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มลูนิธิโทเรเพือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 
 

หลกัเกณฑก์ารให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ครั *งที  24 พ.ศ. 2560 

…………………………………… 
 

1. วตัถปุระสงค ์
เพื�อสนบัสนุนอาจารย ์และ/หรอืนกัวจิยัที�กาํลงัคน้ควา้หรอืมโีครงการในการคน้ควา้งานที�เป็นรากฐานอนัจะอาํนวย
ประโยชน์ให้แก่การพฒันาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขา
เกษตรศาสตร์และชวีวทิยาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร ฟิสกิส์ เคม ีและวศิวกรรมศาสตร ์ ยกเว้นคณิตศาสตรแ์ละ
แพทยศาสตร์คลนิิก ทั 2งนี2 ผู้ขอรบัทุนจะต้องเป็นอาจารย/์นักวิจยัทีมีประวติัความสาํเรจ็ในผลงานเป็นที
ยอมรบัของบุคคลในวงการนั*นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศกัยภาพทีจะพฒันาความรู้ความสามารถให้เป็นที
ยอมรบัในสาขานั*นๆ ในอนาคต 
 

2. ขอบเขตการสนับสนุน 
เงนิทุนที�ใหจ้ะใหก้ารสนับสนุนเรืองค่าตอบแทนแก่ผู้ทําการวิจยัและผู้ช่วยวิจยัในโครงการเป็นหลกั  และ
สว่นหนึ�งจะใหก้ารสนับสนุนการเดนิทางไปเสนอผลงานวจิยัในต่างประเทศรวมทั 2งการเผยแพร่ผลงาน   บางส่วน
อาจใหเ้ป็นค่าใชจ้่าย เช่น ค่าวสัดุในการดําเนินการวจิยั ทั 2งนี2โครงการที�เสนอเพื�อขอรบัการสนับสนุนจากมลูนิธฯิ 
ควรเป็นโครงการที�ไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุวจิยัจากแหล่งทนุอื�นอยูแ่ลว้โดยการสนบัสนุนจากมลูนิธฯิ ถอืเป็นการ
สนบัสนุนโครงการวจิยันั 2นๆ เพิ�มเตมิในบางสว่นเทา่นั 2น 
 

3. ผู้มีสิทธิสมคัร 
อาจารย์หรอืนักวจิยัในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนหรอืนักวจิยัในสถาบนัวจิยัของรฐัและรฐัวสิาหกจิใน
ประเทศไทยที�ตอ้งการคน้คว้าวจิยัเพื�อพฒันาองค์ความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสาขาที�กล่าวขา้งต้น
โดยบุคคลที�สมคัรตอ้งมสีญัชาตไิทยและปฏบิตังิานวจิยัในประเทศไทย 
 

4. เกณฑก์ารพิจารณา 
4.1 หวัขอ้งานวจิยัจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและต่อการพฒันาองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมของประเทศโดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร ฟิสกิส ์ เคมี
และวศิวกรรมศาสตร ์และเป็นงานวจิยัที�มศีกัยภาพสงูในการตอบความทา้ทายของโลกปจัจุบนัและในอนาคต 
(ดตูวัอยา่งโครงการที�เคยไดร้บัทนุในปีกอ่นๆ ไดท้ี� http://www.ttsf.or.th/winner2.php)   

4.2 วธิกีารและแผนงานวจิยัถกูตอ้งและเหมาะสมตามแบบแผน  เป็นที�ยอมรบัในสาขาวชิานั 2นๆ 
4.3 ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูม้ปีระวตัคิวามสาํเรจ็ในผลงานเป็นที�ยอมรบัของบุคคลในวงการนั 2นๆเป็นอย่างด ีและ/หรอื

มศีกัยภาพที�จะพฒันาความรูค้วามสามารถในสาขาของงานใหเ้ป็นที�ยอมรบัในวงการต่อไป อกีทั 2งมศีกัยภาพ
ที�จะผลตินกัวจิยัรุน่ใหมท่ี�มคีณุภาพในสาขานั 2นๆ ได ้



4.4 ขอ้เสนอโครงการตอ้งระบุชดัเจนถงึประเดน็ปญัหาหรอืที�มาที�นํามาสู่การวจิยัในเรื�อง/หวัขอ้ที�เสนอ  โดยมี
การอา้งองิถงึงานวจิยัที�ไดม้กีารทาํมาแลว้หรอืที�มผีูอ้ ื�นกาํลงัทาํอยู่ในเรื�องนั 2นๆ ดว้ย รวมทั 2งระบุชดัเจนถงึสิ�ง
ที�จะไดร้บัจากงานวจิยันี2ว่าจะมสี่วนช่วยแกไ้ขปญัหาดงักล่าวหรอืมสี่วนที�ทาํใหเ้ขา้ใจถงึสิ�งที�เป็นปญัหาหรอื
เป็นที�สงสยันั 2นไดถ่้องแทข้ึ2นอยา่งไร 

4.5  โครงการที�เสนอขอรบัทนุชว่ยเหลอืการวจิยัจากมลูนิธฯิ ควรไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุวจิยัหลกัจากแหล่งทุน
อื�นอยูแ่ลว้  

4.6 สถาบนัตน้สงักดัของผูท้ี�ไดร้บัเงนิทุนช่วยเหลอืการวจิยัจากมลูนิธฯิ  มกีารกระจายตามพื2นที�ทางภูมศิาสตร์
อยา่งเหมาะสม 

 
5. ผลงานทีคาดหวงั 

5.1. การตพีมิพผ์ลงานในวารสารนานาชาตทิี�อยู่ในฐานขอ้มลูของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
หรอื 

5.2. การเสนอผลงานในการประชมุระดบันานาชาตทิี�เป็นที�ยอมรบั หรอื 
5.3. มกีารนําไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยห์รอืเชงิสาธารณประโยชน์ หรอื 
5.4. สทิธบิตัรหรอื 
5.5. การผลตินกัวจิยัรุน่ใหม ่ในรปูของบณัฑติระดบัปรญิญาโท/เอก 
 

6. การประเมินผลสาํเรจ็ 
จะพจิารณาจากผลงานของนกัวจิยัผูไ้ดร้บัทนุในรปูแบบต่างๆ ตามที�ระบุในขอ้ 5. 
 

7. จาํนวนเงินอดุหนุน 
ทุนนี2จะใหก้ารสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 บาท ถงึ 400,000 บาท ต่อปี  ทั 2งนี2ข ึ2นกบัขอบเขตงานของ
โครงการโดยจะมจีํานวนทุนทั 2งสิ2นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที�เป็นโครงการที�ใชร้ะยะเวลามากกว่า 1 ปี จะ
ไดร้บัการพจิารณาปีต่อปีโดยนกัวจิยัจะตอ้งทาํขอ้เสนอเพื�อขอรบัทนุใหมท่กุปี 
 

8. กาํหนดการรบัสมคัร   (สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี�  www.ttsf.or.th) 
ผูส้นใจยื�นใบสมคัรไดท้ี�  :  

ศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  ธชัยพงษ์ 
ประธานคณะกรรมการเงนิทนุชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 มลูนิธโิทเรเพื�อการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย 
ฝา่ยเลขานุการ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

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

 (วงเลบ็มมุซอง  “ข้อเสนอโครงการเพือรบัเงินทุนวิจยั มลูนิธิโทเรฯ”) 
 

หมดเขตรบัสมคัร  วนัที  15 ตลุาคม  2560 
 
หมายเหตุ:  ทา่นที�สนใจดรูายชื�อโครงการที�เคยไดร้บัเงนิทนุฯ  สามารถดไูดท้ี� www.ttsf.or.th
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เงินทุนช่วยเหลือการวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเรเพือการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

ครั *งที 24 พ.ศ. 2560 
 
 

1. ชื�อสถาบนั     

ที�อยู ่  

  

โทรศพัท ์ โทรสาร  

ชื�อผูแ้ทนสถาบนั (ระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา่)  

 
ขอเสนอชื�อบุคคลที�ปรากฏในใบสมคัรนี2 เพื�อรบัทนุชว่ยเหลอืดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

  ลงชื�อ    

  ตาํแหน่ง ________________________________ ___  

  วนัที�   
  
หมายเหตุ :  1. กรุณากรอกข้อมูลในใบสมคัรให้ครบถ้วน(คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิท̂ี�จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการที�ส่งช้า 

กรอกขอ้มลูในใบสมคัรไมค่รบถว้น หรอืที�ไมต่รงตามขอ้กาํหนดอื�นๆ ไมว่่าดว้ยกรณใีดๆ) 
2. โปรดแนบขอ้เสนอโครงการตามรปูแบบที�กาํหนดในทา้ยใบสมคัรนี2มาดว้ย เพื�อประกอบการพจิารณา 
3. โปรดส่งใบสมคัรและขอ้เสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พรอ้มทั 2งรปูถ่ายของหวัหน้าโครงการ ขนาด 2” จาํนวน 2 รปู และ

รปูถ่ายที�เกี�ยวกบังานวจิยั (ถา้ม)ี ขนาด 4” x 6”  จํานวน 2 รปู และ แผ่น CD-ROM ที�มแีฟ้มขอ้มลูของบทคดัย่อ (ทั 2ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

4. คาํวนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมการเงนิทุนชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มลูนิธโิทเรฯ ถอืเป็นที�สุด 
5. ผูส้นใจยื�นใบสมคัรไดท้ี�  : ศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั  ธชัยพงษ์ 

ประธานคณะกรรมการเงนิทุนชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มลูนิธโิทเรเพื�อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย 
ฝา่ยเลขานุการสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
เลขที� 73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
Tel : 02 564 7000  ต่อ  81815    Fax :  02 644 8134 
(วงเลบ็มมุซอง  “ข้อเสนอโครงการเพือรบัเงินทุนวิจยั มลูนิธิโทเรฯ”) 
หมดเขตรบัสมคัร  วนัที  15  ตลุาคม  2560 

ใบสมคัร 
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ข้อมลูเกียวกบัการวิจยั 
 

2. ชื�อโครงการวจิยั (ไทย)   

  (องักฤษ)    

 เป็นงานวจิยัสาขา  (กรณุาเลอืก 1 สาขา ที�ตรงกบังานของทา่นมากที�สดุ) 

  [   ] เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา [   ] เคม ี [   ] ฟิสกิส ์ [   ] วศิวกรรมศาสตร ์
 
3. ชื�อผูว้จิยัหลกั (นาย/นาง/นางสาว)   

  (Mr./Mrs./Miss)  

 วุฒกิารศกึษาสงูสดุ [  ] ปรญิญาเอก [  ] ปรญิญาโท [  ] ปรญิญาตร ี [  ] อื�นๆ (โปรดระบุ)     

  

 ตาํแหน่งทางวชิาการ (ศ./รศ./ผศ./อื�นๆ (โปรดระบุ) )ภาควชิา  

 คณะ สถาบนั/มหาวทิยาลยั   

 ที�อยู่  

 โทรศพัท ์   โทรศพัทเ์คลื�อนที�    

 โทรสาร   e-mail   

 เคยไดร้บัทนุชว่ยเหลอืทางดา้นวจิยัฯ จากมลูนิธโิทเรฯ มากอ่นหรอืไม ่     

 �   เคย  ปีที�ไดร้บัทนุ (หากมากกว่า 1 ครั 2ง กรณุาระบุทกุครั 2ง)  พ.ศ.     

 �   ไมเ่คย 
 
 
ข้อมลูเกียวกบัผู้วิจยัหลกั 

4. ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว)  

   (Mr./Mrs./Miss)   

5. ประวตักิารศกึษา (ระบุวุฒ ิปีที�สาํเรจ็ สาขาวชิา สถาบนั) 
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6. ประสบการณ์การทาํงาน   (โดยเฉพาะที�เกี�ยวกบังานวจิยั  โดยระบุชื�อโครงการ แหล่งทุน รวมทั 2งรางวลัที�เคย

ไดร้บั (ที�เกี�ยวกบังานวจิยั))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

7.   งานวจิยัที�กาํลงัดําเนินอยู่ (โปรดกรอกขอ้ความในตาราง โดยระบุทั 2งงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบั 
ทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ และงานวจิยัอื�นๆ ที�ไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบัทนุจากมลูนิธฯิ) 
7.1  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
 

ชื�อโครงการ 
 

แหล่งเงนิทนุ 
 

ระยะเวลาโครงการ 
สดัสว่นของเวลา 

ทาํงานทั 2งหมดของ
ทา่น 

ในโครงการ (%) 
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7.2  งานวจิยัอื�นๆ ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
 

ชื�อโครงการ 
 

แหล่งเงนิทนุ 
 

ระยะเวลาโครงการ 
สดัสว่นของเวลา 

ทาํงานทั 2งหมดของ
ทา่น 

ในโครงการ (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
8.  ผลงานวชิาการในชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา 

8.1  ผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ  
[ ] สทิธบิตัร (โปรดระบุ)   
[  ] ตน้แบบ (โปรดระบุ)   

 [  ] บทความตพีมิพใ์นวารสาร (โปรดระบุชื�อบทความและวารสารที�ตพีมิพ)์ 
  

8.2  ผลงานที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัโครงการที�ขอรบัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ 
[  ] สทิธบิตัร (โปรดระบุ)   
[  ] ตน้แบบ (โปรดระบุ)   
[  ] บทความตพีมิพใ์นวารสาร (โปรดระบุชื�อบทความและวารสารที�ตพีมิพ)์  

  
 

9.  ทา่นไดร้บัทราบเกี�ยวกบัการสมคัรขอรบัทนุนี2จากแหล่งใด 
[  ]  จดหมายเชญิชวน [  ] สื�อสาธารณะ เชน่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ฯลฯ 
[  ]  อนิเทอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์  
[  ]  สื�อสงัคม (Social Media)  [  ]  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

 
10.  เหตุผลหรอืแรงจงูใจที�ทาํใหท้า่นสมคัรขอรบัเงนิทนุชว่ยเหลอืการวจิยัจากมลูนธิฯิ 

   

   



5 

 
รปูแบบของข้อเสนอโครงการ 

 
จะตอ้งมหีวัขอ้ดงัต่อไปนี2 
1. บทคดัย่อ     เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวอย่างละไม่เกนิ 300 คํา (ประมาณครึ�งหน้า กระดาษ A4) 

ภาษาไทยใช ้Font Browallia New 15 pt.  และภาษาองักฤษใช ้Font Times New Roman 12 pt. 
2. คณะผูวิ้จยั   แสดงชื�อหวัหน้าโครงการและนกัวจิยั/ผูช้่วยวจิยัทุกท่าน (พรอ้มแนบประวตัแิละผลงาน ของทุกท่านดว้ย) 
3. วตัถปุระสงคร์ะบุใหช้ดัเจนว่าโครงการจะก่อใหเ้กดิผลอะไร ซึ�งจะนําไปใชต้อบปญัหาอะไร 
4. หลกัการเหตุผลและผลงานที "มีมาก่อนอธบิายหลกัการและเหตุผลที�เสนอโครงการนี2รวมทั 2งบรรยายผลงานและ

ความรูท้ี�เคยมมีาก่อนที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�เสนอมา (พรอ้มเอกสารอา้งองิ) 
5. แผนงานวิจยัระบุถงึกจิกรรมต่าง ๆ ที�จะดาํเนินการ (รวมเป้าหมายและวธิกีาร) รวมทั 2งเวลาการทาํงาน   ทั 2งนี2ตอ้งเขยีน

ใหช้ดัเจนและละเอยีดพอสมควร สว่นนี2เป็นสว่นที�สาํคญัที�สดุที�คณะกรรมการจะพจิารณา 
6. ผูจ้ะได้รบัประโยชน์จากโครงการชี2แจงว่าหากผลงานเป็นไปตามที�คาดหมายจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ อย่างไร 
7. ความรว่มมือกบัสถาบนัอื "น ๆมใีนรปูแบบใด (หากม)ี ทั 2งนี2รวมถงึสถาบนัที�ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนิน

โครงการดว้ย 
8. ความชํานาญของคณะผู้วิจยัที "มีอยู่แล้วและยงัต้องพฒันาระบุกรรมวธิหีรอืความชํานาญใดที�คณะผู้วจิยัมอียู่ซึ�ง

จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่โครงการ และกรรมวธิีใดหรอืความชํานาญใดที�ยงัไม่มหีรอืมไีม่เพียงพอต่อการดําเนิน
โครงการ จําเป็นต้องไดร้บัการฝึกฝนหรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี�ยวชาญในระหว่างดําเนินโครงการ   ใหร้ะบุชื�อ
และที�ทาํงานของผูเ้ชี�ยวชาญไทยหรอืต่างประเทศที�เหมาะสม 

9. อุปกรณ์และสถานที "ที "มีอยู่ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัสถานที� และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�คณะผูว้จิยัมทีั 2งหมดที�สามารถนํามาใชใ้น
การดาํเนินโครงการได ้ควรระบุใหช้ดัเจนว่าสถานที�ใดตอ้งมกีารปรบัปรุงอย่างไรหรอืไม่   และจะมกีารซ่อมแซมเพิ�มเตมิ
ชิ2นสว่นของอุปกรณ์ที�จะใชอ้ย่างไร 

10. งบประมาณใหแ้สดงรายการงบประมาณที�ขอรบัการสนบัสนุนจากมลูนิธโิทเรฯ ตามตารางดงันี2 

รายการ 
จาํนวนเงนิ 

ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 

ค่าตอบแทนนกัวจิยัหลกั 
(อตัราไม่เกนิ 15,000.-บาทต่อเดอืน) 

   

 

ค่าตอบแทนนกัวจิยั    

 

ค่าตอบแทนผูช้ว่ยวจิยั    

 

ค่าวสัดุใชส้อย    

 

ค่าเดนิทาง    

 

ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ    

 

รวม    

 

หมายเหตุ: 1. มลูนิธฯิ ไม่สนบัสนุนค่าจดัซื2อครุภณัฑ ์โดยครุภณัฑท์ี�จาํเป็นควรไดม้าจากแหล่งทุนหลกัของโครงการ 
2. ในกรณีที�ขอรบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปเผยแพร่งานวจิยัในต่างประเทศ โปรดแนบ

ขอ้มลูประกอบ (หากม)ี เช่น หนงัสอืเชญิหนงัสอืตอบรบั ชื�อการประชุม กาํหนดการประชุม ฯลฯ  
3. หากโครงการที�เสนอใชร้ะยะเวลามากกว่า 1 ปี คณะกรรมการฯ จะพจิารณาเป็นปีต่อปี โดยปีต่อไป

จะตอ้งทาํขอ้เสนอโครงการมาเพื�อขอรบัทุนใหม่ 


