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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) ถือกําเนิดขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาล ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน ซึ่งตระหนักวาสังคมไทยที่ ดํารงอยูทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกยุคไรพรมแดนกําลังประสบปญหาที่ทวีความซับซอนมากขึ้นทุกขณะ
ในการแกปญหาจําเปนตองอาศัย ความรูที่สรางขึ้นอยางเปนระบบจากสังคมนั้นเพราะแตละสังคม
ยอมมีความแตกตางกันทั้งทางกายภาพ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรม
ในอดีต ที่ผานมาเราไดนําความรูดานตาง ๆ จากนานาอารยประเทศเปน ฐานในการวางระบบของ
สังคม ขณะเดียวกันกลับละเลยภูมิปญญาและองคความรูที่สืบทอดมาจาก บรรพชน ทําใหเกิดปญหาเชนใน
ปจจุบัน อันเปนผล สืบเนื่องมาจากการพัฒนาสังคมที่ไรรากและ เติบโตอยางไมมีทิศทางหากปลอยใหสังคม
ดําเนินไปตามครรลองเดิม ประเทศไทยคงจะไมทัน ความเปนไปของโลกในอนาคตอยางแนนอน
การยกระดับสังคมไทยเพื่อการแขงขันและรวมมือกับนานาประเทศไดอยางมีศักดิ์ศรีตองอาศัย
สติปญญาความรู และเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีหนวยงานที่จะ
สนับสนุนการสรางองคความรู เพื่อใชแกปญหาดวยตนเอง โดยใชการวิจัยเปน สะพานพาดผาน เพื่อนํา
สังคมไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตและสามารถยืนหยัด ทามกลาง กระแสโลกที่ เชี่ยวกรากไดอยาง
มั่นคง เพราะเปนสังคมที่รูจักใชความรูและสติ ปญญาในการแกปญหา

วิสัยทัศน
เปนองคกรที่สรางสรรคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู สังคมที่มีปญญา สามารถใชความรูจัดการ
กับศักยภาพ และโอกาส เพื่อกําหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับ ทองถิ่น และระดับประเทศ

ยุทธศาสตร สกว. (พ.ศ. 2546-2549)
1. สนับสนุนการประสานศักยภาพของสวนตาง ๆ ในสังคมใหเปนพลังในการพัฒนา (synergy)
2. ผสมผสานกระบวน การสรางคนอยูในการพัฒนา งานวิจัยทุกขั้นตอน
3. ใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนา

  

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plans) ของ สกว. สําหรับป 2546-2548
การดําเนินงานของ สกว. ในระยะ 3 ปตอ ไปนีต้ งั้ อยูบ นความมุง มัน่ วา “สังคมทีจ่ ะเจริญกาวหนาไดอยาง
มีทิศทางและมั่นคงตองมีงานวิจัยเปนฐาน” ซึ่งหมายถึงมีทั้งตัวความรู มีกระบวนการสรางความรู มีระบบ
และบรรยากาศที่เอื้อตอการสรางความรู และมีวัฒนธรรมการใชความรูในทุกภาคสวนของประเทศ ทั้งนี้
จะตองครอบคลุมทั้งในสังคมภาคสมัยใหมและสังคมฐานราก รวมทั้งการที่จะเชื่อมโยงทั้งสองภาคใหดําเนิน
อยูไดอยางเกื้อกูลกัน และเทาทันโลกาภิวัฒนที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากความมุงมั่นดังกลาว สกว. จึงไดจัดงานในระยะตอไปนี้ออกเปน 4 กลุมยุทธศาสตร คือ
1) กลุมวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสรางความรูใหม (ที่เปนสากล)
2) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพือ่ สนับสนุนการสราง“นักสรางความรูใ หม”
3) กลุมวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการสรางและใชความรูตามความตองการของผูใช
(ซึ่งเปนความรูใหมในวงการนั้นของประเทศไทย)
4) กลุมงานวิจัยเพื่อ ทองถิ่น เพื่อ สนับสนุนการสรางและใชความรูโ ดยสังคมฐานรากคือ
ชุมชน ทองถิ่น
ทั้งนี้กลุมยุทธศาสตรทั้ง 4 กลุม ไดกําหนดภารกิจ (mission) ไวชัดเจน โดยในป 2546 นี้จะเนน
สนับสนุนโครงการใหมเฉพาะที่สอดคลองกับภารกิจ และจะมีงานที่รอยโยงกันระหวางกลุมโดยมีการจัดการ
เชิงรุก เชนระหวาง คปก. กับกลุมวิชาการ และระหวางกลุมวิชาการกับกลุมวิจัยและพัฒนาเปนตน เพื่อสราง
พลังรวม (synergy) ใหเกิดขึ้นในระหวางงาน สกว. ทั้งหมด
นอกจากนี้ สกว. จะเริ่มงานสนับสนุนการวิจัยแบบสถาบัน (Institutional Grants) เพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องในการสรางและสะสมความรูเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะพื้นที่ โดยมี 3 รูปแบบ ตามกลุมยุทธศาสตร 3
กลุม กลาวคือ
1) ถาเปนสถาบันเพือ่ ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ก็ยดึ หลักของกลุม วิชาการ
คือผลงานตีพมิ พในวารสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญทัง้ ขาเขา (Eligibility) และขาออก
(Achievements) และมอบใหฝายวิชาการดูแลดานการจัดการ
2) ถาเปนสถาบันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ใชประโยชนหรือเพือ่ สรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายก็ยดึ
หลักของฝายวิจยั และพัฒนา (คือความตองการของผูใ ชและการใชประโยชนไดจริง) เปนตัวชีว้ ดั
ทัง้ ขาเขาและขาออก และมอบใหฝา ยวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วของเปนผู ดูแลดานการจัดการ
3) ถาเปนสถาบันเพื่อสรางและใชความรูในทองถิ่น ก็ยึดหลักของการมีสวนรวมของชุมชนและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนตัวชี้วัดที่สําคัญ

  

งานทั้งหมดนี้จะตองเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 3 กลุมใหญ คือ สาธารณชน
รัฐบาล และตางประเทศ และการเชื่อมโยงนี้ตองมี 2 ทาง คือ จากนักวิจัยไปสูการเผยแพรหรือใชประโยชน
และจากสถานการณของสังคมยอนกลับมาเปนโจทยวิจัย เพื่อใหงานวิจัย สกว. เปนงานที่ทันสมัยและตรง
ประเด็นอยูเสมอ จึงตองมีกลไกการเชื่อมโยงผานสื่อมวลชน การจัดเวทีสาธารณะ และการติดตามความ
เคลือ่ นไหวในตางประเทศอยางจริงจัง ซึง่ เปนงานใหมทไี่ ดเริม่ ไวแลวในป 2545 และจะดําเนินการอยางจริงจัง
มากขึ้นในป 2546 นี้

 ฝายวิชาการ
ภารกิจ
มีภารกิจหลัก 2 ดานคือ
1. สรางเสริมนักวิจยั วิชาการ สนับสนุนการสรางนักวิจยั อาชีพทีม่ คี วามสามารถสูงใหสรางปญญา และ
ผลิตผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สรางนักวิจัย รุนใหมเขาสูวงการ และสรางความเขม
แข็งของชุมชนวิจัย รวมทั้งหนุนใหเกิดเครือขายการทํางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง
2. สรางองคความรูใ หม สนับสนุนการงานวิจยั พืน้ ฐานทัว่ ไปและงานวิจยั พืน้ ฐานแบบมีทศิ ทาง
(Directed Basic Research) ที่กอใหเกิดองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาประเทศ โดยวัดคุณภาพ
ผลงานจากการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร

แนวทางการดําเนินงาน
ฝายวิชาการมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
โดยสงเสริมใหเกิดงานวิจัยแบบมีทิศทางที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเนนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อเสริมงานวิจัย
ประยุกต และงานวิจัยและพัฒนาที่เปนปญหาของประเทศ แตเปาหมายของผลการดําเนินงานยังคงเปนการ
พิมพในวารสารวิชาการนานาชาติทมี่ ี Impact สูงหรือการจดสิทธิบตั ร จึงกําหนดลําดับความสําคัญการใหทุน
ดังนี้
1. โครงการวิจยั แบบกําหนดทิศทาง (directed basic research) ทีส่ อดคลองกับปญหาของประเทศ
2. โครงการวิจยั แบบไมกําหนดทิศทางของสาขาวิชาทีค่ วรไดรบั การสงเสริมเปนพิเศษ ไดแก สาขา
ฟสกิ ส คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
3. โครงการวิจยั แบบไมกาํ หนดทิศทาง โดยความคิดริเริม่ ของนักวิจยั เอง และไมจาํ กัดสาขาวิชาการ

  

ขอบเขตงาน
ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
ลักษณะทุน
เนนการสรางนักวิจัยที่มีความสามารถสูงใหสรางปญญาและผลิตผลงานผิดชอบโดยฝายวิชาการ
มีเปาหมายในการสรางนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถและผลิตผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ และสรางความเขมขอบเขตงาน

การใหทุนของฝายวิชาการแบงออกเปน 8 ประเภท คือ
1. ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
เปนทุนสรางทีมวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม
มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติใหสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีความ
สามารถทางวิชาการสูงใหแกประเทศ โดยเนนหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัย
รุนใหมเพื่อสรางศักยภาพเชิงปญญาระยะยาวของชาติ ผูรับทุนตองไมเปนผูบริห ารระดับ คณบดีขึ้น ไป
โดยผูไดรับ ทุนจะไดรับชื่อ “เมธีวิจัย อาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)
ผูไดรับทุนจะไดเงินงบประมาณรวมไมเกิน 7.5 ลานบาท (2.5 ลานบาท/ป) สําหรับสาขาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี และ 6 ลานบาท (2 ลานบาท/ป) สําหรับสาขามนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร ระยะ
เวลาดําเนินการ 3 ป
ทุนประเภทนี้ไมไดเปดใหสมัคร แตใชวิธีการสรรหาและเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จะพิจารณาจากรายชือ่ ในกลุม ตางๆ เชน รายนามศาสตราจารยในประเทศไทยรายนามนักวิทยาศาสตรดีเดน
รายนามนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รายนามผูไดรางวัลวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยตางๆ รายนามนักวิจัยอาวุโส
ที่มหาวิทยาลัยเปนผูเสนอรายชื่อ และรายนามคณาจารยที่มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ
หลังจากนัน้ จะเรียนเชิญนักวิจยั ผูม คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวน เขียนขอเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อ สกว. จะสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินและใชประกอบการพิจารณาใหทุนตอไป

2. ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
เปนทุนวิจัยระดับกลางสําหรับผูที่มีประสบการณในการวิจัยพอสมควร ทุนนี้เปดรับสมัครปละ 2
ครั้ง ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม และ กรกฎาคม – กันยายน ผูอยูในขายไดรับทุนตองเคยมีผลงานที่ทําใน
ประเทศไทย และตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมาแลวไมนอยกวา 3 เรื่องในชวง 5 ปที่ผานมาและ
หัวหนาโครงการตองเปนเจาของบทความชื่อแรกหรือเปน corresponding author อยางนอย 1 เรื่อง และมี
ผลรวมของ impact factor อยูในเกณฑดี ทั้งนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เชน มีคาไมนอ ยกวา 5.0 สําหรับวิทยาศาสตร
ชีวภาพและการแพทย ไมนอ ยกวา 2.0 สําหรับวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร สวนสาขาสังคมศาสตร

  

และมนุษยศาสตรจะไมนําเกณฑของ impact factor มาพิจารณา ผูไดรับทุนจะไดรับชื่อ “วุฒิเมธีวิจัย สกว.”
(TRF Advanced Research Scholar)
ทุนวิจัยองคความรูใหมมีวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไมเกิน 3 ป โดยเปน
คาตอบแทนของหัวหนาโครงการเดือนละ 15,000-25,000 บาท ตามคุณภาพผลงาน และประสบการณของ
ผูขอรับทุน

3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
เปนทุนที่ชวยสรางนักวิจัยใหเขมแข็งแกสถาบัน และจูงใจใหมหาวิทยาลัยลงทุนสงเสริมการวิจัย
มากขึ้น เปดรับสมัครปละ 2 ครั้ง ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ และ กรกฎาคม – สิงหาคม ผูที่อยูในขาย
ไดรับทุนตองเคยมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติมาแลวอยางนอย 1 เรื่องใน 5 ปที่ผานมาโดย
ไมใชผลงานจากวิทยานิพนธ และเปนผลงานที่ทําในประเทศไทย มีการวิจัยอยูในเกณฑดีเดน อายุไมเกิน
45 ป และไมเปนผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป ผูไดรับทุนไดชื่อวาเปน “เมธีวิจัย สกว. (TRF
Research Scholar)”
ทุนพัฒนานักวิจัยใหทุนปละ 400,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 3 ป โดยแบงเปนเงินคาใชจายในการ
วิจัยปละ 220,000 บาท และเปนเงินสนับสนุนคาครองชีพเดือนละ 15,000 บาท ผูที่ไดรับทุนนี้อาจไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันตนสังกัดของนักวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดสัญญาแลว นักวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
สมัครทุนประเภทนี้หรือทุนประเภทอื่นไดอีก
4. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
เปนทุนที่เปดรับสมัครปละครั้ง ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ผูที่อยูในขายไดรับทุน คือ ผูที่มี
ประวัติการศึกษาและการทํางานอยูในเกณฑดี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขารวมทั้งผูที่สําเร็จ
ปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร มาแลวไมเกิน 5 ป โดยมิไดอยูระหวาง
ศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ผูสมัครตองมีคุณสมบัติไมเขาขายทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
อาจารยรนุ ใหมในขอ 4 และมีผลงานตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติอยางนอย 1 เรือ่ งภายใน 5 ปทผี่ า นมา
อายุไมเกิน 45 ป และไมเปนผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป โดยผูสมัครตองมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor)
ที่มีประสบการณและมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาที่ใกลเคียงกับผูสมัคร และมีเวลาใหคําปรึกษาไดตลอด
ระยะเวลาการรับทุน
ทุนนี้มีวงเงินปละไมเกิน 240,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 ป เปนเงินสนับสนุนคาครองชีพเดือนละ
10,000 บาท มีการจัดสรรทุนปละ 20 ทุน

  

5. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม
(สกว. รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เปนทุนที่ สกว. ไดรวมดําเนินการกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนอาจารย
รุน ใหมใหทาํ วิจยั ไดอยางตอเนือ่ ง เปดรับสมัครปละครัง้ ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ผูอยูในขาย
รับทุนคืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดรับปริญญาระดับสูงสุดที่มีการเปดสอนในสาขาวิชาดังกลาวมา
แลวไมเกิน 5 ป ไมดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชา ขึ้นไป
ทุนนี้มีวงเงินปละไมเกิน 240,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 ป เปนเงินสนับสนุนคาครองชีพเดือนละ
10,000 บาท

6. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
เปนทุนที่สนับสนุนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหไดทําวิจัยอยางตอเนื่อง และเต็มเวลา
เปดใหนักวิจัยที่ปรึกษาที่มีศักยภาพสมัครรับทุนไดในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม โดยมีเกณฑคือนักวิจัย
ที่ปรึกษาตองเปนนักวิจัยอาวุโสที่ทํางานในหนวยงานในประเทศไทย ตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
วิชาการนานาชาติอยางสม่าํ เสมอ มีกลุม วิจยั และไดรบั ทุนวิจยั อืน่ อยูแ ลว นักวิจยั ทีป่ รึกษาจะคัดเลือกผูช ว ยวิจัย
เพือ่ รับทุนนี้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ คือ จบปริญญาเอก ไมเกิน 5 ป อายุไมเกิน 45 ป และมีผลงานตีพมิ พในวารสาร
วิชาการนานาชาติยอนหลัง 5 ป อยางนอย 1 เรื่อง โดยเสนอชื่อมาให สกว. พิจารณา
ผูชวยวิจัยตองทํางานเต็มเวลาในหองปฏิบัติการวิจัยของนักวิจัยที่ปรึกษา และจะไดรับเงินเดือน
30,000 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 2 ป โดยคาใชจายสวนอื่นๆเปนความรับผิดชอบของนักวิจัยที่ปรึกษา
หากผูชวยวิจัยไดรับเงินเดือนประจําอยูแลว จะไดรับเงินเดือนเฉพาะสวนตาง

7. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในตางประเทศ
ผูมีสิทธิ์สมัครคือผูมีสัญชาติไทยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่จะไปทําวิจัยไมเกิน
5 ป อายุไมเกิน 45 ป ถาทํางานแลวจะตองไดรับอนุมัติใหลงไปทําวิจัยหลังปริญญาเอกไดอยางนอย 1 ป
โดยทุนวิจัยประเภทนี้แบงเปน 2 ประเภทคือ
7.1 ทุน Visiting Fellowships ของ สภาวิจัยแหงชาติของแคนาดา (The National Research
Council of Canada, NRC)
ทุนนี้ใหปละ 5 ทุน สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทยซึ่งจะตองไป
แขงขันกับผูส มัครจากประเทศอืน่ อีกครัง้ ทุนนีจ้ ะใหคา เครือ่ งบินและคากินอยูท แี่ คนาดาเดือนละ 3126.66
เหรียญแคนาดาเพื่อไปทําการวิจัย ณ สถาบันวิจัยของ NRC เปนระยะเวลา 1 ป และอาจตอทุนไดอีก
โดยถาใหตอทุนปที่ 2 สกว. จะจายคาเดินทางกลับมาดูงานในประเทศไทย 2 สัปดาห ผูขอรับทุน
สามารถ download ใบสมัครไดจาก http://www.nserc.ca และสงใบสมัครโดยตรงไดดวยตนเอง

  

7.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships) ของสกว. - NRC
เปนทุนรวมระหวาง NRC และ สกว. มีทุนวิจัยปละ 5 ทุน ระยะเวลา 1 ป โดยฝายไทยจะ
ออกคาเครื่องบินและคากินอยูเดือนละ 825 เหรียญแคนาดา โดย NRC จะใหเพิ่มอีกเดือนละ
1708.67 เหรียญแคนาดา (ฝายไทยอาจเปน สกว. หรือองคกรที่ไดประโยชนจากการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก) ผูส มัครตองมีแผนในการไปทําวิจยั โดยทีเ่ มือ่ กลับมาแลวจะทําวิจยั เรือ่ งนัน้ อยางตอเนื่อง
ผูสนใจสามารถสมัครโดย Download ใบสมัครไดจาก http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
พรอมแนบผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติและผลงานวิชาการอื่นๆ สงใหกับ สกว.
ทุนนี้เปดรับปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมกราคม และครั้งที่สองภายในเดือนกรกฎาคม

8. ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกําหนดทิศทาง (Directed Basic Research Grant)
เปนโครงการที่เนนงานวิจัยที่สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแกไข
ปญหาของประเทศ โดยมีทิศทางที่นําไปสูการใชประโยชนในระยะกลางหรือระยะยาวไดอยางแทจริง
ปจจุบนั ฝายวิชาการไดใหการสนับสนุน ชุดโครงการวิจยั “เคมีทางยา” (Medicinal Chemistry) โดยมีวตั ถุประสงค
หลักเพื่อกําหนดเปาหมายของการวิจัยดานเคมีทางยาและกระตุนใหเกิดเครือขายความรวมมือของนักวิจัยที่
ทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับเคมีทางยานําไปสูการทํางานเปนทีมและมีเปาหมายในทิศทางเดียวกัน โดยใน
ระยะแรกแนวทางการวิจัยจะเนนสนับสนุนใน 3 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. การสังเคราะหสารและสารที่หมดสิทธิบัตร
2. งานวิจัยดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
3. งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับเรื่องของยาตามความถนัดและความสนใจของนักวิจัย

  

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ภารกิจ
สนับสนุนการสรางนักวิจยั ระดับปริญญาเอกในประเทศ ดวยกระบวนการสรางองคความรูใ หม เพือ่ เพิ่ม
ปริมาณนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับที่ไดมาตรฐานนานาชาติ

ยุทธศาสตรการทํางาน
สกว. ไดตงั้ มาตรการ 3 ประการ เพือ่ สนับสนุนการผลิตปริญญาเอกในประเทศใหไดมาตรฐานสากล คือ
1) ดานอาจารย ใหทุนแกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ
โดยมีอาจารยตางประเทศรวมมือดวย
2) ดานนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาความสามารถสูง วุฒปิ ริญญาตรีหรือปริญญาโทมารับทุนผูช ว ยวิจัย
คปก. ซึง่ ใหทงั้ เงินเดือนประจํา คาศึกษาวิจยั และคาไปศึกษาวิจยั กับอาจารยตา งประเทศทีร่ ว มมือ
ดวย 6-12 เดือน รวมทุนละ 1.5-2.1 ลานบาท โดยไมมีขอผูกพัน
3) ดานมาตรฐานงานวิจัย ผูที่จะสําเร็จปริญญาเอกจะตองมีงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติหรือ
เทียบเทา

แนวทางการดําเนินงาน
1. การใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีกิจกรรมสําคัญ 6 ประการดังนี้
1.1 การประชาสัมพันธ และจัดทํา Homepage ใหอาจารยคุมวิทยานิพนธปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ มาสมัครขอรับทุน คปก. และการรับสมัคร
1.2 การพิจารณาตัดสินการใหทุน คปก. แกอาจารย ซึ่งจะตองเปนผูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ
ระดับนานาชาติ
1.3 การประกาศผลการใหทนุ คปก. แกอาจารย และการประชาสัมพันธเชิญชวนใหนกั ศึกษาที่มี
ความสามารถสู ง มาสมั ค รเรี ย นปริ ญ ญาเอก และรั บ ทุ น ผู ช ว ยวิ จั ย คปก. โดยที่ ผู ที่ มี
วุฒิปริญญาตรีตองไดเกียรตินิยม (และหรือ 10% แรกของขั้น) ผูที่มีวุฒิปริญญาโทตองมี
ผลงานวิจัยดีเดน (ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพร)
1.4 การพิจารณาอนุมัติทุนผูชวยวิจัย คปก. การดําเนินการทําสัญญารับทุน คปก. การเบิกเงินให
ผูรับทุนงวดละ 6 เดือน และติดตามความกาวหนาของผูรับทุนจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือ
ยุติการรับทุน

  

1.5 การจัดตั้งระบบประสานงาน และจัดตั้งเครือขายความรวมมือดานการวิจัยของผูรับทุนทั้งใน
และตางประเทศ การจัดประชุมสรางความเขาใจ และชวยแกปญหาของผูรับทุน และใหโอกาส
แกผูรับทุนไดเสนอผลงานวิจัยของตนใหผูเชี่ยวชาญชวยวิเคราะหวิจารณ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
งานวิจัยใหดีที่สุด
1.6 การขอความชวยเหลือ และสนับสนุนจากองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหทุนการ
ศึกษา และวิจัยทั้งในและตางประเทศ
1.7 การชวยประสานการหางานทํา และหาทุนหลังปริญญาเอก (Postdoctoral fellowship) ใหแก
ผูสําเร็จปริญญาเอก

2. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมดานคุณภาพ ดังตอไปนี้
2.1 การเยี่ยมสถาบัน เพื่อติดตาม สํารวจปญหา และรับขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับทุน คปก.
เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
2.2 การสรางเครือขายทางอินเตอรเน็ตมีการจัดทําโฮมเพจของโครงการและวงไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส
กลุมอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา
2.3 จดหมายขาวเครือขาย คปก. เพื่อเผยแพรขาวกิจกรรมทางวิชาการและเปนสื่อกลางระหวาง
สมาชิก คปก.
2.4 การจัดประชุมประจําป (Congress) ซึ่งเปนการประชุมวิชาการ ประกอบดวยการบรรยาย
การอภิปรายและการเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ โดยมีผทู รงคุณวุฒใิ หขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ มีผูเขารวมประชุมครั้งละประมาณ 450 คน
2.5 การสัมมนา คปก. เปนการประชุมเฉพาะสาขาวิชาเพื่อใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของ
งานวิจัยวิทยานิพนธ จัดปละประมาณ 10 ครั้ง มีผูเขารวมการสัมมนาครั้งละ 40-80 คน

ความรวมมือกับองคกรภายนอก
1. ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ
• สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณาจารย และนักศึกษาทีร่ บั ทุน คปก. เกือบทัง้ หมดทํางานอยูใ นมหาวิทยาลัยทีส่ งั กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) โครงการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยดานอาคาร
สถานที่ หองปฏิบัติการตลอดจนอุปกรณปฏิบัติการตาง ๆ มีความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย
ของคณาจารยและนักศึกษาในโครงการ

  

• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สวทช. และ สกว. สนับสนุนทุนวิจัยแกคณาจารยมหาวิทยาลัย โดยใหเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา คปก. ซึ่งจะไดประโยชนจากผลของเงินวิจัยนี้ในเรื่อง
เครื่องมือและอุปกรณตลอดจนวัสดุการวิจัย

2. หนวยงานตางประเทศ
นอกจากจะไดรับการแนะนําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอกในประเทศไทย
แลว นักศึกษาทุน คปก. ยังจะไดรับความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษารวม ซึ่งจะเดินทางมาสอนและให
คําปรึกษาในประเทศไทย และชวยดูแลนักศึกษาในชวงที่ไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษา
รวม คปก. กระจายอยูใน 33 ประเทศ
แมวาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศทําใหนักศึกษาทุน คปก. ไปศึกษาวิจัยในตางประเทศไมครบ 1 ป
ตามแผน แต สกว. ก็ไดรับการสนับสนุนจากองคกรตางประเทศ และการชวยเหลือโดยตรงจากอาจารย
ตางประเทศ ทําใหนักศึกษาทุน คปก. จํานวนหนึ่งสามารถอยูศึกษาวิจัยในตางประเทศไดนานยิ่งขึ้น

ขอบขายที่รับผิดชอบ
1. ใหทุนวิจัยเพื่อสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของไทย (ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน) ใหไดมาตรฐานสากล
2. ดําเนินงานเพื่อเสริมคุณภาพของกระบวนการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกหลายดาน
3. รับสมัครและพิจารณาการใหทนุ วิจยั องคความรูใ หม (วปก.) ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไมมเี งินวิจยั พอเพียง

  

 ทุนวิจัยและพัฒนา
ลักษณะทุน
เปนทุนที่เนนการนําผลไปใชประโยชนโดยตรง สวนใหญจะเปนโครงการเชิงระบบ กลาวคือ
พิจารณาแตละเรื่องวาเปนระบบที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกัน การวิจัยเพื่อแกปญหาให
ไดผลจึงจําเปนตองวิจัยทุกสวนของระบบนั้น รวมทั้งเทคโนโลยีและดานที่ไมใชเทคโนโลยีดวย เชน ดาน
เศรษฐกิจ สังคมการตลาด กฎหมาย ภาษี ฯลฯ
โครงการวิจัยใหญแตละเรื่อง (ซึ่ง สกว.เรียกวา ชุดโครงการ หรือ Research Program) จึงประกอบ
ดวยโครงการ (หรือ Projects) หลายสิบโครงการในสาขาตาง ๆ ซึ่งมีเปาหมายรวม (Overall goals)
อันเดียวกัน และการวางแผนวิจัยของแตละ Project จะตองทําโดยมีการหารือรวมระหวาง Project เพื่อให
แนใจวา Output ของแตละ Project สอดคลองเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนองปญหาที่แทจริง
ทุนประเภทนี้ดําเนินงานโดยฝาย 1-5








ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (ฝาย 1)
ฝายเกษตร (ฝาย 2)
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3)
ฝายชุมชน (ฝาย 4)
ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)

ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (ฝาย 1)

ภารกิจ
สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายระดับชาติ โดยมุงบูรณาการประเด็นการวิจัยภายใน – ภายนอก
ประเทศ และเชื่อมโยงตัวแสดงของนโยบายในระดับตาง ๆ เขาดวยกัน ใหเกิดการวิจัยนโยบายชาติที่มี
มติความสัมพันธขามชาติหรือ ความสัมพันธขามชาติที่มีนัยสําคัญตอนโยบายชาติ โดยเนนประเทศเพื่อน
บานและประเทศพันธมิตรสําคัญ (ญี่ปุน สหภาพยุโรป จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา)

  

แนวทางการดําเนินงาน
1. สรางกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย โดยมุงใหเกิดการมีสวนรวมของหนวยงานรัฐ เอกชน
ประชาสังคม และผูมีสวนในการกําหนดนโยบายอื่น ๆ
2. สรางกระบวนการเชือ่ มโยงของกระบวนการวิจยั ระหวางมิตนิ โยบายชาติและมิตคิ วามสัมพันธขามชาติ
3. สรางความเชื่อมโยง และตอเนื่องในเนื้อหาของโครงการ และชุดโครงการที่สนับสนุน
4. สรางกลไกและครือ่ งมือเผยแพรผลงานวิจยั ตลอดจนผลักดันใหมกี ารนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน

ขอบขายงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ดานนโยบาย : มิตินโยบายชาติ
สนั บ สนุ น การสร า งความรู ที่ นําไปสู ก ารกําหนดนโยบายในการบริ ห ารจั ด การนโยบายภายใน
ประเทศในมิติตาง ๆ ดังมีตัวอยางตอไปนี้
♦ การบริหารจัดการภาครัฐ เชน การพัฒนาระบบกฎหมายไทย พัฒนากฎหมาย ปองกันและ
ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ การวิเคราะหนโยบาย และมาตรการและองคกรที่ เกีย่ วของกับการ
ปองกัน และแกไขปญหาเสพติดในประเทศ การปฏิรูประบบการบริหารราชการสวนกลาง การพัฒนาระบบ
บริหารการไทยในตางประเทศ การปฏิรูปภาษีศุล กากร และมาตรการภาษีเพื่อ การสงออก การสังเคราะห
องคความรูเรื่องการฟนตัวและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบโทรคมนาคม การปฏิรูปสื่อการ
ศึกษาวิจัยระยะยาวในเด็กไทย และสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณสากล เปนตน
♦ การบริหารจัดการชายแดน เชน ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการชายแดน การบริหาร
จัดการชายแดนแบบบูรณาการ การศึกษาผลกระทบของเสนทางหมายเลข 9 เปนตน
♦ ติดตามสถานการณ / แนวโนม เชน โครงการขายสารทิศทางประเทศไทย (Thailand
Trends Monitor Project : TTMP)

ดานนโยบาย : มิติความสัมพันธขางชาติ
สนับสนุนการสรางฐานความรูเ พือ่ สงเสริมความรวมมือ และการแขงขันระหวางประเทศ อันนําไปสูการ
กําหนดจุดยืนภายในประเทศ
- ชุดโครงการสันติไมตรี : ไทยกับพันธมิตรสําคัญ (Country Watch) ไดแก ญี่ปุน สหภาพยุโรป
อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกา
- โครงการวิจัยดานความสัมพันธระหวางประเทศ เชน ชุดโครงการเอเชีย-ยุโรศึก ษา ชุดโครง
การจับกระแสองคการการคาโลก (WTO WATCH) โครงการประเทศไทยกับองคการ สหประชาชาติและ
การทูต พหุภาคี และโครงการประเทศไทยกับองคการความรวมมือระดับภูมิภาค

  



ฝายเกษตร (ฝาย 2)

ภารกิจ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรเพื่อนําผลไปใชประโยชนจริงตามความตองการของ
กลุมผูเกี่ยวของ ไดแก เกษตรกร ผูประกอบการเอกชน และผูกําหนดนโยบาย โดยครอบคลุมถึงพืช สัตว
และสัตวน้ํา ที่ไดจากการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง และมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจหรือมีผลกระทบตอคน
กลุม ใหญในสังคม โดยเนนดานการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตร การ
พัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการผลักดันผล
งานวิจัย ที่มีคุณภาพออกสูการใชประโยชนในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ

ยุทธศาสตรการทํางาน
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผล รวมทั้งการตลาด การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูป
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น
5. สนับสนุนการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

แนวทางการดําเนินงาน
1. สนับสนุนโครงการวิจัย ในรูปแบบ “ชุดโครงการ” ที่มีเปาหมายรวมกันและมีความเชือ่ มโยง
ระหวางโครงการยอยอยางชัดเจน
2. เนนงานวิจัยเพื่อสรางความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และหาแนว
ทางการแขงขันทางการตลาดของสินคาเกษตรทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับตลาดการคาเสรีที่กําลังจะเกิดขึ้น
3. สนับสนุนโครงการวิจัยที่รวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมากขึ้น
และมุงเนนการขยายผลนําผลงานวิจัยที่ไดไปใชประโยชนอยางจริงจัง สามารถวัดไดอยางเปน
รูปธรรม

  

ภารกิจของแตละชุดโครงการ
1. เครือขายวิจัยและพัฒนา “การผลิตสัตว” สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตสัตว ให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางอาชีพและรายได
ใหแกเกษตรกร โดยมีชุดโครงการภายใตเครือขายฯ ดังนี้ ไดแก ชุดโครงการ “โคนม” ชุดโครงการ
“การพัฒนาไกพนื้ เมือง” ชุดโครงการ “การสงออกผลิตภัณฑสกุ รในญีป่ นุ ” และชุดโครงการ “การใชประโยชน
จากสมุนไพรในการผลิตสัตว”
2. เครือขายวิจัยและพัฒนา “อุตสาหกรรมพืชและสัตวน้ํา” สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การผลิตพืช และสัตวน้ํา เพื่อทดแทนการจัดจากธรรมชาติ ซึ่งเปนการสรางอาชีพใหมใหแกเกษตรกร และ
ผูส นใจ โดยไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม และมีความปลอดภัยสําหรับผูบ ริโภค โดยมีชดุ โครงการภายใตเครือขายฯ
ไดแก ชุดโครงการ “ปู” ชุดโครงการ “สาหราย” ชุดโครงการ “พันธุศาสตรพืชและสัตวน้ํา” และชุดโครงการ
“หอยทะเล และอื่น ๆ”
3. เครือขายวิจัยและพัฒนา “พืชสวน” สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่แมนยําในดาน
การจัดการพืชสวน และพัฒนารูปแบบการใชปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคในเรื่องความปลอดภัย โดยมีชุดโครงการภายใตเครือขายฯ ไดแก
ชุดโครงการ “ไมผลและผลิตภัณฑจากผลไม” ชุดโครงการ “ดินและปุยพืชสวน” ชุดโครงการ “ผัก” และ
ชุดโครงการ “การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”
4. เครือขายวิจัยและพัฒนา “พืชไร” สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชไร โดย
มุงระบบการจัดการใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตต่ําที่สุด เพื่อการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศและ
หาแนวทางการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑพืชไร นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบงานวิจัยที่ดําเนินการรวมกับเกษตรกร
(On Farm Research) โดยมีชุดโครงการภายใตเครือขายฯ ไดแก ชุดโครงการ “พืชวงศถั่วโปรตีนสูง และ
พืชน้ํามันอื่น ๆ “ ชุดโครงการ “ขาวและธัญพืช” และชุดโครงการ “ปาลมน้ําพืช”
5. เครือขายวิจยั และพัฒนา “การจัดการผลิตผลเกษตร” สนับสนุนงานวิจยั เพือ่ พัฒนาวิธกี ารจัดการ
ผลิตผลเกษตรใหมีคุณภาพ เพื่อบริโภค สงออก และเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ผลิตผลเกษตรใหมีมูลคาสูงขึ้น โดยมีชุดโครงการภายใตเครือขายฯ ไดแก
ชุดโครงการ “ผลิตผลจากสัตว”
ชุดโครงการ “ผลิตผลพืชสวน”
ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตร”
ชุดโครงการ “การพัฒนาการตลาดและธุรกิจเกษตร”
ชุดโครงการ “ผลิตผลพืชไร”
ชุดโครงการ “ผลิตผลสัตวน้ํา”

  



ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3)

ภารกิจ
ภารกิจของฝาย 3 สวก. คือ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่นําไปสูการใชประโยชน
ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร ธรรมชาติและสวัสดิภาพสังคม เพื่อสรางฐานความรู ความสามารถ ในการแก
ปญหา การปองกันและตอบปญหาในอนาคต

ยุทธศาสตรการทํางาน
สนับสนุนการวิจัยเปนฐาน และความสามารถสําหรับการกําหนดนโยบายและการดําเนินการเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ในการตอบปญหาในอนาคตดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การปอง
กันและจัดการอุบัติภัย การปองกันโรคและเสริมสุขภาพ ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการ
ศึกษา โดยเฉพาะวิทยาศาสตรศึกษา

แนวทางการดําเนินการ
1. ดําเนินการเปน “ชุดโครงการ”
2. สรางเครือขายในกลุมโครงการ เพื่อใหเกิด ประชาคมวิจัยในหัวขอที่เปนความสนใจรวม
3. สนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องจากงานวิจัยเดิม โดยมุงเปาแผนกลยุทธและนําไปสูการเผยแพร
หรือใชงาน
4. ใหมีกลไกเชิงสถาบันเพื่อเปนเครื่องมือกํากับ ใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชอยางยั่งยืน

ความรวมมือกับองคกรอื่น
1. วิจัยโดยผูใช ณ ที่ใชงานวิจัยเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐจะเชื่อมโยงกับหนวย
ราชการทีเ่ กีย่ วของ เชน ในชุดโครงการการจัดการน้าํ ความปลอดภัยดานสารเคมี หายนะภัย เปนตน
2. การพัฒนานักวิจัยรุนเยาว (ระดับนักเรียน) ดวยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
ในการพัฒนาคุณภาพลักษณะและศักยภาพตาง ๆ สําหรับเยาวชนจะทํางานรวมกับเครือขายโรงเรียน
คนในทองถิ่น เครือขายกิจกรรมตาง ๆ ที่มีอยูแลว เชน คายเยาวชนฤดูรอน

  

ขอบขายงานที่อยูในความรับผิดชอบ
• สวัสดิภาพสังคม สนับสนุนการสรางความรูที่นําไปสูการพัฒนาความสามารถ และการจัด
การของภาครัฐ ในการปองกันหายนะภัยทั้งที่เกิด จากธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
ดานความปลอดภัย เชน
- ชุดสุขภาพแรงงาน
- ชุดความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย
- การจัดการดานพิบัติภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวมแผนดินไหว ภัยทางทะเล
- ระบบขอมูลยาเสพติด
- ความปลอดภัยของเด็ก
- ความปลอดภัยจราจร
ฯลฯ
ดานการศึกษา เชน
- ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น
- การพัฒนากระบวนการเรียนรูของเยาวชน
- เพศศาสตรศึกษา
ดานทรัพยสินทางปญญา
- ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยสินทางปญญา
• ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับฐานทรัพยากร ภูมปิ ญญา
และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการอนุรักษและใชทรัพยากร (เขตรอน) เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบกลไก
และเครื่องมือในการจัดการฐานทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และยั่งยืนรวมทั้งสรางความสามารถในการ
ตอบปญหาในอนาคตเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชน
- ชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (รวมทุนกับศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแหงชาติ)
- ชุดการจัดการทรัพยากรน้ํา
- ชุดโครงการปาชายเลน
ฯลฯ

  

• สิ่งแวดลอมและพลังงาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และพลังงาน
แบบบูรณาการเพื่อลดการขัดแยงระหวาง 2 มิติ โดยคํานึงวาพลังงานคือปจจัยสําคัญในการผลิตและ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมคือปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิต สังคมและธรรมชาติ ที่ประเทศตองทั้ง 2 มิติ
พรอม ๆ กันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน
- ชุดโครงการวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
- ชุดการจัดการสิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล
- ชุดคุณภาพในอากาศ
- การติดตามกติกาสากลที่มีผลกระทบตอประเทศ
- ชุดเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย
ฯลฯ
• สุขภาพ สนับสนุนการจัดการเชิงรุกเพื่อใหเกิดการวางแผน การทําวิจัย และการใชประโยชน
จากการวิจัยในการกําหนดนโนบาย การพัฒนาและใชเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนเชิงระบบและการปรับ
เปลี่ยนความรูตลอดจนพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ โดยมีมูลนิธิสารธารณสุข
แหงชาติ เปนผูประสานเครือขายวิจัยสุขภาพ เชน
- ชุดโรคเขตรอน (T-2 Programme)
- ชุดโครงการสุขภาพชองปาก
- ชุดโครงการโรคเลือดจากธาลัสซีเมีย
- ชุดโรคกระดูกพรุน
- ชุดโครงการภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
- ชุดโครงการมะเร็งทอน้ําดีและพยาธิใบไมตับ
- ชุดโครงการผูสูงอายุ
- ชุดโครงการสารสนเทศทางการแพทย
ฯลฯ

  



ฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4)

ภารกิจ
สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการทํางานรวมกับชุมชน องคกร
และหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการวิจยั เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับชุมชน เพือ่ สือ่ สารกับสังคมโดยรวม
และเพือ่ ปรับเปลีย่ นโครงสรางระบบกลไก วิธกี ารทํางานของฝายตาง ๆ ใหเอือ้ ตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ทั้งนี้เพื่อหนุนเนื่องใหเกิดการขยายการสรางความเขมแข็งของชุมชนไปทั่วประเทศ

วัตถุประสงค
1. สนับสนุนการวิจัย เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข ระบบ นโยบายโครงสรางและกฎหมายที่เปน
อุปสรรคใหเอื้อตการเสรมสนางความเขมแข็งของชุมชน และการสรางธรรมมาภิบาลและสังคมที่ดี
2. สนับสนุนการวิจยั เพือ่ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูข องคนและชุมชน การเสริมสรางสํานึกทองถิ่น
และการเสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อบริหารจัดการของทองถิ่น
3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลไก และระบบที่จะชวยใหชุมชนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการ
กิจการของทองถิ่นไดดีขึ้น
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัว ในการสรางสรรคสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเปนมนุษย การพัฒนาเด็กและเยาวชน และการอยูร ว มกันของคนในสังคมอยางสันติและเกือ้ กูลกัน

แนวทางการดําเนินงาน
• มีการจัดการเปน “ชุดโครงการ”
• เนนการวิจัยในลักษณะสหสาขา (multidisciplinary) สรางใหเกิด “ภาคีแหงการสรางสรรค
ปญญา” คือ การทํางานทีเ่ นนกระบวนการมีสว นรวมของภาคีตา งๆ ทัง้ นักวิจยั และผูใ ชประโยชนจากการวิจัย
ไดแก หนวยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาชนชุมชน สื่อมวลชน มารวมคิดตั้งโจทย รวมทํา และตรวจสอบการ
ทํางานวิจัย
• สงเสริมใหนกั วิชาการ ไดมโี อกาสเขารวมไปรวมแลกเปลีย่ นความรูแ ละขอมูล ขาวสาร ตลอดจน
รวมงานกับคนในทองถิน่ โดยการวิจยั ในลักษณะ participatory action research โดยมุง เนนการวิจยั เพือ่ พัฒนา
รูปแบบการทํางาน (model development) ทีส่ ามารถนําไปปรับใชในพืน้ ที่ อืน่ ๆ ได

  

ขอบเขตงาน
1. กลุม Research and Empowerment (R&E) เนนการ empower กลุมคน ชุมชนไปพรอมๆ กับ
การเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขโครงสราง เพือ่ ใหเอือ้ ตอการทํางานของกลุม คนตางๆ ตัวอยางงานใน
กลุมนี้ ไดแก การศึกษากับชุมชน สื่อเพื่อชุมชน ประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถิ่น เด็กและเยาวชนและชุมชน
แออัด
2. กลุมงานวาดวยเรื่องการจัดระบบ กลไก เครื่องมือสําคัญๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทองถิ่น เนนการพัฒนารูปแบบของระบบ กลไกและเครื่องมือในการพัฒนาดานตาง ๆ ที่จะชวยใหองคกร
ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการกิจการของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอยางงานในกลุมนี้ ไดแก
ระบบสวัสดิการคนจน และคนดอยโอกาส การกระจายอํานาจทางการคลัง การจัดการที่ดิน ระบบสหกรณ
กองทุนหมูบาน กฎหมายเพื่อชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน / องคกรสาธารณประโยชน
4. กลุมงานเชิงพื้นที่ เนนการเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการจัดการความรู
และการวิจัยเพื่อการพัฒนา และแกไขปญหาของทองถิ่น ตัวอยางงานในกลุมนี้ ไดแก การ จัดการลุมน้ํา
แมตาชาง ลุมน้ําลาง-น้ําของ อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน และการพัฒนาพื้นที่อีสานใต เปนตน



ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)

ภารกิจ
สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม เพือ่ เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศนของ SMI ใหเห็นวางานวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมเปนการลงทุนที่คุมคา และจะสรางความสามารถการแขงขันระดับนานาชาติ โดยเนนที่
SMI ที่มีหวงโซการผลิตและมูลคาเพิ่มลงถึงผูผลิตระดับรากฐาน

ยุทธศาสตรการทํางาน
1. สนับสนุนใหงานวิจัยสรางความเขมแข็งใหแก SMEs และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาค
กับเศรษฐกิจมหาภาค
2. สรางความสามารถแขงขันไดดวยผลิตภัณฑใหม และรูปแบบใหมที่มีเอกลักษณของตนเอง
พัฒนาคนใหอุตสาหกรรม โดยกระบวนการทําวิจัย ณ สถานที่ของผูใช โดยจะรวมกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยตาง ๆ เปน “ไตรภาคี” กับภาคเอกชน

  

แนวทางการดําเนินงาน
ในระยะ 2 ปที่ผานมานี้ ฝายอุตสาหกรรมไดปรับเปลี่ยนการทํางาน ดังนี้
1. ชุดโครงการกระบวนการผลิตทั่วไปปรับใหมีจุดเนนที่ mold&die สาเหตุเพราะเปนขอเรียกรอง
จากอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตเปลี่ยนจาก machining เปนการขึ้นรูปโดย mold และ die มากขึ้น
เนือ่ งจากวัสดุเปลีย่ นไป เชน ใชโพลิเมอรมากขึน้ หรือแมแตโลหะก็ใชกระบวนการของ mole และ die มากขึ้น
ประกอบกับมีวิศวกรจบใหมที่เรียนศาสตรชั้นสูงเกี่ยวกับ mole และ die มากขึ้น เชน finite element
analysis และ CFD
2. ชุดโครงการ SMEs ไดเนนใน 4 อุตสาหกรรม คือ ขาวและแปง ผักและผลไม นมและผลิตภัณฑนม
และอาหารทะเล เพราะตองการใหมีจุดเนนที่ตอจาก-ภาคการผลิต (ฝาย 2) ประกอบกับยุทธศาสตรของฝาย
อุตสาหกรรม คือ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหลงสูระดับรากหญา
3. ไดเริม่ พัฒนาโครงการทีเ่ ปน Sector เฉพาะแตมขี นาดใหญ เชน ยางพารา พลังงานและอุตสาห
กรรมความมัน่ คงของประเทศ เหตุเพราะยางพารามีศกั ยภาพสูงมาก เนือ่ งจากละเลยการวิจยั ในอุตสาหกรรมมา
นาน พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สวนอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเปน
การเปดความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย และกระทรวงกลาโหม เพื่อลดการพึ่งพาตางประเทศ และเนื่อง
จากมี user ชัดเจน กําลังพลจํานวนมากมีคุณภาพ มีความพรอม จึงเปนโอกาสรวมพัฒนาระบบบริหารจัด
การงานวิจัยไปดวยกัน และเปนโอกาสแกวิศวกรจบใหมจํานวนมากใหมีเวทีวิจัยขั้นสูง ที่สามารถประยุกตใช
งานได
ในระยะ 2 ปขา งหนางานใหมเหลานีจ้ ะคงอยูแ ละคงพัฒนารูปแบบไปมากขึน้ เชน ขนาดใหญขนึ้ จน
เปนลักษณะเครือขายชุดโครงการ (มีหลายชุดโครงการภายใตคาํ หลักเดียวกัน) สําหรับมาตรการใหม ๆ ที่จะนํา
มาใชในอีก 2 ปขางหนามีดังนี้
1. สนับสนุน Directed basic research ของชุดโครงการมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหอุตสาหกรรมของชุด
โครงการนั้นทําวิจัยเชิงรุก โครงการที่มีโอกาสทําวิจัยพื้นฐาน คือ ยางพารา และอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ
2. มาตรการตอยอดเทคโนโลยีจะถูกใชมากขึ้น ไดแก การกําหนดให Patent review ใหขอเสนอ
โครงการ โดยความชวยเหลือของ patent search station ที่จะจัดตั้ง
3. มาตรการใหเกิดสํานึกวาเทคโนโลยีตอ งเกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยและบริษทั กลาวคือฝายอุตสาหกรรมจะ
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการคนและวิเคราะหสิทธิบัตรแกบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ
หนวยวิจัยของเอกชน
4. มาตรการเสริมความเขมแข็งดานวิจัยของเอกชนดวยโครงการ Firm-based Grant (FBG) ซึ่ง
อยูบนหลักการใหทรัพยากรวิจัยถูกจัดการโดย user เพื่อใหมีอํานาจตอรองกับมหาวิทยาลัยไดโดยตรง
โดยในปแรกจะเปนการเสริมความเขมแข็งทักษะการบริหารจัดการงานวิจัยใหแกผูประกอบการ โครงการทุน
FBG นี้จะเปนโครงการที่ตั้งเปาสูนวัตกรรม (ไมใชงานเชิงรับหรืองานแกปญหา)

  

5. มาตรการปรับปรุงเกณฑทรัพยสินทางปญญาใหเขาสู “ระบบบริษัท” ที่ดี เพื่อสงเสริมระบบวิจัย
ในอุตสาหกรรม
6. มาตรการผอนคลายเกณฑทรัพยสนิ ทางปญญาใหแกโครงการทีเ่ ปนประโยชนแก User ระดับฐานราก
และจะเพิ่มสัดสวนการสนับสนุนมากขึ้น
7. มาตรการสนับสนุนการศึกษาในโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (IRPUS) เพื่อสรางกําลังคนให
อุตสาหกรรม และสรางผูประกอบการรุนใหม โดยจะขยายโครงการไปสูอุตสาหกรรมเฉพาะมากขึ้น เชน
ยางพารา
8. มาตรการพัฒนาผูประสานงานวิจัยจากภาคเอกชน เพื่อใหตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรมรวม
ประสานงาน และบริหารงานวิจัย โดยหวังวาในอนาคตการวิจัยจะทําในลักษณะ Consortium เพื่อลดตนทุน
ของแตละรายลง
9. มาตรการพัฒนาผูประสานงานวิจัยจากภาคเอกชน เพื่อใหตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรมมารวม
ประสานงาน และบริหารงานวิจัย โดยหวังวาในอนาคตการวิจัยจะทําในลักษณะ Consortium เพื่อลดตนทุน
ของแตละรายลง
10. มาตรการสรางความรวมือผานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยจะใหสภาอุตสาหกรรมเปน
ชองทางถายทอดทรัพยสินทางปญญาใหใชในวงกวาง รวมทั้งเปนผูปอนโจทยในลักษณะ Consortium
โดย สกว. จะเพิม่ ทักษะการเตรียมขอเสนอโครงการใหกบั ภาคเอกชน (ผานกลไกของสภาฯ)
11. มาตรการขยายภาคีวิจัยดานวิทยาลัยเทคนิค และสถาบันราชมงคลตาง ๆ เพื่อทํางาน
Development และใหมหาวิทยาลัยเนนการทําวิจัยเชิงรุก และนวัตกรรมมากขึ้น

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
สวนใหญจะเปนผูใชผลงานวิจัยหรือองคกรที่เปนตัวแทนกลุมที่สนใจงานวิจัย ไดแก สํานักงานวิจัย
และพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ.กห.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) สมาคมของอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ (ยางพารา อัญมณี ฯลฯ) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สํานักงานกองทุน
การทําสวนยาง (สวย.) เปนตน ความสัมพันธจะเปนการรวมพัฒนาโจทย และในอนาคตจะขยายไปสูการ
รวมติดตามงานและเผยแพรดวย

  

 งานวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ก. ความหมาย และเปาหมายของงานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา คือ งานวิจัยที่มุงเนนนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดโดยตรง ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยไมมุงหวังที่ผลงานตีพิมพ ดังนั้นนักวิจัยควรทํางานวิจัยตามความตองการของผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย ไดแก กลุมนักอุตสาหกรรม เกษตรกร ผูแปรรูป ชุมชน ฯลฯ โดยมีตัวอยางโครงการ
ที่มีลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา ดังนี้ เชน การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตวแนวทาง
การปฏิรปู ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย การกระจายอํานาจทางการคลัง เครือ่ งคัดขนาดขาวโพดฝกออน
ดวยกระบวนการภาพถาย เปนตน
เปาหมายหลักของงานวิจัยและพัฒนา คือ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการ แกปญหาใน
กระบวนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรม หรือสังคม ฯลฯ ดังนั้น การวัดความสําเร็จของโครงการวิจัย
และพัฒนา จึงวัดทีค่ วามสําเร็จจากการทีผ่ ลงานนัน้ ๆ ถูกนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงนโยบาย
หรือในเชิงสาธารณะ
เมื่อเปนเชนนี้การกําหนดกิจกรรมเพื่อนําไปสูการใชประโยชนของโครงการไวในขอเสนอ โครงการ
จึงเปนเรือ่ งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีของโครงการทีด่ าํ เนินการคอนขางใกล ปลายทาง อยางไรก็ตาม
มีบางโครงการที่จําเปนตองมีการศึกษาตั้งแตเบื้องตน และตองมีการศึกษาอีกหลายขั้นตอน กอนที่จะ
สามารถนําไปใชประโยชนได ในกรณีเชนนี้ การเขียนเปาหมายสุดทายของโครงการนั้นไวในขอเสนอ
โครงการจึงเปนเรื่องจําเปน เพื่อใหไดทราบวาเมื่อโครงการนั้นสิ้นสุดจริงๆ แลวจะสามารถนําไปสูการใช
ประโยชนอยางไรไดบาง

ข. รูปแบบของงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบของงานวิจยั และพัฒนา แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ โดยแตละประเภทมีธรรมชาติและ เปาหมายที่
แตกตางกัน ดังนั้นการพัฒนาโจทยวิจัยของงานทั้ง 4 ลักษณะนี้จึงแตกตางกัน คือ
1. งานวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา เปนการวิจัยที่มีการตั้งโจทยการวิจัยเพื่อแกปญหาใหแกผู
ใชประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง ดังนั้นประเด็นวิจัยจึงถูกตั้งขึ้นตามความตองการของผูใช ขอมูลและ
ดําเนินการวิจัยโดยนักวิจัย กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยมักเปนแบบระดมความคิดโดยใหผูที่เกี่ยวของใน
ดานตางๆ ไดมีสวนรวม ทั้งในสวนของผูใชขอมูล ผูประกอบการ นักวิจัย และผูที่ไดรับผลกระทบ (เชน อาจ
ใชวิธีการระดมความคิดแบบ ZOPP หรือ Objective Oriented Project Planning) เมื่อไดกรอบการวิจัยแลว
จึงประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยไดยื่นขอเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบที่ไดระบุไวแลว โดยในขั้นแรกแนะนํา
ใหเสนอเปนเอกสารเชิงหลักการกอน เมื่อไดปรับแตงแนวคิดไดตรงกันแลว จึงพัฒนาไปสูการเขียนขอเสนอ

  

โครงการฉบับเต็มตอไป ประเด็นวิจัยสําหรับโครงการประเภทนี้คือปญหาที่เกิดขึ้นเปนปจจุบันของเรื่องนั้นๆ
และการวิจัยดังกลาวจะนําไปสูการแกปญหานั้นตอไป
2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว เปนงานวิจัยที่เตรียมความ
พรอมสําหรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยปญหาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นการกําหนด
กรอบการวิจัยหรือตั้งโจทยวิจัย จะตองอาศัยความสามารถในการวิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของอยางมาก
โจทยการวิจัยอาจมาจากนักวิจัยหรือผูที่เกี่ยวของหรือจากการระดมความคิดก็ได แตอยางไรก็ตาม ตองมี
หลักฐานยืนยันแนวคิดนั้นๆ อยางชัดเจนและรัดกุมวามีโอกาสเปนไปไดสูงที่เรื่องดังกลาวจะเปนปญหา
สําคัญในอนาคตทั้งระยะใกลและไกล
3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางนวัตกรรม หรือ เปนการวิจัยเพื่อใหไดทางเลือกใหม
ในการพัฒนา โจทยของงานวิจัยประเภทนี้มักถูกกําหนดโดยนักวิจัย หรือผูที่เชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ
การพัฒนาโครงการประเภทนี้ จําเปนตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดอยางชัดเจน รวมทั้งตองชี้ใหเห็นความ
สําคัญและความเปนไปไดในเรื่องที่จะวิจัยอยางชัดเจน นอกจากนี้ตองมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ขยายผลงานวิจัยดังกลาวออกสูการใชประโยชนในแงมุมตาง ๆ ดวย
4. งานขยายผลการวิจัย เปนกระบวนการจัดการปลายทางเพื่อหาขอมูลบางประการหรือ
สนับสนุนกิจกรรมบางอยางเพื่อใหผลงานที่ไดจากการวิจัย ไดถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายอยาง
แทจริง ลักษณะงานประเภทนี้อาจไมใชงานวิจัยอยางแทจริงตามความเขาใจของบุคคลทั่วไป อยางไรก็ตาม
บางกรณีการดําเนินงานเชนนี้อาจมีความจําเปนในการผลักดันใหผลงานถูกนําไปใชประโยชนไดอยางจริงจัง

รูปแบบการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
สกว. สนับสนุนการโครงการวิจัยและพัฒนาใน 3 รูปแบบ กลาวคือ
1. ชุดโครงการวิจยั เปนกลุม ของโครงการวิจยั ทีม่ เี ปาหมายรวมอยางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการสนับสนุนโครงการยอยหลาย ๆ โครงการ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายใหญอนั เดียวกัน โดยทัว่ ไปในแตละ
ชุดโครงการควรมีโครงการยอยไมเกิน 8-10 โครงการ โดยมีระยะเวลาทีค่ อ นขางแนนอน และยาวนานเพียง
พอทีจ่ ะดําเนินไปสูเ ปาหมายนัน้ ได การดําเนินงานของชุดโครงการอยูภ ายใตการดูแลของ “ผูป ระสานงาน”
ซึ่งการกําหนดโจทยวิจัยและการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปสูเปาหมายนัน้ เปนบทบาทของผูป ระสานงาน
ชุดโครงการนัน้ ผูป ระสานงานแตละทานอาจทําหนาทีเ่ ปนผูป ระสานงานมากกวา 1 ชุดโครงการได โดย
ชุดโครงการเหลานี้จะอยูภายใตกลุมโครงการเดียวกัน

  

ความหมายของผูประสานงานชุดโครงการ (ตามเกณฑ สกว.) คือ เปนผูที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก สกว. เพื่อชวยในการพัฒนากรอบการวิจัยในแตละดาน รวมทั้งประสานงานระหวางนักวิจัยกับ สกว.
เพื่อรวมกันพัฒนาขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ติดตามผลการดําเนินโครงการ รวมทั้งใหขอเสนอแนะและ
ชวยเหลือนักวิจัยในดานตางๆ โดยทั่วไปแลวผูประสานงานมักเคยเปน นักวิจัยที่ประสบความสําเร็จสูงมา
แลว จึงมีความสามารถในการพัฒนาโครงการไดเปนอยางดี ดังนั้นผูประสานงานจะเปนผูที่ใหความชวย
เหลือนักวิจัยในการพัฒนาโครงการหรือดําเนินกิจกรรมของโครงการ การติดตอสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
วิจัย นักวิจัยสามารถติดตอผานผูประสานงานได โดยตรง
2. โครงการวิจยั ยอยภายใตชดุ โครงการ โดยเปนโครงการวิจยั ยอยในชุดโครงการวิจยั ทีส่ ามารถ
ดําเนินการไดเสร็จสิ้นในตัวภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้มีเปาหมายใหญรวมกันกับโครงการอื่นๆ ที่อยูภายใต
ชุดโครงการเดียวกัน ผูที่รับผิดชอบแตละโครงการวิจัยนั้น เรียกวา “หัวหนาโครงการ” ซึ่งจะตองทํางาน
ประสานกับผูประสานงานและหัวหนาโครงการอื่นๆ อยางใกลชิด ดังนั้น หัวหนาทีมนักวิจัยที่เสนอรับทุน
จาก สกว. จะทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการ
3. โครงการวิจัยเดี่ยว โดยเปนโครงการวิจัยที่มีโจทยวิจัยเฉพาะของตนที่สอดคลองกับภารกิจของ
ฝายสนับสนุนการวิจัย สามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นในตัวภายในเวลาที่กําหนดผูท รี่ บั ผิดชอบโครงการวิจัย
ลักษณะนี้ เรียกวา “หัวหนาโครงการ” ซึ่งจะตองทํางานประสานโดยตรงกับฝายสนับสนุการวิจัยที่โครงการ
สังกัด ดังนั้น หัวหนาทีมนักวิจัยที่เสนอรับทุนจาก สกว. จะทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการ

  

ขั้นตอนการพัฒนาและ พิจารณาขอเสนอโครงการ
เอกสารเชิงหลักการ
↓

ขอเสนอโครงการ
(Full proposal)
↓

สงที่

1. สกว. (กรณีไมเขาขายชุดโครงการ)
2. ผูประสานงาน (กรณีที่อยูในกรอบงาน
ของผูประสานงาน

เมือ่ ตกลงเห็นชอบในหลักการ สกว. หรือผูป ระสานงาน
จะเชิญเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อจดทํา
สัญญารับทุน

ขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ)
↓
จัดทําสัญญารับทุน
ภาพที่ 1 Flow ของขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ

  

รูปแบบการเขียนเอกสารเชิงหลักการ
________________________________________________________________________________
 ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………
 ชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการ พรอมหนวยงานสังกัด และที่อยู
ชื่อ-สกุล………………………….………………………………………………….…………………
หนวยงาน ……………………………………….……………………………………………………
ที่อยู …………………………………………………………….………………..……………………
โทรศัพท/โทรสาร ……………………………………………………………..………………………
E-mail address ………………………………………………………………………..……………
• ระยะเวลาดําเนินการ …………………. เดือน


ปญหาที่ทําวิจัยและความสําคัญของปญหา
…………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………



วัตถุประสงค
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

  





ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ)
………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
ผลที่คาดวาจะได
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………



ความสอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตรของฝายที่เสนอขอรับทุน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
เสนอตอ สกว. เมื่อวันที่ ………………………………………….

  

รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงการ
(หนาปกขอเสนอโครงการ )
เสนอตอ สกว. ฝาย………………………………..

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………….……………………………………………………
คําสําคัญ ……………………………..………………..…………………………………………….
keywords ……………………………………..………………..……………………………………


ชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงานสังกัด ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………..………………………………
ชื่อ-สกุล………(ภาษาอังกฤษ)……………………..………………………………………………..
คุณวุฒิ………………………………………………….………………………..……………………
ตําแหนง (ทางวิชาการ/ราชการ)…………………………..…………………………………………
หนวยงาน …………………………………………………ภาควิชา…………………………..……
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………..……
โทรศัพท/โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………….…
ลงนาม (ลายเซ็น) ……………………………………………………………………………………

 ชื่อและสถานที่ติดตอของนักวิจัย หนวยงานสังกัด ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ email
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………..……
ชื่อ-สกุล………(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………
คุณวุฒิ…………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง (ทางวิชาการ/ราชการ)……………………………………………………………..………
หนวยงาน …………………………………………………………ภาควิชา………………………..
ที่อยู …………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………….…
ลงนาม (ลายเซ็น) ………………………………………………………………………………….…

  



ชื่อและสถานที่ติดตอของผูบังคับบัญชาของหนวยงานของหัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………………
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………….
หนวยงาน ………………………………………………… ภาควิชา………………………….…
ที่อยู …………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท/โทรสาร ………………………………………………………………………………….…



ไดเสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีสวนเหมือนกับเรื่องนี้บางสวนเพื่อขอทุนตอแหลงอื่นที่ใดบาง
R ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
R เสนอตอ ………………………………………………………………………………………….
R ชื่อโครงการที่เสนอ ………………………………………………………………………………
R กําหนดทราบผล (หรือสถานภาพเทาที่ทราบ) ………………………………………………..



งบประมาณทั้งโครงการ …………………………บาท
จาก สกว. …………………………………………บาท
จากหนวยงานรวมโครงการ ………………………บาท



ระยะเวลาดําเนินงาน ……………………เดือน
เสนอตอ สกว. เมื่อวันที่………………………………………….
ลงนาม ……………………………………….. ผูเสนอโครงการ

  

รายละเอียดของขอเสนอโครงการ
1.

2.

3.

4.

บทสรุปยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ความยาวประมาณ 10- 15 บรรทัด
……………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………..…
ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง (ในกรณีที่เปนโครงการหนึ่งภายใตชุดโครงการของ สกว.
ควรระบุความสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของชุดโครงการดวย ) นอกจากนีค้ วรระบุ
ผลงานทีผ่ อู นื่ ไดทาํ มาแลว ซึง่ เปนพืน้ ฐานของแนวคิดหรือการทําวิจยั เรือ่ งดังกลาว
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงคของการวิจัย
…(การเขียนวัตถุประสงค ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง และเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดําเนิน
การ เพื่อใหสามารถใชวัตถุประสงคเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการได)………………………
…………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ
4.1 แผนกิจกรรมหลักที่สอดคลองกับวัตถุประสงค รวมทั้งผลลัพธ (Output) ที่คาดวาจะไดรับ

ตัวอยาง
วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ
1. เพื่อใหไดฐาน 1.1 รวบรวมขอมูล 1.1.1 รวมรวมลาย ม.ค. 45 – มี.ค. 45
ขอมูลลายทอ ชุดสี ลายทอ และชุดสี ทอในจังหวัด
ที่ ใ ช ใ นลายทอใน ในภาคอีสาน
ขอนแกน…….
ภาคอีสาน
1.1.2 รวบรวม
ม.ค. 45 – มี.ค. 45
ขอมูลชุดสีใน
จังหวัดหนองคาย

จํานวน
วันที่ใช
10

ผูร บั
ผิดชอบ
ดร. วิจัย

10

ดร. วิจัย

1.2 จัดสรางฐาน ก.พ. 45 – ก.ค. 45
20
อ. สังเคราะห
ขอมูล และวิธีการ
จัดเก็บ
หมายเหตุ จํานวนวันทีใ่ ชเปนการคาดการณจาํ นวนเวลาทีจ่ ะตองดําเนินการจริง โดยเทียบ 1 วันเทากับ 8 ชั่วโมง

  

5.

ผลที่คาดวาจะไดรับในแตละชวงระยะเวลา (แบงเปนราย 6 เดือน)
เดือนที่
6 เดือนที่ 1

กิจกรรม (activities)
ผลงานที่คาดวาจะไดรับ (outputs)
1. รวบรวมขอมูลลายทอ และชุดสี 1. ไดขอ มูลลายทอ และชุดสีในภาคอีสาน
ในภาคอีสาน
2. ไดรูปแบบและฐานขอมูลในเบื้องตน
2. ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล

6 เดือนที่ 2

1. ดํ า เนิ น การจั ด สร า งฐานข อ มู ล 1. ไดฐานขอมูลที่สมบูรณ และวิธีการจัด
(ต อ ) และหาวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ที่
เก็บที่เหมาะสม เพื่อใชในการเผยแพร
เหมาะสม

6.

แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสมมุติฐานการวิจัย พื้นที่ที่ศึกษา และวิธี
การวางแผนการดําเนินงานรวมทัง้ วิธดี าํ เนินการวิจยั (Research Methodology) วิธกี ารเก็บขอมูล ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………

7.

ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้นที่เปนรูปธรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8.

กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………

  

9.

งบประมาณของโครงการ สกว. แบงงบประมาณออกเปนหมวดใหญ ๆ ดังนี้ คือ
8.1 คาตอบแทนนักวิจัย (ตามเกณฑของ สกว.)
8.2 คาจาง
8.3 คาใชสอย
8.4 คาวัสดุ
8.5 คาครุภัณฑ
8.6 คาใชจายอื่น ๆ

ตัวอยาง การเขียนแผนวิเคราะหงบประมาณ ซึ่งควรมีความสอดคลองกับกับแผนกิจกรรมใน ขอ 4 และ 5
ในการวิเคราะหงบประมาณการดําเนินงานวิจัย ทานควรใชกิจกรรมเปนตัวตั้ง
(กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง)
กิจกรรม
1. เก็บขอมูลภาคสนาม 3 ครั้ง
2. คาจางเหมาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร

งบประมาณ*จํานวนวนเดือน/วัน
20,000 บาท * 3 ครั้ง
50,000

จํานวนเงิน
60,000
50,000

  

10.

แผนการใชงบประมาณ ใหกําหนดเปนราย 6 เดือน (ทั้งนี้จํานวนงวดจะปรับเปลี่ยนตามระยะเวลา
โครงการ) โดยสอดคลองกับกิจกรรมที่ระบุไวในขอ 4 และ 5

รายการ
1. หมวดคาตอบแทน
1.1 รศ.ดร. วิจัย เชิงพัฒนา
1.2 อ. สังเคราะห วิจัยยั่งยืน
2. หมวดคาจาง
2.1 ผูชวยนักวิจัยระดับปริญญาตรี
3. หมวดคาใชสอย
3.1 คาเดินทาง ที่พัก
3.2 คาจางเหมาเตรียมแปลงเพาะปลูก
4. คาวัสดุ
4.1 สารเคมี
4.2 วัสดุสํานักงาน
5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่อง…….
6. คาใชจายอื่นๆ (ถามี)
6.1 จั ด ประชุ ม เสนอผลงานวิ จั ย ต อ
สาธารณะ (ถามี)

เดือนละ
1,000
600
เดือนละ
6,360

6 เดือนที่ 1

6 เดือนที่ 2

รวม

6,000
3,600

6,000
3,600

12,000
7,200

38,160

38,160

76,320

5,000
2,000

5,000
2,000

10,000
4,000

5,000
1,000

3,000
1,000

8,000
2,000

50,000

0

50,000

0

20,000

20,000

  

ประวัติบุคคล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………..…………………..
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………….…..……………….
เพศ………………………………………………… วันเดือนปเกิด…………………..………………………
ตําแหนงปจจุบัน (อาจารย, ผศ., รศ., ศ., ตําแหนงทางราชการ)……………………………………………….
สถานที่ติดตอ (ที่ทํางาน)…………………………………………………………….……..…………………….
โทรศัพท/โทรสาร………………………………………………………………………..………………………..
E-mail – address…………………………………………………………………………………………………
ที่อยู (ที่บาน)…………………………………………………………………………………..………………….
โทรศัพท/โทรสาร…………………………………………………………………………….……………………
เงินเดือนปจจุบัน ……………………………………………………………………….……….………………..
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบัน)
……………………………………………………………………………………………….……………………
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
………………………………………………………………………………………………………….…………
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
…………………………………………………………………………………….………………………ผลงาน
อื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
………………………………………………………………………………..…………………………รางวัลผล
งานวิจัยที่เคยไดรับ
………………………………………………………………………………..……………………………………
จ. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (สามารถตอบไดมากวา 1 สาขา)
…………………………………………………………………………………………………………ฉ. ภาระงาน
ในปจจุบัน
1. งานประจํา
…………………………………………………………………………..……………………………….
2. งานวิจัยที่รับผิดชอบในปจจุบัน
……………………………………………………………………………..……………………………
…………

  

รายละเอียดของสวนตางๆ ในขอเสนอโครงการ
ความสัมพันธระหวางชื่อเรื่องถึงงบประมาณ
ความสัมพันธตอเนื่องตั้งแต ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค หรือ เปาหมาย กิจกรรมตาง ๆ ลงไปถึง
งบประมาณ เปนสิ่งที่นักวิจัยตองคํานึงถึงเปนอยางมาก นอกจากนี้หัวหนาโครงการยังตองมองไกลไปถึง
ความสัมพันธของงานวิจยั ชิน้ นัน้ ทีม่ ตี อ เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมของชุดโครงการรวมทัง้ มองยุทธศาสตร
ของประเทศ หากจะเขียนเปนแผนภูมิความสัมพันธดังกลาวจะไดดังนี้

Project Title
Objective 1

Objective 2

Indicator

ภาพที่ 2

Activity 1.1

Activity 1.2

Budget

Budget

Flow of project title to activities

  

วัตถุประสงค (Objective)
วัตถุประสงคคือสิ่งที่บอกใหทราบวาโครงการดังกลาวจะดําเนินการอะไร เพื่อใหบรรลุถึง วิสัยทัศน
ที่กําหนดไว การกําหนดวัตถุประสงค การเขียนวัตถุประสงคสามารถเขียนไดในลักษณะของประโยคใน
เชิงนามธรรมหรือเปนลักษณะในเชิงคุณภาพ (qualitative) ไมใชเชิงปริมาณ (quantitative) เปนการบอกให
เห็นภาพกวางวา โครงการดังกลาวจะดําเนินการอะไรในชวงเวลาหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงค ไมจําเปนตอง
มีหลายขอ แตวาวัตถุประสงคที่เขียนไวนั้น สามารถทําไดจริงและบรรลุผลสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น

⇒ คําแนะนําในการเขียนวัตถุประสงค
วิธีการเขียนวัตถุประสงคที่ดี คือ ไมกวางหรือแคบเกินไป นอกจากนี้วัตถุประสงค ดังกลาวตอง
สามารถบรรลุไดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนั้นๆ ภายในเวลาที่กําหนด ขอความในวัตถุประสงคจะตองกระชับ
และสามารถวัดผลหรือประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม การเขียนวัตถุประสงค ไมจําเปนตองมีหลายขอ
แตเมื่อเขียนวัตถุประสงคแตละขอแลว จะตองมีกิจกรรมตางๆ มารองรับเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอนั้น
ตัวอยางการเขียน วัตถุประสงคมีดังนี้
ตารางที่1ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคทชี่ ดั เจน และมีตวั ชีว้ ดั หรือเปาหมายเชิงปริมาณกํากับ
ตัวอยางวัตถุประสงค

เหตุผล

เพื่อพัฒนาเครื่องตัดแตงกิ่งไมชนิดที่สามารถเลือก
ตัดได โดยเครื่องดังกลาวสามารถตัดกิ่งขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 1-10 เซนติเมตรได และสามารถตัด
แตงกิ่งในระดับความสูงจากพื้นดิน 5-6 เมตร ได
โดยใชคนปฏิบัติงาน 1-2 คน

มีการระบุคุณสมบัติและขอกําหนดของอุปกรณที่จะ
พัฒนาขึ้นมาอยางชัดเจน และอยูในวิสัยที่จะทําได
วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า วสามารถวั ด ได อ ย า งเป น
รูปธรรม

เพือ่ ใหไดหมูบ า นตัวอยางนํารองการถายทอดเทคโนโลยี มีการใหคํามั่นอยางชัดเจน (เพื่อใหได) รวมทั้งมีตัว
เพิ่มปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิสําหรับนักสงเสริม ชี้วดั ที่สามารถวัดปริมาณได ภายในเวลาที่กําหนด
ในพืน้ ทีท่ งุ กุลารองไห อยางนอย 2 หมูบ า น ภายใน
2 ป

  

ผลที่คาดวาจะไดรับ (Output)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายถึง สิ่งที่โครงการนั้นจะตองบรรลุความสําเร็จเมื่อการดําเนินงานเสร็จสิ้น
และเห็นเปนรูปธรรม เชน สามารถเพิ่มผลผลิตขาวใหไดไมนอยกวา 10% ภายใน 1 ป เปนตน หากเปนงาน
วิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งมีเปาหมายในการตีพิมพในวารสารวิชาการ ก็อาจกําหนดเปาหมายวา จะมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องภายใน 2 ป เปนตน

กิจกรรม (Activities)
กิจกรรม คือ การระบุสิ่งที่จะตองกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวกิจกรรม
อาจมีหลายกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพียงขอใดขอหนึ่ง และในทํานองเดียวกัน
กิจกรรมหนึ่งอาจทําใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคมากกวาหนึ่งไดเชนกัน ดังนั้นในการพิจารณา
กิจกรรมที่ตองดําเนินการนั้น หากไมสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่ง ก็หมายความวา
กิจกรรมนั้นๆ จําเปนตองถูกตัดออกไป และในทางตรงกันขามหาก กิจกรรมที่กําหนดไวแลวยังไมสามารถ
ทําใหบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคได ก็จําเปนตองเพิ่มกิจกรรมที่จําเปนเขาไปอีก เพื่อใหมีโอกาส
บรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ

รายละเอียดงบประมาณในหมวดตางๆ ตามเกณฑของ สกว.
1. คาตอบแทน หมายถึง คาตอบแทนที่ใหแกนักวิจัย (เปนไปตามเกณฑของ สกว.) การคํานวณจะ
อิงกับคุณวุฒิ ประสบการณ ลักษณะงานวิจัย บทบาทของนักวิจัย และภาระงาน ทั้งนี้ สกว. จะพิจารณา
ตามเอกสารรายละเอียดประวัติที่เสนอมายัง สกว.
2. คาจาง ไดแก คาจางเพื่อทํางานในสวนที่นักวิจัยไมควรเสียเวลาทําเอง เชน คาจาง เจาหนาที่
ธุรการและบัญชี (สนับสนุนใหจางแบบครึ่งเวลา โดยจางเจาหนาที่ประจําในหนวยงานสังกัด) คาจาง
นักศึกษาเก็บขอมูล คาจางผูชวยวิจัย เชน การออกภาคสนาม ชวยงานในหองปฏิบัติการ ติดตอสั่งซื้อวัสดุ
ลางเครื่องแกว เปนตน
อัตราคาจางผูชวยนักวิจัย (Full time) ไมมีประสบการณ
ปริญญาตรี-โท อัตราราชการ – อัตราราชการ + 30 เปอรเซ็นต
3. คาใชสอย หมายถึง คาใชจา ยในการดําเนินการวิจยั เชน คาจางทําอุปกรณ คาเดินทาง เบีย้ เลี้ยง
(หัวหนาโครงการ 400 บาท, นักวิจัย 200 บาท) ที่พัก คาสาธารณูปโภค คาทดลองดําเนินการผลิต
คาประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

  

4. คาวัสดุ หมายถึง คาใชจา ยจัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลือง เชน สารเคมี กระดาษ หมึกพิมพ เหล็ก ลวดเชื่อม
วัตถุดบิ ทดลองการผลิต ฯลฯ หากเปนวัสดุกอ สรางเครือ่ งจักรตนแบบทีจ่ ะกลายเปนทรัพยสนิ ใหแยกไวตา งหาก
5. คาครุภัณฑ (งวดพิเศษ ค.) ในกรณีที่เปนงานวิจัยที่ใชครุภัณฑพื้นฐานที่ควรมีอยูตามสถาบัน
ตางๆ สกว. จะไมสนับสนุนใหซื้อครุภัณฑ ยกเวนแตจําเปนจริงๆ เชน งานวิจัยตองใชครุภัณฑนั้นเปนเวลา
นาน ตอเนื่องกัน หรือหากใชบริการจากหนวยงานอื่นจะแพงกวาการจัดหาเอง ในกรณีที่เปนงานเนนพัฒนา
ที่จัดหาครุภัณฑมาประกอบ (เชน การสรางเครื่องจักร) นักวิจัยสามารถตั้ง งบประมาณครุภัณฑไดตาม
เหมาะสม และการเบิกจายงบประมาณคาครุภัณฑ นักวิจัยจะตองทําเรื่องเสนอขอมายัง สกว. พรอมใบเสนอ
ราคาของครุภัณฑอยางนอย 2 บริษัท ตอครุภัณฑ 1 ชิ้น กอนที่จะทําการจัดซื้อ
6. คาใชจายอื่น (งวดพิเศษ จ.) สกว. จัดไวสําหรับโครงการที่คาดวาจะมีการจัดประชุมหรือจัด
อบรม เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยจะตองเสนอรายละเอียดการจัดประชุมมายัง สกว. เพื่อขอความ
เห็นชอบ เพื่ออนุมัติเบิกจายเงินดังกลาวใหแกโครงการตอไป
7. คาเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของหนวยงานตนสังกัด (Overhead ของสถาบัน; งวด
พิเศษ ก. และ ข.) เงินในสวนนี้ สกว. จะเปนผูวิเคราะหใหแกหนวยงานตนสังกัด ตามเกณฑของ สกว. และ
จะระบุจํานวนเงินไวในสัญญา

  

 งานวิจัยเพื่อทองถิ่น การสรางพลังปญญาจากฐานราก
สกว. ไดจัดตั้งสํานักงานภาค (สกว.สํานักงานภาค) ที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนตุลาคม 2541
เพื่อเริ่มดําเนินการวิจัยแบบใหมที่เรียกวา “งานวิจัยเพื่อทองถิ่น” (Community-Based Research) โดย
มีเปาหมายอยูที่การทําใหชุมชนทองถิ่นไดเรียนรู และไดรับประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง เพื่อให
งานวิจัยมีสวนในการแกไขปญหาของชุมชน และกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมีแบบแผน
ในชุมชนทองถิ่น
ทั้งนี้มีเหตุผลที่สําคัญ กลาวคือ งานวิจัยที่มีอยูเดิมสวนใหญดําเนินการโดยนักวิชาการ ขาราชการ
หรือหนวยงานทองถิ่น ซึ่งเปนประเด็นหรือโจทยวิจัยที่เปนไปตามความสนใจของผูวิจัยเอง มุงผลในเชิงการ
สรางองคความรู หรือหาคําตอบทางทฤษฎี หรือเพื่อนําขอมูลไปประกอบการกําหนดนโยบายบางอยาง หรือ
แมแตในงานวิจัยที่คนภายนอกพยายามทําเพื่อชวยหาคําตอบ หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือหาทาง
แกปญหาใหกับชาวบาน ก็มักจะพบเสมอวา ไมสามารถแกไขปญหาใหกับ ชาวบานได เพราะนักวิจัยขาด
ความเขาใจ หรือบางครั้งงานวิจัยกลับกลายเปนการสรางปญหาใหกับชาวบานอีกดวย และในกระบวนการ
ทําวิจัยดังกลาว ชาวบานจะเปนเพียงผูถูกวิจัย ถูกถาม ถูกสังเกตเทานั้น

ภารกิจ
สนับสนุนงานวิจัยที่ใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวิจัยทุกขั้นตอน โดยใชกระบวนการวิจัย
ทีเ่ ปนเหตุเปนผล เปนระบบ มีการบันทึก วิเคราะหอยางเปนระเบียบ ผูไ ดรบั ทุนจะเปนชาวบาน กลุม ชาวบาน
องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานรัฐ หรือนักวิชาการ เนื้อเรื่องวิจัยจะเปนเรื่องใดก็ไดที่เปน
ความตองการของทองถิ่น โดย สกว. จะสนับสนุนทุนวิจัยและการจัดการ การเสริมความรูและทักษะ
การเชือ่ มโยงกับภายนอกชุมชนและกับระดับนโยบาย และการสรุปบทเรียนและถอดกระบวนการเรียนรู ทัง้ นี้
โดยยึดถือความเขาใจ ความตองการของชุมชนเปนที่ตั้งและสรางสะพานเชื่อมระหวางภูมิปญญาเดิมกับ
ความรูส มัยใหมดว ยการวิจยั โดยมี สํานักงาน สกว. ภาคอยูท ี่ จ.เชียงใหม และมีผปู ระสานงานอยูท วั่ ทุกภาค

ลักษณะโครงการ
1. เปนประเด็น หรือโจทย อะไรก็ไดที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือคนในทองถิ่นเห็นวามีความ
สําคัญ และอยากจะคนหาคําตอบรวมกัน คําวา “ชุมชน” ในที่นี้มีความหมายที่หลากหลาย หมายรวมถึง
กลุมคนในพื้นที่ที่มีความสัมพันธกันอยางเปนทางการ และไมเปนทางการที่มีเปาหมายหรือดําเนินกิจกรรม
บางอยาง เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน เชน กลุมแมบาน กลุมอนุรักษปา กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย
หนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชนผูประกอบการ ครู เด็กและเยาวชน คนชรา พระสงฆ รวมทั้งชนเผา
2. ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคนหาคําตอบรวมกัน เปนการเปดโอกาส และพื้นที่ให
ชุมชนหรือคนในทองถิ่นตองรวมคิด รวมทํารวมเรียนรูรวมวิเคราะห รวมตรวจสอบ และแปลความหมาย
รวมทั้งคาดวาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายหลังการดําเนินงานวิจัย ปจจุบันทีมวิจัยสวนใหญมักประกอบไป

  

ดวยคนนอกและคนในชุมชน มีบางโครงที่ชุมชนมีความพรอมสูง คนในชุมชนทําวิจัยเองแตยังมีนอย ซึ่งใน
อนาคต สกว.สํานักงานภาค หวังวาการวิจัยจะตองทําใหการมีสวนรวมของ ชุมชนเคลื่อนไปดานตาง ๆ
มากขึ้นเรื่อย ๆ หมายความวา “กระบวนการวิจัย” ตองเปดโอกาสใหชุมชนไดเรียนรูและเปนผูทํามากขึ้น
สวนการวิจัยที่คนนอกเขาไปทําใหทั้งหมด คนในชุมชนเปนเพียงผูใหขอมูล จะไมอยูในขายการสนับสนุน
ของ สกว. สํานักงานภาค
3. มีการดําเนินงาน รวบรวมขอมูล และทดลองปฏิบตั กิ าร นัน่ คือ มีการดําเนินงานใน 2 ระยะ
ระยะแรก วิจัยใหทราบสภาพที่เปนอยู ไดแก
• สภาพหรือบริบทชุมชน ภูมิปญญาในชุมชน
• สภาพของปญหานั้น
• ทราบสาเหตุ ปจจัย เงื่อนไขของปญหา
• เลือกทางเลือกในการแกไขปญหา
ระยะที่สอง เปนการทดลองทํา (วิจัยปฏิบัติการ) เพื่อแกปญหา และวิเคราะหสรุป
บทเรียน รวมทั้งสิ่งที่ไดเรียนรู
ระยะที่สาม เปนการเสนอทางเลือก รูปแบบ แผนพัฒนา ฯลฯ ของชุมชนทองถิ่น

รูปแบบการสนับสนุน
การวิจัยเพื่อทองถิ่น สามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (PAR)
เปนงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณแบบตามแนวความคิดการวิจัยเพื่อทองถิ่นทั้งในเชิงเนื้อหาและใน
เชิงกระบวนการ ภายใตหลักการที่วา “เปนปญหาของชาวบาน ชาวบานเปนทีมวิจัย และมีปฏิบัติการเพื่อ
แกปญหา” โดยใชระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 2 ป ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research: PAR) งานวิจัยแบบนี้มี 2 ลักษณะ กลาวคือ
1.1 การวิจัยที่เนนกระบวนการแกปญหาสังคม ในทุกประเด็นเปนการศึกษาในเชิงกระบวนการ
เคลือ่ นตัวของชุมชนทองถิน่ ในบริบทหนึง่ ๆ ตอการแกปญ
 หาตาง ๆ ทีช่ มุ ชนทองถิน่ รวมกันดําเนินการ ไดแก
ชุมชนกับการจัดการปญหาตาง ๆ การรวมกลุมหรือการสรางเครือขายปญหาหรือเครือขายอาชีพ การเรียนรู
และการศึกษาทางเลือก ซึ่งสามารถใชเกณฑการสนับสนุนตามปกติของ สกว.สํานักงานภาค ที่มีอยูแลว
1.2 การวิจัยที่เนนการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปจจัยตาง ๆ เปนการศึกษาเพื่อที่จะ
ทดลอง/ทดสอบทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อที่จะหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ คุมคาและคุมทุนที่
สุดของชุมชน โดยเนนการพึ่งตนเองของเปนหลัก ไดแก การทดลองปจจัยตาง ๆ ในการผลิต การแปรรูป
และการตลาด โดยเนนทางเลือกอาชีพเปนหลัก โดยพัฒนาเกณฑการสนับสนุนที่เหมาะสมกับแตละประเด็น
ที่ตองการทดลอง เงื่อนไขของแตละทองถิ่นและกลุมชาติพันธุ

  

2. การวิจัยทางเลือกใหมเพื่อทองถิ่น
เปนงานวิจัยเพื่อทองถิ่นรูปแบบใหมที่พัฒนามาจากแบบแรก เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
และสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและกลุมคนซึ่งมีหลากหลายระดับ หรือเพื่อใหทองถิ่นสามารถเลือก
ใชไดตามความเหมาะสม เปนการเริ่มตนทดลองทํางานวิจัยอยางงาย ๆ โดยใชระยะเวลาดําเนินการไมมาก
นักประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไมเกิน 1 ป มีหลายทางเลือก ดังนี้
2.1 การวิจัยเบื้องตน เปนกระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยและการรวบรวมความรู รวมถึงการ
เตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัยชาวบาน เพื่อวางแผนและแกปญหาในเบื้องตนหรือพัฒนาไปสูงานวิจัยเต็ม
รูปแบบตอไป เชน
- การสรุปถอดความรู จากงานพัฒนาในอดีตที่ทําสําเร็จมาแลวเพื่อการพัฒนาตอยอด
- การรวบรวมขอมูลความรูเพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนา
2.2 การวิจัยที่เนนการสรุปความรูและรวบรวมองคความรูจากการทํางานพัฒนาของชุมชน
เปนเรือ่ งทีช่ มุ ชนอยากรู อยากรวบรวมความรูข องตนเองและชุมชน รวมกันทํางานวิจยั โดยไมไดมงุ แกปญหา
ชุมชนมากนัก เชน
- การวิจัยเพื่อรวบรวมความรูภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน
- การศึกษารวบรวมความรูเกี่ยวกับประเพณี
- การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
2.3 การวิจยั เชิงความรวมมือ เปนการสนับสนุนการสรางความรูร ว มกับหนวยงานหรือภาคีอนื่ ๆ
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเพื่อชุมชนทองถิ่น และเปนความรวมมือทั้งในแงการมีเปาหมายเพื่อ
ทองถิ่นความรวมมือของคนหรือทีมงาน การสนับสนุนปจจัยและทุนดําเนินการรวมกันงานวิจัยลักษณะนี้จะ
มุงสรางวิธีการทํางานที่เปนทางเลือกใหมของภาคคีภายนอกรวมกับคน ทองถิ่นตอการพัฒนาและแกปญหา
ทองถิ่น เชน
- การสรางกลไกความรวมมือการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
- การสรางเครื่องมือ / ตัวชี้วัดการพัฒนาและการแกปญหาทองถิ่น
- การประเมินผลการทํางานพัฒนารวม
- การเชื่อมรอยประสานความรูระหวางหนวยงาน เปนตน
ทั้งนี้ การวิจัยทางเลือกใหมทั้งสามลักษณะ เปนการทําวิจัยในเบื้องตนเพื่อพัฒนาความพรอมของ
ประเด็นศึกษาหรือกลุมคน โดยคาดหวังวาจะนําไปสูการทําวิจัยแบบเต็มรูปแบบตอไป

  

 วิจัยเพื่อคืนความรูสูทองถิ่น
ความหมายของการคืนความรูสูทองถิ่น
งานวิจัยไมวาจะเปนรูปแบบหรือลักษณะใด ยอมมีเปาหมายหลักคือ การใชประโยชนและประโยชน
นัน้ ควรจะลงไปถึงชุมชนระดับทองถิน่ ทีเ่ ปนเจาของความรูน นั้ ดวย ความรูจ ะตองเกิดทีท่ อ งถิน่ และอยูท ที่ อ งถิ่น
กระบวนการคืนความรูส ทู อ งถิน่ เปนทัง้ การยืนยันความรูท มี่ อี ยูแ ลว หรือเปนการพัฒนาองคความรูข องทองถิ่น
ใหนําไปใชประโยชนไดตอไป การทําวิจัยจึงนาจะเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน และสามารถถายทอดหรือ
คืนความรูกลับสูเจาของพื้นที่ในระหวางการทํางานวิจัยดวย

แนวคิดสําคัญ
ในการลงพื้ น ที่ แ ล ว ทํ าวิ จั ย แม จ ะเป น งานวิ จั ย ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ คนท อ งถิ่ น เช น การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนักวิจัยและผูบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงผูประสานงานวิจัยดวย ควรมีการเตรียม
ความพรอมตั้งแตทําความเขาใจ ปรับวิธีคิด ทาทีและเปดใจที่จะเรียนรูรวมกัน แนวคิดสําคัญที่ควรจะ
พิจารณามีดังนี้
- คํานึงถึงบริบท
มองความสัมพันธทางสังคมจากดานของเงือ่ นไขแวดลอม ทัง้ ทางธรรมชาติ สังคมและ วัฒนธรรม
เพื่อที่จะไมดวนสรุปเปนลักษณะทั่วไปอยางสากล และคํานึงถึงความละเอียดออนเฉพาะของพื้นที่ ซึ่งมีการ
คลี่คลายทางประวัติศาสตรของตนเอง นอกจากนี้ก็ตองคํานึงถึงมิติทางดานวิถีการผลิต ซึ่งเปนการกอรูป
ความสัมพันธทางสังคมแบบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตออุดมการณและการจัดสรรอํานาจในสังคมรวมดวย
- ความคิดเชิงซอน
เปนหลักการ และกระบวนการคิดในการมองชุมชน โดยไมไดวางอยูบนการมองความสัมพันธ
ระนาบเดียวแบบเหตุและผล ที่เห็นวาปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยมีอิทธิพลทําใหเกิดผลหนึ่ง หรือหลายอยาง
หากแตเนนการมองความสัมพันธตางระดับตางมิติ เชน ทั้งดานกวาง และดานลึก ภายในและภายนอก
ระยะสั้นและระยะยาว
- เขาใจวัฒนธรรมชุมชน
เปนสิ่งแรกที่นักวิจัยควรจะคํานึงถึง เปนสวนหนึ่งของการเตรียมตัว เตรียมขอมูลที่จําเปนใน
การทําวิจัยพื้นที่ ทั้งนี้เพราะนักวิจัยเติบโตและถูกขัดเกลาในสังคมที่มีมาตรฐานทาง วัฒนธรรมเฉพาะ ซึ่ง
ตางไปจากสังคมทองถิ่นอื่น ๆ จึงจําเปนที่จะตองระวังการตัดสินและมองสิ่งตาง ๆ ดวยแบบแผนเฉพาะของ
ตัวเอง การเขาไปสูพื้นที่ที่นักวิจัยไมคุนเคย จึงตองพยายามเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในบริษัทของวัฒนธรรม
โดยตองคํานึงถึงคานิยมระบบคิด วิถีชีวิต และทางเลือกของทองถิ่น เนื่องจากความรูที่ไดจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

  

- สรางกลไกประสานสัมพันธ
ระหวางนักวิจัย และชาวบานจากพื้นฐานความตองการของทองถิ่น ตั้งแตการสรางความรู
ถายทอดความรู และสงเสริมใหเกิดการขยายผล
- การวิจัยแบบเครือขาย
จะมีนยั ของการพัฒนานักวิจยั แฝงอยูด ว ย เปนการระดมความรูข องคนทีอ่ ยูใ นสาขาอาชีพตาง ๆ
มารวมทีมเปนเครือจายการวิจัย โดยมีเปาหมายรวมกัน ทีมนักวิจัยจะไดรวมเรียนรู ถายทอดความรู และ
สงเสริมใหเกิดการขยายผล
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)
เปนการวิจัยที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน รวมศึกษาปญหา รวมวิเคราะห วางแผน และ
ดําเนินการวิจัยเพื่อตัดสินใจแกปญหา กําหนดความตองการของตนเอง นักวิจัยตองเขาไปรวมทํางานอยูใน
ชุมชน เนนการสังเกตสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะอยางลึกซึ้ง หัวใจสําคัญคือการมีสวนรวมของชุมชน
- ศึกษาแบบเปนสหวิทยาการ
โดยผสมผสานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหเห็นภาพชุมชนอยางรอบดาน และ
ประสานกับภูมิปญญาความรูในทองถิ่น
- คืนความรูสูทองถิ่น
ฐานคิดก็คือความรูที่เกิดจากทองถิ่นตองสรางประโยชนใหกับคนทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนการ
ยืนยันความรูที่มีอยูแลว รูในสิ่งที่ยังไมรู และรูเพิ่มจากสิ่งที่รูอยูแลว หรือเปนการพัฒนาจากฐานความรูเดิม
ของชาวบาน
จากแนวคิดดังกลาว จึงมีแนวปฏิบัติสําหรับนักวิจัย โดยการศึกษาและทําความเขาใจชุมชน
ทั้งดานวัฒนธรรมชุมชน มีการผสมผสานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อเห็นภาพชุมชนอยางรอบดาน
และในดานการจัดการ ก็เปนกลไกประสานสัมพันธระหวางนักวิจัยกับชาวบานจากความตองการของทองถิ่น
เปนกระบวนการตอเนื่อง ตั้งแตการสรางความรู การถายทอดความรู การสงเสริมใหเกิดการขยายผล

  

 กลุม งานวิจยั เพือ่ เสริมสรางสุนทรีย ศิลธรรม สัจธรรม และเครือ่ งมือ
ในการคนหาคุณคาและความหมายของความเปนมนุษย
แนวคิด
สนับสนุนการวิจัยเพื่อคนหาความงาม ความดี และความจริงในการมีชีวิตอยูของมนุษย ทั้งนี้โดย
ความเชือ่ วาเปาหมายของการมีชวี ติ อยูข องมนุษย มิไดเปนไปเพือ่ ความอยูร อดอยางมัน่ คง ทามกลางทรัพยสิน
ความมั่นคั่ง และสิ่งผลิตที่อํานวยความสะดวกสบายแกชีวิตเทานั้น แตมนุษยมีความปติยินดีในกุสุมรส
ตองการสรางสรรคสิ่งที่ละเมียดละไม ตองการความเยื่อใยหวงหาอาทร และแสวงหาความหมายที่สูงสง รวม
ทั้งตองการเครื่องมือในการไตรตรอง คนหาคุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู

ยุทธศาสตรการทํางาน
1. สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ เกิ ด การสร า งสรรค ใ หม ที่ ส ามารถนําคลั ง ทางสุ น ทรี ย ทั้ ง ทางด าน
วรรณศิลป คีตศิลป นาฏศิลป และอื่น ๆ ที่สั่งสมมาในอดีต มาทําความเขาใจอยางลุมลึกและใชสรางใหมให
เกิดผลงานที่สามารถเชื่อมโยง สื่อสารและสนองรับ กับปญหาการมีชีวิตอยูของคนในสังคมรวมสมัย
2. ทําความเขาใจกับประเด็นปญหาของโลกปจจุบัน จากมุมมองของงานทางมนุษยศาสตร หรือ
ดวยมิติทางมนุษยศาสตร
3. นําผลงานสรางสรรค เชน วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ชิ้นสําคัญของโลก และของวัฒนธรรม
เพื่อนบาน รวมทั้งของไทยฉบับหลวงและฉบับพื้นบาน ทั้งที่เปนงานคลาสสิก อมตะและงานรวมสมัย มาให
เปนที่รูจักกวางขวางในสังคมไทยดวยการแปล หรือการนําเสนอในรูปแบบที่รับไดงาย สะดวก แคไมตื้นเขิน
สําหรับเยาวชน และสาธารณชน

สถานภาพปจจุบัน
อยูในระหวางหารือเพื่อหากลุมคนที่สนใจ และหารูปแบบของการวิจัยที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะและ
เอื้อตองาน 3 แบบขางตน

วิธีการสนับสนุน
1. สนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการการวิจัยในลักษณะของเครือขาย โดยมีผูจัดการเครือขายที่ทํา
หนาที่พัฒนาโครงการ บริหารจัดการ เชื่อมโยงผลงานวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัยอยางจริงจัง
2. สงเสริมใหเกิดความตื่นตัวทางวิชาการดานมนุษยศาสตรในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยให
ความสําคัญตอฐานปญญา ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรมนุษยของพื้นที่โดยการจัดประชุมวิชาการ
เสวนากลุมยอย ทั้งที่สวนกลางและสัญจรไปตามภาคตาง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และวง
วิชาการนานาชาติ

  

3. สนับสนุนใหเกิดวารสารวิชาการ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษทีม่ งุ สูม าตรฐานสากล (วารสาร
Manmusaya และวารสารวิธีวิทยาการวิจัย) เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอผลงานออก สูสาธารณะและเปน
การพัฒนามาตรฐานรวมทางดานนี้ และเกิดเปนประชาคมวิชาการดานมนุษยศาสตร ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ
4. สงเสริมใหเกิดการสรางนักวิจัยรุนใหม
- ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเชื่อมโยงกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
- ในระดับพื้นที่ (Area based) โดยผานกระบวนการการวิจัยโดยใหคนในพื้นที่ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองโดยมีนักวิชาการจากภายนอกเปนพี่เลี้ยง
5. เนนการบริหารจัดการปลายทาง โดย
1) สังเคราะหผลงานเพื่อนําเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2) จัดประชุมรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สรางความเชือ่ มโยงและนําผลงานไปใชประโยชน
3) ตีพิมพเผยแพรผลงานสูสาธารณะ

 ธรรมะในการวิจัย
ธรรมวิจัย
ธรรมวิจัย หมายถึง การใชปญญาพิจารณาสอบสวนจนเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริง สติจะ
เปนฐานที่ทําใหสามารถกระทําธรรมวิจัยไดอยางถูกตอง คนพบกฎธรรมชาติ ความเปนจริงได

ธรรมะในการวิจัยอาจแบงไดเปน 3 ระดับ
1. ระดับศีลธรรม เปนแบบวิธกี ารปฏิบตั ทิ ถี่ า ผูป ระพฤติปฏิบตั ไิ มถกู ตอง จะกอใหเกิดความเสียหาย
ถือไดวากระทําผิด ควรไดรับการลงโทษตามระเบียบที่กําหนด หรือบางกรณีอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย
2. ระดับวัฒนธรรม เปนแบบวิธีการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีคานิยมของสังคม วงวิชาการ
วิชาชีพ การกระทําหรือไมกระทําไมถือวาเปนความผิด แตถาผูประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ก็จักไมไดรับการ
ยอมรับในสังคมที่เกี่ยวของ อาจถึงขั้นขับออกจากวงการ
3. ระดับคุณธรรม ผูประพฤติการะทําดวยจิตสํานึกที่มุงสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนมีจิต
ปรารถนาดีตอผูอื่น ผูที่จะทําไดตองมีพื้นฐานจิตใจระดับที่ดีงามมีความเชื่อมั่นที่จะทําคุณความดี
ถาผู
ประพฤติมิไดทําในขั้นนี้กไมถึงกับมีความผิดตองไดรับการลงโทษ แตเปนสิ่งที่ควรมุงมั่นพยายามไปใหถึง

  

 จรรยาบรรณในการวิจัย
จรรยาบรรณ เปนประมวลความประพฤติ ที่ผูประกอบอาชีพการทํางานกําหนดขึ้นเพื่อรักษา และ
สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในวงวิชาชีพ หรือวงการนั้น ๆ สําหรับการวิจัยนั้นมี
ลักษณะพิเศษที่จําเปนตองมีกรอบแนวทางอันพึงปฏิบัติ สําหรับผูเกี่ยวของในฐานะของประชาคมวิจัย
ดังนั้น จรรยาบรรณในการวิจัย จึงจัดเปนองคประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวย
กระบวนการคนควาวิจยั นักวิจยั จะตองเขาไปเกีย่ วของใกลชดิ กับสิง่ ทีศ่ กึ ษาไมวา จะเปนสิง่ มีชวี ติ หรือไมมชี ีวิต
การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่ศึกษาไดหากผูวิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง สํานักงาน
คระกรรมการวิจัยแหงชาติไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยถือปฏิบัติ เพื่อให
การดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนฐานวิชาการที่เหมาะสม และเปนการประกันมาตรฐานการศึกษาคนควาใหเปน
ไปอยางสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัยไว ดังนี้
1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัย
4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งทีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย
7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณของการวิจัยอาจสรุปรวมอยูในขอหาม 2 ขอ คือ
1. หามลักทรัพยทางวิชาการ เชน การนําเอาทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาเปนของตน หรือ
ของพรรคพวกตน
2. หามกลาวเท็จในทางวิชาการ เชน การดําเนินงาน การรายงาน หรือการเผยแพรผลงานวิจัยใน
ลักษณะเปนเท็จ ใชขอมูลที่ไมไดรวบรวมมาจริง

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝายเกษตร
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการ…………………………………………………..
สัญญานี้ทําขึ้น ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งอยูที่ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม
ทาวเวอร เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1
เดือน กันยายน พ.ศ.2546 ระหวาง………………………โดย…………………ตําแหนง…………….ซึ่งตอ
ไปในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูใ หทนุ ” ฝายทีห่ นึง่ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูที่………………………………...
โดย………………………..ตําแหนง………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” ฝายที่สอง
และ………………………สังกัด………………………………. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “หัวหนาโครงการ
การวิจัยผูรับทุน” ฝายที่สาม ทั้งสามฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

ก. การใหและรับทุน
ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแกผูรับทุน และหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนเพื่อ
การวิจัย เรื่อง …………………………..…….ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการ”
ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน………………….บาท (…………………………………..) โดยมี
ระเวลาดําเนินการของการวิจัย………….ป นับตั้งแตวันที่………….…………..ถึงวันที่……………………...
ขอ 2. ผูใหทุนจะจายเงินตามสัญญาใหกับหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามกําหนเวลา
และเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข 2 และตามระเบียบตาง ๆ ของผูใหทุน
หัวหนาโครงการการวิจัยผูรับทุนที่ไดรับตามสัญญาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยตามสัญญานี้เทานั้น และจะตองใชอยางประหยัด และเหมาะสม ตามระเบียบการเงิน บัญชีและ
พัสดุของผูใ หทนุ ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับและการจายเงินใหถกู ตองครบถวน เพือ่ ใหผใู หทนุ ตรวจสอบ
ไดทุก 6 (หก) เดือน หรือตามที่ผูใหทุนเห็นสมควร และในกรณีที่เกิดปญหาซึ่งตองพิจารณาวาการใชเงิน
เพื่อดําเนินการของหัวหนาโครงการวิจัย ผูรับทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ทั้งสามฝาย
ตกลงใหผูใหทุนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ผูร บั ทุนจะไมหกั เงินทุนวิจยั ของโครงการนีเ้ ปนคาใชจา ยทางออมใด ๆ (Indirect or overhead cost)
ทั้งสิ้น
หากมีรายไดหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย
ผูร บั ทุนจะตองนํารายไดหรือผลประโยชนดงั กลางเขาบัญชีโครงการ ………………………………และรายงาน
ใหผใู หทนุ ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกลาวในรายงานการเงินทีเ่ สนอตอผูใ หทนุ ทุก ๆ
6 (หก) เดือน

  

หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองคืนเงินที่เหลือพรอม
ดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการใหแกผูใหทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปนหนังสือวาไดมี
การตกลงกันเปนอยางอื่น
นอกจากที่ผูใหทุนไดใหเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยดังกลาวขางตนแลว ผูรับทุนยินดีรวมสมทบ
คาใชจายสําหรับการทําวิจัยในโครงการวิจัยตามขอ 1 ดังนี้

ข. การดําเนินการ
ขอ 3. ผูรับทุนจะมอบหมายใหหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนและบุคคลตามเอกสารแนบหมายเลข 3
เปนผูทํางานในโครงการวิจัยนี้ และถาหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเปนหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
หรือนักวิจัยในโครงการนี้ ผูรับทุนตองมีหนังสือแจงใหผูใหทุนทราบลางหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ผูใหทุน
มีสิทธิที่จะใหความเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือปรับเปลี่ยนโครงการ หรือ ยุติการสนับสนุนทุนวิจัย
ไดตามความเหมาะสม
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะทํางานวิจัยตามโครงการนี้ดวยความวิริยะอุตสาหะและรับรองวาจะ
ไมนํางานตามโครงการวิจัยบางสวนหรือทั้งหมดไปใหผูอื่นรับชวง เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูใหทุน
เปนหนังสือกอน
ขอ 4. หัวหนาโครงการการวิจัยผูรับทุนตองดําเนินการวิจัยคตามโครงการในทันที นับแตวันลงนาม
ในสัญญา ถาหากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนมิไดเริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ)วัน นับจากวัน
ดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองดําเนินการวิจัยตามวิธีการที่เสนอไวตามเอกสารแนบหมายเลข
1 ใหครบถวนสมบูรณ หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินการวิจัยได หรือมีความจําเปนจะตองแกไขเปลี่ยน
แปลงแผนงานและวิธีการใด ๆ หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองแจงใหผูใหทุนทราบเปนหนังสือภายใน 30
(สามสิบ) วัน ทั้งนี้ ผูใหทุนมีสิทธิที่จะยุติการสนับสนุนทุนวิจัย หรือใหความเห็นชอบกับการแกไขเปลี่ยน
แปลงโครงการไดตามความเหมาะสม
กรณีไมสามาถทําการวิจัยตามโครงการใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาตามขอ 1 หัวหนาโครง
การวิจัยผูรับทุนตองแจงเหตุผลใหผูใหทุนทราบเปนหนังสือและขออนุมัติขยายเวลากอนวันสิ้นสุดสัญญาไม
นอยกวา 15 (สิบหา) วัน ทั้งนี้ ผูใหทุนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาหรือไมก็ได โครงการ
ทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หขยายเวลาไดจะถือเอาวันสุดทายของการขยายเวลาเปนวันกําหนดสงผลงาน หากพนกําหนดวัน
สงผลงานนั้น ใหถือวาผูรับทุนสงผลงานลาชา
ขอ 5. หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองรับผิดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูรวมงาน ผูเกี่ยวของ ตัวอยางที่ใชทดลอง และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหเปนไปตามจริยธรรมการวิจัย รวมทั้ง
จัดใหมีการบันทึกขั้นตอนและผลการวิจัยอยางเปนระบบ และเก็บไวเปนเวลาอยางนอย 10 (สิบ) ป หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ

  

ขอ 6. ผูใหทุนมอบหมายให…………………………..ผูประสานงานวิจัยและพัฒนา ……………….
เปนผูทําการแทนผูใหทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมและอํานวยความสะดวกใหผูใหทุนหรือผูที่ผูใหทุน
มอบหมายเขาไปในสถานที่ทําการของผูรับทุน หรือสถานที่ที่ทําการวิจัย เพื่อประโยชนในการติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยตามโครงการได
ขอ 7. ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตามโครงการ ในสิ่ง
พิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองระบุขอความวา “ไดรับทุน
อุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจยั เปนของผูว จิ ยั สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป” และสงสําเนาของสิ่งที่ไดโฆษณาเผยแพรนั้นใหผู
ใหทุนจํานวน 1 (หนึ่ง) ชุดดวย

ค. ผลงาน
ขอ 8. ผูใหทุน ผูรับทุน และหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตกลงรวมกันที่จะใหมีการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยตามวิธีการที่ผูใหทุนกําหนดทั้งในระหวางดําเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัย
เสร็จสิ้นและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองปรับปรุงแกไขงานวิจัยตามที่ผูใหทุนรองขอ
ขอ 9. หัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนตองนําสงผลงานวิจยั ซึง่ มีรปู แบบและเนือ้ หาตามแบบในเอกสารแนบ
หมายเลข 1 และหมายเลข 4 หรือตามทีผ่ ใู หทนุ กําหนด โดยนําสงแกผใู หทนุ หรือผูท ใี่ หทนุ มอบหมาย ภายใน
กําหนดเงื่อนไขเวลาตามเอกสารแนบหมายเลข 4
กรณีหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนําสงผลงานวิจัยในเวลาที่กําหนด (ไมรวมการไดรับทุนอนุมัติ
ขยายเวลาจากกําหนดเดิม) และไดรับการประเมินคุณภาพวาอยูในระดับดีหรือดีมาก ผูใหทุนจะพิจารณาให
รางวัลตอบแทนตามเกณฑที่ผูใหทุนกําหนด
หากหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนนําสงผลงานการวิจยั ฉบับสมบูรณลา ชากวากําหนดเกิน 60 (หกสิบ)
วันนับจากวันที่กําหนดในขอ 1 หรือนับจากพนกําหนดวันสงมอบผลงานที่ไดรับอนุมัติขยายเวลาตามขอ 4
วรรคสาม ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนลดคาตอบแทนการวิจัยงวดสุดทาย
และเงินงวดพิเศษ ก. และ ข. ที่ยังคงคางอยูลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา
และหากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนําสงผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณลาชาเกินกวากําหนด 180
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับจากวันที่กําหนดในขอ 1 หรือนับจากพนกําหนดวันสงมอบผลงานที่ไดรับอนุมัติ
ขยายเวลาตามขอ 4 วรรคสามผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนระงับการจาย
คาตอบแทนการวิจัยงวดสุดทาย และเงินงวดพิเศษ ก และ ข ที่ยังคงคางอยูตามที่ระบุในสัญญา
กรณีที่หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณใหแกผูใหทุนแลว ผูใหทุน
จะทําหนังสือแจงอนุมัติสิ้นสุดโครงการวิจัย พรอมแจงใหเสนอการเบิกจายเงินงวดพิเศษ ก. และ ข. ภายใน
ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน หลังจากไดรับแจงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยใหดูวันที่ระบุใน จดหมายเปนสําคัญ
มิฉะนั้น ผูใหทุนจะถือวาผูรับทุนสละสิทธิ์การขอใชจายงวดพิเศษ ก. และ ข. ดังกลาว

  

ง. สิทธิและการยกเลิกสัญญา
ขอ 10. สิทธิในการทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เปนสิทธิรวม
กันของผูใ หทนุ ผูร บั ทุนและหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนกับคณะนักวิจยั โดยผูร บั ทุนและหัวหนาโครงการวิจัย
ผูรับทุนกับคณะนักวิจัยยินยอมมอบอํานาจใหผูใหทุนเปนผูทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนใน
ผลงานวิจัยแตเพียงผูเดียว
และผูใหทุนตกลงแบงผลประโยชนที่ไดรับจากทรัพยสินทางปญญานั้นใหแก
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนกับคณะนักวิจัยรวมรอยละ 50 (หาสิบ) ของผลประโยชนที่ไดรับ
หลังจากหักคาใชจายใด ๆ ในการดําเนินการแลว
หากผู รั บ ทุ น หรื อ หั ว หน า โครงการวิ จั ย ผู รั บ ทุ น และคณะนั ก วิ จั ย ต อ งการนําผลการวิ จั ย ไปใช
ประโยชนใด ๆ จะตองทําความตกลงเปนหนังสือกับผูใหทุนกอน
ขอ 11. หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองเปดเผยผลการวิจัยทั้งหมดตอผูใหทุน และตองใหความ
รวมมือกับผูใหทุน ในการเปดเผยผลงานวิจัยทั้งหมดเพื่อโฆษณาเผยแพร ใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน
เวนแตจะไดมีการตกลงกันเปนหนังสือเปนอยางอื่น
ในกรณีทจี่ ะตองดําเนินการเพือ่ จดสิทธิบตั ร หรือเพือ่ ประโยชนในการโอนสิทธิใ์ นการถายทอดเทคโนโลยี
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองใหขอมูลผลการวิจัยแกผูใหทุน และจะเปดเผยผลการวิจัยไมได
จนกวาจะไดจดสิทธิบัตรเสร็จเรียบรอยแลว
ขอ 12. ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองรับผิดและชดใชคาเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น
จากการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
ซึ่งผูรับทุน หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน และผูที่รับมอบหมายนํามาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ขอ 13. อุปกรณ หรือครุภัณฑใดๆ ที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดจัดซื้อโดยเงิน
ทุนตามสัญญานี้ใหตกเปนของผูใหทุน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) เวนแตจะไดมีการตกลงกันเปน
หนังสือเปนอยางอื่น
การใชอุปกรณหรือครุภัณฑการวิจัยที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดจัดซื้อดังกลาว
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองใชและบํารุงรักษาอุปกรณหรือครุภัณฑการวิจัยดังกลาวให
อยูในสภาพที่ใชการไดดีเสมอและผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเขาตรวจอุปกรณหรือครุภัณฑไดทุกเวลา ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองจัดทํา
บัญชีแสดงรายการอุปกรณหรือครุภัณฑการวิจัยมอบใหผูใหทุนพรอมกับรายงานการวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว
หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาลง
กรณีที่อุปกรณหรือครุภัณฑการวิจัยเสียหายโดยเหตุที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
ตองรับผิด ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองจัดการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีเดิมดวย
คาใชจายของตนเอง แตถาเพิกเฉยไมจัดการซอมแซมอุปกรณหรือครุภัณฑดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิซอมแซม
เองเรียกใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนขอใชคาใชจายตามจํานวนที่ผูใหทุนไดออกคาใชจายไป
เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยตามสัญญานี้แลว ผูรับทุนจะตองสงอุปกรณหรือครุภัณฑที่เหลือจากการวิจัยให
แกผูใหทุนเจาของอุปกรณหรือครุภัณฑทันที

  

ขอ 14. ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนมิใชเปนตัวแทนของผูใหทุนในการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตองปองกันมิใหผูใหทุนตองรับผิดตอบุคคลที่สามอันเกิด
จากความผิดพลาดหรือการกระทําหรือการละเวนไมกระทําการของผูร บั ทุน หรือหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุน
หรือของลูกจางและตัวแทน
ขอ 15. การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
15.1 ผูใหทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางสวน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได ถาผูใหทุนเห็น
วาผูร บั ทุนหรือหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนและผูท ผี่ รู บั ทุนหรือหัวหนาโครงบการวิจัย
ผูรับทุนมอบหมายมิไดปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเมื่อผูใหทุนเห็นวาควรจะ
ยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณีเชนนี้ ผูใหทุนตองมีหนังสือแจงใหผูรับทุนและ
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนทราบลวงหนาอยางนอย 60 (หกสิบ) วัน
15.2 ผูใ หทนุ มีสทิ ธิระงับการใหทนุ ตามสัญญาหรือใหเงินอุดหนุนเพียงบางสาวนแกชผ รู บั ทุน
หรือหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุน ในกรณีผใู หทนุ ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
ไมเพียงพอ
15.3 กรณีผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนเห็นวาผูใหทุนมิไดปฏิบัติตามสัญญานี้
ในกรณีเชนนี้ ผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองมีหนังสือถึงผูใหทุน
ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถาผูใหทุนมิไดดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น
ผูรับทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
15.4 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 15.1 หรือ 15.2 หรือ 15.3 ผูใหทุนจะจายเงินใหแก
ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนตามสัดสวนที่เปนธรรมและเหมาะสมเฉพาะ
ตามทีก่ าํ หนดในเอกสารแนบหมายเลข 2 และผูร บั ทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
จะตองคืนเงินที่เหลือ ณ วันสัญญาสิ้นสุดลง พรอมทั้งสงมอบเครื่องมือเครื่องใชและ
วัสดุอุปกรณที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดจัดซื้อดวยทุนทรัพยของ
ผูใหทุนทั้งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันบอกเลิกสัญญาได
15.5 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของ
ผูใหทุน หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบกฎหมายทําใหผู
รับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จภายใน
เวลากําหนดแหงสัญญานี้ ผูใ หทนุ มีสทิ ธิสงั่ ระงับงานตามโครงการชัว่ คราว และผูร บั ทุน
หรือหัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนมีสทิ ธิไดรบั การขยายเวลาตามสัญญาขอ 4 วรรคสาม
โดยใหอยูในดุลพินิจของผูใหทุนที่จะพิจารณาตามเห็นสมควร

  

ขอ 16. หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนรับรองวาไมเคยรับทุนวิจัยจากแหลงอื่นอยูกอน และรับรองวา
จะไมนําโครงการวิจัยที่ไดรับทุนนี้ไปขอทุนจากแหลงทุนอื่นเพิ่มเติมอีก โดยไมไดรับความเห็นขอบจากผูให
ทุนเปนหนังสือ
ขอ 17. เอกสารแนบทายสัญญาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบ
ทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหถือตามขอความในสัญญาและในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา
นี้ขัดหรือแยงกันเองหรือมิไดกลาวไว ใหถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูใหทุน
ขอ 18. หากมีคาภาษีอากร คาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามโครงการ
แหงสัญญานี่ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนแตละฝายเอง และไมถือวา
เปนคาใชจายที่อยูในขายไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใตสัญญานี้
สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทุกฝายไดอานและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ……………………………………………….ผูใหทุน
(……………………………………..………………..)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ลงชื่อ…………………………………………...….ผูรับทุน
(……………………………….………………)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ลงชือ่ ………………………………………….หัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุน
(…………………………………..…………..)
ลงชื่อ……………………………….…………….พยาน
(………………………..……………………..)
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(………………………………………..…….)

  

สัญญาเลขที่ ……………..
โครงการ ……………………………..
แนวปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ
1. หัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนจะเปดบัญชีธนาคารเฉพาะของโครงการนี้ โดยมีผมู อี าํ นาจสัง่ จายเงินอยางนอย
ในสองในสาม
2. หัวหนาโครงการวิจยั ผูร บั ทุนจะเสนอสําเนาสมุดบัญชีนี้ ซึง่ แสดงรายการการฝากและถอนเงินในแตละงวด
เปนสวนหนึ่งของรายงานการเงิน ทุกครั้งที่สงรายงานการเงิน
3. การจัดซื้อและจัดจางโดยใชงบประมาณของโครงการภายในวงเงิน 50,000 (หาหมื่น) บาท ใหหัวหนา
โครงการมีอํานาจอนุมัติและตรวจรับได หากเกิน 50,000 (หาหมื่น) บาท จะตองมีกรรมการอยางนอย 3
(สาม) คน รวมกันจัดซื้อ จัดจาง และตรวจรับ
4. ในการจัดซื้อหรือจัดจางทุกครั้ง จะตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูขาย
ยกเวนการจัดซื้อหรือจัดจางที่มีราคาต่ํากวา 1,000 (หนึ่งพัน) บาท และไมสามารถหาใบเสร็จรับเงินจาก
ผูขายได ใหหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนลงนามในใบสําคัญรับเงิน
5. สิ่งของที่มีมูลคาเกิน 50,000 (หาหมื่น) บาท หรือสิ่งของที่มีลักษณะการใชงานยาวนาน ใหหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนเปนผูรับผิดชอบใหมีทะเบียนพัสดุ ซึ่งระบุชื่อ ยี่หอ และโมเดลของสิ่งของ วันที่
ตรวจรับ คณะกรรมการผูต รวจรับและใหแนบสําเนาทะเบียนพัสดุนเี้ ปนสวนหนึง่ ของรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัย
6. อัตราคาตอบแทนและคาจาง ใหเปนไปตามที่ระบุในขอเสนอโครงการ นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่ไดรับคา
ตอบแทน/คาจางจากโครงการภายใตเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่จะตองแจงเงินไดและเสียภาษีเงินไดในสวนนั้นตามกฎหมาย

7. คาใชสอยใหใชเกณฑตอไปนี้
7.1 คาเดินทาง เบิกไดตามที่จายจริง (ไมเกินพาหนะเครื่องบินชั้นประหยัด)
7.2 คาเบี้ยเลี้ยงทั่วไปใชอัตรา 200 (สองรอย) บาท ยกเวนหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนและที่ปรึกษา
ใชอัตราวันละ 400 (สี่รอย) บาท
7.3 คาที่พักเบิกตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,500 (หนึ่งพันหารอย) บาท ตอวัน
7.4 คาเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับผูอ อกปฏิบตั งิ านสนาม ใหจดั ทําประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินคนละไมเกิน
1,000,000 (หนึ่งลาน) บาท
8. คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในขอเสนอโครงการ ใหทําความตกลงกับผูใหทุนเปนกรณีๆ ไป
9. ผูใหทุนจะรวมกับผูรับทุน ตรวจสอบบัญชีของโครงการทุก 6 (หก) เดือน หรือตามที่ผูใหทุนเห็นสมควร

  

10. การตรวจสอบบัญชีจะกระทําตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชแนวทางตอไปนี้
10.1 ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน ในรูปของใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
10.2 ตรวจสอบการบันทึกการรับและจายเงินของโครงการ
10.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของการจายเงิน
วาสอดคลองกับแผนงานและหมวดงบประมาณของ
โครงการหรือไม
11. ผูใหทุนจะรวมกับหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน ประมาณการคาใชจายของโครงการในงวดตอไป ทุก 6
(หก) เดือน
12. ผูใ หทนุ จะพิจารณาจายเงินในงวดตอไป ตามผลการตรวจสอบบัญชีและตามประมาณการคาใชจา ยดังขางตน

  

สัญญาเลขที่ ……………..
โครงการ…………………..
การรายงานความกาวหนาและผลงานของโครงการ
________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 พรอมรายงานการเงินฉบับที่ 1 สงภายใน 6 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 พรอมรายงานการเงินฉบับที่ 2 สงภายใน 12 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
รายงานความกาวหนาฉบับที่ 3 พรอมรายงานการเงินฉบับที่ 3 สงภายใน 18 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
รายงานความกาวหนาฉบับที่ 4 พรอมรายงานการเงินฉบับที่ 4 สงภายใน 24 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
รายงานความกาวหนาฉบับที่ 5 พรอมรายงานการเงินฉบับที่ 5 สงภายใน 30 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
รายงานฉบับสมบูรณ พรอมรายงานการเงินฉบับสุดทาย สงภายใน 36 เดือน หลังวันลงนามในสัญญา
ในรายงานฉบับสมบูรณใหมีบทคัดยอ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการสงรายงาน
ฉบับสมบูรณนอกจากฉบับพิมพเปนเลมแลว ใหสงเปน diskette ดวย
7. การเสนอผลงานดวยวาจา (oral presentation) ตามวันเวลาที่ผูใหทุนจะกําหนดเปนคราวๆ
8. เอกสารสรุปผลงานวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมสําหรับการประชาสัมพันธเผยแพรตอประชาชน
ทั่วไป สงพรอมกับรายงานฉบับสุดทาย หรือเมื่อผูใหทุนกําหนดเปนคราวๆ ไป

  

การสงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
ประเภทของรายงาน
รายงานความกาวหนา

จํานวน
3 เลม

การเขาเลม
เขาหวง

องคประกอบของรายงาน
ปกหนา : ใหระบุขอความวา
“งานวิจยั ยังไมเสร็จสมบูรณ โปรดอยานําไปใชอา งอิง”
รายงานสรุปตามเอกสารแนบหมายเลข 4 หนา 3
ภาคผนวก (รายละเอียดตางๆ ของโครงการ)
รายงานการเงิน

รางรายงานฉบับสมบูรณ

5 เลม

เขาหวง

ปกหนา
Executive Summary
Abstract ไทย และอังกฤษ
เนื้อหางานวิจัย
ภาคผนวก ประกอบดวย บทความสําหรับการเผยแพร
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไป
ใช ป ระโยชน ต ารางเปรี ย บเที ย บวั ต ถุ ป ระสงค
กิจกรรมที่วางแผนไวและกิจกรรมที่ดําเนินการมา
และผลที่ไดรับตลอดโครงการรายงานการเงิน

รายงานฉบับสมบูรณ 10 เลม
พรอมแผนบันทึกขอมูล

เย็บลวดหรือไสกาว ปกหนา
สีเหลืองนวล ตัวหนังสือสีดํา
ปกใน
รายละเอียดอื่นเหมือนรางรายงานฉบับสมบูรณ

  

รูปแบบปกรายงานฉบับสมบูรณ

ปกนอก

1 นิ้ว
โลโกสกว.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ………………………

โดย……………..และคณะ
เดือน ป ที่เสร็จโครงการ

ปกนอกใชกระดาษสีเหลืองนวล ตัวหนังสือสีดํา
สันปก มีโลโก สกว. หางจากขอบบน 1 นิ้ว และชื่อโครงการวิจัย
หนาปกใน

สัญญาเลขที่……..
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ………………….
คณะผูวิจัย
1………………
2………………
3………………

สังกัด
…………..
………….
…………

ชุดโครงการ……………….
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจําเปนตอง
เห็นดวยเสมอไป)

  

สัญญาเลขที่ ……………….
โครงการ…………………………………………………………
สรุปรายงานความกาวหนาครั้งที่……
รายงานในชวงตั้งแตวันที่……………………………………………………ถึงวันที่……………………………
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน : ………………………………………………………………….……………
หนวยงาน : …………………………………………………………………………………………..…………..
วัตถุประสงคของโครงการ
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนงานโดยสรุป (พอสังเขป)
กิจกรรม (ตามแผน) ผลที่คาดวาจะไดรับ (ตามแผน)
ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ*
1
1
1
2
2
2
หมายเหตุ
กิจกรรม
หมายถึง งานที่จะดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว ตามที่ระบุไวในแผน
ผลที่คาดวาจะไดรับ หมายถึง ผลทีค่ าดวาจะไดรบั จากการดําเนินงาน ในชวงเวลาดังกลาว ตามทีร่ ะบุไวในแผน
ผลการดําเนินงาน หมายถึง งานทีด่ าํ เนินการไปในชวงเวลานัน้ มีผลเกิดขึน้ อยางไรเปนไปตามวัตถุประสงค
ของงานหรือไมอยางไร
หมายเหตุ*
หมายถึง มีอปุ สรรคในแผนงานดังกลาวอยางไร
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ ตอ สกว.
…………………………………………………………………………..……….……………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………
• นอกเหนือจากนี้ใหรายงานวิธีการ ตารางผล ผลการทดลองและวิจารณ สรุปผลตลอดจนเอกสารอางอิง
ใหแนบมาพรอมกับสรุปรายงานนี้
• ในกรณีรายงานฉบับสมบูรณใหเขียนแบบฟอรมสรุปรายงานฉบับสมบูรณแยกจากรายงานฉบับสมบูรณ 1 ชุด
ลงนาม……………………………………..
(หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน)
วันที่………………………………………..

  

สัญญาเลขที่ RDG4620036
โครงการ………………………………………
รายงานสรุปการเงินในรอบ 6 เดือน
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน…………………………………………………………………………………
รายงานในชวงตั้งแตวันที่…………………………………………ถึงวันที่………………………………………
รายจาย
หมวด
รายจายสะสม
คาใชจาย
รวมรายจาย
งบประมาณ
คงเหลือ
(ตามสัญญา)
จากรายงาน งวดปจจุบัน
สะสมจนถึง
ทั้งหมดที่ตั้งไว (หรือเกิน)
ครั้งกอน
1. คาตอบแทน ……………. ……………
……………
……………… …………..
2. คาจาง
……………. ……………
……………
……………… …………..
3. คาใชสอย ……………. ……………
……………
……………… …………..
4. คาวัสดุ
……………. ……………
……………
……………… …………..
5. คาครุภัณฑ ……………. ……………
……………
……………… …………..
6. …………… ……………. ……………
……………
……………… …………..
7. …………… ……………. ……………
……………
……………… …………..
รวม
……………. ……………
……………
……………… …………..
จํานวนเงินที่ไดรับและจํานวนเงินคงเหลือ
จํานวนเงินที่ไดรับ
งวดที่ 1
……………
บาท เมื่อ ……………….
งวดที่ 2
……………
บาท เมื่อ ……………….
ดอกเบี้ย ครั้งที่ 1
……………
บาท เมื่อ ……………….
รวม
……………
บาท
งวดที่ 1 เปนเงิน
งวดที่ 2 เปนเงิน
รวม
จํานวนเงินคงเหลือ
…………………………………….
ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน

คาใชจาย
……………
……………
……………

บาท
บาท
บาท

……………

บาท
…………………………………
ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ

  

สัญญาเลขที่ RDG4620036
โครงการ………………………………………
ประมาณคาใชจายในงวดตอไป
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน…………………………………………………………………………………
รายงานในชวงตั้งแตวันที่………………………………………………ถึงวันที่…………………………………

ตั้งไวเดิม
(ในสัญญา)
1. คาตอบแทน ……………
2. คาจาง
..………….
3. คาใชสอย …………..
4. คาวัสดุ
…………..
5. คาครุภัณฑ …………..
6. ………….. …………..
7. ………….. …………..
รวม
…………..

งบประมาณที่เสนอสําหรับงวดที่………..
เสนอใหม
แตกตาง
%
…………
…………
………….
………….
………….
………….
………….
………….

เงินที่ควรสงใหในงวดนี้
(=งบประมาณที่เสนอ – เงินคงเหลือ)
1–2

……………………………………..
ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน

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

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

หมายเหตุ
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

………………. บาท

………………………………….
ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คําชี้แจง
งบประมาณงวดพิเศษ
งวดพิเศษ ก. : คาเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหแกสถาบัน
จํานวน 5% ของงบดําเนินการในแตละงวด (ไมรวมคาครุภัณฑและคาใชจายอื่น) ใหใชในกิจกรรม
ทางวิจัยที่จะเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหกับสถาบัน เชน การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การไปรวมประชุมเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ การจางนักศึกษาชวยงาน
วิจัยทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี การจางนักวิจัยหรือที่ปรึกษาวิจัยทั้งจากในและตางประเทศ
การปรับปรุงสถานที่และอุปกรณการวิจัย การติดตอแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย หรือสรางเครือขายวิจัยทั้ง
ในและระหวางประเทศ โดยแบงเปน 2.5% ใหแกหนวยงานระดับคณะ และ2.5% แกหนวยงานระดับ
มหาวิทยาลัย
การจายเงินงวดพิเศษ ก. จะจายเปน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อโครงการดําเนินไปไดครึ่งหนึ่งของงานที่
กําหนดและครั้งที่สองเมื่อสิ้นสุดโครงการและไดผลงานสมบูรณ หรือนอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่น
เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตนสังกัดของนักวิจัยสรุปการใชจายเงิน
ดังกลาวให สกว. ทราบ
วิธีการขอเบิกเงินงวดพิเศษ ก. มีดังนี้
• หน ว ยงานระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และหน ว ยงานระดั บ คณะเสนอแผนการบริ ห ารจั ด การเงิ น
โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมงวดพิเศษ ก. (ที่แนบมา) และอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนาม
• แนบสําเนาสมุดบัญชีของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะแลวจัดสง
มายังสกว.

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คําชี้แจง
งบประมาณงวดพิเศษ
งวดพิเศษ ข. : คาชดเชยเวลาของนักวิจัยใหกับหนวยงานระดับภาควิชา
จํานวน 5% ของงบดําเนินการในแตละงวด (ไมรวมคาครุภัณฑและคาใชจายอื่น) เปนคาชดเชย
เวลาของนักวิจัยใหกับหนวยงานระดับภาควิชา มีจุดประสงคเพื่อใหภาควิชาลดภาระงานสอนหรืองาน
ประจําอื่นๆ ของนักวิจัยลงอยางนอยภาคเรียนละ 3 หนวยกิตจากเกณฑเฉลี่ย เพื่อใหนักวิจัยไดมีเวลาทุมเท
ใหกับงานวิจัยในโครงการไดมากขึ้นภาควิชาอาจใชเงินสวนนี้จางอาจารยพิเศษ หรือเปนคาสอนพิเศษ
ทดแทน หรือใชในกิจกรรมอื่นใดที่จะมีสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัยใหกับภาควิชา
และกับโครงการวิจัยก็ได เชน การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการไปรวมประชุมเสนอผลงานวิจัยและการ
ติดตอแสวงหาทุนอุดหนุนกิจกรรมทางการวิจยั หรือสรางเครือขายทางวิจยั ทัง้ ในและตางประเทศ ทัง้ นีน้ กั วิจัยจะ
ตองไมเปนผู มีสวนไดรับผลประโยชนดังกลาวโดยตรง
การใชจายเงินสวนนี้ใหหัวหนาภาควิชาหรือหนวยงานที่เทียบเทาภาควิชาทุกหนวยที่เปนตนสังกัด
ของนักวิจัยในโครงการ แจงชื่อคณะผูรับผิดชอบ การใชจายเงินให สกว. ทราบ (หนึ่งในคณะผูรับผิดชอบ
ตองไมมีหัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการรวมอยูดวย) คณะผูรับผิดชอบการใชจายเงินจะตองทําแผนการ
ใชเงินดังกลาวเปนงวดๆ เสนอให สกว. พิจารณาเงินเหลือจายในงวดใดสามารถนําไปสะสมกับงวดตอไปได
หรืออาจสะสมไวเปนงวดเดียว เพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได
การจายเงินงวดพิเศษ ข. จะจายเปน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อโครงการดําเนินไปไดครั้งหนึ่งของงานที่
กําหนด และครั้งที่สองเมื่อสิ้นสุดโครงการและไดผลงานสมบูรณ หรือนอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่น
ผูรับผิดชอบในการใชจายเงินสวนนี้ จะตองสรุปการใชจายเงินให สกว. ทราบในรายงานการเงิน
งวดตอๆ ไปของโครงการวิจัย
วิธีการขอเบิกจายเงินงวดพิเศษ ข. มีดังนี้
• หนวยงานระดับภาควิชาเสนอแผนการบริหารจัดการเงิน โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมงวด
พิเศษ ข. (ที่แนมมา) และหัวหนาภาควิชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
• แนบสําเนาสมุดบัญชีของหนวยงานระดับภาควิชา (จะตองแยกจากบัญชีโครงการและบัญชี
งวดพิเศษ ก.) หากใชบัญชีเดียวกับงวดพิเศษ ก. จะตองมีหนังสืออนุญาตใหใชบัญชีจาก
หัวหนาหนวยงานที่ไดรับเงินงวดพิเศษ ก. แลวจัดสงมายังสกว.

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คําชี้แจง
งบประมาณงวดพิเศษ
___________________________________________________________________________
งวดพิเศษ ค. : คาครุภัณฑ
หมายถึงรายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงบประมาณ 1 ปขึ้นไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน
5,000 บาท หรือสิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระ
พรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขอสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
จุดประสงคของงบประมาณนี้ เพื่อใหโครงการสามารถจัดซื้อจัดหาเครื่องใช อุปกรณที่มีความจํา
เปนสําหรับการปฏิบัติงานในโครงการ การบริหารรงบประมาณนี้ สกว. เนนความคลองตัวสูงในการอนุมัติ
จัดซือ้ และตรวจรับแตขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบยอนหลังไดอยางชัดเจน ดังนัน้ ในการสัง่ ซือ้ กับรานคา,
นิติบุคคลที่นาเชื่อถือ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย

เกณฑในการซื้อครุภัณฑ
1. ใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูง ราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใชงาน กลาว
คือ รวมคาบํารุงรักษาแลอื่นๆ ดวย)
2. ใหหัวหนาโครงการดําเนินการสอบราคาจนเปนที่แนชัดแลวสงใบเสนอราคา ไมนอย
กวา 2 ราย พรอมรายละเอียดของครุภัณฑนั้นๆ แก สกว. เพื่อขออนุมัติเบิกเงินหมวด
ครุภณ
ั ฑจาก สกว. ยกเวนรายการครุภณ
ั ฑที่ สกว. ระบุในสัญญารับทุนวาใหโครงการบริหาร
3. หากมีการเปลีย่ นแปลงรายการครุภณ
ั ฑ ตองแจงขออนุมตั จิ าก สกว. กอน
4. ตองดําเนินการจัดซื้อและจัดสงรายงานการจัดซื้อพรอมทะเบียนครุภัณฑมายัง สกว.
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับเงินคาครุภัณฑ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ใหหัวหนาโครงการรายงานสรุปรายการและสภาพครุภัณฑของโครงการให
สกว. ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการ หากโครงการวิจัยมีผลงานวิจัยเปนที่นาพอใจ สกว. อาจจะ
พิจารณาโอนครุภัณฑเหลานั้นใหเปนของสถาบันผูรับทุน โดยหัวหนาโครงการจะตองทําเรื่องขอ
อนุมัติมายัง สกว. ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดําเนินการเพื่อใหครุภัณฑดังกลาวเกิด
การใชประโยชนสูงสุดตอวงการวิจัยและสังคมโดยรวม

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แบบคําขอเบิกเงินงวดพิเศษ ก.
รายละเอียดเกีย่ วกับเงินคาเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการสถาบัน (งวดพิเศษ ก)
ชื่อหนวยงาน ………………………………………………………………..……….…………………………
ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………..…………………………
สัญญาเลขที่ …………………………………………..…….
จํานวนเงินรอยละ 5 ของงบดําเนินการไมเกิน……………………………บาท
สวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รอยละ………………เปนจํานวนเงิน……………………บาท
สวนของคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ รอยละ………….เปนเงินจํานวน……………………บาท
ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขที่บัญชี 05-3405-20-083637-3
ธนาคารออมสิน จํากัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ผูอํานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูมีอํานาจสั่งจายไมนอยกวา 2 ทาน ลงนามรวมกัน
แผนการใชจายเงิน (ใชดําเนินกิจกรรมอะไรบาง : ใหเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวิจัยเทานั้น)
1. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยดานตางๆ ที่สรางองคความรูใหมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ของประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสงเสริมใหมีศูนยความรูเชี่ยวชาญในคณะตางๆ ตามศักยภาพ
4. เพื่อสนับสนุนจัดเวทีนักวิจัยในการนําเสนองานวิจัย
5. เพื่อสนับสนุนการขอรับและการรักษาไวซึ่งสภาพของสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา
อื่นๆ
ชื่อบัญชีเงินฝาก คณะ…………………………………. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประเภทบัญชี…………………..………………
เลขที่บัญชี……………………………………..
ธนาคาร …..……………………………………
สาขา ….………………………………………

  

ผูรับผิดชอบการใชจายเงิน (จะตองไมเปนนักวิจัยในโครงการนี้)
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………..………………………..
3. ………………………………………………………………..……………………….
เกณฑทใี่ ชจดั สรรเงินใหแตละสถาบันของนักวิจยั (ในกรณีมหี ลายภาควิชารวมในโครงการเดียวกัน)
1. ……………………………………………………………….………………………..
2. ………………………………………………………………..……………………….
3. ……………………………………………………………….………………………..
แผนการใชจายเงิน (ใชดําเนินกิจกรรมอะไรบาง)
……………………………………………………………….………………………..………………
………………………………………………..………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………….
(……………………………….)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แบบคําขอเบิกเงินงวดพิเศษ ข.
คาชดเชยเวลาของนักวิจัย
ชื่อหนวยงาน ………………………………………………………………….………………………………
ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………
สัญญาเลขที่ …………………………………….
จํานวนเงินรอยละ 5 ของงบดําเนินการไมเกิน……………………………บาท
ชื่อบัญชีเงินฝากงวดพิเศษ ข (แยกตางหากจากบัญชีโครงการ และบัญชีเงินงวดพิเศษ ก)
ประเภทบัญชี…………………..………………
เลขที่บัญชี……………………………………..
ธนาคาร ….……………………………………
สาขา…..………………………………………
ผูรับผิดชอบการใชจายเงิน (จะตองไมเปนนักวิจัยในโครงการนี้)
4. …………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………..………………………..
6. ……………………………………………….…………………..……………………….
เกณฑที่ใชจัดสรรเงินใหแตละสถาบันของนักวิจัย (ในกรณีมีหลายภาควิชารวมในโครงการเดียวกัน)
4. ………………………………………………….……………….………………………..
5. …………………………………………………….……………..……………………….
6. ……………………………………………………….………….………………………..
แผนการใชจายเงิน (ใชดําเนินกิจกรรมอะไรบาง)
……………………………………………………………….…………………………..………………
………………………………………………..………………………….………………………………
หมายเหตุ สงสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากแนบมาดวยทุกครั้งที่แจงเกณฑขอเบิกเงินงวดพิเศษ

ลงชื่อ ……………………………….
หัวหนาภาควิชาฯ

