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TTSF 
มลูนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 

หลกัเกณฑก์ารให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ครัง้ท่ี  26 พ.ศ. 2562 

…………………………………… 
 

1. วตัถปุระสงค ์
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรอืนักวจิยัที่ก าลงัค้นควา้หรอืมโีครงการในการคน้ควา้งานที่เป็นรากฐานอนัจะ
อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่การพฒันาองค์ความรูด้า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนประเทศไทย  โดยเฉพาะใน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้น
คณิตศาสตรแ์ละแพทยศาสตรค์ลนิิกทัง้นี้ผู้ขอรบัทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจยัท่ีมีประวติัความส าเรจ็ใน
ผลงานเป็นท่ียอมรบัของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เป็นท่ียอมรบัในสาขานัน้ๆ ในอนาคต 
 

2. ขอบเขตการสนับสนุน 
เงนิทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ท าการวิจยัและผู้ช่วยวิจยัในโครงการเป็นหลกั  
และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดนิทางไปเสนอผลงานวจิยัในต่างประเทศรวมทัง้การเผยแพร่ผลงาน   
บางส่วนอาจใหเ้ป็นค่าใชจ้่าย เช่น ค่าวสัดุในการด าเนินการวจิยั ทัง้นี้โครงการทีเ่สนอเพื่อขอรบัการสนับสนุน
จากมูลนิธฯิ ควรเป็นโครงการที่ไดร้บัการสนับสนุนเงนิทุนวิจยัจากแหล่งทุนอื่นอยู่แลว้โดยการสนับสนุนจาก
มลูนิธฯิถอืเป็นการสนบัสนุนโครงการวจิยันัน้ๆ เพิม่เตมิในบางสว่นเทา่นัน้ 
 

3. ผูมี้สิทธิสมคัร 
อาจารยห์รอืนักวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนหรอืนักวจิยัในสถาบนัวจิยัของรฐัและรฐัวสิาหกจิใน
ประเทศไทยทีต่อ้งการคน้ควา้วจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสาขาทีก่ลา่วขา้งตน้
โดยบุคคลทีส่มคัรตอ้งมสีญัชาตไิทยและปฏบิตังิานวจิยัในประเทศไทย 
 

4. เกณฑก์ารพิจารณา 
4.1 หวัขอ้งานวจิยัจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและต่อการพฒันาองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรมของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตร 
ฟิสกิส์ เคม ีและวศิวกรรมศาสตร์ และเป็นงานวจิยัที่มีศกัยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลก
ปัจจุบนัและในอนาคต (ดตูวัอยา่งโครงการทีเ่คยไดร้บัทุนในปีก่อนๆ ไดท้ี ่http://www.ttsf.or.th)   

4.2 วธิกีารและแผนงานวจิยัถูกตอ้งและเหมาะสมตามแบบแผน  เป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ 
4.3 ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูม้ปีระวตัคิวามส าเรจ็ในผลงานเป็นทีย่อมรบัของบุคคลในวงการนัน้ๆเป็นอยา่งด ีและ/

หรอืมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาของงานใหเ้ป็นทีย่อมรบัในวงการต่อไป อกีทัง้มี
ศกัยภาพทีจ่ะผลตินกัวจิยัรุน่ใหมท่ีม่คีุณภาพในสาขานัน้ๆ ได ้

http://www.ttsf.or.th/winner2.php
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4.4 ขอ้เสนอโครงการตอ้งระบุชดัเจนถงึประเดน็ปัญหาหรอืทีม่าทีน่ ามาสูก่ารวจิยัในเรือ่ง/หวัขอ้ทีเ่สนอ  โดยมี
การอา้งองิถงึงานวจิยัทีไ่ดม้กีารท ามาแลว้หรอืทีม่ผีูอ้ ื่นก าลงัท าอยูใ่นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย รวมทัง้ระบุชดัเจนถงึ
สิง่ทีจ่ะไดร้บัจากงานวจิยันี้วา่จะมสีว่นชว่ยแกไ้ขปัญหาดงักลา่วหรอืมสีว่นทีท่ าใหเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีเ่ป็นปัญหา
หรอืเป็นทีส่งสยันัน้ไดถ้่องแทข้ึน้อยา่งไร 

4.5  โครงการทีเ่สนอขอรบัทุนชว่ยเหลอืการวจิยัจากมลูนิธฯิ ควรไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทุนวจิยัหลกัจากแหล่ง
ทุนอื่นอยูแ่ลว้  

4.6 สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ได้รบัเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ  มีการกระจายตามพื้นที่ทาง
ภมูศิาสตรอ์ยา่งเหมาะสม 

 

5. ผลงานท่ีคาดหวงั 
5.1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรอื 
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดบันานาชาตทิีเ่ป็นทีย่อมรบัหรอื 
5.3. มกีารน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยห์รอืเชงิสาธารณประโยชน์ หรอื 
5.4. สทิธบิตัรหรอื 
5.5. การผลตินกัวจิยัรุน่ใหม ่ในรปูของบณัฑติระดบัปรญิญาโท/เอก 
 

6. การประเมินผลส าเรจ็ 
จะพจิารณาจากผลงานของนกัวจิยัผูไ้ดร้บัทุนในรปูแบบต่างๆ ตามทีร่ะบุในขอ้ 5. 
 

7. จ านวนเงินอดุหนุน 
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี  ทัง้นี้ขึ้นกบัขอบเขตงานของโครงการโดยจะมี
จ านวนทุนทัง้สิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รบัการ
พจิารณาปีต่อปีโดยนกัวจิยัจะตอ้งท าขอ้เสนอเพือ่ขอรบัทุนใหมทุ่กปี 
 

8. ก าหนดการรบัสมคัร   (สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่ www.ttsf.or.th) 
ผูส้นใจยืน่ใบสมคัรไดท้ี ่ :  

ศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  ธชัยพงษ์ 
ประธานคณะกรรมการเงนิทุนชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 มลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย 
ฝ่ายเลขานุการ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

 กระทรวงวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
 เลขที ่73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
 Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134 

 (วงเลบ็มมุซอง  “ข้อเสนอโครงการเพ่ือรบัเงินทุนวิจยั มลูนิธิโทเรฯ”) 
 

หมดเขตรบัสมคัร  วนัท่ี  15 ตลุาคม  2562 
ประกาศผล  มกราคม 2563 
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เงินทนุช่วยเหลือการวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มลูนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 26 พ.ศ. 2562 
 
 

1. ชือ่สถาบนั     

ทีอ่ยู ่  

  

โทรศพัท ์ โทรสาร  

ชือ่ผูแ้ทนสถาบนั (ระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา่)  

 
ขอเสนอชือ่บุคคลทีป่รากฏในใบสมคัรนี้ เพือ่รบัทุนชว่ยเหลอืดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

  ลงชือ่    

  ต าแหน่ง ________________________________ ___  

  วนัที ่   
  
หมายเหตุ :  1. กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน(คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งช้า 

กรอกขอ้มลูในใบสมคัรไมค่รบถว้น หรอืทีไ่มต่รงตามขอ้ก าหนดอื่นๆ ไมว่า่ดว้ยกรณใีดๆ) 
2. โปรดแนบขอ้เสนอโครงการตามรปูแบบทีก่ าหนดในทา้ยใบสมคัรนี้มาดว้ย เพือ่ประกอบการพจิารณา 
3. โปรดสง่ใบสมคัรและขอ้เสนอโครงการ อยา่งละ 3 ชุด พรอ้มทัง้รปูถ่ายของหวัหน้าโครงการ ขนาด 2” จ านวน 2 รปู และ

รปูถ่ายทีเ่กีย่วกบังานวจิยั (ถา้ม)ี ขนาด 4” x 6”  จ านวน 2 รปู และ แผน่ CD-ROMหรอื Flash Drive ทีม่แีฟ้มขอ้มลูของ
ขอ้เสนอโครงการ (ภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ) และบทคดัยอ่ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

4. ค าวนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมการเงนิทุนช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มลูนิธโิทเรฯ ถอืเป็นทีสุ่ด 
5. ผูส้นใจยืน่ใบสมคัรไดท้ี ่ : ศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  ธชัยพงษ์ 

  ประธานคณะกรรมการเงนิทุนช่วยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  มลูนิธโิทเรเพือ่การสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย 
  ฝ่ายเลขานุการ:  ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
เลขที ่73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
Tel : 02 564 7000  ต่อ  81815    Fax :  02 644 8134 
(วงเลบ็มมุซอง  “ข้อเสนอโครงการเพ่ือรบัเงินทนุวิจยั มลูนิธิโทเรฯ”) 
หมดเขตรบัสมคัร  วนัท่ี  15  ตลุาคม  2562 
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ข้อมลูเก่ียวกบัการวิจยั 
 

2. ชือ่โครงการวจิยั (ไทย)   

  (องักฤษ)    

 เป็นงานวจิยัสาขา  (กรุณาเลอืก 1 สาขา ทีต่รงกบังานของทา่นมากทีสุ่ด) 

 [   ] เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร   [   ] เคม ี [   ] ฟิสกิส ์ [   ] วศิวกรรมศาสตร ์
 

3. ชือ่ผูว้จิยัหลกั (นาย/นาง/นางสาว)   

  (Mr./Mrs./Miss)  

 วุฒกิารศกึษาสงูสดุ [  ] ปรญิญาเอก [  ] ปรญิญาโท [  ] ปรญิญาตร ี [  ] อื่นๆ (โปรดระบุ)     

  

 ต าแหน่งทางวชิาการ (ศ./รศ./ผศ./อื่นๆ (โปรดระบุ) )ภาควชิา  

 คณะ สถาบนั/มหาวทิยาลยั   

 ทีอ่ยู ่  

 โทรศพัท ์   โทรศพัทเ์คลือ่นที ่   

 โทรสาร   e-mail   

 เคยไดร้บัทุนชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัฯ จากมลูนิธโิทเรฯ มาก่อนหรอืไม ่     

    เคย  ปีทีไ่ดร้บัทุน (หากมากกวา่ 1 ครัง้ กรุณาระบุทุกครัง้)  พ.ศ.     

    ไมเ่คย 
 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัผูวิ้จยัหลกั 

4. ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)  

   (Mr./Mrs./Miss)   

5. ประวตักิารศกึษา (ระบุวฒุ ิปีทีส่ าเรจ็ สาขาวชิา สถาบนั) 
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6. ประสบการณ์การท างาน   (โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบังานวจิยั  โดยระบุชื่อโครงการ แหล่งทุน รวมทัง้รางวลัทีเ่คย

ไดร้บั (ทีเ่กีย่วกบังานวจิยั))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

7.   งานวจิยัทีก่ าลงัด าเนินอยู่ (โปรดกรอกขอ้ความในตาราง โดยระบุทัง้งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการทีข่อรบั 
ทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ และงานวจิยัอื่นๆ ทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการทีข่อรบัทุนจากมลูนิธฯิ) 
7.1  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีข่อรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
 

ชือ่โครงการ 
 

แหลง่เงนิทุน 
 

ระยะเวลาโครงการ 
สดัสว่นของเวลา 
ท างานทัง้หมดของ

ทา่น 
ในโครงการ (%) 
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7.2  งานวจิยัอื่นๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีข่อรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
 

ชือ่โครงการ 
 

แหลง่เงนิทุน 
 

ระยะเวลาโครงการ 
สดัสว่นของเวลา 
ท างานทัง้หมดของ

ทา่น 
ในโครงการ (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
8.  ผลงานวชิาการในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

8.1  ผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีข่อรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ  
[  ] สทิธบิตัร (โปรดระบุ)   
[  ] ตน้แบบ (โปรดระบุ)   

 [  ] บทความตพีมิพใ์นวารสาร (โปรดระบุชือ่บทความและวารสารทีต่พีมิพ)์ 
  

8.2  ผลงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีข่อรบัทุนสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
 [  ] สทิธบิตัร (โปรดระบุ)   
 [  ] ตน้แบบ (โปรดระบุ)   
 [  ] บทความตพีมิพใ์นวารสาร (โปรดระบุชือ่บทความและวารสารทีต่พีมิพ)์  

  
 

9.  ทา่นไดร้บัทราบเกีย่วกบัการสมคัรขอรบัทุนนี้จากแหลง่ใด 
[  ]  จดหมายเชญิชวนผา่นทางมหาวทิยาลยั / คณะ [  ] จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(eMail) 
[  ]  อนิเทอรเ์น็ต ทีเ่วบ็ไซต ์  
[  ]  สือ่สงัคม (Social Media)  [  ]  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

 
10.  เหตุผลหรอืแรงจงูใจทีท่ าใหท้า่นสมคัรขอรบัเงนิทุนชว่ยเหลอืการวจิยัจากมลูนิธฯิ 
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รปูแบบของข้อเสนอโครงการ 

 
จะตอ้งมหีวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
1. บทคดัย่อ     เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 300 ค า (ประมาณครึ่งหน้า กระดาษ A4) 

ภาษาไทยใช ้Font Browallia New 15 pt.  และภาษาองักฤษใช ้Font Times New Roman 12 pt. 
2. คณะผูวิ้จยั   แสดงชื่อหวัหน้าโครงการและนกัวจิยั/ผูช้ว่ยวจิยัทุกทา่น (พรอ้มแนบประวตัแิละผลงาน ของทุกท่านดว้ย) 
3. วตัถปุระสงค ์ระบุใหช้ดัเจนวา่โครงการจะก่อใหเ้กดิผลอะไร ซึง่จะน าไปใชต้อบปัญหาอะไร 
4. หลกัการเหตุผลและผลงานทีมี่มาก่อน อธบิายหลกัการและเหตุผลที่เสนอโครงการน้ีรวมทัง้บรรยายผลงานและ

ความรูท้ีเ่คยมมีาก่อนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่สนอมา (พรอ้มเอกสารอา้งองิ) 
5. แผนงานวิจยั ระบุถงึกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ (รวมเป้าหมายและวธิกีาร) รวมทัง้เวลาการท างาน   ทัง้น้ีต้อง

เขยีนใหช้ดัเจนและละเอยีดพอสมควร สว่นน้ีเป็นสว่นทีส่ าคญัทีส่ดุทีค่ณะกรรมการจะพจิารณา 
6. ผูจ้ะได้รบัประโยชน์จากโครงการ ชีแ้จงวา่หากผลงานเป็นไปตามทีค่าดหมายจะก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งไร 
7. ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน่ๆ มใีนรปูแบบใด (หากม)ี ทัง้น้ีรวมถงึสถาบนัทีใ่หก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนิน

โครงการดว้ย 
8. ความช านาญของคณะผู้วิจยัทีมี่อยู่แล้วและยงัต้องพฒันา ระบุกรรมวธิหีรอืความช านาญใดที่คณะผู้วจิยัมอียู่ซึ่ง

จ าเป็นหรอืเป็นประโยชน์แก่โครงการ และกรรมวธิใีดหรอืความช านาญใดที่ยงัไม่มหีรอืมไีม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ จ าเป็นต้องไดร้บัการฝึกฝนหรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญในระหว่างด าเนินโครงการ   ใหร้ะบุชื่อ
และทีท่ างานของผูเ้ชีย่วชาญไทยหรอืต่างประเทศทีเ่หมาะสม 

9. อปุกรณ์และสถานทีที่มี่อยู่ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสถานที ่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีค่ณะผูว้จิยัมทีัง้หมดทีส่ามารถน ามาใชใ้น
การด าเนินโครงการได ้ควรระบุใหช้ดัเจนวา่สถานทีใ่ดตอ้งมกีารปรบัปรงุอยา่งไรหรอืไม ่  และจะมกีารซ่อมแซมเพิม่เตมิ
ชิน้สว่นของอุปกรณ์ทีจ่ะใชอ้ยา่งไร 

10. งบประมาณ ใหแ้สดงรายการงบประมาณทีข่อรบัการสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ ตามตารางดงัน้ี 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีท่ี 3 

คา่ตอบแทนนกัวจิยัหลกั  
(อตัราไมเ่กนิ 15,000.-บาทต่อเดอืน) 

   
 

คา่ตอบแทนนกัวจิยั    
 

คา่ตอบแทนผูช้่วยวจิยั    
 

คา่วสัดุใชส้อย    
 

คา่เดนิทาง    
 

คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ    
 

รวม    
 

หมายเหตุ: 1. มลูนิธฯิ ไมส่นบัสนุนคา่จดัซือ้ครภุณัฑ ์โดยครภุณัฑท์ีจ่ าเป็นควรไดม้าจากแหล่งทุนหลกัของโครงการ 
2. ในกรณีที่ขอรบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปเผยแพร่งานวจิยัในต่างประเทศ โปรดแนบ

ขอ้มลูประกอบ (หากม)ี เชน่ หนงัสอืเชญิหนงัสอืตอบรบั ชื่อการประชุม ก าหนดการประชุม ฯลฯ  
3. หากโครงการที่เสนอใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี คณะกรรมการฯ จะพจิารณาเป็นปีต่อปี โดยปีต่อไป

จะตอ้งท าขอ้เสนอโครงการมาเพือ่ขอรบัทุนใหม่ 


