TTSF
มูลนิธิโทเรเพือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
หลักเกณฑ์การให้ทนุ ช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครัง* ที 24 พ.ศ. 2560
……………………………………
1. วัตถุประสงค์
เพือ สนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจยั ทีก าํ ลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานทีเ ป็ นรากฐานอันจะอํานวย
ประโยชน์ ใ ห้แ ก่การพัฒ นาองค์ความรู้ด้า นวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยาทีเ กีย วข้องกับการเกษตร ฟิ สกิ ส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินิก ทัง2 นี2 ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็ นอาจารย์/นักวิ จยั ที มีประวัติความสําเร็จในผลงานเป็ นที
ยอมรับของบุคคลในวงการนัน* ๆ เป็ นอย่างดี หรือมีศกั ยภาพที จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้ เป็ นที
ยอมรับในสาขานัน* ๆ ในอนาคต
2. ขอบเขตการสนับสนุน
เงินทุนทีใ ห้จะให้การสนับสนุนเรืองค่าตอบแทนแก่ ผ้ทู ําการวิ จยั และผู้ช่วยวิ จยั ในโครงการเป็ นหลัก และ
ส่วนหนึงจะให้การสนับสนุ นการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศรวมทัง2 การเผยแพร่ผลงาน บางส่วน
อาจให้เป็ นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดําเนินการวิจยั ทัง2 นี2โครงการทีเ สนอเพือขอรับการสนับสนุ นจากมูลนิธฯิ
ควรเป็ นโครงการทีไ ด้รบั การสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนอืน อยูแ่ ล้วโดยการสนับสนุนจากมูลนิธฯิ ถือเป็ นการ
สนับสนุนโครงการวิจยั นัน2 ๆ เพิม เติมในบางส่วนเท่านัน2
3. ผู้มีสิทธิ สมัคร
อาจารย์หรือนักวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจยั ในสถาบันวิจยั ของรัฐและรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทยทีต อ้ งการค้นคว้าวิจยั เพือพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาทีก ล่าวข้างต้น
โดยบุคคลทีส มัครต้องมีสญ
ั ชาติไทยและปฏิบตั งิ านวิจยั ในประเทศไทย
4. เกณฑ์การพิ จารณา
4.1 หัวข้องานวิจยั จะต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาทีเ กีย วข้องกับการเกษตร ฟิ สกิ ส์ เคมี
และวิศวกรรมศาสตร์ และเป็ นงานวิจยั ทีม ศี กั ยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลกปจั จุบนั และในอนาคต
(ดูตวั อย่างโครงการทีเ คยได้รบั ทุนในปี กอ่ นๆ ได้ที http://www.ttsf.or.th/winner2.php)
4.2 วิธกี ารและแผนงานวิจยั ถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน เป็ นทีย อมรับในสาขาวิชานัน2 ๆ
4.3 ผูว้ จิ ยั จะต้องเป็ นผูม้ ปี ระวัตคิ วามสําเร็จในผลงานเป็ นทีย อมรับของบุคคลในวงการนัน2 ๆเป็ นอย่างดี และ/หรือ
มีศกั ยภาพทีจ ะพัฒนาความรูค้ วามสามารถในสาขาของงานให้เป็ นทีย อมรับในวงการต่อไป อีกทัง2 มีศกั ยภาพ
ทีจ ะผลิตนักวิจยั รุน่ ใหม่ทมี คี ณ
ุ ภาพในสาขานัน2 ๆ ได้

4.4 ข้อเสนอโครงการต้องระบุชดั เจนถึงประเด็นปญั หาหรือทีม าทีน ํามาสู่การวิจยั ในเรือง/หัวข้อทีเ สนอ โดยมี
การอ้างอิงถึงงานวิจยั ทีไ ด้มกี ารทํามาแล้วหรือทีม ผี อู้ นื กําลังทําอยู่ในเรืองนัน2 ๆ ด้วย รวมทัง2 ระบุชดั เจนถึงสิง
ทีจ ะได้รบั จากงานวิจยั นี2ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปญั หาดังกล่าวหรือมีส่วนทีท าํ ให้เข้าใจถึงสิง ทีเ ป็ นปญั หาหรือ
เป็ นทีส งสัยนัน2 ได้ถ่องแท้ขน2ึ อย่างไร
4.5 โครงการทีเ สนอขอรับทุนช่วยเหลือการวิจยั จากมูลนิธฯิ ควรได้รบั การสนับสนุนเงินทุนวิจยั หลักจากแหล่งทุน
อืน อยูแ่ ล้ว
4.6 สถาบันต้นสังกัดของผูท้ ไี ด้รบั เงินทุนช่วยเหลือการวิจยั จากมูลนิธฯิ มีการกระจายตามพืน2 ทีท างภูมศิ าสตร์
อย่างเหมาะสม
5. ผลงานที คาดหวัง
5.1. การตีพมิ พ์ผลงานในวารสารนานาชาติทอี ยู่ในฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรือ
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติทเี ป็ นทีย อมรับ หรือ
5.3. มีการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
5.4. สิทธิบตั รหรือ
5.5. การผลิตนักวิจยั รุน่ ใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
6. การประเมิ นผลสําเร็จ
จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจยั ผูไ้ ด้รบั ทุนในรูปแบบต่างๆ ตามทีร ะบุในข้อ 5.
7. จํานวนเงิ นอุดหนุน
ทุนนี2จะให้การสนับสนุ นรายละประมาณ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท ต่อปี ทัง2 นี2ขน2ึ กับขอบเขตงานของ
โครงการโดยจะมีจํานวนทุนทัง2 สิน2 ประมาณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีทเี ป็ นโครงการทีใ ช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะ
ได้รบั การพิจารณาปี ต่อปี โดยนักวิจยั จะต้องทําข้อเสนอเพือ ขอรับทุนใหม่ทกุ ปี
8. กําหนดการรับสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.ttsf.or.th)
ผูส้ นใจยืน ใบสมัครได้ที :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเรเพือ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝา่ ยเลขานุการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพือรับเงิ นทุนวิ จยั มูลนิ ธิโทเรฯ”)

หมดเขตรับสมัคร วันที 15 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ: ท่านทีส นใจดูรายชือ โครงการทีเ คยได้รบั เงินทุนฯ สามารถดูได้ที www.ttsf.or.th

ใบสมัคร
เงินทุนช่วยเหลือการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ครัง* ที 24 พ.ศ. 2560
1. ชือ สถาบัน
ทีอ ยู่

โทรสาร

โทรศัพท์
ชือ ผูแ้ ทนสถาบัน (ระดับคณบดีหรือเทียบเท่า)

ขอเสนอชือ บุคคลทีป รากฏในใบสมัครนี2 เพือ รับทุนช่วยเหลือด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงชือ
ตําแหน่ง ________________________________ ___
วันที
หมายเหตุ : 1. กรุ ณากรอกข้อ มูล ในใบสมัค รให้ค รบถ้ ว น(คณะกรรมการฯ สงวนสิท ธิท^ ีจะไม่พ ิจารณาข้อ เสนอโครงการทีส่ ง ช้า
กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน หรือทีไ ม่ตรงตามข้อกําหนดอืนๆ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)
2. โปรดแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบทีก าํ หนดในท้ายใบสมัครนี2มาด้วย เพือ ประกอบการพิจารณา
3. โปรดส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมทัง2 รูปถ่ายของหัวหน้าโครงการ ขนาด 2” จํานวน 2 รูป และ
รูปถ่ายทีเ กีย วกับงานวิจยั (ถ้ามี) ขนาด 4” x 6” จํานวน 2 รูป และ แผ่น CD-ROM ทีม แี ฟ้มข้อมูลของบทคัดย่อ (ทัง2
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4. คําวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธโิ ทเรฯ ถือเป็ นทีส ุด
5. ผูส้ นใจยืน ใบสมัครได้ที : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธโิ ทเรเพือ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝา่ ยเลขานุ การสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพือรับเงิ นทุนวิ จยั มูลนิ ธิ โทเรฯ”)
หมดเขตรับสมัคร วันที 15 ตุลาคม 2560
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ข้อมูลเกียวกับการวิ จยั
2. ชือ โครงการวิจยั (ไทย)
(อังกฤษ)
เป็ นงานวิจยั สาขา (กรุณาเลือก 1 สาขา ทีต รงกับงานของท่านมากทีส ดุ )
[ ] เกษตรศาสตร์และชีววิทยา [ ] เคมี
3. ชือ ผูว้ จิ ยั หลัก

[ ] ฟิสกิ ส์

[ ] วิศวกรรมศาสตร์

(นาย/นาง/นางสาว)
(Mr./Mrs./Miss)

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด [ ] ปริญญาเอก

[ ] ปริญญาโท

[ ] ปริญญาตรี

ตําแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ./อืน ๆ (โปรดระบุ)
คณะ

)ภาควิชา

สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ทีอ ยู่
โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลือนที

โทรสาร

e-mail

เคยได้รบั ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั ฯ จากมูลนิธโิ ทเรฯ มาก่อนหรือไม่
 เคย ปี ทไี ด้รบั ทุน (หากมากกว่า 1 ครัง2 กรุณาระบุทกุ ครัง2 ) พ.ศ.
 ไม่เคย
ข้อมูลเกียวกับผู้วิจยั หลัก
4. ชือ (นาย/นาง/นางสาว)
(Mr./Mrs./Miss)
5. ประวัตกิ ารศึกษา (ระบุวุฒ ิ ปี ทสี าํ เร็จ สาขาวิชา สถาบัน)

2

[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)

6. ประสบการณ์การทํางาน (โดยเฉพาะทีเ กีย วกับงานวิจยั โดยระบุชอื โครงการ แหล่งทุน รวมทัง2 รางวัลทีเ คย
ได้รบั (ทีเ กีย วกับงานวิจยั ))

7. งานวิจยั ทีก าํ ลังดําเนินอยู่ (โปรดกรอกข้อความในตาราง โดยระบุทงั 2 งานวิจยั ทีเ กีย วข้องกับโครงการทีข อรับ
ทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ และงานวิจยั อืน ๆ ทีไ ม่ได้เกีย วข้องกับโครงการทีข อรับทุนจากมูลนิธฯิ )
7.1 งานวิจยั ทีเ กีย วข้องกับโครงการทีข อรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ
สัดส่วนของเวลา
ทํางานทัง2 หมดของ
ระยะเวลาโครงการ
ชือ โครงการ
แหล่งเงินทุน
ท่าน
ในโครงการ (%)

3

7.2 งานวิจยั อืน ๆ ทีไ ม่เกีย วข้องกับโครงการทีข อรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ
ชือ โครงการ

ระยะเวลาโครงการ

แหล่งเงินทุน

สัดส่วนของเวลา
ทํางานทัง2 หมดของ
ท่าน
ในโครงการ (%)

8. ผลงานวิชาการในช่วง 5 ปี ทผี า่ นมา
8.1 ผลงานทีเ กีย วข้องกับโครงการทีข อรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ
[ ] สิทธิบตั ร (โปรดระบุ)
[ ] ต้นแบบ (โปรดระบุ)
[ ] บทความตีพมิ พ์ในวารสาร (โปรดระบุชอื บทความและวารสารทีต พี มิ พ์)
8.2 ผลงานทีไ ม่เกีย วข้องกับโครงการทีข อรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ
[ ] สิทธิบตั ร (โปรดระบุ)
[ ] ต้นแบบ (โปรดระบุ)
[ ] บทความตีพมิ พ์ในวารสาร (โปรดระบุชอื บทความและวารสารทีต พี มิ พ์)

9. ท่านได้รบั ทราบเกีย วกับการสมัครขอรับทุนนี2จากแหล่งใด
[ ] จดหมายเชิญชวน
[ ] สือ สาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
[ ] อินเทอร์เน็ต ทีเ ว็บไซต์
[ ] สือ สังคม (Social Media)
[ ] อืน ๆ (โปรดระบุ)
10. เหตุผลหรือแรงจูงใจทีท าํ ให้ทา่ นสมัครขอรับเงินทุนช่วยเหลือการวิจยั จากมูลนิธฯิ
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รูปแบบของข้อเสนอโครงการ
จะต้องมีหวั ข้อดังต่อไปนี2
1. บทคัดย่อ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คํา (ประมาณครึงหน้า กระดาษ A4)
ภาษาไทยใช้ Font Browallia New 15 pt. และภาษาอังกฤษใช้ Font Times New Roman 12 pt.
2. คณะผูว้ ิ จยั แสดงชือหัวหน้าโครงการและนักวิจยั /ผูช้ ่วยวิจยั ทุกท่าน (พร้อมแนบประวัตแิ ละผลงาน ของทุกท่านด้วย)
3. วัตถุประสงค์ระบุให้ชดั เจนว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลอะไร ซึง จะนําไปใช้ตอบปญั หาอะไร
4. หลักการเหตุผลและผลงานที ม" ีมาก่ อนอธิบายหลักการและเหตุ ผลทีเสนอโครงการนี2รวมทัง2 บรรยายผลงานและ
ความรูท้ เี คยมีมาก่อนทีเ กีย วข้องกับงานทีเ สนอมา (พร้อมเอกสารอ้างอิง)
5. แผนงานวิ จยั ระบุถงึ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ ะดําเนินการ (รวมเป้าหมายและวิธกี าร) รวมทัง2 เวลาการทํางาน ทัง2 นี2ตอ้ งเขียน
ให้ชดั เจนและละเอียดพอสมควร ส่วนนี2เป็ นส่วนทีส าํ คัญทีส ดุ ทีค ณะกรรมการจะพิจารณา
6. ผูจ้ ะได้รบั ประโยชน์จากโครงการชีแ2 จงว่าหากผลงานเป็ นไปตามทีค าดหมายจะก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างไร
7. ความร่วมมือกับสถาบันอืน" ๆมีในรูปแบบใด (หากมี) ทัง2 นี2รวมถึงสถาบันทีใ ห้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการด้วย
8. ความชํานาญของคณะผู้วิจยั ที ม" ีอยู่แล้วและยังต้องพัฒนาระบุกรรมวิธหี รือความชํานาญใดทีคณะผู้วจิ ยั มีอยู่ซงึ
จําเป็ นหรือเป็ นประโยชน์แก่โครงการ และกรรมวิธีใดหรือความชํานาญใดทียงั ไม่มหี รือมีไม่เพียงพอต่อการดําเนิน
โครงการ จําเป็ นต้องได้รบั การฝึ กฝนหรือได้รบั ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย วชาญในระหว่างดําเนินโครงการ ให้ระบุชอื
และทีท าํ งานของผูเ้ ชีย วชาญไทยหรือต่างประเทศทีเ หมาะสม
9. อุปกรณ์ และสถานที ท" ี ม" ีอยู่ให้ขอ้ มูลเกีย วกับสถานที และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีคณะผูว้ จิ ยั มีทงั 2 หมดทีส ามารถนํามาใช้ใน
การดําเนินโครงการได้ ควรระบุให้ชดั เจนว่าสถานทีใ ดต้องมีการปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ และจะมีการซ่อมแซมเพิม เติม
ชิน2 ส่วนของอุปกรณ์ทจี ะใช้อย่างไร
10. งบประมาณให้แสดงรายการงบประมาณทีข อรับการสนับสนุนจากมูลนิธโิ ทเรฯ ตามตารางดังนี2
รายการ

จํานวนเงิน
ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ค่าตอบแทนนักวิจยั หลัก
(อัตราไม่เกิน 15,000.-บาทต่อเดือน)
ค่าตอบแทนนักวิจยั
ค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยวิจยั
ค่าวัสดุใช้สอย
ค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
รวม
หมายเหตุ: 1. มูลนิธฯิ ไม่สนับสนุนค่าจัดซือ2 ครุภณ
ั ฑ์ โดยครุภณ
ั ฑ์ทจี าํ เป็ นควรได้มาจากแหล่งทุนหลักของโครงการ
2. ในกรณีทขี อรับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเผยแพร่งานวิจยั ในต่างประเทศ โปรดแนบ
ข้อมูลประกอบ (หากมี) เช่น หนังสือเชิญหนังสือตอบรับ ชือการประชุม กําหนดการประชุม ฯลฯ
3. หากโครงการทีเสนอใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็ นปี ต่อปี โดยปี ต่อไป
จะต้องทําข้อเสนอโครงการมาเพือขอรับทุนใหม่
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