอบ
        ในการใชจายเงินในโครงการแกผูหนึ่งผูใดเปนผูอนุมัติแทนก็ได

4.2 บัญชี
4.2.1  เมื่อมีการลงนามในสัญญาระหวาง สวก. กับผูรับทุนแลว ผูรับทุนจะตองดําเนิน

                 การเบิกบัญชีธนาคารเฉพาะของโครงการและสงสําเนาสมุดเงินฝากและใหขอ
 เปดบัญชีเงินฝากที่มีรายชื่อ  ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน ซึ่งตองมีบุคคลในคณะผูวิจัย

        รวมดวย และเงื่อนไขการลงนามสั่งจายตองอยางนอยสองในสามของผูมีอํานาจ
 สั่งจาย โดยหนึ่งในจํานวนดังกลาวตองเปนหัวหนาโครงการวิจัยและใหผูใหทุน

                                 มาใหสวก. เพื่อ สกว. จะสั่งจายเช็คตามชื่อบัญชีฝากเงินของโครงการและนําเขา
                                 บัญชีโดยตรง

การเปดบัญชี
1) บัญชีหลัก คือ บัญชีประเภทออมทรัพย
2) ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากบญัชเีปนสทิธขิองสํานกังานทีผู่รบัทนุจะตองแจงจาํนวนดอกเบี้ยรับ
     (หากเปดบัญชีในนามโครงการทางธนาคารจะไมหักภาษี ซึ่งจะตองตกลงกับทาง

                              ธนาคาร) ใหสวก. ทราบในรายงานการใชเงินทุนครั้งที่มีการรายงาน
4.3 การใชจายเงิน
การใชจายเงินในแตละรายการใหเงินไปตามงบประมาณที่กําหนดในเอกสารโครงการ 1 ชุด

โครงการ ในกรณีที่จําเปนผูรับทุนสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยยึดกิจกรรมและแผนการดําเนินงานเปนหลัก 
โดยชี้แจงเหตุผลให สวก. ทราบพรอมกับรายงานการเงินตามที่ระบุไวในสัญญา

4.3.1 คาจาง
ดําเนินการจางลูกจางในโครงการเปนรายวันหรือรายเดือนที่ระบุไวในเอกสาร

                                โครงการ 1 ชดุโครงการ การเบกิจายคาจางในแตละงวดจะเบกิไดตามทีก่าํหนดใน
                                  แตละงวดเทานั้น ไมอนุญาตใหนําเงินสนับสนุนหมวดอื่นมาจายเปนคาจาง

  



4.3.2 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1) คาตอบแทนนักวิจัย / ผูประสานงาน / หัวหนาโครงการ / นักวิชาการ

(1) คาตอบแทนจะจายเปนรายเดอืน หรอืเหมาจายโดยแบงจายตามผลงานรายงวด
(2) การเบิกจายคาตอบแทนรายงวด จะเบิกไดตามจํานวนคาตอบแทนที่

                                          กําหนดในแตละงวดเทานั้น ไมอนุญาตใหนําเงินสนับสนุนหมวดอื่นมา
                                          จายเปนคาตอบแทนเพิ่มเติม

(3) การจายคาตอบแทนควรหยุดจายชั่วคราวถาผูนั้นไมอยูปฏิบัติงานใหแก
                                          โครงการ ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับทุน

(4) ผูที่ไดรับคาตอบแทนจากโครงการมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตอง
                                          แจกแจงและเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายดวยตนเอง

(5) สาํหรบันกัวิจยั / ผูประสานงาน / ผูรบัขอตกลงหรอืผูรบัทนุ ทีม่คีาตอบแทน
                                         เปนรายเดือนหรือเปนการเหมาจายจะไมสามารถรับคาตอบแทนใด  ๆ
                                         จากโครงการนี้ไดอีกยกเวนการปฏิบัติงานที่นอกที่ต้ังสํานักงานใหเบิกจาย
                                         คาเดินทางและคาพาหนะไดตาม     “หลักเกณฑและอัตราการใชจายเงิน
                                         สนับสนุนของ สวก” (ภาคผนวก ฌ)

(6) กรณีที่มีนักวิจัยจากตางประเทศมาชวยงานโครงการ อัตราคาใชจายตอง
                                          ตกลงกัน สวก. เปนครั้ง ๆ ไป (รวมทั้งคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก
                                          และคาใชจายอื่น ๆ ดวย)

2) คาตอบแทนที่ปรึกษา (จายไดเฉพาะกรณีที่ระบุในเอกสารโครงการ 1 ชุด โครงการ)
การใหคาตอบแทนที่ปรึกษาประมาณการเวลาในการทํางานเปน man – days ตามที่
ทํางานจริง และกําหนดอัตราคาตอบแทนตาม “หลักเกณฑและอัตราการใชจายเงิน
สนับสนุนของสวก” (ภาคผนวก ฌ) ซึ่งไมรวมคาพาหนะและคาที่พัก กรณีที่มีการเชิญที่
ปรึกษาจากตางประเทศมาเปนครั้งคราว อัตราคาใชจายตองตกลงกับ สวก. เปนครั้ง ๆ 
ไป (รวมทั้งคาใชจายในการเดินทาง)

3) คาตอบแทนในการทาํงานตามทีไ่ดรบัมอบหมายเปนเรือ่ง ๆ ใหประมาณการเวลาในการ
               ทํางานเปน man – days และกําหนดอัตราคาตอนแทนตามหลักเกณฑการใชเงินของ
               สวก (ภาคผนวก ฌ)

4) คาใชสอย
(1) พาหนะเดินทางและคาที่พักเบิกจายจริง โดยใชเกณฑการใชเงินของ สวก 

(ภาคผนวก ฌ)
(2) คาเบี้ยเลี้ยง ใหผูรับทุนจายตามหลักเกณฑการใชเงินของ สวก (ภาค

ผนวก ฌ)

  



(3) คาลวงเวลา สําหรับลูกจางที่ทํานอกเวลาปกติเทานั้น ใหผูรับทุนจายตาม
หลักเกณฑการใชเงินของ สวก (ภาคผนวก ฌ)

4.3.3 คาสาธารณูปโภค (คาไปรษณีย คาไฟฟา คาโทรศัพท และอื่น ๆ)
 จายโดยมใีบสาํคญัรบัเงนิ / ใบเสรจ็รบัเงนิ หากใชสาํเนาในการเบกิจายใหผูอนุมัติ

                                 รับรองสําเนาในใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

4.3.4 คาครุภัณฑ (สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและอายุการใชงานยืนนานหรือมีราคา
                                 ตอหนวยเกนิ 5,000บาท)   ดาํเนนิการจดัซือ้ครภัุณฑตามรายการทีร่ะบใุชในเอกสาร

 โครงการ 1 ชุดโครงการ   โดยการจัดซื้อใหยึดตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
                                 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือวิธีที่หนวยปฏิบัติอยู  ทั้งนี้ตามสิทธิ์ของ
                                 ครุภัณฑเปนของ สวก.    เมื่อปดโครงการ จนกวาจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่น
                                 (แนบสําเนาใบสงของ และสําเนาใบเสร็จมาพรอมกับรายงานการเงินงวดนั้นๆ)

4.4 การเบิกจายเงินจากบัญชีอาจกําหนดใหมี 2 ลักษณะ คือ
4.4.1 เงินทดรองจาย ใชในกรณีตองการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของโครงการ ซึ่ง

                                 จะตองจายเงินทันที หรือไมทราบวงเงินลวงหนา ใหถือปฏิบัติดังนี้
1) เบิกเงินยืมทดรองจายโดยมีเอกสารแนบการอนุมัติ
2) เมื่อดําเนินการเสร็จ นําหลักฐานในสําคัญรับเงินและเงินสดที่เหลือ (ถามี)

                                         หรือลักฐานการขอเบิกจายเพิ่ม นําเสนอเพื่อสงคืนเงินยืมทดรองจาย และ
                                         หากไดรับการอนุมัติแลวถือวาเปนการสิ้นสุดขั้นตอน

4.4.2 เงนิสดยอยในมอื อาจกาํหนดใหมเีงนิสดยอยในมอื  เพือ่ความสะดวกในการใชจาย
 ไมมากนัก โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบถือเงินสดยอยไว ผูถือเงินดําเนินการขอ

                                 อนุมัติจายตามจํานวนเงินในใบสําคัญจายที่จายดวยเงินสดยอยเพื่อชดเชยเงินสด
                                 ยอยที่ใชไปใหคงเหลือในมือตามวงเงินที่กําหนดเปนระยะ   กรณีที่เปนคาใชจาย
                                 จํานวนแนนอน ใหเบิกจายจากบัญชีตามจํานวนที่อนุมัติแตละครั้ง   เพื่อจายเงิน
                                    ใหแกเจาหนี ้และหากมบีญัชเีดนิสะพดั (current account) ใหจายเงนิโดยใชเชค็เทานั้น

4.5 การรายงานการเงิน
    รายงานการเงนิทีเ่สนอตอ สวก. ตองประกอบดวยขอมูลทีค่รบถวนตามฟอรมภาคผนวก ซ 

โดยประกอบดวยขอมูลดังนี้
4.5.1 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติตามเอกสารโครงการ / ชุดโครงการ
4.5.2 คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
4.5.3 ประมาณคาใชจายในงวดตอไป
4.5.4 เงินที่ไดรับ (รวมดอกเบี้ย) และเงินคงเหลือ

  



4.5.5 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
4.5.6 สําเนาทะเบียนครุภัณฑ
4.5.7 หวัหนา / ผูอาํนวยการ / ผูจดัการ ลงนามทกุหนาของรายงานทางการเงนิ  ผูรบัขอตกลง

                                / ผูรับทุนตองชี้แจงเหตุผลแนบรายงานการเงิน (หากมีการแจงมายัง สวก. กอน
                                แลว กรุณาแนบเรื่องเดิมมาอีกครั้งหนึ่ง)

5. การบริหารงานบุคคล
5.1  การจางและเลิกจางเจาหนาที่โครงการ / ชุดโครงการ

5.1.1 การจางและเลิกจางเจาหนาที่โครงการ / ชุดโครงการ ใหอยูในดุลยพินิจของ
        ผูรับผิดชอบโครงการ / ชุดโครงการ

  5.1.2  อัตราเงินเดือน / คาจาง ใหใชอัตราเริ่มตนไมสูงกวาที่ระบุในเอกสารโครงการ โดย
                   หลังจากทดลองงานครบ 3 เดือน    พิจารณาปรับเพิ่มไดอีกไมเกินรอยละ 10 เพื่อ
                   ชดเชยสวัสดิการตาง ๆ ที่ควรไดและเจาหนาที่ที่มีประสบการณกับงานที่จะทํา ให
                   คิดอัตราคาประสบการณปละไมเกินรอยละ 7
5.2 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา / ผูอํานวยการ /ผูจัดการ โดยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานใหเบิกจายตามเกณฑที่ สวก. กําหนด

กรณีที่เปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบัติงานในหนวยผูรับทุน / ขอตกลง ใหกําหนดการขอ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาตามระบบของหนวยงานตนสังกัดแตสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติ
งานจากโครงการ / ชุดโครงการตามเกณฑที่ สวก. กําหนด

5.3 การลา
การลาปวย และลากิจ ใหใชเกณฑของทางราชการ สวนการลาอยางอื่น เชน ลาพักผอน   

ลาโดยไมรับเงินเดือน หรือลาประเภทอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ ที่จะไม
เสียหายกับงานของโครงการ / ชุดโครงการ

5.4 การประเมินผลการทํางานและการขึ้นหรือลดเงินเดือน
การประเมินผลการทํางานอยูในดุลยพินิจของหัวหนา / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ โดยในชวย 

3 เดือนแรกเปนชวงทดลองงาน (Probation period) ซึ่งจะจางในอัตราขั้นตํ่าสุด หากผานชวงทดลองงาน
อาจพิจารณาเพิ่มเงินเดือนไดอีกไมเกินรอยละ 10 เพื่อเปนการชดเชยสวัสดิการตาง ๆ ที่ไมไดจัดให

เมื่อทํางานครบ 1 ป (ไมรวมชวงทดลองงาน) หัวหนา / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ สามารถขึ้น
เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 10 ตอป หรือหากทํางานไมดีอาจจะพิจารณาลดเงินเดือนตามงานที่ทําได โดยอยู
ในดุลยพินิจของหัวหนา / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ

  



5.5 การพัฒนาบุคลากร
การเขารับการอบรมและเขารวมประชุมวิชาการใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา/ผูอํานวยการ / 

ผูจัดการ โดยใชเงินภายใตงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
คาตอบแทน / คาจางจํานวนเทาเดิม ไมเพิ่มตามระยะเวลาที่ขยายออกไป ทั้งนี้ สวก.      

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับจายตามคุณภาพผลงาน และการนําไปใชประโยชนไดทันเวลา
5.6 การปรับเปลี่ยนบุคลากร

5.6.1 การเพิ่มหรือลดนักวิจัยในโครงการ ตองแจงให สวก. ทราบทันที เนื่องจากรายชื่อ
                            นักวิจัยไดระบุไวในเอกสารแนบขอตกลง

5.6.2 การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ สามารถดําเนินการไดเอง แลวแจงให สวก. ทราบเพื่อ
                            เปนประโยชนในการประสานงาน

5.6.3 การเปลี่ยนแปลงผูทําหนาที่การเงินและบัญชี ตองแจงให สวก. ทราบทันที
5.7 การปรับงบประมาณ

5.7.1 หวัหนาโครงการสามารถปรบังบประมาณในรายการตางๆ ไดเองไมเกนิ 20% ของแตละ
                            รายการ ยกเวนคาตอบแทน / คาจาง และคาครุภัณฑ

5.7.2 หัวหนาโครงการขอปรับเงินงบประมาณแตละงวดได หากมีเหตุผลสมควร โดยขอ
                            อนุมัติ สวก. เปนครั้ง ๆ

6. การปรับแผนงานและแผนงบประมาณ
6.1 หลักการ

สวก. มอบอํานาจการตัดสินใจใหหัวหนาโครงการมากที่สุด
6.2 สิ่งที่ปรับได

แผนดําเนินการ และงบประมาณในสวนคาดําเนินการ ยกเวนคาตอบแทน / คาจาง และ   
คาครุภัณฑ หากปรับจะตองขออนุมัติจาก สวก. กอน

6.3 สิ่งที่ปรับไมได
วัตถุประสงคและผลงานของโครงการ หากมีความจําเปนตองปรับ ควรยกเลิกโครงการและ

จัดทําขอตกลงใหม
6.4 การปรับแผนงาน

6.4.1 การปรับวิธีการวิจัย
1) ปรับไดตามขอพิจารณาของหัวหนาโครงการ และหากมีที่ปรึกษาจะตอง

เห็นรวมกันวาจะทําใหไดผลงานตามวัตถุประสงค
2) เมื่อมีการปรับ ควรแจงให สวก. ทราบทันที

  



6.4.2 การปรบัผลงานในแตละงวด (ประมาณ 6 เดอืนหรอื 4 เดอืน ตามทีร่ะบไุวในขอตกลง)
1) ปรับไดตามขอพิจารณาของหัวหนาโครงการและหากมีที่ปรึกษาจะตอง

เห็นชอบรวมกันวาจะทําใหไดผลงานตามวัตถุประสงค
2) ตองขออนุมัติ สวก. กอน

6.4.3 การขยายระยะเวลาของโครงการ
1) ตองขออนุมัติ สวก. กอนลวงหนา ซึ่งจะพิจารณากรณีที่มีความจําเปนสูง

สุดเทานั้น เนื่องจากจะมีผลตอประวัตินักวิจัย ซึ่งเปนฐานขอมูลใชรวมกับ
องคกรใหทุนอื่น ๆ

2) การขยายเวลา สวก. มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใชงบประมาณตามที่ไดรับในวงเงินเดิม

7. การรายงานผล
7.1  การรายงานผลประกอบดวย

7.1.1  รายงานความกาวหนาทัง้ดานวชิาการ การบรหิารจดัการ และการเงนิ ทกุ 6 เดือน
                           ตามขอกําหนดที่ตกลงไวอยางชัดเจน จํานวน 5 ชุด (ภาคผนวก ฉ)

7.1.2  การเสนอผลงาน โดยการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
                                  สวก. หรือผูมีสวนเกี่ยวของ (ถาจําเปน)

7.1.3  การติดตามงานในรปูแบบตาง ๆ เชน การประชมุ การเยีย่มโครงการ การนดัหมาย
 ปรึกษาหารือ

7.1.4  การสงรายงานฉบับสมบูรณ (ภาคผนวก ช)
7.2 รายงานการเงิน (ภาคผนวก ซ)

รายงานการเงินตองประกอบดวยขอมูลที่ครบถวน ตามแบบฟอรม (ภาคผนวก ช) เพื่อ 
สวก.จะไดนําไปวิเคราะหได โดยขอมูลที่ครบถวนประกอบดวย

7.2.1  งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติตามเอกสารโครงการ 1 ชุด
7.2.2  คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
7.2.3  ประมาณคาใชจายในงวดตอไป
7.2.4  เงินที่ไดรับ (รวมดอกเบี้ย) และเงินคงเหลือ
7.2.5  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
7.2.6  สําเนาทะเบียนครุภัณฑ
7.2.7  หัวหนา / ผูอํานวยการ / ผูจัดการ ลงนามทุกหนาของรายงานการเงิน

  



8. ภาคผนวก
ก แบบขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย ฉบับสังเขป (Concept Paper)
ข แบบขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย ฉบับสมบูรณ
ค แบบขอเสนองบประมาณโครงการวิจัย
ง รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ
จ สัญญาการรับทุนวิจัย
ฉ แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ช แบบรายงานฉบับสมบูรณ
ซ แบบรายงานการเงิน
ฌ หลักเกณฑและหลักการการใชจายเงินสนับสนุนของ สวก.

  



ภาคผนวก ก
แบบขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย

ฉบับสังเขป (Concept paper)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

ผูขอรับทุนสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร ตามแบบขอเสนอโครงการฉบับสังเขป (Concept Paper) กอนยื่นเสนอโครงการฉบับเต็มได 
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอง และความสดคลองกับขอบเขตแนวทางการสนับสนุนของสํานักงาน 
หากขอเสนอโครงการฉบับสังเขปไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเสนอ     
คณะกรรมการบริหารสํานัหงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณคาใชจาย
ตอไป แบบขอเสนอโครงการฉบับสังเขป (Concept Paper) ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้

• ชื่อโครงการ (เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
• ชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด
• สถานที่ติดตอทั้งทางจดหมาย โทรศัพท โทรสารและ E-mail
• คณะผูรวมวิจัย หนวยงานตนสังกัด
• เหตุผลความจําเปนในการวิจัย
• หลักการและเหตุผล/องคความรูที่มีอยูแลวในประเทศไทย (โดยสังเขป)
• วัตถุประสงคของโครงการ และเปาหมายของโครงการ (Output) ที่ชัดเจน
• ระยะเวลาในการวิจัย
• สถานที่ที่จะดําเนินการวิจัย
• แผนงานวิจัย/กิจกรรมและวิธีการดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผลงานวิจัย (Outcome) หรือประโยชนที่จะไดรับในเชิงพาณิชย
• ประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ – สังคม และประโยชนที่ภาคเกษตรและเศรษฐกิจสวนรวมจะ

ไดรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเปนไปได
• ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ หรือผูใชผลงานวิจัย
• ผลตอบแทนและวิธีการแบงปนผลประโยชนดานการเงินตอสํานักงานอยางชัดเจน
• งบประมาณของโครงการ ระบุรายละเอียดเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ (ถามี)
• ขอเสนอโครงการตองระบุมาตรการใหผลตอบแทนและวิธีการแบงปนผลประโยชนดานการเงิน

ตอสํานักงานเทาที่จะสามารถทําได
• ความรวมมือกับหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงานและลักษณะการรวมมือ)
• เอกสารอางอิง
• เอกสารแนบประวัติอยางยอ/ผลงานวิจัยของหัวหนาโครงการและคณะผูรวมวิจัย

  



ภาคผนวก ข
แบบขอเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย

ฉบับเต็ม
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

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

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

2. ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย) ……………………………………………..……………………………………..
(อังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………..
ที่ทํางาน………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท………………………………………โทรสาร……………………e-mail………………………….
ลายมือชื่อ............................................................................................………………………………….
(แนบประวัติอยางยอ รวมทั้งผลงานวิจัย ของหัวหนาโครงการ)

3.ชื่อหัวหนาหนวยงานสังกัด...................................................................................………........................
ตําแหนง (อธิการ หรือ อธิการบดี หรือเทียบเทา)............................................………........................…
หนวยงาน......................................................................................................…………........................
โทรศัพท...........................โทรสาร..........................................e-mail……………………….……………

ลายมือชื่อ .........................................................ผูขอรับทุน
(.......................................................)

4.  ระยะเวลาของโครงการ................................….....ป งบประมาณรวม...................……...................บาท
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก..............................................................................………......................
ครั้งที่ ๑ (กรณีที่มีการปรับปรุง)..........................................................................................……….......
ครั้งที่ ๒ (กรณีที่มีการปรับปรุง)..........................................................................................……….......
โครงการยื่นเสนอขอรับทุนจากหนวยงานอื่น
          ไม                     เสนอ ระบุหนวยงาน..............................………...............…......….............

  



5. คณะผูวิจัย/ผูรวมโครงการ
(แสดงรายชื่อผูรวมวิจัย/ผูรวมโครงการ/ผูชวยวิจัย พรอมแนบประวัติอยางยอ รวมทั้งผลงานวิจัยของ   

แตละทานตอทายขอเสนอโครงการวิจัย และแสดงรอยละของความรับผิดชอบในโครงการของแตละทานดวย
เทียบวางานทั้งหมดของโครงการ = 100%)

5.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................………...............................................
ตําแหนง...................................................................คุณวุฒิ.......................……….....................
ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ.......................................................................………..................
สถานที่ติดตอ..........................................................................................................………..……
โทรศัพท/โทรสาร.................................................................................................……….............
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) .............................................………...............
คิดเปน..............................................................................% ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการและ
แหลงทุนสนับสนุน).....................................................……….......................................................

ลงชื่อ...........................................................
 (.................................................................)

5.2 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................………….................................................................
      ตําแหนง.........................................................................คุณวุฒิ.............………........................…
      ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ.........................................................………..............................…
      สถานที่ติดตอ….......................................................................................………..........................
      โทรศัพท/โทรสาร….................................................................................………..........................
      ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) ...................................…….............................

คิดเปน..............................................................................% ของงานทั้งหมด
ความรับผิดชอบตอโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ (ถามีโปรดระบุชื่อโครงการและ
แหลงทุนสนับสนุน)............................................................................………………….................

ลงชื่อ...........................................................
 (.................................................................)

5.3 อื่น ๆ

ลงชื่อ...........................................................
 (.................................................................)

  



6. วัตถุประสงค
(เขียนสั้น ๆ ใหชัดเจนวาโครงการจะกอใหเกิดผลงานอะไร ซึ่งจะนําไปแกปญหาหรือตอบปญหาอะไร)

9. การพัฒนาเทคโนโลยี
(ระบุเทคโนโลยีจะไดรับการพัฒนาจากโครงการ พรอมทั้งชี้แจงวาเทคโนโลยีหรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดี 
หรือมีขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยูในปจุบันและแบบอื่น ๆ อยางไร)

10. หลักการ เหตุผลความจําเปนและผลงานที่มีมากอน
(อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ สภาพปญหาและความจําเปนในการทําการวิจัยบรรยาย
ผลงานและความรูที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอื่น ๆ และของคณะผูวิจัยชุดนี้ เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
โครงการจําเปนตองอางแหลงขอมูลใหชัดเจน พรอมทั้งเสนอรายการเอกสารอางอิงตอนทายของ      
ขอเสนอโครงการวิจัย)

11. วิธีดําเนินการวิจัย และ แผนการดําเนินงานวิจัย
(สวนนี้เปนหัวใจของขอเสนอโครงการวิจัย จําเปนอยางยิ่งที่ตองเขียนใหชัดเจน และละเอียดพอสมควร
พรอมอางถึงเอกสารที่จําเปน เนื่องจากผูประเมินโครงการวิจัยอาจเปนผูเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้น ๆ 
แตตางสาขา และมีความประสงคจะเขาใจรายละเอียดแผนงานเพียงพอกอนใหความเห็นตอโครงการ)
11.1 วิธีดําเนินการวิจัย (ระบุขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัย ใหชัดเจน)
11.2 แผนการดําเนินงานวิจัย (แผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมในแตละชวงระยะเวลาของโครงการ)

ตารางแผนงานวิจัย
ปที่1 ปที่1 ปที่1

กิจกรรม เดือนที่
1 -6

เดือนที่
7 - 12

เดือนที่
1 –6

เดือนที่
7 - 12

เดือนที่
1 -6

เดือนที่
7 - 12

ผูรบัผดิชอบ

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

ฯลฯ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ : บรรยายกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการทดลอง ทดสอบหรือประดิษฐ
สรางขึ้นโดยในแตละกิจกรรมจะตองระบุเปาหมายและวิธีทําโดยละเอียด

ตารางเวลากิจกรรม : ใหจัดทําตารางสรุปแสดงกิจกรรมตาง ๆ ที่เสนอวาจะดําเนินการ พรอมระบุ
เวลาที่ตองใชของแตละกิจกรรม นับต้ังแตเริ่มโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ

  



ตารางผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือนที่ ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ

1 – 61
7 – 12
1 – 62
7 – 12
1 – 63
7 – 12

12. ประโยชนที่จะไดรับจากผลงานวิจัย
(ผลงานที่คาดวาจะไดรับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในลักษณะของตนแบบผลิตภัณฑ ขบวนการใหมและ /
หรือบทความทางวิชาการ สิทธิบัตร ฯลฯ)
ปที่ 1 ......................................................................................…………............................................
ปที่ 2 ...................................................................................................................…………...............
ปที่ 3 .......................................................................................................................…………...........

13. ผูที่จะไดประโยชนจากโครงการ
(ชี้แจงวาหากผลงานเปนไปตามที่คาดหมาย หรือปญหาที่ไดรับการแกไขหรือจะกอประโยชนใหแกผูใด
หนวยงานใด องคการใด หรือบริษัทอุตสาหกรรมใดบาง)

14. ประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ – สังคมและประโยชนที่ภาคเกษตรและเศรษฐกิจสวนรวมจะไดรับทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวตามความเปนไปได

15. ผลตอบแทนและวิธีการแบงปนผลประโยชนดานการเงินตอสํานักงาน
16. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
    (ถามี ใหระบุบริษัทหรือหนวยงานที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการ และอธิบายสิ่งที่บริษัทหรือหนวย

งานจะใหความรวมมือได เชน งบประมาณวัตถุดิบ ใหใชอุปกรณทดสอบ ใหใชสถานที่หรือบุคลากร
ดาํเนนิการบางสวน เปนตน พรอมแนบเอกสารยนืยนัความรวมมอืในตอนทายของขอเสนอโครงการวิจัย)

17. ความชํานาญของคณะผูวิจัยที่มีอยูแลว และที่ยังตองพัฒนา
(ระบุกรรมวิธีหรือความชํานาญใดที่คณะผูวิจัยอยูซึ่งจะเปนประโยชนแกโครงการ และกรรมวิธีหรือชวย
เหลือจากผูเชี่ยวชาญในระหวางดําเนินโครงการ ใหระบุชื่อและที่ทํางานของผูเชี่ยวชาญชาวไทยหรือ  
ชาวตางประเทศที่เหมาะสม)

16. อุปกรณที่มีอยูและสถานที่ที่ใชดําเนินการ
(ใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ/ครุภัณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการวิจัยที่คณะผูวิจัย / หนวยงานมีอยู
ระดับความพรอมในการใชงาน ตองคัดแปลง ซอมแซมเพิ่มเติมหรือไม อยางไร และใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ใชดําเนินการ ระบุใหชัดเจนวามีความพรอมหรือตองปรับปรุงหรือไม อยางไร

  



18. งบประมาณ
(ใหแสดงรายการและรายละเอียดงบประมาณ เชน งบประมาณแตละป และงบประมาณรวมของแตละ
รายการ โดยดูรายละเอียดตามแบบขอเสนองบประมาณโครงการ ตามภาคผนวก 3 ในกรณีที่มีความ
รวมมือกับสถาบันอื่น ใหแสดงรายละเอียดตามแบบที่เสนองบประมาณโครงการ ในสวนสมทบ ทั้งที่เปน
เงินงบประมาณ และอื่น ๆ )

  



ภาคผนวก ค
แบบขอเสนองบประมาณโครงการวิจัย

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
จํานวนเงิน (บาท)รายการ

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
1. คาจางผูชวยวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆ

(ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิและอัตราคาจางตามที่กําหนด)
1.1 ชื่อ………………………………… เงินเดือน……………………..บาท

วุฒิ………………………. ประสบการณในการทํางาน………………..
1.2 ชื่อ………………………………… เงินเดือน…………..…………..บาท

วุฒิ………………………. ประสบการณในการทํางาน…………………..
2. คาตอบแทนคณะผูวิจัย (แสดงเปนรายบุคคล)

2.1 ชื่อ……………………………………………………………………
2.2 ชื่อ……………………………………………………………………

3. คาวัสดุ
3.1 (รายละเอียด)

4. คาปรับปรุงสถานที่
4.1 (รายละเอียด)

5. คาซอมแซม/และบํารุงรักษาครุภัณฑ
5.1 (รายละเอียด)

6. คาเดินทางระหวางปฏิบัติการในโครงการ
6.1 (รายละเอียด)

7. คาทํารายงาน
7.1 (รายละเอียด)

8. คาจางวิเคราะหหรือทดสอบตัวอยาง
8.1 (รายละเอียด)

9. คาครุภัณฑ (ชี้แจงความจําเปนแตละรายการตามภาคผนวก 4)
9.1 (แจกแจงรายการ)

10. คาบริหารโครงการ
11. อื่นๆ (แจกแจงรายการ)
รวม

  



แผนการใชจายเงินตลอดโครงการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3รายการคาใชจาย

งวด
ที่ 1

งวด
ที่ 2

งวด
ที่ 1

งวด
ที่ 2

งวด
ที่ 1

งวด
ที่ 2

รวม
(บาท)

1. คาจางผูชวยนักวิจัยและเจาหนาที่
2. คาตอบแทนคณะผูวิจัย
3. คาวัสดุ
4. คาปรับปรุงสถานที่
5. คาซอมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ
6. คาเดินทางระหวางปฏิบัติงาน
7. คาทํารายงาน
8. คาจางวิเคราะหตัวอยาง
9. คาครุภัณฑ
10. คาบริหารโครงการ
11. อื่นๆ (แจกแจงรายการ)

รวมแตละงวด
รวมแตละป

  



ภาคผนวก ง
รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ

ครุภัณฑ
………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………….…….…
ลักษณะการใชและความจําเปนตอโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
ประโยชนของครุภัณฑนี้จะมีตอไปหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลง
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
สถานภาพของครุภัณฑนี้ในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาหัวขอ)

ไมมีครุภัณฑนี้เลย
ปจจุบันมีอยูแลว โดยมีสถานภาพและการใชงานดังนี้

ครุภัณฑ   สถานภาพและการใชงานปจจุบัน
………………………….……………… ………………………………………………………….
…………………………………….…… ………………………………………………………….
…………………………………….…… ………………………………………………………….
…………………………………….…… ………………………………………………………….
………………………………………… ………………………………………………………….
…………………………………….…… ………………………………………………………….

  



ภาคผนวก จ
สัญญาเลขที่…………./…………………

สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น  ณ  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ซึ่งต้ังอยูที่  เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่…….……..เดือน…………..…………… พ.ศ.25…………. ระหวางสํานักงาน
พฒันาการวจิยัเกษตร (องคการมหาชน) โดยนาย………….……………………ผูอาํนวยการสาํนกังานพัฒนา  
การวิจัยการเกษตร ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับ……………………………………..
(ชื่อสวนราชการ)……………………………..……………..…โดย…………………ตําแหนง…………………
และ……………………….ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………..…..… มีสํานักงาน…………………..
อยูเลขที่…………………..หมู………….ถนน…………………..ตําบล/แขวง…….………….อําเภอ/
เขต……………………………จังหวัด……………………โดย…………………..……………….ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………
.ลงวันที่………….เดือน………………….พ.ศ………………………) ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” 
อีกฝายหนึ่ง

โดยที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา    
“คณะกรรมการ” ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ……/……….เมื่อวันที่ …… เดือน…………..พ.ศ……….อนุมัติ
ใหผูรับทุนไดรับทุนไดรับเงินจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกาตร พ.ศ. 2546 เพื่อใชดําเนินการโครงการ
วิจัยการเกษตรซึ่งผูรับทุนไดเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขอรับทุนตามระเบียบฯ ดังกลาว

ทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนงานวิจัยการเกษตรเพื่อใชในการดําเนิน

โครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง……………………………………………………………………….ซึ่งจะ
ดําเนินการตามผนวก 1 แนบทายสัญญาต้ังแตวันที่ ……………… เดือน…………………พ.ศ.25…………
ถึง วันที่  ……… เดือน……………พ .ศ .25……. เปนจํานวนเงินไม เกิน……………………บาท  
( … … … … … … … … … … … … … … . )  โ ด ยผู ใ ห ทุ น จ ะ จ า ย เ งิ น ใ ห แ ก ผู รั บ ทุ น เ ป น ร า ย ง วด
รวม……………………..(……………………………) ดังรายละเอียดตอไปนี้

งวดที่ 1 ผูใหทุนจายใหแกผูรับทุนรวม 2 ครั้ง  เปน …………… เปอรเซ็นต นับจากวันถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญาตามเงื่อนไขดังนี้

ครั้งที่1 เปนเงินไมเกิน…………บาท (…………………………….) ภายใน 1 เดือนนับแตวัน      
ลงนามในสัญญานี้

  



ครั้งที่ 2 จํานวน……………..บาท (……………………………) เปนคาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ
การเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตรที่จําเปนเบื้องตน เพื่อใชดําเนินโครงการวิจัย ภายใน 1 เดือน นับจากวันลง
นามในสัญญานี้

งวดที่ 2 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 1 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 3 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ  
โครงการวิจัยครั้งที่ 4 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 4 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 3 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 5 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 4 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 6 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 5 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 7 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 6 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 8 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 7 ไดรับอนุมัติแลว

งวดที่ 9 จํานวน……………..บาท (…………………………..) เมื่อรายงานความกาวหนาของ 
โครงการวิจัยครั้งที่ 8 ไดรับอนุมัติแลว

ในกรณีผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนแกไข เปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการอื่นใดเพิ่มเติมในสวนที่
เกี่ยวกับรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยแตละครั้ง ผูรับทุนจะตองดําเนินการตามที่ผูใหทุนกําหนด
ทั้งสิ้น โดย ผูรับทุนจะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จกอนการอนุมัติเงินงวดตอไปแลวแตกรณี

งวดสุดทาย จํานวน……………………บาท (………………………..) เมื่อรายงานฉบับสมบูรณได
รับอนุมัติแลว

ขอ 2 เมื่อมีการลงนามในสัญญานี้แลวผูรับทุนจะตองดําเนินการเพื่อเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
เปนการเฉพาะของโครงการวิจัยชื่อบัญชี……………………….และสงสําเนาสมุดเงินฝาก และใบของเปด
บัญชีเงินฝากที่มีรายชื่อ ผูมีอํานาจสั่งจายเงินซึ่งตองมีบุคคลในคณะผูวิจัยรวมดวย และเงื่อนไขการลงนาม
สัง่จายตองอยางนอยสองในสามของผูมอีาํนาจสัง่จาย โดยหนึง่ในจาํนวนดงักลาวตองเปนหวัหนาโครงการวิจัย 
ใหผูใหทุน

ขอ 3 ผูรับทุนจะตองใชเงินซึ่งไดรับจากผูใหทุนตามสัญญานี้เพื่อดําเนินการในโครงการวิจัยใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเทานั้น หากนําไปใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาวผูรับทุนจะ
ตองรับผิดชอบชดใชเงินสวนนั้นคืนใหแกผูใหทุนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูใหทุน

  



พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ………………….ตอป (…………………………..) นับแตวันที่ไดรับเงิน
ทุนจนกวาจะชดใชเงินคืนจนครบถวนเสร็จสิ้น

ในกรณีที่จะตองพิจารณาการดําเนินการของผูรับทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยตาม
วรรคแรกหรือไม ผูใหทุนจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด

ขอ 4 หากผูรบัทนุมเีงนิเหลือจากการดาํเนนิโครงการวิจยัตามสญัญาเมือ่สิน้สดุโครงการแลว ผูรบัทุน
จะตองสงคืนเงินทุนที่เหลือใหแกผูใหทุนภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะ
ไดตกลงกันเปนอยางอื่น

ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการฝากเงินตามขอ 2 เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
ซึ่งผูรับทุนตองสงมอบใหผูใหทุนภายใน 15 วัน นับแตปดบัญชีเงินฝากพรอมแนบหลักฐานตางๆ ซึ่ง
ธนาคารไดรับรองแลว

ขอ 5 ผูรับทุนจะแกไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงผูซึ่งเปนหัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมหรือคณะ     
ผูรวมทําการวิจัย และรายละเอียดของโครงการวิจัยตามที่ปรากฎในผนวก 3 แนบทายสัญญานี้มิได เวนแต 
ผูรับทุนจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหทุน

ขอ 6 ผูรับทุนจะตองนําสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยเปนระยะๆ ตามแนบในผนวก 5 
แนบสัญญานี้ จํานวน 2 ชุด ใหแกผูใหทุนเพื่อพิจารณาทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแตวันที่ผูรับทุนได
รับครั้งที่ 1 ของเงินงวดที่ 1 ตามสัญญานี้เปนตนไป

ขอ 7 ผูรับทุนจะตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 5 ชุด ใหแกผูใหทุนภายใน 30 วัน  
นับแตวันที่การดําเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการวิจัย

ในกรณีที่มีผลงานใดๆ เกิดจากการดําเนินโครงการวิจัย ผูรับทุนจะตองสงมอบผลงานดังกลาวให
แกผูใหทุนภายในระยะกอนสิ้นสุดโครงการหรือภายในระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนดตอไป

ขอ 8 ผูรับทุนจะตองปฏิบัติรวมทั้งควบคุมดูแลและรับผิดชอบใหผูวิจัยตองปฏิบัติตามระเบียบ   
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546 รวมทั้งขอบังคับคณะกรรมการสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรวาดวยการกําหนดคาใชจายของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตามผนวก 6 ผนวก 7 และผนวก 8 แนบทายสัญญานี้ตามลําดับ รวมทั้งที่จะแกไข 
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนาโดยเครงครัด

ขอ 9 ผูรับทุนจะตองดําเนินการวิจัยใหสําเร็จและครบถวนถามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย   
ภายในระยะเวลาตามขอ 1 หากเกิดปญหาอุปสรรคใด ๆ ทําใหไมสามารถทําการตามโครงการวิจัยไดดวย
ประการใด ผูรบัทนุตองมหีนงัสอืแจงใหผูใหทนุทราบภายใน 15 วัน นบัแตวันทีป่ญหาอปุสรรคดงักลาวเกดิขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขตอไปตามที่เห็นสมควรตอไป

ในกรณีปญหาดังกลาวในวรรคแรก เปนปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาการ (Technical problem) 
และไมสามารถที่จะแกไขได โดยมิใชความผิดของผูรับทุน ผูรับทุนจะตองคืนเงินเฉพาะสวนที่เหลือจากการ
ดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับไปแตละงวดนั้น ๆ ใหแก ผูใหทุนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูรับทุนไดรับหนังสือ
แจงจากผูใหทุนแตหากปญหาหรืออุปสรรคดังกบลาวเกิดขึ้นเปนความผิดของผูรับทุนเอง ผูรับทุนจะตอง  

  



ชดใชคืนเงินทุนทั้งหมดที่ไดรับไปใหแกผูใหทุน ภายใน 30 วัน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ……………….
ตอป (………………..) นับแตวันที่ผูรับทุนไดรับหนังสือจากผูใหทุน การวินิจฉัยวาปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวในวรรคสองเกิดจากความผิดของผูรับทุนหรือไมนั้น ใหเปนอํานาจของ 
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด

ในกรณีผูใหทุนพิจารณาเห็นวา การดําเนินโครงการวิจัยตามสัญญานี้จะลาชาเกินกวาระยะเวลาที่
กําหนดหรือการดําเนินโครงการวิจัยของผูรับทุนจะไมเปนประโยชนตอไป ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
งดการใหทุนแกผูรับทุนได

ผูใหทุนมีสิทธิที่จะจัดใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ
โครงการตามสัญญานี้ตามที่เห็นความจําเปน และหากพบวามีการดําเนินการใดที่แตกตางไปจากขอตกลง
ของสัญญานี้ ผูใหทุนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได

ขอ 10 ผูรับทุนจะตองควบคุมดูแลและรับผิดชอบการใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญานี้ใหเปนไปอยาง
ประหยัดและจัดทํารายการบัญชีคาใชจายและเอกสารดานการเงินเพื่อเปนหลักฐานใหผูใหทุนสามารถตรวจ
สอบไดทุกโอกาส

ขอ 11 ผูรับทุนจะใชและบํารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑการวิจัยของผูใหทุนซึ่งไดจัดหามาตาม    
โครงการวิจัยใหอยูในสภาพดีใชการไดอยูเสมอ และยินยอมใหผูใหทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหทุน
ตรวจตราวัสดุและครุภัณฑดังกลาวไดตลอดเวลา ทั้งนี้ ผูรับทุนตองทําทะเบียนวัสดุและครุภัณฑของ     
โครงการวิจัยเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยตามโครงการวิจัย
แลว ผูรับทุนจะสงมอบวัสดุและครุภัณฑ ดังกลาวที่คงเหลืออยูในสภาพใชการไดดีใหแกผูใหทุนภายใน 30 
วัน ต้ังแตวันสิ้นสุดโครงการเวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น

ขอ 12 กรรมสิทธิ์และหรือสิทธิในผลงานหรือทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินงาน
โครงการวิจัยตามสัญญานี้เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหทุนเพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรตอไป เวนแตคูสัญญาจะไดมีขอตกลงกันเปนอยางอื่น

ผูรับทุนโครงการตองสงมอบผลงานดังกลาวในวรรคแรก ใหแกผูใหทุนภายใน 60 วัน นับต้ังแต   
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น

ขอ 13 ผูรับทุนจะนําผลงานอันเนื่องมาจากโครงการวิจัยนี้ไปใชในเชิงพาณิชยหรือในการใดๆ อัน
กอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนมิได เวนแตผูรับทุนจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก     
คณะกรรมการกอน และตองดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑการจัดสรรผลประโยชนระหวางสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกับผูรับทุนและหรือ
คณะผูวิจัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ 14 ในกรณทีีผู่รบัทนุจะนาํผลงานทีเ่กีย่วของหรอืสบืเนือ่งจากโครงการตามสญัญานีไ้มวาทั้งหมดหรือ
บางสวนเผยแพรในเอกสารหรือสิ่งพิมพใด หรือในการสาธิตแกสาธารณชน ไมวา ณ ที่ใด ใหถือเปนความ
รับผิดชอบของผูรับทุน ทั้งนี้ ผูรับทุนจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการกอนจึงเผยแพรหรือ
สาธิตได

  



ในกรณีที่ผลงานอันเนื่องมาจากโครงการวิจัยนี้จะนําไปสูการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ 
ผูรับทุนจะตองไมนําไปเผยแพรไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ในเอกสารหรือสิ่งพิมพใดๆ จนกวาผูใหทุนจะได
ดําเนินการขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ หรือออกแบบผลิตภัณฑดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว เวนแต      
คูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวในวรรคสอง
กอน ในแตละครัง้ผูรบัทนุตองระบขุอความดงันีไ้วดวยทกุครัง้ “โครงการวจิยัไดรบัทนุสนบัสนนุจากสาํนกังาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)”

ขอ 15 ผูรับทุนจะตองควบคุม ดูแล และรับผิดชอบใหคณะผูวิจัยตองปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ ในการควบคุมและปองกันอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนํา
พืช สัตว จุลินทรีย หรือผลิตภัณฑ ที่เกิดจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพมาใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย หรือเผยแพรสูสาธารณชนโดยเครงครัด

ขอ 16 ผูรับทุนหรือคณะผูวิจัยตองไมนําโครงการวิจัยทั้งหมด หรือสวนใดสวนหนึ่งไปใหผูอื่น
ดําเนินการ ในกรณีมีความจําเปนตองใหผูอื่นทําการวิจัยแทนผูรับทุนตองเสนอรายงานเหตุผลและความ   
จําเปนตอผูใหทุนและเมื่อผูใหทุนไดอนุมัติเปนหนังสือแลว ผูรับทุนจึงสามารถดําเนินการตอไปได

ขอ 17 ผูรับทุนจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฏหมายหรือตอสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สามหรือตอการดําเนินการที่เปนการฝาฝนระเบียบขอบังคับซึ่งเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเวน ไมกระทําการของผูรับทุนหรือของคณะผูวิจัย

ขอ 18 ในกรณีที่ผูรับทุนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูใหทุนจะมีหนังสือแจงใหผูรับทุนทราบ
โดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหผูรับทุนปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา หากผูรับทุนไมปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกลาว  
ผูรับทุนจะตองชดใชเงินทุนคืนใหแกผูใหทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมแลวแตกรณี พรอมดวยดอกเบี้ย
ในอัตรา…………….ตอป (………………….) นับแตวันบอกเลิกสัญญาจนกวาจะชดใชเงินคืนจนครบถวน
เสร็จสิ้น รวมทั้งผูรับทุนจะตองสงมอบผลการวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลวใหแกผูใหทุนภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ผูใหทุนไดมีหนังสือแจงใหผูรับทุนทราบ ทั้งนี้ในกรณีเกิดความเสียหายอยางหนึ่งอยางใดแกผูใหทุน    
ผูใหทุนมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายอยางหนึ่งอยางใดจากผูรับทุนอีกดวย

ขอ 19 ผูใหทุนมีสิทธิแตงต้ังคณะบุคคลหรือบุคคล เพื่อดําเนินการตรวจสอบบัญชีของโครงการวิจัย
ตามสัญญานี้ในเวลาราชการไดตลอดเวลา ในการนี้ผูรับืทุนตองใหความรวมมือและอํานาจความสะดวก   
ตอการดําเนินการดังกลาว

ขอ 20 ในการดําเนินการตามสัญญานี้ ผูรับทุนตกลงที่จะรับผิดชอบตอผูใหทุนในฐานะลูกหนี้    
รวมกัน

ขอ 21 เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
           21.1 ผนวก 1 โครงการวิจัยการเกษตรเรื่อง…………………จํานวน…………….หนา
           21.2 ผนวก 2 แผนการใชจายเงินของโครงการวิจัย จํานวน……….หนา

  



            21.3 ผนวก 3 4 แบบรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย จํานวน …………..หนา
            21.4 ผนวก 5 ขอบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรวาดวย

                             การกําหนดคาใชจายของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
            21.5 ผนวก 6 ขอบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรวาดวย

                            การกําหนดคาใชจายของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
          21.6 ผนวก 7 ขอบังคับคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546
          21.7 ……………………………………………………………………………………….
ขอความใดในเอกสารแนบทายที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ 

และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองหรือมิไดกลาวไว ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูใหทุน

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้
ละเอียดโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไว (หากมี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บ
ไวฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ………………………………ผูใหทุน
       (…………………………….)

       ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ลงชื่อ………………………………ผูรับทุน
        (…………………………….)

ลงชื่อ……………………………หัวหนาโครงการวิจัย
        (…………………………….)

ลงชื่อ………………………………พยานฝายผูใหทุน
         (…………………………….)

ลงชื่อ………………………………พยานฝายผูรับทุน
          (…………………………….)

ขอ 20 ใชในกรณีที่มีผูรับทุนเปนเอกชนรวมดวย

  



ภาคผนวก ฉ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย

รหัสโครงการ………………………………………………….
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………….……
ครั้งที่…………………..ระหวางเดือน……………………….25…………- เดือน………………25…………..

1. ชื่อโครงการ (ไทย)……………………………………………………………………….…………………..
      …………………………………………………………………………………………….

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

2. ชื่อหัวหนาโครงการ………………………………………………………………………………..…………
สถานที่ติดตอ…………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท   ……………………………..โทรสาร…………………. e-mail …….…………..……………..
ระยะเวลาตลอดโครงการ…………………………………………….ป
เริ่มโครงการวิจัยเมื่อเดือน…………..พ.ศ.25……………ถึงเดือน……………………พ.ศ.25…………...

ปที่ 1 (25……………) …………………………….. บาท
ปที่ 2 (25……………) ……………………………...บาท
ปที่ 3 (25……………) ………………………………บาท

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

4. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………….………….

5. ผลกระทบเชิงสังคม
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

6. การพัฒนาเทคโนโลยี
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…

  



7. เปาหมายผลงานในแตละชวงเวลา
ปที่ เดือน ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ
 1 1 – 6 ……………………………………………………….
 7 – 12 ……………………………………………………….
 2 1 – 6 ……………………………………………………….

7 – 12 ……………………………………………………….
 3 1 – 6 ……………………………………………………….

7 – 12 ……………………………………………………….
8. รายละเอียดทางวิชาการที่ไดรับจากการวิจัย

1. เกริ่นนําผลงานตั้งแตเริ่มตน–รายงานความกาวหนาครั้งกอนโดยยอ (กรณีที่ไมใชรายงานครั้งแรก)
2. รายละเอียดความกาวหนาครั้งนี้ โดยแสดงขอมูลที่ชัดเจนและเขาใจงายซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิง

วิทยาศาสตร กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี)
3. ตารางแสดงความกาวหนาของผลงานวิจัย

9. ความกาวหนาของผลงานวิจัย ณ ชวงรายงานเมื่อเทียบกับแผนงานวิจัยทั้งโครงการ

ความกาวหนาผลงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ปที่ 1 (ป 25….) ปที่ 2 (ป 25….) ปที่ 3 (ป 25….)รายละเอียดของแผนงาน

1 – 6 7 - 12 1 - 6 7 - 12 1 – 6 7 – 12
1. ……………………………………..……
2. ………………………………………..…
3. ……………………………………..……
4. ……………………………………..……
5. …………………………………………..
6. ……………………………………….….

……………………………………….….

แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว
ผลงานวิจัยที่ดําเนินจนถึงปจจุบัน
10. งานสําเร็จตามเปาหมายที่เสนอไวหรือไม (ถาไม เพราะเหตุใด)

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

11. อุปสรรคหรือปญหา
……………………………………………………………………………………………………………….

  



12. แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

13. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแตละหมวดอยางชัดเจน ตามแบบรายงานการใชจายเงิน)
รายงานการใชจายเงิน
งวดที่ ………………….. ระหวางวันที่ ………………………..ถึงวันที่ …………………………………
ชื่อโครงการ……………………………….. วันเริ่มตนโครงการ………………..…………………..
ชื่อหัวหนาโครงการ………………………………วันสิ้นสุดโครงการ……………………………………..
หนวยงาน/สวนราชการ……………………………………………………………………………..………

เบิกจายหมวดรายจาย งบประมาณ
ทั้งโครงการ

เงินที่ได
รับแลวถึง
งวดนี้

สะสม
ยกมา

งวดนี้ รวม
คงเหลือ ขอ

เบิก
งวดที่

หมาย
เหตุ

1. คาตอบแทนคณะผู
วิจัยเปนรายบุคคล

2. คาจางผูชวยวิจัย
3. คาวัสดุ
4. คาปรับปรุงสถานที่
5. คาซอมแซม/และ

บํารุงรักษา ครุภัณฑ
6. คาเดินทางระหวาง

ปฏิบัติในโครงการ
7. คาจัดหาขอมูล
8. คาทํารายงาน
9. คาจางวิเคราะห

ตัวอยาง
10. คาครุภัณฑ
11. คาบริหารโครงการ
รวม

  



รายละเอียดประกอบครุภัณฑ
รายการ งบประมาณ เบิกจายแลว คงเหลือ ยอดผูกพัน คุณลักษณะของ

ครุภัณฑที่จัดซื้อ
แลว

รับรองความถูกตอง

    ลงชื่อ …………………………………………
   หัวหนาโครงการ

14. รายการครุภัณฑที่จัดซื้อเรียบรอยแลว
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

15. สรุปผลงานการวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลว (ไมเกิน 1 หนากระดาษ)
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานวิจัย ที่ไดทําไปแลวคิดเปนรอยละ …………………………….. ของงานวิจัยตลอดโครงการ

ลงชื่อ …………………………………………..
                หัวหนาโครงการ

วันที่ ……………………………………………

หมายเหตุ รายงาน 5 ชุด พรอมแผนดิสต 1 ชุด (โปรแกรมไมโครซอฟเวิรด)

  



ภาคผนวก ช
แบบรายงานการวิจัยการพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ
เสนอ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

--------------------------------------------------

สวนประกอบของรายงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ
1. หนาปก (ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ คณะผูวิจัย หนวยงานที่สังกัด และที่มาของทุนวิจัย)
2. เนื้อหาของรายงาน

นักวิจัยจะตองจัดสงรายงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ และเอกสารสรุปโครงการ
อยางละ 5 ชุด พรอมดิสเก็ตต (โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด)

1. สวนประกอบตอนตน
(1.1) หนาปก (Cover) ระบุคําวา”รายงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ”

                      รหัสโครงการและชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งชื่อผูวิจัย
(1.2)     กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ในการไดรับทุนอุดหนุนการพัฒนาการวิจัย

                      การเกษตร.....................................จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พรอมทั้งระบุ
                      ปงบประมาณที่ไดรับทุน

(1.3) บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract)
(1.4) สารบัญเรื่อง (Table of Contents)
(1.5) สารบัญตาราง (List of Tables)
(1.6) สารบัญภาพ (List of Illustrations)
(1.7) คําอธิบายสัญญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัยฯ (List of Abbreviations)

2. สวนประกอบเนื้อเรื่อง
(2.1) บทนํา (Introduction) ระบุเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผูทําการวิจัยฯ มากอน ความสําคัญและ

ที่มาของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยฯ วิธีการดําเนินการวิจัยฯ โดยสรุป
ทฤษฎี และ/หรือแนวความคิดที่จะนํามาใชในการวิจัยฯ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ฯลฯ

(2.2) เนื้อเรื่อง (Main Body) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยฯ (Material and
Method) ผลการวิจัยฯ (Result)

(2.3) ขอวิจารณ (Discussion) ที่ไดรับผลการทดลอง (ผลการวิจัยฯ) ที่ไดมาในขอ 2.2 มากลาว
           ทั้งหมด (ทั้งที่เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว)
(2.4) สรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) โดยสรุปเรื่องราวในการวิจัยฯ

พรอมทั้งเสนอและเกี่ยวกับการวิจัยฯ ในขั้นตอไป ตลอดจนประโยชนในการประยุกตของ
ผลงานวิจัยฯ ที่ได

  



3. สวนประกอบตอนทาย
(3.1) เอกสารอางอิง (References) ระบุชื่อเอกสารอางอิงโดยเรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษา

ไทยกอน และตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ใหเรียงตามลําดับอักษร
(3.2)     สิ่งที่ตีพิมพ สิทธิบัตรหรือผลงานอื่นๆ จากโครงการนี้ (โปรดแนบมาดวย)
(3.3) ภาคผนวก (Appendix) ถามี

  



ภาคผนวก ฌ
หลักเกณฑและอัตราการใชจายเงินสนับสนุน

ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

1.  หมวดคาใชจายแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจาง
1.2 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.3 หมวดคาครุภณฑ
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.5 หมวดรายจายอื่นๆ

2. อัตราเงินเดือนและคาจางสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางโครงการ ที่กําหนด หัวหนาโครงการสามารถ
จางลูกจางชั่วคราวรายวันและรายเดือนได ตามเอกสารโครงการขออนุมัติ และอัตราคาจางเปนไปตามอัตรา
ดังตอไปนี้

วุฒิการศึกษา เงินเดือน (เริ่มตน)
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย   4,710
ปวช.และมัธยมศึกษาตอนปลาย   5,400
ปวส.   6,440
ปริญญาตรี   7,630
ปริญญาโท 10,000
ปริญญาเอก 16,000
นิสิตนักศึกษา ตามดุลยพินิจของหัวหนาโครงการแตไมสูงกวา
เงินเดือน ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด (6,340)

ลูกจางรายวันใหคิด 30 วัน เปน 1 เดือน ในการกําหนดอัตราคาจางในแตละวุฒิการศึกษา

3. คาตอบแทน
3.1 คาตอบแทนวิทยากร/นักวิชาการ ในการบรรยายหรือเขารวมประชุมวิชาการ

1) วิทยากร ไมเกินชั่วโมงละ 400 บาท
2) กรณีที่เชิญวิทยากรเปนคณะใหเหมาจายเปนรายคณะ ไมจําเปนตองจายเปนอัตราคน
3) นักวิชาการ ไมเกินชั่วโมงละ 300 บาท

  



3.2  คาตอบแทนที่ปรึกษา
        -  ใหจายไดเฉพาะกรณีที่ระบุในเอกสารโครงการที่ไดรับอนุมัติ โดยประมาณการเวลาในการ

เดินทางเปน คน-วัน ตามที่ทํางานจริง และกําหนดอัตราคาตอบแทน (ซึ่งไมรวมพาหนะและคาที่พัก) วันละ
2,500 – 4,000 บาท ตามวุฒิและประสบการณ

      -  กรณีที่มีการเชิญที่ปรึกษาจากตางประเทศมารวมปฏิบัติงานเปนครั้งคราว อัตราคาใชจาย
ตองตกลงกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเปนกรณีๆ ไป

3.3 คาตอบแทนสําหรับนักวิชาการที่ทํางานตามขอตกลงปฏิบัติงานวิชาการ ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการที่มีขอบเขตชัดเจน หรือเปนที่ปรึกษาทางวิชาการที่ในโครงการ หรืองานทางวิชาการในลักษณะ
ตอเนื่องทั้งโครงการ การคิดคาตอบแทนสําหรับวิชาการในลักษณะนี้ใหยึดหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) ปริมาณงาน
2) ความยากงายของงาน
3) ความเรงดวนของงาน
4) อัตราคาจาง/เงินเดือนของบุคคลนั้น หรือตามอัตราทองตลาด
5) คุณวุฒิและประสบการณ

-  ในการกําหนดอัตราคาจางหรือกิจกรรมซึ่งเปนการปฏิบัติงานชั่วคราวโดยผูปฏิบัติมิใช
ลูกจางหรือ นักวิชาการในโครงการ เชน เจาหนาที่วิจัยภาคสนาม ผูนิเทศงานภาคสนาม หรือผูปฏิบัติงาน
อื่นที่มิใชงานทางวิชาการ (เปนการปฏิบัติงานชั่วคราว) เปนตน ใหจายในอัตราวันละไมเกิน 250 บาท

- โครงการจะจายคาลวงเวลาเฉพาะลูกจางในโครงการที่ทํางานนอกเวลาปกติตามวันและ
เวลาปฏิบัติราชการเทานั้น โดยใหเบิกจายในอัตราชั่วโมงละ 50 บาทและไมเกิน 200 บาท/วัน

      3.4  คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ซึ่งมิใชลูกจางหรือนักวิชาการในโครงการ เชน เจาหนาที่เตรียมการ
หรือจัดประชุม เลขานุการการประชุม เจาหนาที่วิจัยภาคสนาม ผูนิเทศงานภาคสนาม หรือผูปฏิบัติงานอื่นที่
มิใชงานทางวิชาการ (เปนการปฏิบัติงานชั่วคราว) ใหจายในอัตราวันละไมเกิน 250 บาท

4. คาใชจายอื่น
4.1 คาใชจายในการจัดประชุม

ใหจายตามที่จายจริง โดยมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินของแตละรายการพรอมทั้ง
ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมและสรุปผลการประชุม
4.2 คาอาหารทําการนอกเวลา

ใหเบิกจายในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท และไมเกิน 200 บาท/วัน
4.3 คาเบี้ยเลี้ยงรับรองชาวตางประเทศ

ใหเบิกจายตามที่จายจริง โดยมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน พรอมระบุรายชื่อผูรวม
งานเลี้ยงรับรอง
4.4 คาพาหนะ

  



  ใหเบกิจายตามทีจ่ายจรงิ กรณทีีเ่ดนิทางโดยเครือ่งบนิจะตองมสีาํเนาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ (กากตั๋ว) 
ประกอบการเบิกเงิน สวนการเดินทางโดยทางอื่นใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จแทนได

กรณีที่ใชรถสวนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเบิกจายเงินชดเชยคายานพาหนะในลักษณะ
เหมาจายในอัตราไมเกิน 3 บาท/กิโลเมตร (ไป-กลับ)

4.5 คาที่พัก
คาที่พักใหจายไดไมเกินวันละ 1,200 บาท โดยใชใบเสร็จคาโรงแรมพรอมรายการ

ประกอบสําหรับหัวหนาโครงการและที่ปรึกษาโครงการใหเบิกจายไดไมเกิน 2,000 บาท
4.6 คาเบี้ยเลี้ยง

     หัวหนาโครงการ นักวิจัย ผูชวยนักวิจัยและเจาหนาที่เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในอัตราวันละ
350 โดยใชแบบฟอรมที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

5. การใชจายเงนิของโครงการท่ีไดรบัเงนิสนบัสนนุจากสํานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร
ใหผูรับทุนทําขอตกลงปรับเปลี่ยนการใชจายเงินที่ระบุไวในเอกสารโครงการภายในและระหวาง

หมวดคาใชจายตามความเหมาะสม ยกเวนหมวดครุภัณฑ และหมวดเงินเดือนและคาจาง
ในกรณีที่เอกสารโครงการระบุวาเปนคาบริหารจัดการทั่วไปในลักษณะเหมาจาย ใหผูรับขอตกลง

พิจารณาใชจายเงินตามหลักเกณฑขอ 1-4 ไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดต้ังขึ้นโดย
ัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตเดือนเมษายน
 สสส. มีหนาที่ผลักดัน กระตุน สนับสนุน และรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อน
ารสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหบรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอคุณภาพชีวิต
าระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักของ สสส.
สส.มีบทบาทในการสนับสนุนหนวยงานภาคีในดานตาง ๆ ดังนี้
• ขอมูลและคําแนะนําทางดานวิชาการ เพื่อใหเกิดการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
• การเชื่อมประสานใหหนวยงานตางๆ ที่มีจุดหมายรวมกัน สามารถทํางานไดอยางสอด

ประสานและเกื้อหนุนกัน
• เงินทุน เพื่อใหโครงการดีๆ ไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ไมหยุดอยูเพียงในจินตนาการ
• การนําผลไปเผยแพรสูสาธารณะเพื่อใหสังคมไดรับรูและไดเห็นแบบอยางที่ดี เกิดการ

กระตุนใหผูคนแสดงความคิดความเห็น อันจะเปนแรงกระตุนในการดําเนินโครงการ     
ตัวอยาง และเกิดการนําไปทดลองปฏิบัติอยางแพรหลายในวงกวาง

• เสนอรัฐบาล เมื่อไดขอสรุปเชิงนโยบายจากงานวิจัยหรือโครงการตัวอยางดีๆ เพื่อขยาย
ผลเปนนโยบายสาธารณะหรือผลักดันในวงกวาง

ารเปดรับท่ัวไป
สส.ไดจัดใหมีการเปดรับโครงการที่มีผูสนใจขอรับการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) เปด
นักสรางเสริมสุขภาพในวงการตางๆ ไดรับการสนับสนุนใหไดดําเนินโครงการที่มีคุณลักษณะเขา
ภาพ (ข) เพื่อพัฒนานักสรางเสริมสุขภาพ และ (ค) เพื่อคนหานวัตกรรมหรือโครงการดีเดน
นระยะเกือบสองปที่ผานมา สสส.เนนการพัฒนาระบบสนับสนุนโครงการทั่วไปอันรวมถึง พัฒนา
ฑ-มาตรฐาน กระบวนการพิจารณาโครงการ พัฒนาเครือขายวิทยากร ระบบการติดตามเยี่ยมโครง
ารประเมินเก็บเกี่ยวบทเรียน
นระยะตอไป สสส.มุงที่จะอาศัยระบบสนับสนุนโครงการที่เปดรับจากผูสนใจไปในทิศทางที่กําหนด
ิ่งขึ้นตลอดจนอาศัยการเปดรับโครงการเพื่อเสริมงานเชิงรุกในชวงเวลาตางๆ



การสนับสนุนโครงการ
ในการเปดรับโครงการทั่วไป จํานวนโครงการที่เสนอมาในรอบปกติ รอบปที่ผานมาจํานวนรวม

1,473 โครงการ มูลคารวม 612.77 ลานบาท ผานการพิจารณาสนับสนุน 244 โครงการ มูลคารวม 49.45
ลานบาท อยูระหวางการพิจารณาโครงการ 288 โครงการ มูลคารวม 113.76 ลานบาท

สสส. ไดเปดรับโครงการรอบพิเศษ เพื่อลดการบริโภคสุราและยาสูบ (การทดลองเปดรับโครงการ
แบบกําหนดเปา) ปรากฏวามีผูเสนอโครงการเขามาจํานวน 511 โครงการ มูลคารวม 256.51 ลานบาท
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาและทําสัญญา คาดวามีโครงการผานเกณฑไดรับการสนับสนุนราวรอยละ 50

การจัดระบบพัฒนาสมรรถนะภาคีและผูรับทุน
           คณะกรรมการสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปไดใหความสําคัญในการจัดระบบพัฒนาสมรรถนะ
ภาคีทุกระดับ ไดแก

• การจัดระบบบริการใหคําแนะนําการเขียนและพัฒนาโครงการ
• จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของ
• พัฒนาสมรรถนะผูรับทุน โดยการปฐมนิเทศผูรับทุน การติดตามสนับสนุนเยี่ยมชมโครงการ 

การประเมินผล การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คนหานวัตกรรมและนักสรางเสริมสุขภาพ
• จัดทําแนวทางการเสนอโครงการ หลักเกณฑการพิจารณา ในรูปของคูมือดําเนินงานโครงการ
• พัฒนาสมรรถนะนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อใหสามารถสนับสนุนดาน  

วิชาการสําหรับผูทําโครงการ ตลอดจนคนหานวัตกรรม และนักสรางเสริมสุขภาพหนาใหม

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับโครงการ
• จดักระบวนคนหานวตักรรมโครงการเดน จดัทาํสือ่เผยแพรสูสาธารณะผานชองทางตางๆ ไดแก

รายการโทรทศัน  “ชมุชนคนรกัสขุภาพ” จดหมายขาว สือ่มวลชนแขนงตางๆ งานประจาํป สสส.
• พัฒนาระบบการจัดการความรูโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
• คนหานักสรางเสริมสุขภาพหนาใหม ใหเปนภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพ
• เพิ่มการเปดรับรอบพิเศษ เชน รอบพิเศษเพื่อการลดการบริโภคสุรายาสูบ, การสนับสนุน

หนวยงานภาคีภาครัฐ เพื่อเสริมกับงานเชิงรุก
• โครงการตัวอยาง

  



จัดระบบประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ
1. การประเมินระบบการจัดการในภาพรวม โดยนักวิชาการภายนอก (รายงานผล-สิงหาคม 2546) 

ปรากฏผล ดังตอไปนี้
- ผลการสนับสนุน พบวา ในชวงป 2545 แนวโนมจํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนมีจํานวน

มากขึ้นเรื่อยๆ ในแตละรอบ โครงการที่สนับสนุนมีลักษณะกิจกรรมเปนประเภทพัฒนาแนวคิด
ความรู และทักษะตางๆ มากที่สุด รองลงมาคือ การรณรงค สรางกระแส ประชาสัมพันธ และ
การออกกําลังกาย/กีฬาเพื่อสุขภาพ มีผลเชิงปริมาณ ไดแก การจัดกิจกรรมไดสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 24 บรรลุวัตถุประสงคโครงการรอยละ 88 และเมื่อสิ้นสุดโครงการมีการทํากิจกรรม
ตอเนื่องรอยละ 40 ทั้งนี้ รวมถึงการขยายเครือขาย การรวมกลุมเพื่อทํางานตอเนื่อง

- กระบวนการพิจารณาโครงการ โดยคณะกรรมการฯ มีความโปรงใส ยุติธรรมอยางยิ่ง และมี
ประสิทธิภาพสูง ทําใหไดโครงการดี มีคุณภาพ ทันเวลาในแตละรอบ มีพัฒนาการไปในทิศทาง
ที่มุงสูการพัฒนาคุณภาพโครงการใหสูงยิ่งๆ ขึ้น

- เนื่องจากผูสนใจเสนอโครงการมีหลากหลาย ผูประเมินผลจึงเสนอวาควรจัดทํากรอบการ
สนับสนุนตามประเด็นสุขภาพตามลําดับความเรงดวน รวมทั้งควรระบุขนาดโครงการ

- ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาศักยภาพภาคี ใหเขมขน
กวางขวางและกระจายอยางทั่วถึง รวมท้ังควรจัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานเพื่อสรางขวัญกําลังใจ

2. การประเมินความพึงพอใจของภาคีและผูเสนอโครงการทั้งที่ไดรับการสนับสนุนและไมไดรับการ
สนับสนุนทุนโดยสถาบันวิจัยเอแบคโพลล (2546) จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 628 ตัวอยาง ผลปรากฏวา ความ
พงึพอใจในประเดน็ตางๆ ไดแก บทบาทการสนบัสนนุองคกรภาค,ี บทบาทของบคุลากร สสส. ความกระตอืรืนรน
ในบริการ และการประชาสัมพันธ,ระบบการพิจารณาสนับสนุนทุนของ สสส., ความสะดวกในการเสนอ  
โครงการ และการสนับสนุนเมื่อดําเนินงานโครงการ พบวาทั้งกลุมผูไดรับทุนและผูไมไดรับทุนสวนใหญ
แสดงความพึงพอใจในระดับ“พึงพอใจมาก”

3. การรองเรียน มีผูรองเรียนผาน Website ในรอบปที่ผานมา 1 ราย (เปนผูที่ไมไดรับการ
สนับสนุนโครงการ) และรองเรียนทางจดหมาย 1 ราย

  



โครงการเชิงรุก

หัวเรื่อง รายละเอียด
กลุมโครงการเพื่อพัฒนาใหเกิด
ระบบลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

เปนกลุมโครงการเชิงรุกที่ สสส. เชื่อมประสานและสนับสนุนใหเกิด
ระบบการลดปจจัยเสี่ยง ซึ่งทําใหคนไทยเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัน
อันควร ในประเด็นสําคัญตาง ๆ เชน การลดการบริโภคสุรา ยาสูบ
อุบัติภัยจราจร ฯลฯ

กลุมโครงการเพื่อพัฒนาระบบ
สรางสุขภาพในกลุมเปาหมาย
สําคัญ

เปนกลุมโครงการเชิงรุก เพื่อดําเนินการในกลุมประชากร และกลุม
วิชาชีพที่สําคัญ เชน เด็กและเยาวชน ครอบครัว ผูสูงอายุ บุคลากร
สาธารณสุข สื่อมวลชน ฯลฯ

กลุมโครงการเพื่อพัฒนาใหเกิด
“ชุมชนคนรักสุขภาพ”

เปนกลุมโครงการเชิงรุกที่ดําเนินการในระดับสถาบันทางสังคม 
(setting) ที่สําคัญ เชน โรงเรียน สถานที่ทํางาน ชุมชน ฯลฯ เพื่อ
กระตุนใหเกิดระบบการปลูกฝงลีลาชีวิต (lifestyle) ที่เอื้อตอการมี
สุขภาพดีอยางรอบดานใหเกิดอยางยั่งยืน

กลุมโครงการเพื่อพัฒนาทุน
ทางสังคม

เปนกลุมโครงการเชิงรุกที่มุงสรางพื้นฐานที่จะสนับสนุนใหงานสราง
เสริมสุขภาพเกิดขึ้นในระดับชาติ อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เชน ระบบ
ขอมูล การพัฒนาเครือขายองคกรวิชาชีพ การพัฒนาองคความรูและ
การจัดการความรู การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯลฯ

กลุมโครงการดานการสื่อสาร
เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

เปนกลุมโครงการเชิงรุกเพื่อสื่อสารและขยายผลงานสรางเสริมสุขภาพ
ใหเกิดเปนกระแสระดับสังคม เชน โครงการรณรงคเพื่อสรางเสริม
สุขภาพในประเด็นตาง ๆ

การขอทุน

ขั้นตอนการขอทุน
หลังจากที่ทานพิจารณาแลววาโครงการของทานเขาขายการสนับสนุนของ สสส. ซึ่งสามารถดู

รายละเอียดลักษณะโครงการที่ สสส. จะสนับสนุนไดที่ เงื่อนไขการขอทุน เพื่อนสมาชิกจะดําเนินการเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพจาก สสส. ตามขั้นตอนดังนี้

ดาวนโหลดหรือขอรับแบบฟอรมทางไปรษณีย
         ทานตองเสนอรายละเอียดของโครงการลงในแบบฟอรมการขอทุนของ สสส. ซึ่งในแบบฟอรมจะ
ระบุรายละเอียดการเสนอโครงการเอาไวอยางชัดเจน โดยทานสามารถติดตอขอรับแบบฟอรมการขอทุนได
2 วิธี คือ

  



ดาวนโหลดแบบฟอรม ทางอินเตอรเน็ต ไดที่เว็บไซตของ สสส. http://www.thaihealth.or.th ที่เมนู
“แบบฟอรมการขอทุน”

ขอรับแบบฟอรมโดยการจัดสงทางไปรษณีย โดยติดตอที่ โทร.0-2298-0500 กด 1->กด 1->กด 2-
>บันทึกชื่อและที่อยูของทานในกลองรับฝากขอความอัตโนมัติ จากนั้นเจาหนาที่จะจัดสงแบบฟอรมการ
ขอทุนไปใหทานในวันรุงขึ้น

สงแบบฟอรมที่กรอกแลวมายัง สสส.
หลังจากเสนอรายละเอียดของโครงการลงในแบบฟอรมการขอทุนแลว ทานสามารถสงโครงการ

พรอมเอกสารแนบตามที่ไดระบุไวในแบบฟอรมการขอทุน มายัง สสส.

สงทางไปรษณียมาที่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
เลขที่ 979 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

สสส.ไดรับโครงการของทาน
สสส. ไดรับโครงการของทานและสงแบบตอบรับกลับไป เพื่อแจงผลการคัดกรองขอเสนอโครงการ

เบือ้งตนพรอมรหสัโครงการและรหสัผานเพือ่ใชติดตามผลโครงการดวยตนเองไดที ่http://www.thaihealth.or.th
รอผลพิจารณาโครงการภายใน 60 วันหลังจากหมดเขตรับโครงการในแตละรอบ
ทั้งนี้ ในการสงโครงการมายัง สสส. ทานตองดูรอบเวลาการพิจารณาใหทุนประกอบกัน ซึ่งสามารถ

ดรูายละเอยีดไดที ่“รอบการพจิารณา” หลังจากที ่สสส. ไดรบัโครงการของทานเรยีบรอยแลว จะเขาสูกระบวน
การพิจารณาโครงการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดที่ “ขั้นตอนการพิจารณา”

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติใหทุน โครงการที่ขอเขามาไมควรมีขนาดวงเงินมากกวาหนึ่ง
ลานบาท เพราะถามากกวานั้นคณะกรรมการอาจตองใชเวลาในการพิจารณานานมากยิ่งขึ้น

กรณีโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนมากกวาสองแสนบาท โปรดใหรายชื่อ-ที่อยูของผูอางอิงที่รูจัก
และเขาใจองคกรของทานเปนอยางดี จํานวน 2 ทาน

กรณีที่โครงการมีขนาดวงเงินมากกวาหนึ่งลานบาท ผูขอทุนควรเสนอรายละเอียดโครงการใหมาก
ที่สุดเพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ
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สําหรับการพิจารณาใหทุนนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑโดยจะเปรียบเทียบโครงการ
ตางๆ ที่ขอทุนเขามาภายในงวดเดียวกัน เพื่อใหการสนับสนุนทุนมุงไปสูโครงการที่แสดงถึงประโยชนคุมคา
มากที่สุด

อีกประการหนึ่งคือ ขอความกรุณาผูขอทุนใหสงโครงการมายัง สสส. ต้ังแตเนิ่นๆ เพื่อที่
คณะกรรมการจะไดทยอยพิจารณารายละเอียดไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาโครงการหลั่งไหลเขามาในชวง
สุดทาย อาจสงผลใหการพิจารณาทั้งงวดตองลาชาออกไปอีก

เงื่อนไขการขอทุน
การใหทุนสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพของ สสส.เปนการใหทุนภายใตพันธะสัญญาระหวาง

สสส.กับผูขอทุน เพื่อใหผูขอทุนไดดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับอนุมัติ อันจะกอประโยชนตอ
ผูขอทุนและหนวยงานของผูขอทุนเปนสําคัญ สสส. จะไมสนับสนุนทุนแกโครงการที่มีวัตถุ-ประสงคเพื่อ
แสวงหากําไรหรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ

ลักษณะโครงการที่พึงประสงค
โครงการที่มีเนื้อหาที่มุงเนนในการสรางเสริมสุขภาพ หรือนําไปสูการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ

ในประเด็นสําคัญตางๆ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ โดยลักษณะกิจกรรม อาจจะเปนการวิจัย
การพัฒนาสื่อหรือองคความรู การพัฒนาเครือขาย การจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมายตางๆ เปนตน

- กอประโยชนตอชุมชนหรือประชาชนอยางชัดเจน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีพื้นฐานขององคความรู
- มีกระบวนการรวมมือกับองคกรตางๆ หรือดําเนินงานในลักษณะเครือขาย
- สามารถขยายผลหรือนําไปปรับใชเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ใชงบประมาณที่สมเหตุสมผล

ลักษณะกิจกรรมและประเภทรายจายที่ สสส. ไมสนับสนุน
- โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตสุราหรือยาสูบ หรือสินคาทําลายสุขภาพอื่นๆ
- โครงการที่มีลักษณะธุรกิจหากําไร
- โครงการที่เชื่อไดวาสามารถสงผลประโยชนทางการเมืองแกบุคคล หรือหนวยงานนั้น
- โครงการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการหาทุน ใหรางวัล หรือจัดซื้อรางวัล อันมิไดมีผลลัพธหลัก

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
- โครงการที่มีคาใชจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑหรืออุปกรณขนาดใหญ เชน รถยนต อาคารหรือราย

การอันมิใชสิ่งจําเปนสําหรับดําเนินโครงการ
- ครุภัณฑที่ไมกอประโยชน ไมคุมคา เชน การซื้ออุปกรณออกกําลังกายราคาแพง การสรางหอง

ฟตเนส

  



- โครงการดานการรักษา หรือบริการลักษณะสงเคราะหดานสุขภาพ เชน การจัดซื้อยา อุปกรณ
การแพทย การแจกอาหารหรือใหสวัสดิการชวยเหลือตางๆ

- โครงการที่มีวัตถุประสงคไมชัดเจน หรือกระบวนการในการดําเนินงานไมชัดเจน
- การเดินทางไปตางประเทศ หรือไปประชุมตางประเทศ ที่มิใชสวนจําเปน
- กรณีเปนหนวยงานของรัฐ สสส.ไมสนับสนุนทุน แกโครงการที่ถือเปนงานประจําของหนวยงาน

ของรัฐอยูแลว
- โครงการที่ไมพยายามสรางการมีสวนรวมกับบุคคล หรือหนวยงาน นอกเหนือจากผูที่ดูแลรับ

ผิดชอบโดยตรง
- การต้ังกองทุนไมวาดวยวัตถุประสงคใดๆ ในลักษณะตางๆ เชน กองทุนหมุนเวียน กองทุน

สงเคราะห กองทุนกูยืม กองทุนอาชีพ ฯลฯ
- โครงการจัดต้ังสํานักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายไดเขาหนวยงานเปนหลัก
- หนวยงานที่เคยไดรับทุนจาก สสส.มากอน และมีประวัติดางพรอยในการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามขอตกลง หรือไดสรางความเสื่อมเสียแก สสส. หรือแกบุคคลอื่นๆ ในสังคม

หมายเหตุ :
สสส. จะเปรียบเทียบโครงการตางๆที่มีผูเสนอ เพื่อคัดเลือกสนับสนุนทุนแกโครงการที่มีลักษณะดีที่

สุดในแตละรอบ

รอบการพิจารณาใหทุน
ต้ังแตป พ.ศ.2545 เปนตนไป การใหทุนจะแบงออกเปน 4 รอบ (ทุก 3 เดือน) นั่นคือ
รอบที่ 1 หมดเขตรับวันที่ 15 มีนาคม ทราบผลภายในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2 หมดเขตรับวันที่ 15 มิถุนายน ทราบผลภายในเดือนสิงหาคม
รอบที่ 3 หมดเขตรับวันที่ 15 กันยายน ทราบผลภายในเดือนพฤศจิกายน
รอบที่ 4 หมดเขตรับวันที่ 15 ธันวาคม ทราบผลภายในเดือนกุมภาพันธ

ดังนั้น กรุณาพิจารณาถึงชวงเวลาที่ทานตองการจัดกิจกรรมดวย วาทานควรจะสงใหตรงรอบใด จะ
ไดไมพลาดตารางการจัดกิจกรรมที่ทานไดต้ังใจไวต้ังแตแรก เชน ถาทานตองการจัดกิจกรรมในชวงเดือน
มิถุนายน ก็จะตองสงโครงการมาใหทันในรอบที่ 1 คือ ไมเกินวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งจะทราบผลการพิจารณา
ภายในเดือนพฤษภาคม เปนตน

ในป 2547 คณะกรรมการโครงการเปดรบัทัว่ไปและนวตกรรม พจิารณาสนบัสนนุโครงการสาํหรบัภาคี
สุขภาพทั่วไป โดยใหเปนไปตามประเด็นสุขภาวะที่สําคัญๆ และเสริมกับนโยบายหลัก ไดแก การพัฒนาการ
เรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน, การลดการบริโภคสุราและยาสูบ, การลดปญหาอุบัติเหตุจราจร,

  



การสรางระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการในชุมชน, โครงการประกวดนวตกรรมสรางสุขภาพ, การ
บูรณาการการสรางสุขภาวะชุมชนในระดับทองถิ่น เปนตน

รอบการสนับสนุนทุน และกรอบแนวทางสนับสนุน
รอบที่ 1 (1 มกราคม - 15 มีนาคม 2547)

สนับสนุนโครงการที่เนน "การเรียนรูเพื่อสุขภาวะ" ซึ่งมุงสรางกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็กและ
เยาวชน ทั้งกาย ใจ สังคม และปญญา ใหสามารถปรับตัวเรียนรูอยูในสังคมที่ซับซอนไดอยางเทาทัน และ
ชาญฉลาด รวมถึงมีความสุข ทั้งตอตนเอง ครอบครัวและสังคม

รอบที่ 2 (1 เมษายน - 15 มิถุนายน 2547)
จะสนับสนุนโครงการ ดังนี้
(1) โครงการประกวดนวตกรรมสรางสุขภาพ เนนลักษณะโครงการรณรงคในการสรางสุขภาพหรือ

ลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โครงการควรมีแนวคิดสรางสรรค ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเสนอกลยุทธ
ใหมๆ ที่สามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาว โดยใชทรัพยากรที่เหมาะสมคุมคา
ทั้งนี้มีความตองการใหกลุมเยาวชน คนหนุมสาวรวมกลุม เพื่อสรางสรรคโครงการเสนอ สสส. และสงเขา
ประกวดโครงการใดมีผลงานดีเดนจะไดรับทุนเพื่อเสริมสรางการเรียนรู

(2) โครงการ "อาหารปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนากร" เนนการเสริมพลังเครือขายผูบริโภค
โดยตรง เพื่อใหเกิดระบบอาหารปลอดภัยที่มีคุณคาทางโภชนาการในชุมชนอยางยั่งยืน

รอบที่ 3 (1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2547)
สนับสนุนโครงการลดการบริโภคสุราและยาสูบ และการลดอุบัติเหตุจราจร

รอบที่ 4 (1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2547)
สนับสนุนโครงการนํารองที่เนนการสรางชุมชนสูสุขภาวะในลักษณะบูรณาการโดยใชทุนเดิมใน   

ชุมชน เพื่อใหสามารถรวมกันแกปญหาสุขภาพหรือสรางสุขภาพในระดับทองถิ่นและจังหวัด รวมทั้งการ
สรางเครือขายและการพัฒนาสมรรถนะเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง

ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนประเด็นตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา
ในแตละรอบ

ติดตอสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม : แนวทางสนับสนุนและแบบเสนอโครงการในแตละรอบ
ที่ โทร. 02-2980500 ตอ 1111-1114 หรือ โทรสาร 02-2980499

  



ขั้นตอนการพิจารณา
หลังจากไดรับโครงการที่เสนอเขามาในแตละรอบแลว จะมีขั้นตอนการพิจารณา ดังตอไปนี้
- สงแบบตอบรับกลับไปยังผูเสนอโครงการ เพื่อแจงผลการคัดกรองขอเสนอโครงการเบื้องตน 

พรอมรหัสโครงการและรหัสผานเพื่อใชติดตามผลโครงการดวยตนเองไดที่ www.thaihealth.or.th
- หลังจากหมดเขตรับโครงการในแตละรอบแลว คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาทบทวน

โครงการ ซึ่งใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 60 วัน
- สสส. แจงผลการพิจารณาโครงการไปยังผูเสนอโครงการ ซึ่งในกรณีที่โครงการผานการอนุมัติ 

สสส. จะติดตอผูเสนอโครงการเพื่อทําสัญญารับทุนตอไป

ประเภทโครงการ
โครงการสรางเสริมสุขภาพ สามารถเปนไปไดหลายประเภทดวยกัน ตัวอยางเชน
- โครงการสรางเสริมสุขภาพภายในหนวยงาน เชน โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม โรงงานปลอด       

ยาสพติด ชุมชนปลอดบุหรี่ ออฟฟศจิตแจมใส เปนตน
- โครงการสรางเสริมสุขภาพที่มุงเนนเรื่องการลดปจจัยเสี่ยงเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ เชน การ

รณรงคเรื่องการไมสูบบุหรี่ การจัดกิจกรรมรณรงคเรื่องเมาไมขับ ชมรมคนรักการวิ่ง เปนตน
- โครงการวิจัย / วิชาการ เชน การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู พัฒนารูปแบบการดําเนินงาน การ

ประมวลขอมูลเพื่อใชปฏิบัติ การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยประเมินผล เปนตน
- โครงการดานกฬีา ดานศลิปะวัฒนธรรม ดานสือ่สารมวลชน ทีส่ามารถสือ่การสรางเสรมิสุขภาพไปสู

กลุมประชาชน
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มูลนิธิโทเร เพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย (TTSF)
กณฑการใหทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ถุประสงค
เพือ่สนบัสนนุอาจารย และ/หรอื นกัวิจยัทีก่าํลงัคนควา หรอืมโีครงการในการคนควางานทีเ่ปนรากฐาน

ํานวยประโยชนใหแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร
วิทยา* ฟสิกส เคมี และวิศวกรรมศาสตร (ยกเวนคณิตศาสตรและแพทยศาสตร  คลีนิก) ทั้งนี้ ผูขอ
ะตองเปนอาจารย/นักวิจัยที่มีประวัติความสําเร็จในผลงาน เปนที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ
างดี

ตน จะใหความสําคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการเกษตร

บเขตการสนับสนุน
เงินทุนที่ใหจะใหการสนับสนุนเรื่องคาตอบแทนแกผูทําการวิจัยและผูชวยวิจัยในโครงการเปนหลัก 

นหนึ่งจะใหการสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในบางกรณีที่จําเปนตองการการสนับสนุน
ของครุภัณฑเพื่อการวิจัย อาจพิจารณาเปนกรณีพิเศษได

ีสิทธิสมัคร
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยชั้นนําในประเทศไทยที่

ีโครงการคนควาวิจัย หรือตองการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
าที่กลาวขางตน โดยบุคคลที่สมัครตองมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานคนควาวิจัยในประเทศไทย

ณฑการพิจารณา
4.1  หวัของานวจิยั จะตองเปนประโยชนตอสวนรวม และตอการพฒันาองคความรูทางวทิยาศาสตรและ

โลยีของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาฟสิกส เคมี วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร
4.2 วิธีการและแผนงานวิจัยถูกตองและเหมาะสมตามแบบแผนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
4.3 ผูวิจัยจะตองเปนผูที่มีประวัติความสําเร็จในผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เปน

ี และ/หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรูความสามารถในสาขาของงานใหเปนที่ยอมรับในวงการตอไป
ีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได
4.4 ขอเสนอโครงการตองระบุชัดเจนถึงประเด็นปญหาหรือที่มา ที่นํามาสูการวิจัยในเรื่อง/หัวขอที่

า โดยมีการอางอิงถึงงานวิจัยที่ไดมีการทํามาแลวหรือที่มีผูอื่นกําลังทําอยูในเรื่องนั้นๆ ดวยรวมทั้ง
เจนถึงสิ่งที่จะไดรับจากงานวิจัยนี้ วาจะมีสวนชวยแกไขปญหาดังกลาว หรือมีสวนที่ทําใหเขาใจถึงสิ่ง
ญหาหรือเปนที่สงสัยนั้นไดถองแทขึ้นอยางไร



5. ผลงานที่คาดหวัง
5.1 การตีพิมพผลงานในวารสารสากลที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
5.2 การเสนอผลงานในการประชุมระดับสากล
5.3 สิทธิบัตร
5.4 การผลิตนักวิจัยรุนใหม ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก

6. การประเมินผลสําเร็จ
      จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยผูไดรับทุนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุในขอ 5

7. จํานวนเงินอุดหนุน
ทุนใหการสนับสนุนรายละ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ตอป ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของ

โครงการโดยจะมีจํานวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 5-10 ทุนตอป ในกรณีที่เปนโครงการที่ใชระยะเวลามากกวา 1
ป จะไดรับการพิจารณาปตอป โดยปตอไป นักวิจัยจะตองทําขอเสนอเพื่อขอรับทุนใหมทุกครั้งไป

  



ใบสมัคร
เงินทุนชวยเหลือการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

1. ชื่อสถาบัน ………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู      ………………………………………………………………………………………………

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

ชื่อผูแทนสถาบัน (ระดับคณบดีหรือเทียบเทา)

ขอเสนอชื่อบุคคลที่ปรากฏในใบสมัครนี้ เพื่อรับทุนชวยเหลือดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ……………………………………………………………

(                                                  )

วันที่     ………………………………………………………….

หมายเหตุ :1.   โปรดแนบขอเสนอโครงการตามรูปแบบที่กําหนดใหทายใบสมัครนี้มาดวย เพื่อ
การพิจารณา

2. โปรดสงใบสมัครพรอมขอเสนอโครงการ  จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งรูปถายของ      
หัวหนาโครงการ ขนาด 2” จํานวน 2 รูป และรูปถายที่เกี่ยวกับงานวิจัย (ถามี) 
ขนาด 4” x 6”  จํานวน 2 รูป และ Diskette ที่มีแฟมขอมูลของบทคัดยอ (ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ)

3. คําวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการเงินทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   มูลนิธิโทเรฯ ถือเปนที่สุด

ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย

2. ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) …………………………………………………………………………………

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

  



3.ชื่อผูวิจัยหลัก  (นาย/นาง/นางสาว/ดร.)  …………………………………………………………………….

          (Mr./Mrs./Miss/Dr.) ……………………………………………………………………

ตําแหนงทางวิชาการ………………………………..…………….ภาควิชา     ………..………….……………

คณะ ……………………….………………… สถาบัน/มหาวิทยาลัย   …………….…………………………

ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………..

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

e-mail   ………………………………………………………………………………………...…………………

4. ชื่อนักวิจัย/ผูชวยวิจัย (นาย/นาง/นางสาว/ดร.)  ………………………………..…………………………

      (Mr./Mrs./Miss/Dr.) ….……………………………..………………………..

ตําแหนงทางวิชาการ …………………………………………….. ภาควิชา  ………………………………...   

คณะ ……………………………………………. สถาบัน/มหาวิทยาลัย………………………………………   

.ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………

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

e-mail   …………………………………………………………………………………………………………..
5. เปาหมายของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. บรรยายโดยสังเขปถึงสถานภาพของการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการที่เสนอมาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………

  



8. งบประมาณที่ตองการตอป

หมวดรายการ จํานวน
คน-ชั่วโมง

อัตราตอ
คน-ชั่วโมง

จํานวนเงิน

คาตอบแทนนักวิจัยหลัก
(อัตราไมเกิน 15,000.-บาทตอเดือน)

คาตอบแทนนักวิจัย

คาตอบแทนผูชวยวิจัย
คาวัสดุใชสอย

คาเดินทาง
คาใชจายอื่น ๆ
คาวัสดุอุปกรณ (ถาจําเปน)
รวม

ขอมูลเกี่ยวกับผูวิจัยหลัก

9.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ดร.)……… …………..……………………………………………………………………...
           (Mr./Mrs./Miss/Dr.) …………………………………………………………………………………………….
10. ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิ ปที่สําเร็จ สาขาวิชา สถาบัน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

11. ประสบการณการทํางาน   (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานวิจัย  ทุน/รางวัลที่เคยไดรับ  ผลงานที่เคยตีพิมพ/ เผยแพร)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………….…………………

  



12. งานวิจัยที่กําลังดําเนินอยู (โปรดกรอกขอความในตาราง)

ชื่อโครงการ แหลงเงินทุน ระยะเวลาโครงการ
สัดสวนของเวลา

ทํางานทั้งหมดของ
ทานใหแกโครงการ

(%)

  



รูปแบบของขอเสนอโครงการ

จะตองมีหัวขอดังตอไปนี้
1. บทคัดยอ เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 300 คํา (ประมาณครึ่งหนา

กระดาษ A 4) ภาษาไทยใช Font AngsanaNew 16 pt. และภาษาอังกฤษใช Font TimesNew Roman 
12 pt.

2. คณะผูวิจัย แสดงชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัย/ผูชวยวิจัยทุกทาน (พรอมแนบประวัติและผลงานของ
ทุกทานดวย)

3. วัตถุประสงค ระบุใหชัดเจนวาโครงการจะกอใหเกิดผลอะไร ซึ่งจะนําไปใชตอบปญหาอะไร
4. หลักการและเหตุผลและผลงานที่มีมากอน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้ รวมทั้ง

บรรยายผลงานและความรูที่เคยมีมากอนที่เกี่ยวของกับงานที่เสนอมา (พรอมเอกสารอางอิง)
5. แผนงานวิจัย ระบุถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ (รวมเปาหมายและวิธีการ) รวมทั้งเวลาการทํางาน 

ตองเขียนใหชัดเจนและละเอียดพอสมควร สวนนี้เปนสวนที่สําคัญที่สุดที่คณะกรรมการจะพิจารณา
6. ผูจะไดรับประโยชนจากโครงการ ชี้แจงวาหากผลงานเปนไปตามที่คาดหมายจะกอใหเกิดประโยชน

อยางไร
7. ความรวมมือกับสถาบันอื่นๆ มีในรูปแบบใด (หากมี) ทั้งนี้ รวมถึงสถาบันที่ใหการสนับสนุน      

งบประมาณในการดําเนินโครงการดวย
8. ความชํานาญของคณะผูวิจัยที่มีอยูแลวและยังตองพัฒนา ระบุกรรมวิธีหรือความชํานาญใด        

ที่คณะผูวิจัยมีอยู ซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชนแกโครงการ และกรรมวิธีใด หรือความชํานาญใดที่ยังไม
มีหรือมีไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ จําเปนตองไดรับการฝกฝน หรือไดรับความชวยเหลือจาก   
ผูเชี่ยวชาญในระหวางดําเนินโครงการ ใหระบุชื่อและที่ทํางานของผูเชี่ยวชาญไทยหรือตางประเทศที่
เหมาะสม

9. อุปกรณและสถานที่ที่มีอยู ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ และอุปกรณตางๆ ที่คณะผูวิจัยมีทั้งหมดที่
สามารถนํามาใชในการดําเนินโครงการได ควรระบุใหชัดเจนวา สถานที่ใดตองมีการปรับปรุงอยางไร
หรือไม และจะมีการซอมแซมเพิ่มเติมชิ้นสวนของอุปกรณที่จะใชอยางไร

10. งบประมาณ ใหแสดงรายการงบประมาณ เชน ตารางงบประมาณแตละป และงบประมาณรวม

  



ดวยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีนโยบายสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศใหมี
ความสามารถพึ่งพาตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาโปรแกรมการ
วิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ และการประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ จึง
ไดจัดสรรเงินงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาดังกลาวใหแกหนวยงานตาง ๆ

ขอบเขตของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนฯ
1. เปนโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาล
2. เปนโครงการที่แกไขปญหาเรงดวนของประเทศ
3. เปนโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
4. เปนโครงการที่จะสงเสริมการสรางนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหม

คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุนฯ
เปนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐบาลซึ่งมีฐานะระดับกรม หรือเทียบเทาระดับกรม หรือหนวยงาน

ภาคเอกชน หรือสมาคมฯ โดยผูวิจัยตองมีลักษณะดังนี้
1. เปนผูที่ดําเนินการวิจัยดวยตนเอง และมีสัญชาติไทย
2. มีความรูความสามารถในวิทยาการดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยของโครงการที่ขอรับทุน

และสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุน
3. มีหลักฐานการทํางานมั่นคง
4. ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ระดับอธิบดีหรือเทียบเทา ในภาครัฐบาล หรือกรรมการ    

ผูจดัการใหญหรอืเทยีบเทาในภาคเอกชน หรอืนายกสมาคมวชิาชพี ใหความเหน็ชอบและรบัรอง

สถานที่ติดตอ
196   ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900
โทรศัพท 0-2940-6420-9  ตอ  136
โทรสาร  0-2579-0116

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

  



ดวยกระทรวงวิทยา ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประสงคจะทํา
การคัดเลือกโครงการวิจัยแล การเพื่อรับเงิน

อุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 

1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหเก

เปาหมายใหมีการนําเทคโ
ใชในงานผลิตทางการเกษ

2. ขอบขายของโคร
2.1 โครงการท

หรืองานอุตสาหกรรมที่เก
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ

2.2 โครงการจ
หรือเครื่องจักร หรือชิ้นส
และพัฒนา นอกจากนี้ จ
มาเปรียบเทียบคุณสมบัต
เครื่องจักรเครื่องมือตอไป

3.  คุณสมบัติของผ
3.1 เปนผูที่สังกัด

ผูบังคับบัญชาใหดําเนินโค
กระทรวงวิทยาศาสตรและ

3.2 ในกรณีที่มีผ
จะตองเปนผูที่สังกัดหนวย

3.3  เปนผูมีความ
3.4 เปนผูที่มีควา

อุดหนุน
3.5 ไมเปนผูที่ต

สิ้นสุดระยะเวลาทําการวิจ
3.6  ไมเปนผูที่อ

ของเงินอุดหนุนตอในโครง

สาํนักง ี

  
ศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ซึ่งดําเนินการใหเงินอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรม เพื่อการพัฒนาชนบท 
ะพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครขอเสนอโครง

สาํนักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี
านปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย
โดยกําหนดหลักเกณฑ และวิธีดําเนินการในการเสนอและคัดเลือกโครงการ ไวดังนี้

ิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สาขาประดิษฐกรรม เพื่อการพัฒนาชนบท โดยมี
นโลยีหรือประดิษฐกรรมที่ไดไปใชงานไดจริง และสามารถผลักดันใหมีการนําไป
ตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชนในชนบท

งการ
ี่เสนอจะตองเกิดจากความจําเปนตองใชงาน หรือเพื่อแกปญหางานเกษตรกรรม
ิดขึ้นในการผลิต โดยมีกลุมเปาหมายคือผูประสบปญหาและมีความจําเปนตองการ
พัฒนาความเปนอยูและการดํารงชีพของประชาชนกลุมนั้นอยางแทจริง
ะตองมีการออกแบบคํานวณความเหมาะสมความเหมาะสมในการใชงานเครื่องมือ
วนที่สรางขึ้นหรือนํามาประกอบ และจะตองมีแบบแปลนของสวนที่จะทําการวิจัย
ะตองแสดงวิธีการทดสอบการใชงานของชิ้นสวนที่ผลิตโดยกรรมวิธีตาง ๆ และนํา
ิและความสามารถในการใชงาน ความเหมาะสมที่จะนํามา สรางและประกอบเปน

ูรับเงินอุดหนุน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ ที่ไดรับอนุมัติจาก
รงการวิจัยและพัฒนา ที่รับเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานปลัด
เทคโนโลยี
ูที่สังกัดหนวยงานเอกชนหรือชาวตางชาติรวมในโครงการดวย ผูขอรับเงินอุดหนุน
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานในกํากับของรัฐเทานั้น
รูความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา ในโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
มสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและพัฒนา ไดตลอดระยะเวลาที่รับเงิน

ิดคางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  สําหรับโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน ซึ่ง
ัยและพัฒนาไปแลว
ยูในระหวางการรับอุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เวนแตการ
การเดียวกัน



3.7  ตองเปนผูที่ไมเคยไดรับเงินอุดหนุนในโครงการที่เสนอ จากหนวยงานอื่นมาแลว

4. สถานทีท่ี่จะทาํการวจัิยและพฒันา และอปุกรณการวจัิย ผูขอรบัเงนิอดุหนนุจะตอง
4.1  ทําการวิจัยและพัฒนา ในประเทศเปนสวนใหญ
4.2  แสดงหลักฐานวาไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาใหดําเนินการวิจัยและพัฒนา  พรอมทั้ง

อนุญาตใหใชสถานที่ตลอดจนอุปกรณในการวิจัยและพัฒนา ตามที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ

5. เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน
5.1 ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองเตรียมขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา (PROPOSAL) ตามแบบ

ขอเสนอโครงการ และแบบสรุปโครงการ จํานวน 20 ชุด ตอ 1 โครงการ พรอมทั้งรายงานการคนควาวิจัย
และพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่เคยมีมากอน ถาเปนโครงการตอเนื่องใหสรุปผลการวิจัยและพัฒนาตั้ง
แตเริ่มดําเนินงาน และแผนงานที่จะทําการวิจัยและพัฒนาตอไปดวย

5.2 ใหหัวหนาโครงการทําประวัติสวนตัว (BIODATA) รวมที่หนาที่การงาน บทความ วิชากร และ
ผลงานวิจัยและพัฒนา

6.  คุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกโครงการ
6.1 โครงการที่จะไดรับการพิจารณา เพื่อนําไปคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้

6.1.1 เปนโครงการใหมหรือโครงการที่จะดําเนินการตอจากโครงการที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว
6.1.2  ไมเปนโครงการที่อยูในระหวางการดําเนินการหรือรับเงินอุดหนุนใดจากกระทรวง
         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวนแตเปนการขอตอในโครงการเดียวกัน
6.1.3  ไมเปนโครงการทีเ่คยรบัเงนิอดุหนนุ หรอือยูในระหวางการรบัเงนิอดุหนนุจากหนวยงาน
        อื่น เชน หนวยงานราชการ รัฐวิสากิจ หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ
6.1.4  ไมเปนโครงการที่เคยถูกเพิกถอน หรือถูกระงับการใหเงินอุดหนุนจากกระทรวง

                 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.2 โครงการที่มีคุณสมบัติเบื้องตนตามเกณฑที่กําหนดตามขอ 6.1 จะไดรับการพิจารณาคัดเลือก

จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหลักเกณฑดังนี้
6.2.1 มเีปาหมายเพือ่ประดษิฐ พฒันา หรอืปรบัปรงุ เครือ่งมอื เครือ่งใข อปุกรณ เครือ่งจักรกล
        และเครื่องทุนแรง เพื่อการพัฒนาชนบท
6.2.2 เปนโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุน หรือแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อ
       การพัฒนาชนบท
6.2.3    เปนโครงการที่มีความรวมมือระหวางนักวิจัย ผูประกอบการ หรือผูใช

6.2.4    เปนโครงการที่มีความไปไดในการสงเสริมใหถึงมือผูประกอบการ
6.2.5    เปนการสงเสริม ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
6.2.6    ใชงานไดอยางเหมาะสมตอการพัฒนาชนบท
6.2.7    มปีระสทิธิภาพคุมคา อาทปิระหยดัพลงังาน ทรพัยากร และรกัษาสิง่แวดลอม เปนตน

  



6.2.8    มีความคุมคาของการใชงบประมาณ
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใหมีการแกไขรายละเอียดของ     

โครงการในกรณีที่จําเปน และหัวหนาโครงการที่ยื่นแบบขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาอาจตองมาชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตอเจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย

7. กําหนดการประกาศโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
การประกาศรายชื่อโครงการ และงบประมาณที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับเงินอุดหนุนการ

วิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะแจงใหหัวหนา
โครงการทราบตอไป

โครงการที่ไดรับการคัดเลือกและแจงผลการอนุมัติแลว หัวหนาโครงการจะเปนผูนําเสนอผูบังคับ
บัญชา เพื่อรวมลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจํานวน 2 ชุด
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2.

      
The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program
เปนมาและวัตถุประสงค
ยองคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศญี่ปุน (Japan Society for the Promotion of 
JSPS) ไดจัดใหมีโครงการทุน “The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program”  ให  
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียที่มีความรวมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพและทําสะสมกันมาเปนจํานวนเพียงพอ ใหมีโอกาสไดรับ
กจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยการเสนอวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยของ   
มิตองเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

กณฑในการรับทุนสําหรับนักวิจัยไทย
1  ผูไดรับทุนจะตองทําการวิจัยสวนใหญอยูในประเทศไทย ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
านิพนธทั้งฝายไทยและฝายญี่ปุน

2   จะไดรบัทนุเพือ่เปนคาใชจายจาก JSPS เฉพาะชวงระยะเวลาที่เดินทางไปทําการวิจัยใน
ุน ประมาณปละ 1 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 90 วัน

3  ระยะเวลาในการรับทุนไมเกิน 5 ป
4  คุณสมบัติของผูขอรับทุน

a. ตองเปนนักวิจัยที่ประสงคจะขอรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยการ
เสนอวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง

b. ตองเปนผูทีม่ผีลงานวิจยัทีด่ ีและมีคณุภาพเพยีงพอทีจ่ะนาํไปจดัทาํวทิยานพินธเปนผลสําเร็จ
c. ตองเปนผูที่มีตําแหนงเปนนักวิจัยในมหาวิทยาลับหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย หรือ

เปนผูที่คาดวาจะไดรับการบรรจุเปนนักวิจัยในสถาบันดังกลาว ภายในวันที่ 1 เมษายน
d. ตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งฝายไทยและฝายญี่ปุน โดยอาจารยที่ปรึกษาฝาย

ญี่ปุนตองสอนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน ที่นักวิจัยผูนั้นจะขอรับ
ปริญญา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนให
การรับรองไดที่ กองแปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

e. ตองมีอายุไมเกิน 50 ป (ณ วันที่ 1 เมษายน)
f. ตองไมเปนผูสังกัดหนวยงานทางการทหาร



3.  วิธีการสมัครขอรับทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดวิธีการสมัครขอรับทุน ดังนี้
3.1 สาขาวิชาการที่รับสมัคร

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตรเกษตร
สาขาวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาเภสัชศาสตร
สาขาเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ และ Polymer Science
สาขาวิทยาศาสตรการประมง
สาขาสังคมศาสตร
สาขาทันตแพทยศาสตร
สาขาทรัพยากรจุลินทรีย (Microbial Resources)
สาขาสมุทรศาสตรชายฝง (Coastal Oceanography)

3.2  การจัดทําใบสมัคร
ผูสมัครขอรับทุนตองใชใบสมัครชุดจริงซึ่งติดตอขอรับไดที่ฝายความรวมมือกับตางประเทศ 2 กอง

แปลและวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และจัดทําใบสมัคร ซึ่งประกอบดวย
1. ใบนําสงเอกสารในการสมัครขอรับทุน
2. ใบสมัครตามแบบที่ JSPS กําหนด

- Form 2 (ใบสมัครป 2547 (JFY 2004) เปนภาษาอังกฤษ)
 - Form 3 (หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับอธิการบดี อธิบดี หรือเทียบเทา
   ขึ้นไปเปนภาษาอังกฤษ)
-  หนงัสอืตอบรบัเปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธจากอาจารยทีป่รกึษาฝายญีปุ่น   

              (ภาษาองักฤษ)
3. บทคัดยอผลงานวิจัยที่สําคัญเปนภาษาอังกฤษแนบใบสมัครทุกชุด (แลวแตดุลพินิจ

ของผูสมัคร)
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองเก็บเอกสารตนฉบับไว และนําสงสําเนาเอกสารใบสมัคร จํานวน 15 ชุด สงมายัง

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  



3.3 กระบวนการพิจารณาใบสมัคร/ ขั้นตอนการนําสงใบสมัครไปประเทศญี่ปุน
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสาขาที่

เกี่ยวของดําเนินการพิจารณาใบสมัคร
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดทํา Form 4 (Letter of recommendation)

สงใหผูสมัครที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการฝายไทย
3. ผูสมัครที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการฝายไทย จะตองสงเอกสารใบสมัครชุด

จริงประกอบดวย From 2, 3 และ 4 ไปยังอาจารยที่ปรึกษาฝายญี่ปุน ภายในกําหนด
รับใบสมัครของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองระบุกําหนดวันปดรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยญี่ปุน ในวันที่ยื่นเอกสารใบสมัครกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติดวย

4. อาจารยที่ปรึกษาฝายญี่ปุนจะเปนผูสงใบสมัครพรอม Form 1 เขากระบวนการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยตนสังกัด

5. มหาวิทยาลัยญี่ปุนจะนําสงใบสมัครที่ผานการพิจารณาไปยัง JSPS
6. JSPS  พิจารณาใบสมัคร และแจงผลมายังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  



แบบใบนําสงเอกสารในการสมัครขอรับทุน
The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program

ประจําป 2547 (JFY 2004)

1. ชื่อผูสมัคร (นาย,นาง, นางสาว)...…………...................................................................................
2. สถานที่ทํางาน..........................................………….....................................................................

รหัสไปรษณีย.....................................…..โทรศัพท................................โทรสาร………................
3. ตําแหนง....................................................................................................................…………....
4. สถานที่ติดตอไดสะดวก.................................................................................................………….

...................................................................................................................................…………..
5. มีความประสงคจะขอรับทุนในสาขา (ใหสมัครไดเพียง 1 สาขา)

กรุณาระบุสาขา............................................................................................................…………..
6.   ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ไทย) ....................................................................................…….………..

                                              (อังกฤษ)............................................................................................…………….
7.  ชื่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ฝายญี่ปุน)  ชื่อ  .........................................................………

มหาวิทยาลัย      .....................................................…………
(ฝายไทย)   ชื่อ   ........................................................………
มหาวิทยาลัย      ........................................................………

8.  ไดสงเอกสารในการสมัครจํานวนอยางละ 15 ชุด (เปนชุดสําเนา 15 ชุด) ดังนี้
 8.1  ใบนําสง
 8.2  Form 2 (ใบสมัครป 2547 (JEY 2004) เปนภาษาอังกฤษ)
 8.3  Form 3 (หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี อธิการบดีหรือเทียบเทา)
 8.4  หนังสือตอบรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากอาจารยที่ปรึกษาฝายญี่ปุน 

(ภาษาอังกฤษ)
 8.5  บทคัดยอผลงานวิจัย จํานวน........เรื่อง

(กรุณาจัดเรียงเอกสารลําดับ 8.1 – 8.5 เขาชุดเรียบรอยกอนการสมัคร)
     9. กําหนดวันปดรับใบสมัครของมหาวิทยาลัยญี่ปุน

วัน...................................เดือน..................................พ.ศ.......................................……………...
 ลายมือชื่อผูสมัคร...........................……...............

      (..............................................)
                                            วันที่.............เดือน................พ.ศ..................

(หมายเหตุ : กรุณากรองรายละเอียดในใบนําสงใหชัดเจน)
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THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION

e Fund of the Matsumae International Foundation is based on donations from many 

 people who have responded with goodwill to Dr. Shigeyoshi MatsumaeI's call.  While 
ations are kindly offered by enterprises and groups, most of the danators are individuals 
ympathetic with the Founder's ideals, and maintain regular contributions to the Found 
limited incomes.
ccessful applicants are urged to seriously consider and understand the goodwill of those 
nd ensure that the provided fellowships are utilized effectively.

IBILITY REQUIREMENTS
plicants of non-Japanese nationality who meet all of the following general eligibility 

nts are invited to submit the required application documents.
 Applicants must hold a Doctorate degree, or have a minimum of two years of research 

experience after receipt of a Master's degree, or be recognized by the Foundation as 
possessing equivalent academic qualifications.

 Applicants must not be over 40 years of age at the time of application.
 Applicants must have sufficient conversational ability in English or Japanese to prevent 

insurmountable difficulties luring their research activities in Japan.
 Applicants should not have been in Japan previously.  Application must be submitted 

from the applicant's home country.  Under no circumstances will an application be 
accepted from a person already in Japan.

 Applicants who have firm positions and professions in their home nations should apply 
from their countries, and should return to their countries on completion of their 
research activities in Japan.

 Applicants who have previously been invited by the Matsumae International 
Foundation are not eligible for this fellowship program.

DS OF STUDY
elds of study such as natural science, engineering and medicine are given first priority.



3. PERIOD & NUMBER OF FELLOWSHIPS
Successful applicants for fellowships, having passed the Foundation's screening, will be 

invited to Japan for a period of from three months to six months between April 2005 and March 
2006, Extension of the granted period is not allowed.  Also, the fellowship grant is restricted to the 
period indicated in the Grant Letter.  The number of fellowships is about 20 persons.

4. HOST INSTITUTION IN JAPAN
Applicants are free to select host institutions (University research laboratories, national 

research institutions or the corresponding facilities of private industry) in which to carry out their 
research.  However, applicants are cautioned that they are obliged to obtain acceptance from such 
host institutions prior to submitting their applications. The Foundation cannot give counsel or 
advice to an applicant who does not submit appropriate information concerning his/her host 
institution in Japan.

5. FELLOWSHIP DETAILS
The following financial support is provided to successful applicants for research stay in 

Japan.  No support to his/her family or dependents is available.
Stipend for research And stay………... Y 200,000 yen is provided monthly for the 

purpose of payment of tuitions, expensed for research materials, meals, transportation, etc.
Insurance……………. (1) Personal accident insurance with death benefit and medical treatment, 

and (2) Sickness insurance with death benefit and medical treatment.
Air transportation…….. An economy-class round-trip air ticket is provided between the airport 

nearest the Fellow's home residence and Tokyo via most direct routing. 
(Except for persons whose transportation is provided by another 
organization.)
The provided air ticket cannot be converted to cash, nor can cash be 
provided by the Foundation for purchase of an air ticket by any individual 
or organization other than the Foundation.

Lump sum on arrival… Y 300,000 yen is provided to assist with the cost of lodging, local travel 
expenses, etc.

The above fellowships are provided for successful applicants only, and intended for 
necessary living expenses and research activities in Japan.  Under no circumstances is any part of 
the fellowships transferable to any other persons or other items.

  



6. APPLICATION PROCEDURE
Applicants should obtain the current issue of the Fellowship Announcement from the 

Foundation.
The Foundation cannot entertain requests for waivers of the eligibility requirements and 

other conditions, listed in the Fellowship Announcement, and will not respond to such requests.
Applicants cannot submit applications from inside Japan.
The Foundation never receives applications by Fax or E-mail.
Applications must be received by the Foundation by July 31, 2004, at the latest.

7. APPLICATION DUCUMENTS
All of the following documents –  A4 in size – should be submitted on one occasion by the 

applicant to the Foundation.
All documents must be type – written in English.  Documents written in any language other 

than English will be ignored.
Submitted applications which do not contain all of the required documents will be 

automatically rejected.
The Foundation will not be responsible for costs incurred in submitting an application and 

reserves the right to request additional documents of necessary.
All documents received become the property of the Foundation, and will not be returned.
1. A completed Application Form together with the applicant's photograph.

 Applicants should use Form specified by the Foundation, or an exact photocopy. (A 
hand-made Form is not accepted.)  The Form is made of two pages.  Applicants should 
ensure that every item in the Application Form, without exception, is properly filled in, 
and should sign and date the Form in the spaces provided.

2. A description of the Research Project.
This should include detailed information on the purpose, methodology, and content of 
the research, and the schedule of the project.  The research project must be discussed 
in detail with the host institution, and the planned content must be consistent with the 
research facilities at the host institution.

3. Complete List of Publications.
This should include full details of the publication: when and where published, co-
author's names (where applicable), size and number of pages, etc.  Please indicate in 
red the title of any publications on the list which are submitted as requested in item “4”

  



4. Reprint (s) of what the applicant considers to be his or her most important publication 
(s) written in English.  (If unavailable, a brief abstract in English written by the 
applicant.)

5. Personal History.
6. A letter of recommendation from the applicant's employer and/or supervisor testifying 

to academic ability and achievements, and confirming the availability of study leave 
covering the grant period.

7. A certified copy of the applicant's university graduation certificate, and a document 
testifying to the applicant's academic records in the entire course of study issued by 
the university concerned.  (Both documents should be in English.)

8. A letter with signature by the host scientist and/or head of host institution confirming 
the period of stay and the availability of research facilities and materials.  (the format is 
free. E-mail copy is not accepted.)

8. SCREENING & NOTIFICATION OF RESULT OF AN APPLICATION
1. Applications are examined by the Screening Committee of the Foundation on the basis 

of academic value and the degree or perfection of the research projects.
2. It generally takes several months to complete examination of applications, after which 

the results will be sent directly to the applicants by the end of December, 2004
3. The Foundation will send a Grant Letter to successful applicants.  Those who  accept 

the grant are required to fix the (ate of their arrival in Japan with due regard to the fact 
that they must, in principle, accomplish their granted period of fellowship during the 
period of April 1, 2005 through March 31, 2006.

4. The Foundation does not issue announcements concerning the progress of 
applications under examination, nor will the Foundation respond to inquiries 
concerning the status of such applications.

5. When the decisions of the Screening Committee are announced, the Foundation will 
neither announce the reasons for the decision nor respond to individual concerning 
those reasons.

  



9. Withdrawal of fellowship
1.    In the event that any of the offenses described below is ascertained, the Matsumae 

International Foundation reserves the right to terminate its grant, rescind the 
fellowship status of the offender, and immediately inform all concerned parties 
(immigration authorities, host institution, etc.)  of the situation.

(1) Facts which are inconsistent with the rules and regulations set forth in the 
Fellowship announcement, the grant letter, and/or related documents.

(2) False statements or unilateral modification of statements in application forms, 
the grant letter, and/or related documents.

(3) Failure of the recipient to notify the Foundation of past, current or anticipated 
grants or benefits from other institutions which duplicate in whole or in part 
those of the Matsumae International Foundation.

2. In the event a successful applicant is unable to arrive in Japan during the period of     
April 1, 2005 through March 31, 2006, due to circumstances with which the 
Foundation is not concerned, the grant validity will automatically expire.

SERVICES FOR FELLOWS
Study Tour:

To promote deeper understanding of Japan, the Matsumae International Foundation 
organizes a Study Tour during the invitation period in Japan.
Research Report:

Each year, the Foundation issues a “Research Report” containing summaries of research 
activities or results which are kindly submitted by the fellows.
Continued Contact:

In order to keep in touch with fellows after their return home, the Foundation issues a 
periodic “Newsletter” and an annual “Fellowship Directory”.

  



THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION
Mailing Address: 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo 167-0043  JAPAN

APPLICATION  FORM (to be filled out in typewritten English)
1.  I would like to apply for a feelowship for the period of_____________months,
     from_______________to________________

   (month/Year)    (month/Year)
2. Subject of Research Plan 

_____________________________________________________________________________
3. Name in full

Mr. : Ms.________________________/_____________________________________________
(Family Name) (Given Name)

4. Date and Place of Birth, and Age
     _________   ____________   ___________   ____________________________Years old
       (Month)      (Day)       (Year) (Place)
5. Nationality _____________________________     _________________________________

(Present) (Previous)
6.Please list members of immediate family.

Name Age Relationship
______________________________    _____________   ________________________
______________________________   _____________   __________________________

7.  Postal Address to be used by the Foundation
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fax:_____________________________________E-mail:_______________________________

8. Previous Stays in Japan
     Period Place         Purpose                 Finanaced by

_______________  ____________________  __________________  _____________________

Photo
4.0 x 3.0 cm

Please write name
and nationality on the
reverse side of photo

Height________cm

  



9. Education
   Period    Name of Institution    Place  Main       Subjects Studied    Degree Granted

_________ ___________________ ____________ ________________   _______________
_________ ___________________ ____________ ________________   _______________
_________ ___________________ ____________ ________________   _______________

10. Topic of Thesis
_____________________________________________________________________________

11. Current educational activity, if any
Name of Institution Starting date and expected completion.
__________________________________    ________________________________________
Place Main Subjects Expected Degree
_______________   ____________________________  ______________________________

12. Brief Summary of Research Plan in Japan (Please enclose its Details)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13. Language (Evaluate using Excellent, Good, Fair and Poor)
Writing Reading Speaking

Japanese ________________________ ___________________  ______________________
English ________________________ ___________________  ______________________

14. Current Employment (Position, Name of Organization)
_____________________________________________________________________________

15. Future Professional Plans
__________________________________ in country _________________________________

16. Previous Employment
Institution     Location         From-To   Position      Type of Work
_________  ______________  _______________  _________________  _________________

17. Please list major awards or fellowships which you have received.
Name of Award Organization  Period Type of Award
_______________  ___________________  _________________  ______________________

  



18. Please list major awards or fellowships for which you are currently applying or plan to apply.
Name of Award Organization  Period Type of Award

_________________  __________________  _________________  ______________________

19. Japanese Host Scientist (Please enclose letter of invitation)
Name________________________________________________________________________
Position or Title________________________________________________________________
Institution_____________________________________________________________________
Address______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________Tel:________________

20. Name of the international airport nearest your home.
_____________________________________________________________________________
I hereby certify that all the descriptions above are true, and that I am of sound health and not 

physically hanicapped I any way shich would prevent me from carrying out research in Japan.
Date:____________________________ Handwritten Signature:___________________________
(Unsigned application foirms will not be accepted.)
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KKKOOOBBBEEE   GGGAAAKKKUUUIIINNN   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTYYY   (((JJJAAAPPPAAANNN)))   VVVIIISSSIIITTTIIINNNGGG   RRREEESSSEEEAAARRRCCCHHH   FFFEEELLLLLLOOOWWWSSSHHHIIIPPP
This program aims at providing opportunities for overseas researchers to conduct 
search.  This program is now available for researchers employed at universities or research 
titution in the Pacific Rim countries.  Under the host professor’s guidance, researchers are 
pected to advance their research leading  to a fruitful result.

. ELIGBILITY
An applicant for the fellowship must:
1) Be a researcher employed at a university or a research institution in a Pacific Rim country;
2) Be less than 35 years of age when he/she is adopted; (Birth on and after April 2, 1970)
3) Have sufficient Japanese or English language proficiency to be able to conduct his/her 

research in Japanese or English;  (It is recommended for an applicant that he/she has 
some ability to speak and write in Japanese for daily life); and

4) Be a researcher in either the field of natural science, or nutritional science, or 
pharmaceutical science.  (Refer to “Organization & Research Field” for details)

. DRUATION OF FELLOWSHIP
1 year, beginning April 1, 2005.

. NUMBER OF AWARD
1 or  2

. TERMS OF AWARDS
Kobe Gakuin University provides each Fellow with the following support:
1) One economy class round-trip airfare by the most economical route between Osaka 

International Airport and his/her country;
2) A fellowship of Y 200,000 per month, from that 20% tax might be deductible in some 

cases.  (The above-mentioned Fellowship must not exceed a total amount of Y3,000,000 
including stipend for the total duration and also round-trip airfare.)

3) His/her accommodation in Japan.
(Single room with bed, TV, video recorder; desk & chair; shared bath & shower room on 
every floor; shared kitchen on 1 st floor)



5. APPLICATION DEADLINE
Applications must reach the office no later than January 30, 2004.  Late applications will not 
be considered.

6. APPLICATIONS AND INQUIRIES
Applications and any inquiries concerning this program should be addressed to:

Offer for International Programs
Center for International Programs
Kobe Gakuin University
518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe 651-2180, JAPAN
Phone: 078-974-1551 Fax:  078-976-6190

7. SELECTION
The Committee of the Center for International Programs, Kobe Gakuin University, will make 
selection of the applicants.

8. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED
An applicant should submit the following documents 1~ 6
1) Application form for Visiting Research Fellowship (Form-1)  (An Identification photo of 

applicant is indispensable)
2) Curriculum Vitae (Form-2)
3) List of Research Publications (in Japanese or English, or, in the case of other languages, 

Japanese or English translation should be attached)  (Form-3)
4) Research Program (in Japanese or English)  (Form-4)
5) Either (a) Certificate, or an official transcript, of the “Japanese Language Proficiency Test” 

or “Examination for Japanese University Admission for International Students 
(EJU)”  sponsored by the Association of International Education Japan, or

(b) Official score report of TOEFL, or a similar certificate of English language 
proficiency, If the above-mentioned items (a) or (b) are not available,

(c) Self- assessment of his/her Japanese or English language proficiency; and
6) 2 letters of recommendation from the referees supporting the applicant.

  



9. NOTIFICATION OR RESULTS
Notification of selection for 2005 will be made to the applicant at the end of April or in early 
May 2004.

10. REPORT ON FELLOW’S RESEARCH ACHIEVEMENTS
A fellow should, after finishing his/her term, submit a report to Kobe Gakuin University on the 
progress and achievements of his/her research and soon thereafter, a fellow should publish 
his/her research findings.  At the time of publishing the report, a fellow should give the title 
“KOBE GAKUIN UNIVERSITY VISITING RESEARCH FELLOW” to his/her research 
publication.
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