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1.รายละเอียดการขอทุนวิจัย 
 
1.1 ผู,ท่ีมีสิทธิ์ขอรับทุน 

นักวิจัย อาจารย/ นักวิชาการท่ีสังกัดสถาบันการศึกษา และหน4วยงานวิจัยอ่ืนๆ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน   
 
หน"วยงานต,นสังกัดของผู,ขอรับทุน ต,องมีโครงสร,างพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะรองรับให,มีการดําเนินการวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรมอย"างจริงจังและต"อเนื่องจนเสร็จส้ินโครงการ 
 
1.2 คุณสมบัติของผู,ขอรับทุน 
� ไม4เปRนผู(ติดค(างการส4งรายงานต4างๆ ของโครงการวิจัยท่ีได(รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานฯ โดยไม4มีเหตุผลอัน

สมควร 
� เปRนผู(มีความรู(ความสามารถ  และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาท่ีดําเนินการวิจัย 
� เปRนผู(มีความพร(อมในด(านเวลาท่ีจะดําเนินโครงการวิจัยให(สําเร็จได(ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
1.3 ระยะเวลาท่ีเป8ดให,ขอรับทุน 
� ผู(ขอรับทุนส4งข(อเสนอโครงการวิจัยฯ ได(ตลอดปW  (ยกเว(นกรณีมีการประกาศรับข(อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะ) 
 
1.4 ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีขอรับทุน 

x โครงการวิจัยฯ ควรมีศักยภาพ ดังนี้ 
� มุ4งให(เกิดการใช(ประโยชน/เชิงพาณิชย/ หรือสาธารณะ โดยมีผู(ใช(ท่ีชัดเจน 
� มีคุณค4าทางวิชาการและนําไปสู4การเพ่ิมขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีของประเทศ 
� นําไปสู4การปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต และการเพ่ิมมูลค4าของทรัพยากรด(านต4างๆ ของประเทศ 

x โครงการวิจัยฯ ต(องมีวัตถุประสงค/และเปYาหมายท่ีชัดเจนตามเนื้อหาท่ีจะทําการวิจัย 
 
1.5 การพิจารณาให,ทุนสนับสนุน  
 ข(อเสนอโครงการวิจัยฯ ต(องผ4านการประเมินความเหมาะสมของโครงการในด(านหลักการ เหตุผล 
ความสําคัญของโครงการ ความเปRนไปได(ของเทคนิคและวิธีการ ความสามารถในการดําเนินการวิจัยได(สําเร็จ
ลุล4วงตามเปYาหมายและวัตถุประสงค/   โดยคณะอนุกรรมการประเมินข(อเสนอโครงการ ซ่ึงประกอบด(วย   
ผู(เชี่ยวชาญโดยตรงหรือเก่ียวข(องกับข(อเสนอโครงการท่ีเสนอขอรับทุน  และต(องผ4านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรม/เทคนิคเฉพาะด(าน และขออนุมัติโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมี
อํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
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1.6 ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
1.6.1 ผู(ขอรับทุนส4งข(อเสนอโครงการโดยจัดทํารายละเอียดตามแนวทางการจัดทําข(อเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรมของสํานักงานฯ (รายละเอียดใน ข(อ 5 ภาคผนวก) 
1.6.2 สํานักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียด ความสมบูรณ/ และพิจารณาข(อเสนอโครงการในเบ้ืองต(น 

1.6.2.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 โครงการท่ีเสนอมาต(องอยู4ในขอบเขตนโยบายการสนับสนุนของสํานักงานฯ กรณีไม4เข(าข4าย

นโยบายของสํานักงานฯ จะดําเนินการส4งต4อให(กิจกรรมอ่ืน หรือหน4วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง หรือปฏิเสธ
โครงการ 
1.6.2.2 ลักษณะของข(อเสนอโครงการ 

ต(องมีรายละเอียดครบถ(วนตามแบบข(อเสนอโครงการวิจัย มีข(อมูล ความชัดเจนเพียงพอท่ี
ผู(เชี่ยวชาญจะสามารถประเมินได( และสอดคล(องตามหลักเกณฑ/การสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม  

1.6.3 สํานักงานฯ แจ(งผลการพิจารณาในเบ้ืองต(นให(ผู(วิจัยทราบ เพ่ือปรับปรุงแก(ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด  
(ถ(ามี)  จากนั้นข(อเสนอโครงการจะได(รับการพิจารณาโดยผู(เชี่ยวชาญในแต4ละสาขาท่ีเก่ียวข(อง   

1.6.3.1 การพิจารณาโดยผู(เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินข(อเสนอโครงการ (Peer review) 
� ผู(เชี่ยวชาญประเมินข(อเสนอโครงการ ประกอบด(วยผู(ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู(ความสามารถ

โดยตรงหรือเก่ียวข(องกับข(อเสนอโครงการท่ีเสนอขอรับทุน 
� ผู(เชี่ยวชาญจะพิจารณา หลักการและเหตุผล ความสําคัญของโครงการ และความเปRนไปได(

ของเทคนิคและวิธีการท่ีนําเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวโน(มของความสําเร็จตามเปYาหมายและ
วัตถุประสงค/ของโครงการ 

1.6.3.2 การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคโปรแกรม/เทคนิคเฉพาะด(าน  
� คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด(วยผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู(ความสามารถโดยตรงหรือ

เก่ียวข(องกับข(อเสนอโครงการท่ีเสนอขอรับทุน 
� คณะอนุกรรมการฯ  พิจารณา  หลักการและเหตุผล  ความสําคัญของโครงการ  และความ

เปRนไปได(ของเทคนิคและวิธีการของการวิจัย    เพ่ือพิจารณาแนวโน(มของความสําเร็จตาม
เปYาหมายและวัตถุประสงค/ของโครงการ   โดยใช(ข(อคิดเห็นของผู(เชี่ยวชาญประเมินข(อเสนอ
โครงการเปRนข(อมูลประกอบการพิจารณา  

1.6.4 สํานักงานฯ นําข(อเสนอโครงการท่ีผ4านการพิจารณาหรือปรับปรุงแก(ไขรายละเอียดแล(ว (ถ(ามี) เสนอ
ต4อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
ในหลักการตามงบประมาณรวมของโครงการวิจัยตลอดโครงการ และอนุมัติงบประมาณปWท่ี 1  

1.6.5 เม่ือข(อเสนอโครงการได(รับการอนุมัติ สํานักงานฯ จะดําเนินการทําสัญญาตามแบบสัญญาให(อุดหนุน
การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ระหว4างหัวหน(าส4วนราชการของผู(รับทุนหรือผู(มีอํานาจในการลงนามของ
หน4วยงานร4วมทุนวิจัยกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห4งชาติ 
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1.6.6 ผู(วิจัยเริ่มโครงการวิจัย 
1.6.7. ผู(วิจัยส4งรายงานความก(าวหน(าของงานวิจัย ทุก 6 เดือน สํานักงานฯ จะนําความก(าวหน(าเสนอเพ่ือ

พิจารณางบประมาณในปWต4อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฝ�ายบริหารคลสัเตอร�และโปรแกรมวิจัย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 

คูม่ือทนุ สวทช.-ตลุาคม 2557                              4                         

ข้ันตอนการพิจารณาข,อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม 
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1.7 การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการดัดแปลงพันธุกรรมในพืช สัตว/ และจุลินทรีย/ ต(องผ4านการประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในระดับการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
(Institutional Biosafety Committee หรือ IBC) โดยแนบหนังสือหรือเอกสารเพ่ือยืนยันความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ มาพร(อมข(อเสนอโครงการ  
 ท้ังนี้สามารถขอข(อมูลเพ่ิมเติมได(ท่ี 

• หน4วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย/พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห4งชาติ  
       อีเมล/ : biosafety@biotec.or.th และเวบไซด/ www.biotec.or.th/biosafety 

• รายละเอียดเพ่ิมเติมใน ข(อ 4. คําอธิบายโครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
 
1.8 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (Ethical committee; EC) 
 งานวิจัยท่ีใช(มนุษย/เปRนผู(ถูกวิจัย  ซ่ึงหมายรวมถึง ร4างกาย สิ่งส4งตรวจต4าง ๆ  จากร4างกาย 
การศึกษาท่ีเก่ียวกับจิตใจ อารมณ/ ความรู(สึกนึกคิด  และข(อมูลต4างๆ ท่ีเก่ียวข(อง ต(องผ4านการพิจารณา 
ชี้แนะ และรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนระดับสถาบัน (Institutional 
Review Board) โดยแนบหนังสือหรือเอกสารเพ่ือยืนยันความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาด(วย 
 
1.9 ในกรณีท่ีงานวิจัยใช,ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ผู,รับทุนควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ�หรือข,อกําหนดการเข,าถึง
และแบ"งปSนผลประโยชน�จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามความในพระราชบัญญัติคุ,มครองพันธุ�พืช พ.ศ. 
2542 มาตรา 53 แห4ง พระราชบัญญัติคุ(มครองพันธุ/พืช พ.ศ. 2542 กําหนดไว(ว4า “ผู(ท่ีทําการศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยพันธุ/พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุ/พืชป-าหรือส4วนหนึ่งส4วนใดของพันธุ/พืชดังกล4าว ท่ีมิได(มีวัตถุประสงค/เพ่ือ
ประโยชน/ในทางการค(า จะต(องแจ(งการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย นั้น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ(มครองพันธุ/
พืช ว4าด(วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ/พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ/พืชป-า ท่ีมิได(มีวัตถุประสงค/เพ่ือประโยชน/
ในทางการค(า พ.ศ. 2547”  
 

ข้ันตอนการแจ(งการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยฯ มีดังต4อไปนี้  
1.  กรอกข(อความและลงข(อมูลในหนังสือตามแบบแจ(งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป
และพันธุ/พืชป-าฯ เพ่ือการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ท่ีมิได(มีวัตถุประสงค/เพ่ือการค(า พร(อมแนบเอกสาร 
หลักฐาน ดังนี้  

1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให( พร(อมรับรองสําเนา
ถูกต(อง จํานวน 1 ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปRนนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนรับรอง 
จํานวน 1 ฉบับ สําหรับกรณีท่ีเปRนการกระทําแทน หน4วยงานจะต(องมีหนังสือรับรองจากหน4วยงานต(น
สังกัดด(วย 
 1.2 เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พร(อมชื่อผู(รับผิดชอบโครงการ
และสถานท่ีโดยให(แจ(งท่ีอยู4สถานท่ีในกรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมพันธุ/พืช  
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2.  ส4งหนังสือแจ(งตามแบบดังกล4าวพร(อมเอกสาร หลักฐานในข(อ 1 ทางไปรษณีย/ หรือยื่นด(วยตนเอง ณ  
กองคุ(มครองพันธุ/พืช กรมวิชาการเกษตร 
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท/: 0-2940-5628 โทรสาร: 0-2579-0548 

3.  เม่ือได(รับหนังสือแจ(งและเอกสารครบถ(วนแล(ว พนักงานเจ(าหน(าท่ีจะทําการตรวจสอบ หากถูกต(อง 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือตามแบบตอบรับการแจ(ง การเก็บ จัดหา หรือรวบรวม ว4าด(วย
การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ/พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุ/พืชป-าฯ ท่ีมิได(มีวัตถุประสงค/เพ่ือประโยชน/
ในทางการค(า 
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2.งบประมาณการวิจัย 
 
2.1 หมวดค"าตอบแทนและค"าจ,าง 
 
 2.1.1 หมวดค"าตอบแทนคณะผู,วิจัย 
   ค4าตอบแทนจะจ4ายให(กับนักวิจัยซ่ึงสามารถแบ4งเวลามาทําการวิจัยได(โดยไม4เสียหายต4องาน 
             ในความรับผิดชอบประจําโดยความยินยอมของต(นสังกัด 

 
               การคํานวณอัตราค"าตอบแทน 
   A =   อัตราเงินเดือนปsจจุบันท่ีได(รับจากต(นสังกัด   (ไม4รวมผลประโยชน/ตอบแทนอ่ืน) 

 B =   ร(อยละของเวลาปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัยฯ 
 C =   องค/ประกอบตัวคูณในช4วง 1.0 – 1.5  
       (ข้ึนกับความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบในโครงการวิจัยฯ) 

    หลักการคํานวณค4า B :   
ก. เวลาทําการใน 1 วัน หรือเท4ากับ 8 ชั่วโมง เทียบเปRน 100 % 
ข. เวลาปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เช4น งานสอนหนังสือ และอ่ืนๆ  เท4ากับ 60 % 

ดังนั้นเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใน 1 วันคือ เวลาท่ีนักวิจัยจะใช(
เพ่ือทํางานโครงการวิจัยฯ นี้ คือไม4เกิน 40 % 

 เง่ือนไข 
ผู(วิจัยต(องใช(เวลาในการทําวิจัยทุกโครงการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
แห4งชาติ (สวทช.) รวมแล(วไม4เกิน 40 % ของเวลาปฏิบัติงานปกติ ยกเว(นนักวิจัยท่ีได(รับอนุญาต
จากต(นสังกัด ให(สามารถทําวิจัยได(หลายโครงการวิจัยฯ ในเวลาเดียวกัน โดยต(องมีเอกสารยืนยัน 
(ยินยอม) จากต(นสังกัด 

บุคคลท่ีไม4สามารถขอรับค4าตอบแทนได( 
  1.   ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

2. นักวิจัยและผู(ช4วยนักวิจัย ซ่ึงเปRนพนักงานหรือลูกจ(างของ สวทช. 
3. นักวิจัยท่ีอยู4ในระหว4างการได(รับทุนต4างๆ ดังนี้ 

3.1 ทุนส4งเสริมวิชาชีพนักวิจัย (รางวัลพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยและทุนวิจัยอาวุโส) ของ สวทช. 
3.2 เมธีวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

อัตราค4าตอบแทน = A x B x C 
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         2.1.2 หมวดค"าจ,าง 
1.  ค4าจ(างจะจ4ายให(กับผู(ช4วยวิจัยตามคุณวุฒิและประสบการณ/ตามจํานวนอัตราท่ีได(รับอนุมัติ 

 2.  การบรรจุบุคคลให(ดํารงตําแหน4งผู(ช4วยวิจัยในครั้งแรกจะต(องบรรจุในอัตราค4าจ(างข้ันต(นของ
ตําแหน4งนั้นๆ เว(นแต4บุคคลนั้น มีประสบการณ/ในการทํางานท่ีเก่ียวข(อง โดยมีหนังสือรับรอง
จากท่ีทํางานเดิม อาจให(ได(รับค4าจ(างเพ่ิมข้ึนตามจํานวนปWท่ีมีประสบการณ/ 

  3.  การปรับอัตราค4าจ(างให(ปรับได(ตามสมควร ไม4เกิน 10 % เม่ือผู(ช4วยวิจัยได(ปฏิบัติงานมาครบ 1 ปW 
 4. ค4าแรงจ(างเหมา ให(คํานวณตามความเหมาะสม เช4น ค4าจ(างคนงานดูแลแปลงเกษตร ค4าจ(างเก็บ

 ข(อมูล เปRนต(น 
 
ตารางท่ี1.1 อัตราค4าจ(างข้ันต(นของผู(ช4วยวิจัย  (สําหรับการทํางานเต็มเวลา)  

ระดับ อัตราจ,าง (หน"วย: บาท) 

ปริญญาโท 16,900 – 26,000 
ปริญญาตรี 15,000 – 18,000 
ปวส. 10,000 ข้ึนไป 
ปวช. 8,000 ข้ึนไป 

หมายเหตุ 
- หมวด 1.1 ค"าตอบแทน และหมวด 1.2 ค"าจ,าง เม่ือรวมกันแล(วจะต(องไม4เกิน 30 % ของ

งบประมาณรวมท่ีหักค4าครุภัณฑ/และหมวดทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังนี้ 
สํานักงานฯ จะพิจารณาสัดส4วนในหมวดนี้ตามความเหมาะสมของเนื้องานในโครงการ 

- หมวด 1.1 ค"าตอบแทน  มีหลักเกณฑ/การจ4ายค4าตอบแทน โดยยึดหลักทํางานก4อน ได(รับ
ค4าตอบแทนภายหลัง ตัวอย4างเช4น ค4าตอบแทนของการทําวิจัยเดือนท่ี 1-6 จะได(รับในงวดท่ี 2, 
ค4าตอบแทนของการทําวิจัยเดือนท่ี 7-12 จะได(รับในงวดท่ี 3 เปRนต(น  

 
2.2  หมวดค"าวัสดุ       
 หมายถึงค4าวัสดุวิทยาศาสตร/ และ/หรือวัสดุสําหรับงานวิจัย (ไม4รวมวัสดุสํานักงาน เช4น กระดาษ              
เครื่องเขียน เปRนต(น) ท้ังนี้ให(ระบุรายละเอียดและแจงรายการเท4าท่ีจะทําได( เช4น ค4าสารเคมี เครื่องแก(ว และ
อาหารเลี้ยงเชื้อ เปRนต(น 
 
2.3 หมวดค"าใช,สอย 
 เปRนค4าใช(จ4ายในการดําเนินการวิจัย เช4น ค4าจ(างวิเคราะห/ตัวอย4าง ค4าเดินทางระหว4างปฏิบัติงาน ค4าจ(าง
ผลิตหรือทําอุปกรณ/ เปRนต(น 
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2.3.1 หมวดค"าจ,างวิเคราะห�ตัวอย"าง   
 เปRนการวิเคราะห/ตัวอย4างท่ีโครงการวิจัยฯ ไม4วิเคราะห/เอง เช4น การวิเคราะห/ตัวอย4างท่ีต(องอาศัย
เครื่องมือราคาแพง หรือมีการบริการ ท้ังนี้ให(ระบุชนิดและประเภทการวิเคราะห/  และจํานวนตัวอย4างท่ี
จะวิเคราะห/ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีนําตัวอย4างไปวิเคราะห/ด(วย 

 
 2.3.2 ค"าเดินทางระหว"างปฏิบัติการในโครงการ 

 เปRนค4าเดินทางเพ่ือปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ  ให(แจ(งรายละเอียดต4างๆ  เช4น ค4าเดินทาง  ค4าท่ีพัก ค4า 
เบ้ียเลี้ยง เปRนต(น และควรระบุจํานวนครั้งท่ีเดินทาง เพ่ือใช(ในการเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน 
2.3.3 ค"าใช,สอยอ่ืน ๆ     

 
2.4 หมวดค"าครุภัณฑ�  
 สํานักงานฯ มีนโยบายในการสนับสนุนเฉพาะครุภัณฑ�ท่ีจําเป�นสําหรับโครงการวิจัยฯ ท่ีเสนอขอทุน
เท4านั้น ท้ังนี้ให(เขียนความจําเปRนและรายละเอียดของครุภัณฑ/ไว(ในข(อเสนอโครงการวิจัยฯ โดยการสนับสนุนใน
หมวดนี้ต(องอยู4ภายใต(เง่ือนไข ดังนี้ 
 2.4.1 อนุมัติครุภัณฑ/เปRนรายการภายในวงเงินไม4เกินท่ีกําหนดไว( (งบครุภัณฑ/ไม4เกิน 1 ล(านบาทต4อ
รายการ) 
 2.4.2 หากมีความจําเปRนต(องเปล่ียนแปลงราคาของครุภัณฑ�ในรายการท่ีได,รับอนุมัติแล,ว หรือ 
รายการครุภัณฑ�ท่ีไม"ได,อนุมัติไว,ในข,อเสนอโครงการตั้งแต"แรก (โดยไม"กระทบกับงบประมาณรวมของ
โครงการท่ีได,รับอนุมัติแล,ว) ให,ส"งหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขออนุมัติจากสํานักงานฯ ก"อนดําเนินการ 
 2.4.3 การเบิกจ4ายค4าครุภัณฑ/ท่ีจัดซ้ือโดยตรงจากผู(ขายในต4างประเทศโดยการเปwด L/C ผู(วิจัยไม4
สามารถเบิกจ4ายค4าดอกเบ้ียธนาคารได( ต(องนําค4าดอกเบ้ียฯ ส4งคืนสํานักงานฯ ส4วนค4าเก็บรักษาให(เบิกจ4ายได( ไม4
เกิน 45 วัน 
 2.4.4 ครุภัณฑ/ท่ีมีราคาเกินกว4ารายการละ 500,000 บาท สํานักงานฯ จะโอนเงินให(โครงการวิจัย
ต4อเม่ือโครงการวิจัยฯ ได(ส4งใบเสนอราคาเปRนทางการ (Performa Invoice) ให(สํานักงานฯ ก4อนและจ4ายตาม
ราคาจริง 
 2.4.5 ครุภัณฑ/เพ่ือการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมในโครงการเปRนกรรมสิทธิ์ของผู(รับทุน เว(นแต4จะมีการ
ตกลงกันเปRนหนังสือเปRนอย4างอ่ืน หากผู(รับทุนไม4สามารถดําเนินงานโครงการให(สําเร็จได(ตามวัตถุประสงค/ท่ี
กําหนดไว( และ/หรือไม4ผ4านการประเมินจากผู(ให(ทุน ผู(รับทุนต(องส4งคืนครุภัณฑ/เพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรมให(กับสํานักงานฯ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต4วันท่ีได(รับแจ(งจากสํานักงานฯ โดยครุภัณฑ/เพ่ือการวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรมนั้นต(องอยู4ในสภาพท่ีใช(การได(ในขณะท่ีส4งคืน  
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2.5 หมวดค"าบริหารโครงการ  (Overhead) 
2.5.1 เปRนค4าใช(จ4ายท่ีต(นสังกัดของหัวหน(าโครงการวิจัยฯ หักเก็บไว(เปRนค4าสาธารณูปโภค และค4าใช(จ4าย

ต4างๆ ตามท่ีถูกหักเก็บจริง แต4ไม4เกิน 10 % ของงบประมาณรวม ท่ีหักค4าครุภัณฑ/ออก (ถ(ามี)  
2.5.2 โครงการวิจัยท่ีมีงบประมาณรวมมากกว4า 5 ล(านบาท สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค4า

บริหารโครงการเปRนกรณีพิเศษ ตามลักษณะของโครงการ   
2.5.3  ให(สําหรับโครงการวิจัยท่ีเสนอโดยหน4วยงานภายนอก สวทช. หรือโครงการการวิจัยภายใน สวทช. 

ท่ีทํางานวิจัย ณ หน4วยปฏิบัติการวิจัยเครือข4าย ซ่ึงต้ังอยู4ในมหาวิทยาลัย 
 
2.6 กําหนดการส"งรายงานความก,าวหน,า  รายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ�  และเง่ือนไขการ    
     จ"ายเงินงวดสุดท,าย 
 ผู(ขอรับทุนวิจัยมีหน(าท่ีจะต(องส4งรายงานความก(าวหน(างานวิจัยทุก 6 เดือน  หรือตามท่ีได(ตกลงกับ
สํานักงานฯ และต(องส4งรายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ/ ภายใน 90 วัน นับแต4วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
การดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้มีเง่ือนไขการจ4ายเงินงวดสุดท(ายดังนี้ 
 2.6.1 หากผู(ขอรับทุนส4งมอบรายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ/ ภายใน 90 วัน นับแต4วันท่ี
สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ  ผู(ให(ทุนจะจ4ายเงินงวดสุดท(ายให(ผู(ขอรับทุนเต็มจํานวน 
 2.6.2 หากผู(ขอรับทุนส4งมอบรายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ/ ล4าช(ากว4า 90 วัน แต4ไม4เกิน 
180 วัน นับแต4วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ให(ถือว4าผู(ขอรับทุนส4งงานล4าช(า ผู(ขอรับทุนยินยอมให(
ผู(ให(ทุนลดเงินทุนงวดสุดท(าย ลงครึ่งหนึ่ง 
 2.6.3 หากผู(ขอรับทุนส4งมอบรายงานการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ/ ล4าช(ากว4า 180 วัน นับแต4
วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ให(ถือว4าผู(ขอรับทุนผิดสัญญา ผู(ขอรับทุนยินยอมให(ผู(ให(ทุนระงับการ
จ4ายเงินทุนงวดสุดท(ายให(กับผู(ขอรับทุน 

 
 

สอบถามรายละเอียดการขอรับทุนเพ่ิมเติมได,ท่ี : info-cpmo@nstda.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฝ�ายบริหารคลสัเตอร�และโปรแกรมวิจัย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 

คูม่ือทนุ สวทช.-ตลุาคม 2557                              11                         

3.การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
นอกจากงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยแล(ว   สํานักงานฯ  ยังส4งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน

ด(านการพัฒนาบุคลากรวิจัย ประกอบด(วย หมวดการสนับสนุนทุนนักศึกษาภายใต(โครงการวิจัยฯ และหมวดการ
นําเสนอผลงานวิจัยในต4างประเทศ รายละเอียดมีดังนี้ 
3.1 การสนับสนุนทุนนักศึกษาภายใต,โครงการวิจัยท่ีได,รับการสนับสนุนจาก ฝ�ายบริหารคลัสเตอร�และ
โปรแกรมวิจัย สวทช. 

 
สํานักงานฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการทุนวิจัยฯ และทุนนักศึกษาฯ แยกจากกัน โดยหัวหน(า

โครงการท่ีมีความประสงค/จะรับการสนับสนุนทุนนักศึกษาฯ ด(วยนั้น ให(กรอกแบบฟอร/มใบสมัครทุนนักศึกษาฯ 
แนบมาพร(อมกับข(อเสนอโครงการ  

เม่ือข(อเสนอโครงการ และทุนนักศีกษาได(รับการอนุมัติแล(ว ฝ-ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จะเปRนผู(
ประสานงานกับหัวหน(าโครงการเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา การทําสัญญา เบิกจ4ายงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผลทุนนักศึกษา ขณะท่ีโครงการวิจัยจะบริหารจัดการโดยฝ-ายบริหารคลัสเตอร/และโปรแกรมวิจัย 
ตามปกติ ข้ันตอนและกระบวนการอนุมัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
การติดต"อ สอบถาม และรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ฝ-ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห4งชาติ 
โทรศัพท/  0 2564 7000 ต4อ 1428    โทรสาร   0 2564 7140 
เวบไซด/   http://www.nstda.or.th/tgist/  

ฝ-ายพัฒนาบัณฑิตฯ ฝ-ายบริหารคลัสเตอร/และโปรแกรมวิจัย หัวหน(าโครงการ 

1.ข(อเสนอโครงการ 
2.ใบสมัครทุนนักศึกษา 

พิจารณา 

อนุมัต ิ

โครงการ ทุนนศ. 

1.โครงการวิจัย 
2.จํานวน นศ. 

1.โครงการวิจัย 
2.จํานวน นศ. 

รายช่ือ นศ.และรายละเอียด
ท่ีเก่ียวข(อง 

แจ(ง แจ(ง 

แจ(ง ข้ันตอนและกระบวนการ
สนับสนุนทุน นศ. 

ขอข(อมูล 
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3.2 การนําเสนอผลงานวิจัยในต"างประเทศ 

 
นักวิจัยท่ีมีความประสงค/จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการเสนอผลงานจากโครงการวิจัยฯ  

ท่ีได(รับทุนอุดหนุนจากสํานักงานฯ  ในการประชุมวิชาการต4างๆ  ในต4างประเทศ  ให(ส4งเรื่องการขอสนับสนุนเข(า
มายังสํานักงานฯ หลังจากโครงการได(รับอนุมัติแล(ว โดยมีเง่ือนไขในการพิจารณา ดังนี้ 

 
1. รายละเอียดโดยรวมของการเสนอผลงานวิจัย 

1.1 ชื่อการประชุมท่ีจะไปเสนอผลงาน    
1.2 สถานท่ี ชื่อเมือง และชื่อประเทศท่ีจัดประชุม 
1.3 กําหนดเวลา (วัน/เดือน/ปW) ท่ีจะเสนอผลงาน     
1.4 เอกสารยืนยันการตอบรับให(เสนอผลงานจากผู(จัดประชุม 
1.5 ประมาณการค4าใช(จ4ายท้ังหมด   

 
2. เง่ือนไขสําหรับการสนับสนุนค"าใช,จ"ายในการเสนอผลงานวิจัย 

2.1 เปRนผลงานของโครงการวิจัยฯ ท่ีอยู4ระหว4างได(รับการสนับสนุนจากสํานักงานฯ และมีผลงาน
ความก(าวหน(าของโครงการวิจัยฯ ระดับหนึ่ง (ประมาณ 1 ปW) หรือหลังจากโครงการวิจัยฯ สิ้นสุดแล(วไม4
เกิน 1 ปW 

2.2 สํานักงานฯ ให(การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต4างประเทศจํานวน 1 ครั้งต4อ 1 คนและ
ต4อ 1 โครงการวิจัยฯ 
      2.3 สํานักงานฯ พิจารณาให(การสนับสนุนไม4เกิน 50% ของค4าใช(จ4ายท้ังหมด โดยต(องมีการ            

 สนับสนุนจากต(นสังกัดหรือหน4วยงานอ่ืนควบคู4ด(วย  
     2.4   สํานักงานฯ สนับสนุนค4าใช(จ4ายโดยผ4านสถาบันต(นสังกัด   
     2.5 การเสนอผลงานวิจัยต(องระบุว4าได(รับการสนับสนุนจาก สํานักงานฯ ด(วย 
 

 
 
 
 

 
 
 

สามารถ download คู"มือทุนและแบบฟอร�มต"าง ๆ ได,ท่ี 
http://www.nstda.or.th/industrial-research 

 
 

สําหรับนักวิจัย สวทช. 
1. ทุนนักศึกษาในโครงการ ให(ดูประกาศทุน TGIST ได(ท่ี http://www.nstda.or.th/tgist/ 
2. การเสนอผลงานวิจัยในต4างประเทศ กรุณาติดต4อศูนย/ฯแห4งชาติ ต(นสังกัด 
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