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มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครัง้ ที่ 26 พ.ศ. 2562
……………………………………
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุ นอาจารย์ และ/หรือนักวิจยั ที่กาลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็ นรากฐานอันจะ
อานวยประโยชน์ ให้แก่ การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
สาขาเกษตรศาสตร์แ ละชีว วิท ยาที่เกี่ย วข้อ งกับ การเกษตร ฟิ สิก ส์ เคมี และวิศ วกรรมศาสตร์ ยกเว้น
คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิกทัง้ นี้ ผ้ขู อรับทุนจะต้องเป็ นอาจารย์/นักวิ จยั ที่มีประวัติความสาเร็จใน
ผลงานเป็ นที่ ย อมรับ ของบุ ค คลในวงการนั ้น ๆ เป็ นอย่ า งดี หรื อ มี ศ ัก ยภาพที่ จ ะพัฒ นาความรู้
ความสามารถให้เป็ นที่ยอมรับในสาขานัน้ ๆ ในอนาคต
2. ขอบเขตการสนับสนุน
เงินทุนที่ให้จะให้การสนั บสนุ นเรื่องค่ าตอบแทนแก่ ผ้ทู าการวิ จยั และผู้ช่วยวิ จยั ในโครงการเป็ นหลัก
และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุ นการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศรวมทัง้ การเผยแพร่ผลงาน
บางส่วนอาจให้เป็ นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดาเนินการวิจยั ทัง้ นี้โครงการทีเ่ สนอเพื่ อขอรับการสนับสนุ น
จากมูลนิธฯิ ควรเป็ นโครงการที่ได้รบั การสนับสนุ นเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว โดยการสนับสนุ นจาก
มูลนิธฯิ ถือเป็ นการสนับสนุ นโครงการวิจยั นัน้ ๆ เพิม่ เติมในบางส่วนเท่านัน้
3. ผูม้ ีสิทธิ สมัคร
อาจารย์หรือนักวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจยั ในสถาบันวิจยั ของรัฐและรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยทีต่ อ้ งการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาทีก่ ล่าวข้างต้น
โดยบุคคลทีส่ มัครต้องมีสญ
ั ชาติไทยและปฏิบตั งิ านวิจยั ในประเทศไทย
4. เกณฑ์การพิ จารณา
4.1 หัวข้องานวิจยั จะต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิท ยาที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร
ฟิ สกิ ส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ และเป็ น งานวิจยั ที่ม ีศกั ยภาพสูงในการตอบความท้า ทายของโลก
ปั จจุบนั และในอนาคต (ดูตวั อย่างโครงการทีเ่ คยได้รบั ทุนในปี ก่อนๆ ได้ท่ี http://www.ttsf.or.th)
4.2 วิธกี ารและแผนงานวิจยั ถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน เป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
4.3 ผูว้ จิ ยั จะต้องเป็ นผูม้ ปี ระวัตคิ วามสาเร็จในผลงานเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลในวงการนัน้ ๆเป็ นอย่างดี และ/
หรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาความรูค้ วามสามารถในสาขาของงานให้เป็ นทีย่ อมรับในวงการต่อไป อีกทัง้ มี
ศักยภาพทีจ่ ะผลิตนักวิจยั รุน่ ใหม่ทม่ี คี ุณภาพในสาขานัน้ ๆ ได้
1

4.4 ข้อเสนอโครงการต้องระบุชดั เจนถึงประเด็นปั ญหาหรือทีม่ าทีน่ ามาสูก่ ารวิจยั ในเรือ่ ง/หัวข้อทีเ่ สนอ โดยมี
การอ้างอิงถึงงานวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารทามาแล้วหรือทีม่ ผี อู้ ่นื กาลังทาอยูใ่ นเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย รวมทัง้ ระบุชดั เจนถึง
สิง่ ทีจ่ ะได้รบั จากงานวิจยั นี้วา่ จะมีสว่ นช่วยแก้ไขปั ญหาดังกล่าวหรือมีสว่ นทีท่ าให้เข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหา
หรือเป็ นทีส่ งสัยนัน้ ได้ถ่องแท้ขน้ึ อย่างไร
4.5 โครงการทีเ่ สนอขอรับทุนช่วยเหลือการวิจยั จากมูลนิธฯิ ควรได้รบั การสนับสนุ นเงินทุนวิจยั หลักจากแหล่ง
ทุนอื่นอยูแ่ ล้ว
4.6 สถาบัน ต้น สัง กัด ของผู้ ท่ีได้ร บั เงิน ทุ น ช่ ว ยเหลือ การวิจ ัย จากมู ล นิ ธิฯ มีก ารกระจายตามพื้น ที่ท าง
ภูมศิ าสตร์อย่างเหมาะสม
5. ผลงานที่คาดหวัง
5.1. การตีพ ิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติท่อี ยู่ในฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
(สกอ.) หรือ
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับหรือ
5.3. มีการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
5.4. สิทธิบตั รหรือ
5.5. การผลิตนักวิจยั รุน่ ใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
6. การประเมิ นผลสาเร็จ
จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจยั ผูไ้ ด้รบั ทุนในรูปแบบต่างๆ ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.
7. จานวนเงิ นอุดหนุน
ทุน นี้ จะให้ก ารสนับสนุ น รายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี ทัง้ นี้ ข้นึ กับ ขอบเขตงานของโครงการโดยจะมี
จานวนทุ นทัง้ สิ้น ประมาณ 15-20 ทุ น ต่อปี ในกรณี ท่ีเป็ น โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รบั การ
พิจารณาปี ต่อปี โดยนักวิจยั จะต้องทาข้อเสนอเพือ่ ขอรับทุนใหม่ทุกปี
8. กาหนดการรับสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.ttsf.or.th)
ผูส้ นใจยืน่ ใบสมัครได้ท่ี :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ ายเลขานุ การ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงิ นทุนวิ จยั มูลนิ ธิโทเรฯ”)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผล มกราคม 2563
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เงินทุนช่วยเหลือการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 26 พ.ศ. 2562
1. ชือ่ สถาบัน
ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ชือ่ ผูแ้ ทนสถาบัน (ระดับคณบดีหรือเทียบเท่า)
ขอเสนอชือ่ บุคคลทีป่ รากฏในใบสมัครนี้ เพือ่ รับทุนช่วยเหลือด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงชือ่
ตาแหน่ง ________________________________ ___
วันที่
หมายเหตุ : 1. กรุณ ากรอกข้อ มูล ในใบสมัค รให้ ค รบถ้ ว น(คณะกรรมการฯ สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่พ ิจ ารณาข้อ เสนอโครงการที่ส่ ง ช้า
กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน หรือทีไ่ ม่ตรงตามข้อกาหนดอื่นๆ ไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ)
2. โปรดแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบทีก่ าหนดในท้ายใบสมัครนี้มาด้วย เพือ่ ประกอบการพิจารณา
3. โปรดส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมทัง้ รูปถ่ายของหัวหน้าโครงการ ขนาด 2” จานวน 2 รูป และ
รูปถ่ายทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั (ถ้ามี) ขนาด 4” x 6” จานวน 2 รูป และ แผ่น CD-ROMหรือ Flash Drive ทีม่ แี ฟ้ มข้อมูลของ
ข้อเสนอโครงการ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) และบทคัดย่อ (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. คาวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเรฯ ถือเป็ นทีส่ ุด
5. ผูส้ นใจยืน่ ใบสมัครได้ท่ี : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ ายเลขานุการ: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงิ นทุนวิ จยั มูลนิ ธิโทเรฯ”)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562
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ข้อมูลเกี่ยวกับการวิ จยั
2. ชือ่ โครงการวิจยั (ไทย)
(อังกฤษ)
เป็ นงานวิจยั สาขา (กรุณาเลือก 1 สาขา ทีต่ รงกับงานของท่านมากทีส่ ุด)
[ ] เกษตรศาสตร์และชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
3. ชือ่ ผูว้ จิ ยั หลัก

[ ] เคมี

[ ] ฟิ สกิ ส์ [ ] วิศวกรรมศาสตร์

(นาย/นาง/นางสาว)
(Mr./Mrs./Miss)

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด [ ] ปริญญาเอก

[ ] ปริญญาโท

[ ] ปริญญาตรี

ตาแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ./อื่นๆ (โปรดระบุ)
คณะ

)ภาควิชา

สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลือ่ นที่

โทรสาร

e-mail

เคยได้รบั ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั ฯ จากมูลนิธโิ ทเรฯ มาก่อนหรือไม่
 เคย ปี ทไ่ี ด้รบั ทุน (หากมากกว่า 1 ครัง้ กรุณาระบุทุกครัง้ ) พ.ศ.
 ไม่เคย
ข้อมูลเกี่ยวกับผูว้ ิ จยั หลัก
4. ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)
(Mr./Mrs./Miss)
5. ประวัตกิ ารศึกษา (ระบุวฒ
ุ ิ ปี ทส่ี าเร็จ สาขาวิชา สถาบัน)

4

[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)

6. ประสบการณ์การทางาน (โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั โดยระบุช่อื โครงการ แหล่งทุน รวมทัง้ รางวัลทีเ่ คย
ได้รบั (ทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั ))

7. งานวิจยั ทีก่ าลังดาเนินอยู่ (โปรดกรอกข้อความในตาราง โดยระบุทงั ้ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการทีข่ อรับ
ทุนสนับสนุ นจากมูลนิธโิ ทเรฯ และงานวิจยั อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับทุนจากมูลนิธฯิ )
7.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับทุนสนับสนุ นจากมูลนิธโิ ทเรฯ
สัดส่วนของเวลา
ทางานทัง้ หมดของ
ระยะเวลาโครงการ
ชือ่ โครงการ
แหล่งเงินทุน
ท่าน
ในโครงการ (%)
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7.2 งานวิจยั อื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับทุนสนับสนุ นจากมูลนิธโิ ทเรฯ
ชือ่ โครงการ

ระยะเวลาโครงการ

แหล่งเงินทุน

สัดส่วนของเวลา
ทางานทัง้ หมดของ
ท่าน
ในโครงการ (%)

8. ผลงานวิชาการในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
8.1 ผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับทุนสนับสนุ นจากมูลนิธโิ ทเรฯ
[ ] สิทธิบตั ร (โปรดระบุ)
[ ] ต้นแบบ (โปรดระบุ)
[ ] บทความตีพมิ พ์ในวารสาร (โปรดระบุชอ่ื บทความและวารสารทีต่ พี มิ พ์)
8.2 ผลงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการทีข่ อรับทุนสนับสนุ นจากมูลนิธโิ ทเรฯ
[ ] สิทธิบตั ร (โปรดระบุ)
[ ] ต้นแบบ (โปรดระบุ)
[ ] บทความตีพมิ พ์ในวารสาร (โปรดระบุชอ่ื บทความและวารสารทีต่ พี มิ พ์)

9. ท่านได้รบั ทราบเกีย่ วกับการสมัครขอรับทุนนี้จากแหล่งใด
[ ] จดหมายเชิญชวนผ่านทางมหาวิทยาลัย / คณะ [ ] จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail)
[ ] อินเทอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์
[ ] สือ่ สังคม (Social Media)
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)
10. เหตุผลหรือแรงจูงใจทีท่ าให้ทา่ นสมัครขอรับเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั จากมูลนิธฯิ
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รูปแบบของข้อเสนอโครงการ
จะต้องมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1. บทคัดย่ อ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คา (ประมาณครึ่งหน้ า กระดาษ A4)
ภาษาไทยใช้ Font Browallia New 15 pt. และภาษาอังกฤษใช้ Font Times New Roman 12 pt.
2. คณะผูว้ ิ จยั แสดงชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจยั /ผูช้ ว่ ยวิจยั ทุกท่าน (พร้อมแนบประวัตแิ ละผลงาน ของทุกท่านด้วย)
3. วัตถุประสงค์ ระบุให้ชดั เจนว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลอะไร ซึง่ จะนาไปใช้ตอบปั ญหาอะไร
4. หลักการเหตุผลและผลงานที ม่ ี มาก่ อน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการนี้รวมทัง้ บรรยายผลงานและ
ความรูท้ เ่ี คยมีมาก่อนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีเ่ สนอมา (พร้อมเอกสารอ้างอิง)
5. แผนงานวิ จยั ระบุถงึ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการ (รวมเป้ าหมายและวิธกี าร) รวมทัง้ เวลาการทางาน ทัง้ นี้ต้อง
เขียนให้ชดั เจนและละเอียดพอสมควร ส่วนนี้เป็ นส่วนทีส่ าคัญทีส่ ดุ ทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณา
6. ผูจ้ ะได้รบั ประโยชน์ จากโครงการ ชีแ้ จงว่าหากผลงานเป็ นไปตามทีค่ าดหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
7. ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ ๆ มีในรูปแบบใด (หากมี) ทัง้ นี้รวมถึงสถาบันทีใ่ ห้การสนับสนุ นงบประมาณในการดาเนิน
โครงการด้วย
8. ความชานาญของคณะผู้วิจยั ที ม่ ี อยู่แล้วและยังต้ องพัฒนา ระบุกรรมวิธหี รือความชานาญใดที่คณะผู้วจิ ยั มีอยู่ซ่งึ
จาเป็ นหรือเป็ นประโยชน์ แก่โครงการ และกรรมวิธใี ดหรือความชานาญใดที่ยงั ไม่มหี รือมีไ ม่เพียงพอต่อการดาเนิ น
โครงการ จาเป็ นต้องได้รบั การฝึ กฝนหรือได้รบั ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญในระหว่างดาเนินโครงการ ให้ระบุช่อื
และทีท่ างานของผูเ้ ชีย่ วชาญไทยหรือต่างประเทศทีเ่ หมาะสม
9. อุปกรณ์ และสถานที ท่ ี ม่ ีอยู่ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั มีทงั ้ หมดทีส่ ามารถนามาใช้ใน
การดาเนินโครงการได้ ควรระบุให้ชดั เจนว่าสถานทีใ่ ดต้องมีการปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ และจะมีการซ่อมแซมเพิม่ เติม
ชิน้ ส่วนของอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้อย่างไร
10. งบประมาณ ให้แสดงรายการงบประมาณทีข่ อรับการสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ ตามตารางดังนี้
รายการ

จานวนเงิน
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

ปี ที่ 3

ค่าตอบแทนนักวิจยั หลัก
(อัตราไม่เกิน 15,000.-บาทต่อเดือน)
ค่าตอบแทนนักวิจยั
ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั
ค่าวัสดุใช้สอย
ค่าเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
รวม
หมายเหตุ: 1. มูลนิธฯิ ไม่สนับสนุนค่าจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ โดยครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี าเป็ นควรได้มาจากแหล่งทุนหลักของโครงการ
2. ในกรณีท่ขี อรับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเผยแพร่งานวิจยั ในต่างประเทศ โปรดแนบ
ข้อมูลประกอบ (หากมี) เช่น หนังสือเชิญหนังสือตอบรับ ชื่อการประชุม กาหนดการประชุม ฯลฯ
3. หากโครงการที่เสนอใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็ นปี ต่อปี โดยปี ต่อไป
จะต้องทาข้อเสนอโครงการมาเพือ่ ขอรับทุนใหม่
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