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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 

1.รายละเอียดการขอทุนวิจัย  
 
1.1 ผูที่มีสิทธิข์อรับทุน 

นักวิจัย อาจารย และนักวชิาการที่อยูในสถาบันศึกษาและหนวยงานวิจยัอ่ืนๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
หนวยงานของผูขอรบัทุน ตองมีโครงสรางพื้นฐานเพยีงพอที่จะรองรับใหมกีารดาํเนินการวิจัย พัฒนา
และวิศวกรรมอยางจรงิจัง 
 
1.2 คุณสมบตัิของผูขอรับทุน 

 ไมเปนผูติดคางการสงรายงานตางๆ ของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานฯ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 เปนผูมีความรูความสามารถ  และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดําเนินการวิจัย 
 เปนผูมีความพรอมในดานเวลาที่จะดําเนินโครงการวิจัยใหสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
1.3 ระยะเวลาที่เปดใหขอรับทุน 

 ผูขอรับทุนสามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยฯ ไดตลอดป โดยไมมีระยะเวลาปดรับสมัคร 
 
1.4 ลักษณะของโครงการวิจัยที่ขอรับทุน 
x โครงการวิจัยฯ ควรมีศักยภาพ ดังนี้ 

 มุงใหเกิดการใชประโยชนไดในเชิงพาณิชย สาธารณะ เศรษฐศาสตร และ/หรืออุตสาหกรมไดโดยมีผูใชที่ชัดเจน 
 มีคุณคาทางวิชาการและนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 นําไปสูการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรดานตางๆ ของประเทศ 
x โครงการวิจัยฯ ตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนตามเรื่องราวที่จะทําการวิจัย 
 
1.5 การพิจารณาใหทุนสนับสนุน  
 ขอเสนอโครงการวิจัยฯ ทุกโครงการตองผานการประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานหลักการ เหตุผล 
ความสําคัญของโครงการ ความเปนไปไดของเทคนิค  และวิธีการที่นําเสนอวาสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม   โดยคณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการ ซึ่งประกอบดวย   ผูเชี่ยวชาญ  ที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงหรือเก่ียวของกับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน  และตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการเทคนิค
โปรแกรม/เทคนิคเฉพาะดาน  และขออนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร  
 
1.6 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวจัิย พัฒนาและวิศวกรรม 

1.6.1 ผูขอรับทุนสงขอเสนอโครงการโดยจัดทํารายละเอียดตามแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรมของสํานักงานฯ (รายละเอียดใน ขอ 3. แบบขอเสนอโครงการ และ ขอ 4.งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย) 

1.6.2 สํานักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ และพิจารณาขอเสนอโครงการ ในเบื้องตน 
1.6.2.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย

 พิจารณาวาโครงการที่เสนอมาอยูในขอบเขตนโยบายการสนับสนุนของสํานักงานฯ หรือไม กรณีไมเขาขาย
นโยบายของสํานักงานฯ จะดําเนินการสงตอใหกิจกรรมอ่ืน หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือปฏิเสธโครงการ 
1.6.2.2 ลักษณะของขอเสนอโครงการ

ตองมีความชัดเจนเพียงพอ และสอดคลองตามหลักเกณฑการสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
โดยขอเสนอโครงการตองมีรายละเอียดครบถวนตามแบบขอเสนอโครงการวิจัย  

1.6.3 สํานักงานฯ แจงผลการพิจารณาในเบื้องตนใหผูวิจัยทราบ เพ่ือปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด    (ถามี)  
จากนั้นขอเสนอโครงการจะไดรับการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่เก่ียวของ   

1.6.3.1 การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการ
 คณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรูความสามารถโดยตรง
หรือเก่ียวของกับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน 

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา หลักการและเหตุผล ความสําคัญของโครงการ และความเปนไปไดของ
เทคนิคและวิธีการที่นําเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวโนมของความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.6.3.2 การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรม/เทคนิคเฉพาะดาน  
 คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา  หลักการและเหตุผล  ความสําคัญของโครงการ  และความเปนไปไดของ
เทคนิคและวิธีการที่นําเสนอ    เพ่ือพิจารณาแนวโนมของความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการ   โดยใชขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณา ดวย 
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1.6.4 สํานักงานฯ นําขอเสนอโครงการที่สมบูรณโดยผานการพิจารณาหรือปรับปรุงแกไขรายละเอียดแลว (ถามี) เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย พรอมอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการในปที่ 1 ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการประเมินขอเสนอโครงการและคณะอนุกรรมการเทคนิคเฉพาะดาน 

1.6.5 เม่ือขอเสนอโครงการไดรับการอนุมัติ สํานักงานฯ จะดําเนินการทําสัญญาตามแบบสัญญาอุดหนุนการวิจัย พัฒนา
และวิศวกรรม  ระหวางหัวหนาสวนราชการของผูรับทุนกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

1.6.6 ผูวิจยัเริม่โครงการวิจัย 
 

1.7 การประเมินความปลอดภัยทางชวีภาพของโครงการ 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการดัดแปลงพันธุกรรมในพืช สัตว และจุลินทรยี จะตองผานการประเมินความปลอดภยัทาง
ชีวภาพในระดับการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบัน (Institutional Biosafety Committee 
หรือ IBC) โดยแนบหนังสือหรอืเอกสารเพื่อยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาดวย  
 หากทั้งนีส้ามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท ี

• โปรแกรมความปลอดภยัทางชวีภาพ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ อีเมล : biosafety@biotec.or.th 
และเวปไซด www.biotec.or.th/biosafety 

• รายละเอียดเพิม่เติมใน ขอ 4. คําอธิบายโครงการวิจัยที่เก่ียวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
 
1.8 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (Ethical committee; EC) 
 งานวิจัยที่ใชมนุษยเปนผูถูกวจิัย  ซึ่งหมายรวมถึง รางกาย สิ่งสงตรวจตาง ๆ  จากรางกาย การศึกษาที่เก่ียวกับ
จิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด  และขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ จะตองผานการพิจารณา ชี้แนะ และรับรองจากจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจยัในคนในระดับสถาบัน (Institutional Review Board) โดยแนบหนังสือ
หรือเอกสารเพือ่ยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาดวย 
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รับขอเสนอโครงการ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริหารคลัสเตอร 

ไมผาน 

ปฏิเสธ 

1 เดือน 

เร่ิมโครงการ 

     พิจารณาเบ้ืองตน 

2. ขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 

ไมเขาขายสํานักงานฯ 

เขาขายสํานักงานฯ 

ขอเสนอพรอมสงประเมิน ตองการขอมูลเพิ่มเติม 

2-3 เดือน 

เดือน 2 

1 เดือน 

เสนอคณะอนุกรรมการ

เทคนิคโปรแกรม/เทคนิค

เฉพาะดาน 

ทําสัญญา 

   สงผูเช่ียวชาญประเมิน 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

สงขอมูลกลับสํานักงานฯ 

สงหนวยงานอ่ืน 

ปฏิเสธ 

 1

 1

สงขอมูลกลับสํานักงานฯ 

  ขอขอมูลเพิ่มเติม 

 พัฒนาโครงการ 
1 2 2

 

 

2
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3.แบบขอเสนอโครงการ 

 
ปกปด 

ฝายบรหิารจดัการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย 
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

     
รหสัโครงการ..................................(กอนอนุมัต)ิ  

                                         รหัสโครงการ..................................(หลังอนุมัต)ิ 
         (สําหรับเจาหนาที)่ 

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

 (อังกฤษ)  ………………………………………………………………………………………………………........... 
ชื่อหัวหนาโครงการ  (ไทย)  ………………………………………………………………………………………....................……
      (อังกฤษ)  ……………………………………………………………………………………......................……        
 ตําแหนง     …...............…………………………………………………………………………………........…… 
          หนวยงานตนสงักัด  ...................................................................................................…....……… 
          สถานทีต่ิดตอ       ........................................................................................…....………….…….          

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

 
ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 

ชื่อหัวหนาสถาบัน  ………………………………………………...…………………………………………………………….. 
           ตําแหนง (อธิการบดี หรืออธิบดี หรือเทียบเทา)  ………............…………………………………………...........… 
           สถานที่ตดิตอ ...................................................................................…....…............…………. 
           โทรศพัท  ....................................................................................…....……………............ 
 โทรสาร             .......................................................................................…....………………….…                 

 
ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 

 
ระยะเวลาของโครงการ................………………..............ป    
งบประมาณรวม.........................................….................บาท 
วันที่เสนอโครงการครั้งแรก.................................................…………………................................................. 
 ครั้งที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง).................................………………...............................................… 
   ครั้งที่ 3 (กรณีที่มีการปรับปรุง)...........................................................………………......................... 
 
โครงการนี้หรือโครงการที่สืบเนื่องกันนี้ ไดยื่นเสนอขอรับทุนหรือไดรับการสนับสนุนจาก สวทช. หรือหนวยงานอื่น 

    ไมไดยื่นเสนอขอรับทุน        
    ยื่นเสนอ  โปรดระบุ    

 ไดรับการสนบัสนุน 
     จาก ………………………………………ชื่อโครงการ ………………………………………………. 

 (โปรดระบคุวามจําเปนหรือความแตกตางกับโครงการนี้) 
 ไมไดรับการสนับสนุน 
 อยูระหวางการพิจารณาจาก.......(หนวยงานใหทุน)....................... 

 
     
 
 
 
 
 
 

หนาที่  4 

1. ชื่อโครงการ   
 ควรใชชื่อทีส่ื่อถึงวัตถุประสงคและแผนงานวจิยัโดยตรง ไมควรใชคําที่มีความหมายกวางหรอืแคบ
เกินไป โดยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีส่อดคลองกัน 
2. หัวหนาโครงการ 
 ระบุชื่อหัวหนาโครงการเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนง/ ที่อยู/ โทรศพัท/ 
โทรสาร/อีเมล ที่ตดิตอไดโดยสะดวก พรอมลงลายมือชื่อ 
3.หัวหนาสถาบนั (ตําแหนงเทยีบเทาอธิการบดี หรืออธิบดี หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

ระบุชื่อ/ตําแหนง/ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร ทีต่ดิตอไดโดยสะดวก พรอมลงลายมือชื่อ 

คําอธิบาย : ข อมูลโดยทั่วไป 
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2. คณะผูวจัิย 
 หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูชวยวิจยั 
          ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................…… 
          ตําแหนง....................................................................…...………..คณุวุฒ.ิ.................................... 
 ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ..................................................................................................... 
 สถานทีต่ิดตอ............................................................................................................................ 
 โทรศัพท/โทรสาร...................................................................................................................... 
 อีเมล ............................................................................................................................... 
          ความรับผดิชอบตอโครงการทีเ่สนอ (ระบสุวนงาน)............................................................................ 
             คิดเปน ........................................ % ของงานทั้งหมด 
          ความรับผดิชอบตอโครงการอืน่ๆ ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ 
 (ถามี โปรดระบชุื่อโครงการและแหลงทุนสนับสนุน)......................................................................... 
 

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

 

1. แนบประวัติเต็มของแตละทานตอทายขอเสนอโครงการวจิัยฯ  
2. ในกรณีมีที่ปรึกษาโครงการใหแสดงรายชื่อพรอมลายมือชื่อดวย  ทั้งนี้ที่ปรกึษาจะไมไดรับคาตอบแทน 
 

คําอธิบาย : คณะผูวิจั ย
  

 
 
 
 
 
3. บทคดัยอ (ไทย)  ………………………………………………………………............…………………………..........… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
                 (อังกฤษ) …....................................…………………………….....................………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนบทคดัยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมีความยาวของบทคัดยอไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 โดย
ระบุถึงการวิจยัในลักษณะยอ กระทดัรดั  มีสาระสําคญั     เน้ือหาควรครอบคลุมถึงวัตถุประสงค  ขอบเขตการวจิัย  
และผลงานที่คาดวาจะไดรับ  และระบุคาํสําคญั   (Key words)  ของโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไว
ในสวนทายของบทคดัยอ

คําอธิบาย : บทคดัย อ 
 

 
 
4.  เปาหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………….............................…….............................…………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 

เปนการระบผุลงานหลักของโครงการในเชิงปริมาณและ/หรอืคุณภาพที่วัดได ระบผุูไดประโยชนหรือผูนําผลงานไป
ใช หากผลงานเปนไปตามทีค่าดหมาย

คําอธิบาย : เปาหมา ย 
 

 
5.  วัตถุประสงคเชิงกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….............................…….............................…………… 
 
 
 
 
 
 
 

เปนการระบสุิ่งที่โครงการตองการศึกษาเพ่ือแกปญหาหรือใหบรรลุผลตามเปาหมายและใหมีความสอดคลองกับ
แผนงาน

คําอธิบาย : วัตถุประสงคเชิงกิจกรร ม 
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6.  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และส่ิงแวดลอม  
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนการแสดงใหทราบวาโครงการวิจยัน้ีสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางไร  
เชน กอนที่จะมโีครงการวิจยัฯ มีผลผลติต่ํา ตนทุนสูง เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ เปนสินคาที่ตองนําเขา  
หากโครงการวจิัยฯ น้ีสําเร็จจะมีสวนการแกปญหาหรือสรางโอกาสไดมากนอยเพียงใด  รวมถึงการมสีวนในการ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิต/การแขงขันของสินคา  และการใหบริการภายในประเทศไดอยางไร  และดวยมูลคา
เทาใด หรือเปนการแสดงวาผลของโครงการวิจัยฯ มีสวนทําใหวิถชีีวติ โครงสรางทางสังคม  สภาพแวดลอม และ
สุขภาพของคนไทยเปลีย่นแปลงไปในทางใด หรือแสดงใหเห็นวาจะมีสวนในการชวยแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
อยางไร 

คําอธิบาย : ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร  สังคม และสิ ่งแวดลอม
 

 
7. การพัฒนาเทคโนโลยี  
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 

ระบุเทคโนโลยทีี่จะไดรับการพฒันาจากโครงการวิจยัฯ   พรอมทั้งชีแ้จงวาเทคโนโลยีหรือวิธีการที่เลือกใชมีขอดี 
หรือขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่นๆ อยางไร 

คําอธิบาย : การพัฒนาเทคโนโลย ี 
 

 
8. ที่มาของโครงการ และผลงานที่มีมากอน 
 8.1 ที่มาของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
    8.2  ผลงานทีมี่มากอน   
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 8.3 การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาและ/หรือ สทิธิบัตรที่เก่ียวของ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายที่มาของโครงการ และเหตุผลที่เสนอโครงการวจิัยฯ พรอมระบปุญหาที่โครงการวิจยัฯ ตองการตอบหรือ
แกไขหรือมีสวนชวยใหดีข้ึน 
2. นําเสนอผลงาน ความรู และสทิธิบัตรที่มีมากอน ทั้งของนักวิจัยอ่ืนๆ และของคณะผูวิจัยชุดน้ี เชน ขอมูลที่
เก่ียวของกับโครงการวจิัยฯ  ซึ่งจําเปนตองอางแหลงขอมูลใหชัดเจน และทันสมัย พรอมทั้งเสนอรายการ
เอกสารอางอิงตอนทายของขอเสนอโครงการวิจยัฯ  
3. การสํารวจสทิธิบัตร (Patent search) สําหรับโครงการวจิัยที่คาดวาจะไดผลงานวิจยัเปนสิทธิบัตร หรอืตนแบบ
ผลติภัณฑ 

คําอธิบาย : ที ่มาของโครงการและผลงานทีมี่มากอน
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9.  แผนงานวจัิย 
9.1 แผนงานวจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
9.2 ที่มาของตวัอยางในงานวจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 

9.1 แผนงานวจิัย 
สวนนี้เปนหัวใจของขอเสนอโครงการวิจยัฯ จาํเปนอยางยิ่งทีต่องเขียนใหชดัเจนและละเอียดมากทีสุ่ดเทาที่จะ
ใหได  พรอมอางถึงเอกสารทีจ่ําเปน โดยใหระบทุี่มาของวัสดุ (Material) ที่นํามาใชในการวิจยัและวิธีการวิจยั 
เน่ืองจากผูประเมินโครงการวิจยัฯ อาจเปนผูเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีน้ันๆ แตตางสาขา และมีความประสงคจะ
เขาใจรายละเอยีดแผนงานเพยีงพอกอนใหความเห็นตอโครงการ 
 
9.2 ที่มาของตวัอยางในงานวจิัย 
ควรใหเหตผุลที่เลือกตัวใชอยางนั้น ตัวอยางควรมคีวามเหมาะสมทั้งในเชงิคุณภาพ ปรมิาณ และควรอธบิาย
ภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการนําตัวอยางมาใช 

คําอธิบาย : แผนงานวิจั ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9.1 แผนงานวจิัย 

   ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3  
วัตถุประสงค แผนงานวจิัย เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่ ชื่อนักวิจัย 

  1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12 ที่รับผิดชอบ 
1. ………… 1.1 ………… 

1.2 ………… 
 

       

2. ………… 2.1 ………… 
2.2 ………… 
 

       

3. ………… 3.1 ………… 
3.2 ………… 
 

       

 
 

ตารางที่ 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา 
ปที ่ เดือนที ่ ผลงานที่คาดวาจะสําเร็จ 

1 - 6  
 

 
1 

7 - 12  
 

1 - 6  
 

 
2 

7 - 12  
 

1 - 6  
 

 
3 

7 - 12  
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ตารางที่ 9.3 ผลงานที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจยัฯ เปนจํานวนนับ  
ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 รวม ผลงาน ดัชนชีี้วัด

ความสําเร็จ 
(ระบรุายละเอียด
ของผลลัพธ) 

1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12  

1. ตนแบบผลติภัณฑ โดยระบุ ดังนี ้
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     1.2 ระดับภาคสนาม 
     1.3 ระดับหองปฏิบัติการ 
 

        

2.ตนแบบเทคโนโลย ี โดยระบ ุดังนี้ 
     2.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     2.2 ระดับภาคสนาม 
     2.3 ระดับหองปฏิบัติการ 
 

        

3. สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัติ/ลิขสทิธ์ิ/
เครื่องหมายการคา 
 

        

4. บทความทางวิชาการ 
4.1 วารสารระดบันานาชาต ิ
4.2 วารสารระดบัชาต ิ
 

        

5. องคความรู (โปรดระบุ) 
 

        

6. การใชประโยชนเชิงพาณิชย 
     6.1 การถายทอดเทคโนโลย ี
     6.2 การฝกอบรม 
     6.3 การจัดสัมมนา 
 

        

7. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
     7.1 การถายทอดเทคโนโลย ี
     7.2 การฝกอบรม 

7.3 การจดัสมัมนา 
 

        

8. การผลิตนักศึกษา 
7.1 ปริญญาตร ี
7.2 ปริญญาโท 
7.3 ปริญญาเอก 
 

        

9. การเสนอผลงานในการประชุม 
9.1 การประชุม/สัมมนาระดับ

นานาชาต ิ
9.2 การประชุม/สัมมนาระดับชาต ิ
 

        

10.เอกสารทางวิชาการ (Technical 
paper) 

        

11. หนังสือ/ตาํราวชิาการ (copyright) 
 

        

12. วิทยานิพนธ 
 

        

13. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

        

14. การใหบริการวิเคราะหทดสอบ  
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10.  ความรวมมือกับสถาบนัอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตารางที่ 9.1 แผนงานวิจัย : ใหจัดทําตารางสรุปแสดงกิจกรรมตางๆ  ที่เสนอวาจะดาํเนินการพรอมระบุเวลาที่ตองใช
ของแตละกิจกรรม นับตั้งแตเริม่โครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ 
2. ตารางที่ 9.2 ผลงานในแตละชวงเวลา : ใหระบผุลงานที่จะไดจากการทําวิจยัใหชดัเจน     
3. ตารางที่ 9.3 ผลงานที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวจัิยฯ เปนจํานวนนับ พรอมทัง้กําหนดตวัชี้วดัและคาตัวชีว้ดั
เปนจํานวนนับ ซึ่งตัวชี้วัดน้ีจะเปนสิ่งที่บงบอกประสิทธิผลของโครงการวิจยั เชน จํานวนรูปแบบของผลงานวิจัย จํานวน
บทความทีต่ีพิมพ จํานวนสทิธิบัตร การพัฒนากําลังคน เปนตน 
คําจํากัดความ 
1. ตนแบบผลิตภัณฑ/เทคโนโลยี   

1.1 ระดับหองปฏิบัติการ หมายถึงตนแบบที่แสดงผลการทดสอบซึ่งสามารถทํางานไดจริงในบริบทของ
หองปฏิบัติการ  

1.2 ระดับภาคสนาม หมายถึง ตนแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่จําเปนในสภาพแวดลอมการใชงานจริง และตอง
แสดงปลการทํางานของตนแบบที่ผานการทดสอบตามคุณลักษณะที่จําเปนในสภาพแวดลอมการชงานจริงอยางมีนัยสําคัญ  
 1.3 ระดับอุตสาหกรรม หมายถึง ตนแบบที่มีคุณลักษณะซึ่งไดจากการสํารวจความตองการของผูใชงานกอนการ
พัฒนาจริง และควรทั้งแนบเอกสารที่แสดงถึงภาระผูกพันกับผูรับมอบ (ผูรับประโยชน) เพ่ือใหผูรับมอบสามารถนําไปใชหรือ
หาประโยชนจากตนแบบดังกลาวตอไป ตัวอยางเชน MOU สัญญาซื้อขายสัญญาการใหใชสิทธิในเทคโนโลยี เปนตน 
2. องคความรู  หมายถึง ความรูจากผลงานวิจัยที่จะนําไปสูการเกิดกระบวนการผลิต หรือเทคโนโลยีใหม 
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง ผลงานวิจัยทีส่ามารถนําไปใชในเชิงการคา หรืออุตสาหกรรมได 
4. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  หมายถงึผลงานทีส่ามารถเผยแพรใหกับประชาชน โดยการจัดฝกอบรม สัมมนา ประชมุ 
 

ถามี ใหระบุชื่อหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะรวมมือในการดําเนินโครงการวิจัยฯ และอธิบายสิ่งที่
หนวยงานนั้นๆ จะใหความรวมมือได เชน วัตถุดิบ อุปกรณทดสอบ สถานที่ หรือบุคลากรรวมดําเนินการบางสวน 
เปนตน พรอมแนบเอกสารยืนยันความรวมมือในตอนทายของขอเสนอโครงการวิจัยฯ 
 

คําอธิบาย : ต ารางในแผนงานวิจยั 

 คําอธิบาย : ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 

 
11.  อุปกรณและสถานที่ที่มีอยู 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 

ใหขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ/ครภุณัฑตางๆ ที่เก่ียวของในโครงการวิจยัฯ ทีค่ณะผูวิจัย/หนวยงานมีอยู ระดับความ
พรอมในการใชงาน ตองดดัแปลง ซอมแซมเพิ่มเติมหรือไม อยางไร และใหขอมูลเก่ียวกับสถานทีท่ี่ใชดาํเนินการ 
ระบุใหชดัเจนวามีความพรอมหรือตองปรับปรุงหรือไม อยางไร 
 

คําอธิบาย : อุปกรณและสถานที ่ทีมี่อยู 
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12.  งบประมาณ 
 
 

  
 
 
 
รายละเอียด ปที่..................…………… 

คําอธิบาย : งบประมา ณ 

การใชจายเงินของโครงการวจิัยฯ ที่ไดรับทนุอุดหนุนจากสาํนักงานฯ ซึ่งเปนเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณของ
รัฐบาลไทยนั้น ใหถือปฏิบัตติามระเบียบของสวนราชการของผูรับทุน ทั้งนี้ใหอยูภายใตแนวทางในขอ 4 งบประมาณ
ในการดาํเนินงานวิจัย  

 

งบประมาณ     ..................……………บาท 
ตารางที่ 12.1 แสดงงบประมาณสําหรับดําเนนิการวิจยั 

รายการ ปที…่… 
 จํานวนเงิน 

ก.  งบประมาณในการดาํเนินการวิจัย  
1. คาตอบแทนและคาจาง 
1.1  คาตอบแทนคณะผูวจิัย  (แสดงเปนรายบุคคล) 
   1.1.1 ชื่อ .............……………………………………………………………………………………… 
    1.1.2 ชื่อ .............……………………………………………………………………………………… 
 

 

1.2  คาจาง (ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิ และคดิอัตราคาจางตามที่กําหนด) 
     1.2.1 ชื่อ ..................................................................  
          เงินเดือน ................................บาท 
          วุฒิ ..............................................................  
          ประสบการณในการทํางาน................ ป 
 

 

2.  คาวัสด ุ
 2.1  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 
 

 

3. คาครุภัณฑ (ไมเกิน 1 ลานบาท) 
 ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 
 

 

4. คาใชสอย (คาวิเคราะหตัวอยาง คาเดินทางระหวางปฏิบัติงาน ฯลฯ) 
 4.1 คาจางวิเคราะหหรือทดสอบตัวอยาง ............. (รายละเอียด)…………………… 
 4.2 คา ............. (รายละเอียด)…………………………………  
 

 

5. คาบริหารโครงการ ไมเกนิ 10 % 
 

 

รวม  
 
ข.   หมวดทุนการพัฒนาบคุลากรในระดับปรญิญาโท และ/หรือปรญิญาเอก ปที…่… 

จํานวนเงิน 
1.1 ชื่อนักศึกษา ...................................................  
      ศึกษาในระดับ ………………………………. 

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

หัวขอวิทยานิพนธ ……………………………………………………………………………….. 
 

 

รวม  
รวมทั้งส้ิน  
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ตารางที่ 12.2   แผนการใชจายงบประมาณในการดําเนินการวิจยัตลอดโครงการ........…………… …….... ป  
 

รายการคาใชจาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
 
 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 1 งวดที่ 2  

ก.  งบประมาณในการดาํเนินการวิจัย        
1. คาตอบแทนและคาจาง        
 1.1  คาตอบแทนคณะผูวจิัย        
 1.2 คาจาง        
2. คาวสัด ุ        
3. คาครภุัณฑ (ไมเกิน 1 ลานบาท)        
4. คาใชสอย        
 4.1 คาจางวิเคราะหตัวอยาง        
 4.2 คา...........        
 4.3 คา...............        
5.คาบริหารโครงการ (ไมเกิน 10 %)        

รวมแตละงวด        
ข.  ทุนการพัฒนาบุคลากรในระดบั
 ปรญิญาโท และ/หรือปรญิญาเอก 

       

รวมแตละงวดทัง้สิ้น        
รวมแตละปทั้งสิ้น     

 
 
รายละเอียดช้ีแจงเหตผุลความจําเปนในการจดัซือ้ครุภัณฑ (พรอมแนบรายละเอียดของครุภัณฑที่จะจัดซื้อ) 
ครภุัณฑ ........................................................................................................................................... 
ลักษณะการใชและความจาํเปนตอโครงการวจิัยที่ขอการสนบัสนุน ................................................................. 
ประโยชนของครุภัณฑน้ีที่จะมตีอไปหลังจากโครงการวิจยัเสร็จสิ้นลง  ............................................................. 
สถานภาพของครภุัณฑน้ีในหนวยงานของทาน (กรุณาทําเครื่องหมายที่หนาหัวขอ) 
   ไมมีครภุัณฑน้ีเลย 
   มีครภุัณฑที่ลักษณะการใชงานใกลเคยีงกัน คือ 

ครภุัณฑ                  สถานภาพและการใชงานในปจจุบัน 
1. ........................................                 ......................................................................               
2. ........................................                 ......................................................................               
 

   ปจจุบันมีอยูแลว โดยมสีถานภาพและการใชงานดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
13. เอกสารอางอิง 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
14. ประวตัิคณะผูวจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดแก หัวหนาโครงการวิจยัฯ  ผูรวมโครงการวิจัยฯ และผูรวมวิจัยทุกทาน โดยใหระบุประวัติการศึกษา ประวตัิการ
ทํางาน ความเชี่ยวชาญ และผลงานวจิัยที่ตพิีมพในวารสารวิชาการ การประชุมวชิาการ หรือรางวลัทางวชิาการที่ไดรับ  
 

คําอธิบาย : ประวตัิคณะผูวิจั ย 
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15.เอกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม  
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………….............… 
 
คําอธิบาย : อกสารยืนยันความรวมมือกับหนวยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรร เ   ม 

 หนังสือหรือเอกสารแสดงความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม เชน สนใจการใชผลงานทีจ่ะไดจากโครงการวิจยัฯ
ใหการสนับสนนุงบประมาณบางสวน หรือใหใชวสัดุ สถานที่ อุปกรณ หรือบุคลากรบางสวนของหนวยงาน 
บริษัท หรืออุตสาหกรรมในการรวมดําเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
16. เอกสารยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบนั (Institutional Biosafety 
Committee หรือ IBC) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 คําอธิบาย : เอกสารยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบัน (Institutional 
Biosafety Committee หรือ IBC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการดัดแปลงพันธุกรรมในพืช สัตว และจุลินทรีย จะตองผานการประเมินความปลอดภยัทาง
ชีวภาพในระดับการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบัน (Institutional Biosafety 
Committee หรือ IBC) โดยแนบหนังสือหรือเอกสารเพื่อยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาดวย เพ่ือแสดง
ใหเห็นวาขอเสนอโครงการดังกลาวผานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพจากคณะกรรมการฯ เรยีบรอยแลว 
 ทั้งนี้หากขอเสนอโครงการอยูระหวางการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพและไมสามารถสงเอกสารมา
พรอมกับขอเสนอโครงการ สามารถสงเพ่ิมเติมหลังจากสงขอเสนอโครงการใหสํานักงานฯ เรียบรอยแลว 
 ทานสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดท ี

• โปรแกรมความปลอดภยัทางชวีภาพ ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ อีเมล : 
biosafety@biotec.or.th และเวปไซด www. biotec.or.th/biosafety 

• รายละเอียดเพิม่เติมในขอ 5 คําอธิบายโครงการวิจยัที่เก่ียวของกับการดัดแปลงพันธุกรรม 

 
17. คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการศึกษาวิจัยในคน (Ethical committee; EC) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยที่ใชมนุษยเปนผูถูกวจิัย  ซึ่งหมายรวมถึง รางกาย สิ่งสงตรวจตาง ๆ  จากรางกาย การศึกษาที่เก่ียวกับจิตใจ 
อารมณ ความรูสึกนึกคิด  และขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ จะตองผานการพิจารณา ชี้แนะ และรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจยัในคนในระดับสถาบัน (Institutional Review Board) โดยแนบหนังสือหรอืเอกสาร
เพ่ือยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาดวย  
 ทั้งนี้หากขอเสนอโครงการอยูระหวางการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และไมสามารถสงเอกสารมาพรอม
กับขอเสนอโครงการ สามารถสงเพ่ิมเติมหลังจากสงขอเสนอโครงการใหสํานกังานฯ เรียบรอยแลว 
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4. งบประมาณในการดําเนินการวิจัย 

 
 1. หมวดคาตอบแทนและคาจาง 
 
 1.1 หมวดคาตอบแทนคณะผูวิจัย 
   คาตอบแทนจะจายใหกับนักวจิัยซึ่งสามารถแบงเวลามาทาํการวิจยัไดโดยไมเสียหายตองาน 
             ในความรับผิดชอบประจํา โดยความยินยอมของตนสังกัด 
 
               การคํานวณอตัราคาตอบแทน 

อัตราคาตอบแทน = A x B x C

 
   A =   อัตราเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับจากตนสังกัด   (ไมรวมผลประโยชนตอบแทนอื่น) 

 B =   รอยละของเวลาปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจยัฯ 
 C =   องคประกอบตัวคูณในชวง 1.0 – 1.5  
       (คานี้ข้ึนกับความเชี่ยวชาญและความรบัผิดชอบในโครงการวิจัยฯ) 

    หลักการคํานวณคา B :   
  ก. เวลาทําการใน 1 วัน หรือเทากับ 8 ชั่วโมง เทียบเปน 100 % 
              ข. เวลาปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เชน งานสอนหนังสือ และอ่ืนๆ  7 ชั่วโมง เทากับ 60 % 

ดังนั้นเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใน 1 วันคือ เวลาที่นักวิจัยจะใชเพ่ือทาํงาน
โครงการวิจัยฯ น้ี คือไมเกิน 40 % 

 เง่ือนไข 
ผูวิจยัตองใชเวลาในการทําวจิยัทุกโครงการของสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) รวมแลวไมเกิน 40 % ของเวลาปฏิบัติงานปกติ ยกเวนนักวิจัยบางคนทีอ่าจ
สามารถทํางานวิจัยไดหลายโครงการวิจยัฯ ในเวลาเดียวกัน แตตองมีเอกสารยืนยัน (ยินยอม) จากตน
สังกัดวามีเวลาที่สามารถทํางานวิจัยไดมากกวา 40 % 

บุคคลที่มีการยกเวนคาตอบแทน 
  1.   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

2. นักวิจัยและผูชวยนักวิจัย ซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางของ สวทช. 
3. พนักงานของหนวยงานรัฐที่บริหารงานนอกระบบราชการ 
4. นักวิจัยที่อยูในระหวางการไดรับทุนตางๆ ดังนี้ 

4.1 ทุนสงเสริมวิชาชีพนักวิจัย (รางวัลพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยและทุนวิจัยอาวุโส) ของ สวทช. 
4.2 เมธีวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
         1.2.  หมวดคาจาง 

1.  คาจางจะจายใหกับผูชวยวิจัยตามคุณวฒุิและประสบการณภายในกรอบจํานวนอัตราที่ไดรับอนุมัต ิ
 2.  การบรรจุบุคคลใหดาํรงตาํแหนงผูชวยวิจยัในครั้งแรกจะตองบรรจุในอัตราคาจางข้ันตนของตาํแหนง

น้ันๆ เวนแตบุคคลนั้น มีประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของ โดยมีหนังสือรบัรองจากทีท่ํางานเดิม  
อาจใหไดรับคาจางเพิ่มข้ึนตามจํานวนปทีมี่ประสบการณ 

  3.  การปรับอัตราคาจางใหปรับไดตามสมควร ไมเกิน 10 % เม่ือผูชวยวิจยัไดปฏิบัติงานมาครบ 1 ป 
 4. คาแรงจางเหมา ใหคํานวณตามความเหมาะสม เชน คาจางคนงานดูแลแปลงเกษตร คาจางเก็บขอมลู 
  เปนตน 
 
ตารางที่1.1 อัตราคาจางข้ันตนของผูชวยวิจยั  (สําหรับการทํางานเต็มเวลา)  
 

ระดับ อัตราจาง (หนวย: บาท) 
ปริญญาโท 12,000 – 25,000 
ปริญญาตร ี 10,000 – 15,000 
ปวส. 9,000 ข้ึนไป 
ปวช. 6,000 ข้ึนไป 

 
หมายเหตุสําหรบัหมวด 1.1 คาตอบแทน และหมวด 1.2 คาจาง 

1. หมวด 1 คาตอบแทนและหมวด 2 คาจาง เม่ือรวมกันแลวจะตองไมเกิน 30 % ของงบประมาณรวมที่หักคา
ครุภัณฑและหมวดทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ สํานักงานฯ จะพิจารณาสัดสวน
ในหมวดนี้ตามความเหมาะสมของเนื้องานในโครงการ 
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2. นักวิจัยที่ตนสังกัดมีวิธีการบริหารอยูนอกระบบราชการ สํานักงานฯ จะคิดคาตอบแทนเปนสัดสวนกับ
งบประมาณรวม โดยหมวดคาตอบแทนและหมวดคาจางทั้งหมดวรวมกันแลวไมเกิน 30 % ของงบประมาณ
รวมที่หักครุภัณฑและหมวดทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งน้ี สํานักงานฯ จะพิจารณา
สัดสวนความเหมาะสมตามเนื้องานของโครงการ 

 
         2.  หมวดคาวัสดุ       
 หมายถึงคาวัสดุวิทยาศาสตร และ/ หรือวัสดุทางการเกษตร  (ไมรวมวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ              
เครื่องเขียน เปนตน) ทั้งนี้ใหระบุรายละเอียดและแจงรายการเทาที่จะทําได เชน คาสารเคมี เครื่องแกว และอาหาร
เลี้ยงเชื้อ เปนตน 
 
        3. หมวดคาครุภัณฑ (ไมเกิน 1 ลานบาท)   
  สํานักงานฯ มีนโยบายในการสนับสนุนเฉพาะครุภัณฑที่จําเปนสําหรับโครงการวิจัยฯ   ที่เสนอขอทุน
เทานั้น ทั้งนี้ใหเขียนความจําเปนและรายละเอียดของครุภัณฑไวในขอเสนอโครงการวิจัยฯ ดวย โดยการสนับสนุนใน
หมวดนี้ตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
  3.1  การอนุมัติคาครุภัณฑจะอนุมัติเปนรายการ ภายในวงเงินไมเกินที่กําหนดไว   
 3.2  การใชจายเงินในหมวดคาครุภณัฑ ตองเปนไปตามรายการและจํานวนเงินในขอมูลของ 

โครงการวิจยัฯ โดยไมสามารถเฉลีย่จายระหวางรายการได เวนแตไดรับอนุมัติเพ่ิมเติมจาก
สํานักงานฯ กอนดําเนินการ 

 3.3  การเบิกจายคาครภุัณฑทีจ่ัดซือ้โดยตรงจากผูขายในตางประเทศโดยการเปด L/C ผูวจิัยไม
สามารถ เบิกจายคาดอกเบี้ยธนาคารได ตองนําคาดอกเบี้ยฯ สงคืนสํานักงานฯ สวนคาเก็บรักษา
ใหเบิกจายได ไมเกิน 45 วัน 

 3.4  การจัดซื้อครุภณัฑจากตางประเทศ ควรกําหนดเงื่อนไขการจายเงินใหผูขายเปนผูรับภาระในสวน 
ของคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในตางประเทศที่มิใชคาขนสง และคาประกันภยั 

 3.5  ครภุัณฑที่มีราคาเกินกวารายการละ 500,000 บาท สํานักงานฯ  จะโอนเงินใหโครงการวจิัยตอเมื่อ
โครงการวิจยัฯ  ไดสงใบเสนอราคาเปนทางการ (Performa Invoice) ใหสํานักงานฯ กอนและจาย
ตามราคาจริง 

 3.6  เม่ือสิ้นสดุโครงการ ครภุัณฑจะเปนกรรมสิทธ์ิของผูรับทุน ตอเมื่อโครงการตองดําเนินการ    
สําเร็จตามวตัถปุระสงคที่กําหนดไว และผานการประเมนิเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูรับทุนตอง
บํารุงรักษาใหครุภัณฑอยูในสภาพทีใ่ชการไดตอไป 

 
         4. หมวดคาใชสอย 
 เปนคาใชจายในการดําเนินการวิจยั เชน คาจางวิเคราะหตวัอยาง คาเดินทาง ที่พัก เบ้ียเลี้ยง นํา มันเชื้อเพลิง 
คาปรับปรุงสถานที่ คาซอมแซมหรือบํารุงรักษาครภุัณฑ คาสาธารณูปโภค คาจางผลิตหรือทําอุปกรณ เปนตน 

 
4.1 หมวดคาจางวิเคราะหตัวอยาง   

 เปนการวิเคราะหตัวอยางที่โครงการวิจัยฯ ไมวิเคราะหเอง เชน การวิเคราะหตัวอยางที่ตองอาศัย
เครื่องมือราคาแพงทั้งน้ีใหระบุชนิดและประเภทการวิเคราะห  และจํานวนตัวอยางที่จะวิเคราะห รวมทั้งระบุสถานที่ที่
นําตัวอยางไปวิเคราะหดวย 
 
 4.2 คาเดินทางระหวางปฏิบตัิการในโครงการ 
 เปนคาเดินทางเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจยัฯ  ใหแจงรายละเอียดตางๆ  เชน คาเดินทาง  คาที่พัก คาเบี้ย
เลี้ยง เปนตน และควรระบุจํานวนครั้งที่เดินทาง เพ่ือใชในการเปรียบเทยีบกับแผนการดําเนินงาน 
 
         4.3 คาปรับปรุงสถานที ่   

 เปนคาซอมแซมสถานที่ และหองปฏิบัตกิาร โดยชี้แจงสภาพเดิมที่เปนอยู และปญหาที่เก่ียวของ 
โดยในหมวดนีส้ามารถจัดสรรใหเฉพาะในปแรกเทานั้น 
 
         4.4 หมวดคาซอมแซม/บํารุงรกัษาครุภัณฑ    
 ในกรณีซอมแซมครภุัณฑใหระบุวาครภุัณฑใดบางที่จําเปนตองซอมแซม พรอมทั้งชี้แจงสภาพเดิมที่ใช
อยู และปญหาของครุภัณฑน้ันๆ 
 
         4.5  คาใชสอยอื่น ๆ     
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5. หมวดคาบริหารโครงการ  (Overhead) 
5.1 เปนคาใชจายทีต่นสังกัดของหัวหนาโครงการวิจยัฯ หักเก็บไวเปนคาสาธารณูปโภค และคาใชจาย

ตางๆ ตามที่ถูกหักเก็บจริง แตไมเกิน 10 % ของงบประมาณรวมทีห่ักคาครุภัณฑแลว 
5.2 โครงการวจิัยที่มีงบประมาณรวมมากกวา 5 ลานบาท สํานักงานฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคา

บริหารโครงการเปนกรณีพิเศษ ตามลักษณะของโครงการ   
5.3  ใหสําหรับโครงการวิจยัทีเ่สนอโดยหนวยงานภายนอกสวทช. หรือโครงการการวิจยัภายใน สวทช. 

ที่ทาํงานวิจยั ณ หนวยปฏิบัตกิารวิจยัเครือขาย ซึ่งตั้งอยูในมหาวทิยาลัย 
 

 
ข.  หมวดทุนการพัฒนาบคุลากรระดบัปรญิญาโทและปริญญาเอก 
 สํานักงานฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการทุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยเนน
การเสริมฐานกําลังคนในโครงการงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานฯ   ทั้งน้ีใหระบุหัวขอวิทยานิพนธ (และ
รายชื่อนักศึกษา หากสามารถระบุได) ไวในขอเสนอโครงการวจิัย   
 
เงื่อนไขการขอรบัทุนพัฒนาบุคลากรระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก 

 ระยะเวลาของโครงการวิจัย ไมต่าํกวา 2 ป  
 หากมีการผูชวย หรือนักวิจยัอยูในโครงการ  ปริมาณงานตองสัมพันธกับจํานวนคนในโครงการ 
  ขาราชการ เจาหนาที่หรือผูที่ลาเรียนโดยไดรับเงินเดือนจากตนสังกัดจะไมไดรับคาใชจาย  

 ประจําเดือน 
 อาจารย ที ่ป ร ึกษาจะ เป นผู ด ูแลและร ับผ ิดชอบการศ ึกษาว ิจ ัย  และการรายงานผลการ                  

ศึกษาวิจัยของนักศึกษาเพื่อเสนอสํานักงานฯ ทราบ หากผูรับทุนไมสงรายงานตามกําหนดหรือผล
การเรียนและการศึกษาวิจัยไมเปนที่พอใจ  สํานักงานฯ มีสิทธ์ิในการงดใหทุนตอไปได 

  มีการนําเสนอผลงานจากการศึกษาวิจัยในการประชุมวิชาการที่จัดข้ึนในประเทศหรือตาง      
ประเทศ หรือตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง โดยระบุการ
รับทุนการพัฒนาบุคคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศของสํานักงานฯ  ใหชัดเจน
ในสิ่งพิมพและวิทยานิพนธที่แสดงผลงานของผูรับทุน 

  ไมมีเง่ือนไขผูกมัดใหผูรับทุนทํางานชดใชทุน ณ ที่ใด ๆ  
  การสิ้นสุดสัญญาเมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับทุน  กรณีที่ผูรับทุนถูกสั่ง 

ใหออกหรือลาออกจากหลักสูตรที่ไดรับทุนกอนสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนจะตองชดใชทุนที่รับไป           
ทั้งหมดคืน สํานักงานฯ 

  ผูรับทุนจะตองชดใชทุนคืนหากกระทําผิดเง่ือนไขการรับทุน เวนแต จะมีเหตุสุดวิสัยซึ่งได 
 รับความเห็นชอบจากสํานักงานฯ ไมตองชดใชทุน 

  จัดสงวิทยานิพนธจํานวน 1 เลม ตอนักศึกษา 1 คน มายังสํานักงานฯ ภายหลังสําเร็จการศึกษา  
 
คุณสมบัตินักศึกษาในโครงการวิจัยฯ 
   มีอาจารยทีป่รกึษาหรอือาจารยทีป่รกึษารวม เปนหัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
   ผูไดรับทุนจะตองสามารถ สอบเขาเรียน ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และ ตองศึกษาเต็มเวลา 
   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 สําหรับผูสมัครระดับปริญญาโท และ    
                  คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมต่ํากวา  3.50  สําหรับผูสมัครระดับปริญญาเอก 
   ลงทะเบียนเรียนและศึกษาในสถาบันการศึกษามาแลวไมเกิน 2 ป 
   มีคุณสมบัติตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   ตองไมไดรับทุนอ่ืนซ้ําซอน 
 
องคประกอบของทุน 
      ผูไดรับทุนจะไดรับการสนับสนุน 
 ระดับปรญิญาโท    ไมเกิน 136,000 บาท/ป 

- คาเลาเรยีน  คาบํารุงตาง ๆ  จายตามจริงแตไมเกิน  40,000  บาท/ป 
- คาใชจายประจาํเดือนๆ ละ ไมเกิน 8,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท/ป  

 ระดับปรญิญาเอก ไมเกิน 160,000 บาท/ป 
- คาเลาเรยีน  คาบํารุงตาง ๆ  จายตามจริงแตไมเกิน  40,000  บาท/ป 
- คาใชจายประจาํเดือนๆ ละ  ไมเกิน 10,000 บาท เปนเงิน  120,000 บาท/ป  

 
ระยะเวลาทุน 
 ปริญญาโท ไมเกิน 2      ป 
 ปริญญาเอก ไมเกิน 3      ป 
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ค. งบประมาณการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 

นอกจากงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยแลว   สํานักงานฯ  ยังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเสนอผลงาน
จากโครงการวิจัยฯ  ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานฯ  ในการประชุมวิชาการตางๆ    ในตางประเทศดวย  
งบประมาณสวนน้ีหากทานตองการรับทุน  ขอใหหัวหนาโครงการสงเรื่องขอสนับสนุนเขามาที่สํานักงานฯ 
หลังจากไดรับอนุมัติโครงการแลว โดย สํานักงานฯ มีเง่ือนไขในการพิจารณา ดังนี้ 

 
1. รายละเอียดโดยรวมของการเสนอผลงานวิจัย 

นักวิจัยที่มีความประสงคจะขอรับการสนับสนนุคาใชจายในการเสนอผลงานวิจัยใหระบุ  
1.1 ชื่อการประชุมที่จะไปเสนอผลงาน    
1.2 สถานทีท่ี่จะเสนอผลงานวจิัย โดยระบุชื่อเมือง และชื่อประเทศ 

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

2.1 เปนผลงานของโครงการวิจัยฯ ที่อยูระหวางไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานฯ และมีผลงานความ 
กาวหนาของโครงการวิจัยฯ ระดับหนึ่ง (ประมาณ 1 ป) หรือหลังจากโครงการวิจัยฯ สิ้นสุดแลวไม
เกิน 1 ป 

2.2  สํานักงานฯ ใหการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวน 1 ครั้งตอ 1 คนและตอ  
            1 โครงการวจิัยฯ 
      2.3 สํานักงานฯ จะพิจารณาใหการสนบัสนุนไมเกิน 50% ของคาใชจายทั้งหมด  โดยตองมีการ 

  สนับสนุนจากหนวยงานอื่นควบคูดวย 
     2.4  นักวิจัยตองทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติจากสํานกังานฯ หากนักวิจัยมีความชัดเจนวาจะเสนอผลงาน
 แนนอน พรอมทั้งเอกสารยืนยันการตอบรับใหเสนอผลงานจากผูจัดประชมุ ประมาณการคาใชจาย
 และ/หรือหนังสอืยืนยันจากหนวยงานอื่นๆ ทีส่นับสนุนอีก 50 %  หากไดรับการอนุมัติ     
 สาํนักงานฯ จะสนับสนุนคา ใชจายโดยผานสถาบันตนสังกัด   

  2.5 การเสนอผลงานวจิัยตองระบุวาไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานฯ ดวย 
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