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 คู่มือการพฒันาข้อเสนอโครงการ 
ประเภทงานวิจยัและพฒันา 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
 

“สรา้งสรรคปั์ญญา เพื่อพฒันาประเทศ” 
 

 สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นหน่วยงานของรฐัภายใตก้าํกบัของสาํนกันายกรฐัมนตร ีจดัตัง้ขึน้

ตามพระราชบญัญตักิองทนุสนบัสนุนการวจิยัในปี พ .ศ. 2535 โดยมภีารกจิหลกัคอื สนบัสนุนกระบวนการสรา้งความรู ้

สรา้งนกัวจิยั และสรา้งระบบวจิยั เพือ่ตอบคาํถามและเสนอทางเลอืกใหส้งัคม ซึง่ครอบคลุมทัง้ในระบบเศรษฐกจิภาค

ดัง้เดมิและสมยัใหม ่โดยใชจ้ดุเด่นดา้นการบรหิารงานวจิยั เพือ่ยกระดบัความสามารถของประเทศดา้นการวจิยั  

 สกว. เป็นหน่วยงานบรหิารงานวจิยัทีม่ลีกัษณะพเิศษ ไดแ้ก่ 

1. เป็นกองทนุ ซึง่ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลในลกัษณะของเงนิอุดหนุนทัว่ไป จงึทาํให ้สกว . สามารถ

สนบัสนุนงานวจิยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี สกว. ไมท่าํการวจิยัเอง 

2. มคีวามคล่องตวัในการดาํเนินงานสงู เน่ืองจากไมใ่ชร้ะบบราชการ แต่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการ 

2 ชดุ คอื กรรมการนโยบาย และกรรมการตดิตามและประเมนิผลการวจิยัของ สกว. 

3. แบ่งประเภทของทุนวจิยัระหว่างทุนวจิยัเชงิวชิาการ กบัทุนวจิยัเพื่อนําผลไปใชป้ระโยชน์โดยตรง ทาํใหม้ี

ความชดัเจนในเป้าหมายของการสนบัสนุนการวจิยั 

4. มกีระบวนการใหผู้ใ้ชผ้ลงานวจิยัเขา้ร่วมพฒันาโครงการหรอืชดุโครงการวจิยัและพฒันา และรบัฟงัการเสนอ

โครงการวจิยัเชงิวชิาการ เพือ่เชือ่มโยงการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์และชว่ยสรา้งทศิทางการวจิยัเชงิ

วชิาการใหเ้หมาะสมต่อสภาพสงัคมไทย 

5. มกีระบวนการสรา้งชมุชนวจิยั ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งนกัวชิาการในสาขาเดยีวกนัและ

ระหวา่งสาขาในประเทศ และเชือ่มโยงกบันกัวชิาการต่างประเทศ 

6. มกีระบวนการและวธิกีารจดัการเพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมวชิาการทีม่คีวามสาํคญัต่อความเขม้แขง็ของระบบ

การวจิยัของประเทศ 

7. สามารถเชือ่มโยงการวจิยัทีต่อ้งการใชว้ชิาการหลากหลายสาขาไดโ้ดยผา่นกระบวนการบรหิารจดัการ 

 

โครงสรา้งของ สกว.   

จากการดาํเนินงานทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนั (พ.ศ. 2545) สกว. สนบัสนุนงานวจิยัใน 3 ประเภท คอื งานวิจยัและ

พฒันา เน้นการวจิยัทีนํ่าผลงานไปใชป้ระโยชน์ โดยเป็นภารกจิของฝา่ย 1-5 งานวิจยัพืน้ฐาน เน้นการวจิยัทีส่รา้งองค์

ความรูใ้หมแ่ละสรา้งนกัวจิยั โดยเป็นภารกจิของฝา่ยวชิาการและโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก งานวิจยัเพื่อสรา้ง

ความเข้มแขง็ให้ท้องถ่ิน เน้นการวจิยัทีต่อบสนองและแกป้ญัหาของทอ้งถิน่ โดยเป็นภารกจิของสาํนกังาน สกว . ภาค 

ทัง้น้ีไดแ้ยกการสนบัสนุนงานวจิยัออกเป็นฝา่ยต่างๆ จาํนวน  8 ฝา่ย คอื   



 2 

 

ฝ่าย 1 : ฝ่ายนโยบายชาติและความสมัพนัธข์้ามชาติ 

ภารกจิ  มุง่สง่เสรมิการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์และมนุษยศ์าสตรท์ัง้การวจิยัพืน้ฐานและวจิยัพฒันา ตลอดจนการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่เน้นการสรา้งเสรมิภมูปิญัญา และเสนอทางเลอืกแก่สงัคม ในรปูของนโยบายสาธารณะในระดบัชาต ิ

โดยทีฝ่า่ยสนบัสนุนการวจิยัดา้นนโยบายชาตแิละความสมัพนัธข์า้มชาต ิคาํนึงถงึบรบิทใหมท่างความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศในยคุโลกาภวิตัน์ทีม่สีถานะเป็นความเชือ่มโยงกนั และขา้มพรมแดนแหง่รฐั 

 

ฝ่าย 2 : ฝ่ายเกษตร 

ภารกจิ สนบัสนุนการวจิยัเพือ่แกป้ญัหาดา้นการผลติและการตลาดผลติผลการเกษตร ทัง้ในสว่นของพชืไร่ 

(ไดแ้ก่ปาลม์น้ํามนั ขา้ว และธญัพชืต่างๆ ถัว่ และพชืน้ํามนัอื่นๆ ) พชืสวน (เน้นไมผ้ลและผกั) สตัวเ์ศรษฐกจิ (ไดแ้ก่ สกุร 

ไก่ โคนม แพะ แกะ ) สตัวน้ํ์า (ไดแ้ก่ หอย ป ูปลา รวมถงึสาหร่าย   และพชืน้ํา )  ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัการหลงัการเกบ็

เกีย่ว   และแปรรปูผลติภณัฑ ์  โดยมเีป้าหมายในการวจิยัเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ ลดการนําเขา้ เชน่ การใชป้ระโยชน์จาก

พชืพืน้บา้น เพือ่การป้องกนักาํจดัศตัรพูชื และการวจิยัเพือ่นําไปสูก่ารใชปุ้๋ ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในสว่นของการวจิยัเพือ่

เพิม่การสง่ออก จะครอบคลุมถงึการวจิยัเพื่อเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องมาตรฐานคุณภาพและดา้น

การแปรรปูผลติภณัฑ ์ทัง้พชืสวน  พชืไร่ เน้ือสตัว์  และสตัวน้ํ์า ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ เกษตรกร และผู้

กาํหนดนโยบาย 

 

ฝ่าย 3 : ฝ่ายสวสัดิภาพสาธารณะ 

ภารกจิ สนบัสนุนการวจิยัทีเ่ป็นฐานและความสามารถสาํหรบักาํหนดนโยบาย และการดาํเนินการเพือ่

ประโยชน์สาธารณะ โดยตอบปญัหาในอนาคตดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัและจดัการ

อุบตัภิยั การป้องกนัโรคและสง่เสรมิสขุภาพ ตลอดจนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบการศกึษา โดยเฉพาะ

วทิยาศาสตรศ์กึษา 

 

ฝ่าย 4 : ฝ่ายชุมชน 

ภารกจิ

ก. งานวจิยัเชงินโยบาย เพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งระบบใหเ้อือ้ต่อการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 สนบัสนุนงานวจิยัเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน การรวมกลุ่มเพือ่แกป้ญัหาร่วมกนั และการ

ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย โดยเน้นการสนบัสนุนงานวจิยั 3 ลกัษณะ คอื 

ข. งานวจิยัเชงิวชิาการเพือ่พฒันาศาสตร ์องคค์วามรู ้และสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัชมุชน 

ค. งานวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนุนการเคลือ่นไหว การรวมตวัของกลุ่มประชาสงัคมต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิการ

ใชค้วามรูเ้ป็นพลงัในการแกป้ญัหา 

 

ฝ่าย 5 : ฝ่ายอตุสาหกรรม 

ภารกจิ สนบัสนุนการวจิยัเพือ่ชว่ยผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SME) ใหม้ี

ขดีความสามารถทางการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การจาํหน่าย การจดัการ และการบรกิาร เพือ่

ปรบัปรุงหรอืยกระดบัของเทคโนโลยทีีใ่ชอ้ยูใ่หม้ปีระสทิธภิาพ สามารถผลติสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน ลดการสญูเสยีใน
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สายการผลติ ตลอดจนปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของการทาํงานและโรงงานใหท้นัสมยั ใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั

ระดบันานาชาต ิ

 

ฝ่ายวิชาการ 

ภารกจิหลกัม ี2 ดา้น

ก. 
 คอื 

สรา้งเสรมินกัวจิยัวชิาการ

ข. 

 สนบัสนุนการสรา้งนกัวจิยัอาชพีทีม่คีวามสามารถสงูใหส้รา้งปญัญาและ

ผลติผลงานทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิสรา้งนกัวจิยัรุ่นใหมเ่ขา้สูว่งการ และสรา้งความ

เขม้แขง็ของชมุชนวจิยั รวมทัง้หนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยการทาํงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

สรา้งองคค์วามรูใ้หม่

 

 สนบัสนุนการงานวจิยัพืน้ฐานทัว่ไปและงานวจิยัพืน้ฐานแบบมทีศิทาง (Directed 

Basic Research) ทีก่่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่ป็นพืน้ฐานต่อการพฒันาประเทศ โดยวดัคณุภาพผลงาน

จากการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิและการจดสทิธบิตัร 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

ภารกจิ

สาํนักงาน สกว. ภาค 

 สนบัสนุนการผลติผลงานวจิยัและสรา้งนกัวจิยัในระดบัปรญิญาเอกในประเทศดว้ยกระบวนการสรา้ง

องคค์วามรูใ้หม ่เพือ่เพิม่ปรมิาณนกัวจิยัทีม่คุีณภาพในระดบัทีไ่ดม้าตรฐานนานาชาต ิ

 

ภารกจิ สนบัสนุนงานวจิยัทีใ่หช้มุชนทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นร่วมในการวจิยัทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การกาํหนดประเดน็

วจิยั การวางแผน การทดลองดาํเนินการ และการวเิคราะหส์รุปผล โดยใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่ป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ มี

การบนัทกึ วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระเบยีบ ผูท้ีไ่ดร้บัทนุจะเป็นชาวบา้น กลุ่มชาวบา้น องคก์รชมุชน องคก์รพฒันาเอกชน 

หน่วยงานรฐั หรอืนกัวชิาการ เน้ือเรือ่งวจิยัจะเป็นเรือ่งใดกไ็ดท้ีเ่ป็นความตอ้งการของทอ้งถิน่ โดย สกว . จะสนบัสนุนทนุ

วจิยัและการจดัการ การเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะ การเชือ่มโยงกบัภายนอกชมุชนและกบัระดบันโยบาย การสรุป

บทเรยีนและถอดกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ีโดยยดึความเขา้ใจและความตอ้งการของชมุชนเป็นทีต่ัง้ และสรา้งสะพานเชือ่ม

ระหวา่งภมูปิญัญาเดมิกบัความรูใ้หมด่ว้ยการวจิยั 
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งานวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
 

ก. ความหมาย และเป้าหมายของงานวิจยัและพฒันา 

 งานวจิยัและพฒันา คอื งานวจิยัทีมุ่ง่เน้นนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ในการพฒันากระบวนการ

ผลติ กระบวนการบรกิาร การพฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาชมุชน การจดัการทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ โดยไม่

มุง่หวงัทีผ่ลงานตพีมิพ ์ดงันัน้นกัวจิยัควรทาํงานวจิยัตามความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวจิยั ไดแ้ก่ กลุ่มนกั

อุตสาหกรรม เกษตรกร ผูแ้ปรรปู ชมุชน ฯลฯ โดยมตีวัอยา่งโครงการทีม่ลีกัษณะของงานวจิยัและพฒันา ดงัน้ี เชน่ การ

พฒันาชดุตรวจสอบยาปฏชิวีนะตกคา้งในเน้ือสตัว ์แนวทางการปฏริปูระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย การกระจาย

อาํนาจทางการคลงั เครือ่งคดัขนาดขา้วโพดฝกัอ่อนดว้ยกระบวนการภาพถ่าย เป็นตน้  

เป้าหมายหลกัของงานวจิยัและพฒันา คอื การนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เพือ่การแกป้ญัหาในกระบวนการ

ผลติ การตลาด อุตสาหกรรม หรอืสงัคม ฯลฯ ดงันัน้ การวดัความสาํเรจ็ของโครงการวิจยัและพฒันา จึงวดัที ่

ความสาํเรจ็จากการทีผ่ลงานนัน้ๆ ถกูนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เชิงนโยบาย หรอืในเชิงสาธารณะ   

เมือ่เป็นเชน่น้ีการกาํหนดกจิกรรมเพือ่นําไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ของโครงการไวใ้นขอ้เสนอโครงการ จงึเป็นเรือ่ง

จาํเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของโครงการทีด่าํเนินการคอ่นขา้งใกลป้ลายทาง อยา่งไรกต็าม มบีางโครงการที่

จาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาตัง้แต่เบือ้งตน้ และตอ้งมกีารศกึษาอกีหลายขัน้ตอน ก่อนทีจ่ะสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ในกรณี

เชน่น้ี การเขยีนเป้าหมายสดุทา้ยของโครงการนัน้ไวใ้นขอ้เสนอโครงการจงึเป็นเรือ่งจาํเป็น เพือ่ใหไ้ดท้ราบวา่เมือ่

โครงการนัน้ สิน้สดุจรงิๆ แลว้ จะสามารถนําไปสูก่ารใชป้ระโยชน์อยา่งไรไดบ้า้ง 

 

ข. รปูแบบของงานวิจยัและพฒันา  

รปูแบบของงานวจิยัและพฒันา แบง่ออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ  โดยแต่ละประเภทมธีรรมชาตแิละเป้าหมายที่

แตกต่างกนั ดงันัน้การพฒันาโจทยว์จิยัของงานทัง้ 4 ลกัษณะน้ีจงึแตกต่างกนั  คอื  

 

1. งานวิจยัเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการวจิยัทีม่กีารตัง้โจทยก์ารวจิยัเพือ่แกป้ญัหาใหแ้ก่ผูใ้ชป้ระโยชน์

จากงานวจิยัโดยตรง ดงันัน้ประเดน็วจิยัจงึถกูตัง้ขึน้ตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลู และดาํเนินการวจิยัโดยนกัวจิยั 

กระบวนการพฒันาโจทยว์จิยัมกัเป็นแบบระดมความคดิโดยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ ไดม้สีว่นร่วม ทัง้ในสว่นของผูใ้ช้

ขอ้มลู ผูป้ระกอบการ นกัวจิยั และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ (เชน่ อาจใชว้ธิกีารระดมความคดิแบบ ZOPP หรอื Objective 

Oriented Project Planning) เมือ่ไดก้รอบการวจิยัแลว้ จงึประกาศเชญิชวนใหน้กัวจิยัไดย้ืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัตาม

กรอบทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ โดยในขัน้แรกแนะนําใหเ้สนอเป็นเอกสารเชงิหลกัการก่อน เมือ่ไดป้รบัแต่งแนวคดิไดต้รงกนัแลว้ จงึ

พฒันาไปสูก่ารเขยีนขอ้เสนอโครงการฉบบัเตม็ต่อไป ประเดน็วจิยัสาํหรบัโครงการประเภทน้ีคอืปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็น

ปจัจบุนัของเรือ่งนัน้ๆ และการวจิยัดงักล่าวจะนําไปสูก่ารแกป้ญัหานัน้ต่อไป 

 

2. งานวิจยัเพื่อเตรียมรองรบัปัญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นงานวจิยัทีเ่ตรยีมความพรอ้มสาํหรบั

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต โดยปญัหาดงักล่าวยงัไมเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ดงันัน้การกาํหนดกรอบการวจิยัหรอืตัง้โจทย์

วจิยั จะตอ้งอาศยัความสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมาก โจทยก์ารวจิยัอาจมาจากนกัวจิยัหรอืผูท้ี่
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เกีย่วขอ้งหรอืจากการระดมความคดิกไ็ด ้แต่อยา่งไรกต็าม ตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัแนวคดินัน้ๆ อยา่งชดัเจนและรดักุมวา่มี

โอกาสเป็นไปไดส้งูทีเ่รือ่งดงักล่าวจะเป็นปญัหาสาํคญัในอนาคตทัง้ระยะใกลแ้ละไกล  

 

3. งานวิจยัและพฒันาซ่ึงนําไปสู่การสรา้งนวตักรรม หรอืเป็นการวจิยัเพือ่ใหไ้ดท้างเลอืกใหมใ่นการพฒันา 

โจทยข์องงานวจิยัประเภทน้ีมกัถกูกาํหนดโดยนกัวจิยั หรอืผูท้ีเ่ชีย่วชาญในวงการนัน้ๆ การพฒันาโครงการประเภทน้ี 

จาํเป็นตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัแนวคดิอยา่งชดัเจน รวมทัง้ตอ้งชีใ้หเ้หน็ความสาํคญัและความเป็นไปไดใ้นเรือ่งทีจ่ะวจิยัอยา่ง

ชดัเจน นอกจากน้ีตอ้งมกีารคาํนึงถงึความเป็นไปไดใ้นการขยายผลงานวจิยัดงักล่าวออกสูก่ารใชป้ระโยชน์ในแงม่มุต่าง ๆ 

ดว้ย 

 

4. งานขยายผลการวิจยั เป็นกระบวนการจดัการปลายทางเพือ่หาขอ้มลูบางประการหรอืสนบัสนุนกจิกรรม

บางอยา่งเพือ่ใหผ้ลงานทีไ่ดจ้ากการวจิยั ไดถ้กูนําไปใชป้ระโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้รงิ ลกัษณะงานประเภทน้ี

อาจไมใ่ชง่านวจิยัอยา่งแทจ้รงิตามความเขา้ใจของบคุคลทัว่ไป อยา่งไรกต็ามบางกรณีการดาํเนินงานเชน่น้ีอาจมคีวาม

จาํเป็นในการผลกัดนัใหผ้ลงานถกูนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งจรงิจงั 

 

รปูแบบการสนับสนุนโครงการวิจยัและพฒันา 

สกว. สนบัสนุนการโครงการวจิยัและพฒันาใน 3  รปูแบบ กล่าวคอื   

1. ชดุโครงการวิจยั เป็นกลุ่มของโครงการวจิยัทีม่เีป้าหมายร่วมอยา่งเดยีวกนั หรอือกีนยัหน่ึงคอืการ

สนบัสนุนโครงการยอ่ยหลายๆ โครงการ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายใหญ่อนัเดยีวกนั โดยทัว่ไปในแต่ละชดุ

โครงการควรมโีครงการยอ่ยไมเ่กนิ 8-10 โครงการ โดยมรีะยะเวลาทีค่อ่นขา้งแน่นอน และยาวนานเพยีง

พอทีจ่ะดาํเนินไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได ้การดาํเนินงานของชดุโครงการอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ “ผู้

ประสานงาน” ซึง่การกาํหนดโจทยว์จิยัและการคดัเลอืกโครงการเพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายนัน้ เป็นบทบาท

ของผูป้ระสานงานชดุโครงการนัน้ ผูป้ระสานงานแต่ละทา่นอาจทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานมากกวา่ 1 ชุด

โครงการได ้โดยชดุโครงการเหล่าน้ีจะอยูภ่ายใตก้ลุ่มโครงการเดยีวกนั 

ความหมายของผูป้ระสานงานชุดโครงการ (ตามเกณฑ ์สกว .) คอื เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก สกว .

2. โครงการวิจยัย่อยภายใต้ชุดโครงการ   โดยเป็นโครงการวจิยัยอ่ยในชดุโครงการวจิยัทีส่ามารถ

ดาํเนินการไดเ้สรจ็สิน้ในตวัภายในเวลาทีก่าํหนด ทัง้น้ีมเีป้าหมายใหญ่ร่วมกนักบัโครงการอืน่ๆ ทีอ่ยู่

ภายใตช้ดุโครงการเดยีวกนั ผูท้ีร่บัผดิชอบแต่ละโครงการวจิยันัน้ เรยีกวา่ “หวัหน้าโครงการ” ซึง่จะตอ้ง

 

เพือ่ชว่ยในการพฒันากรอบการวจิยัในแต่ละดา้น รวมทัง้ประสานงานระหวา่งนกัวจิยักบั สกว . เพือ่ร่วมกนั

พฒันาขอ้เสนอโครงการทีม่คุีณภาพ ตดิตามผลการดาํเนินโครงการ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและชว่ยเหลอื

นกัวจิยัในดา้นต่างๆ โดยทัว่ไปแลว้ผูป้ระสานงานมกัเคยเป็นนกัวจิยัทีป่ระสบความสาํเรจ็สงูมาแลว้ จงึมี

ความสามารถในการพฒันาโครงการไดเ้ป็นอยา่งด ีดงันัน้ผูป้ระสานงานจะเป็นผูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอื

นกัวจิยัในการพฒันาโครงการหรอืดาํเนินกจิกรรมของโครงการ การตดิต่อสือ่สารในเรือ่งทีเ่กีย่วกบังานวจิยั 

นกัวจิยัสามารถตดิต่อผ่านผูป้ระสานงานไดโ้ดยตรง  
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ทาํงานประสานกบัผูป้ระสานงานและหวัหน้าโครงการอืน่ๆ อยา่งใกลช้ดิ ดงันัน้หวัหน้าทมีนกัวจิยัทีเ่สนอ

รบัทนุจาก สกว. จะทาํหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าโครงการ

3. โครงการวิจยัเดีย่ว   โดยเป็นโครงการวจิยัทีม่โีจทยว์จิยัเฉพาะของตนทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของฝา่ย

สนบัสนุนการวจิยั สามารถดาํเนินการไดเ้สรจ็สิน้ในตวัภายในเวลาทีก่าํหนด  ผูท้ีร่บัผดิชอบโครงการวจิยั

ลกัษณะน้ี เรยีกวา่ “หวัหน้าโครงการ” ซึง่จะตอ้งทาํงานประสานโดยตรงกบัฝา่ยสนบัสนุการวจิยัทีโ่ครงการ

สงักดั    

  

ดงันัน้หวัหน้าทมีนกัวจิยัทีเ่สนอรบัทนุจาก สกว. จะทาํหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าโครงการ

 

 

  

ขัน้ตอนการพฒันาและ พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 

 เอกสารเชิงหลกัการ  

 ↓ 
ส่งท่ี   1. สกว.  (กรณีไม่เข้าข่ายชดุโครงการ) 

          2. ผูป้ระสานงาน (กรณีท่ีอยู่ในกรอบงาน 

              ของผูป้ระสานงาน 

 ข้อเสนอโครงการ  

(Full proposal) 

 

 ↓ 
เม่ือตกลงเหน็ชอบในหลกัการ สกว . หรือผู้

ประสานงานจะเชิญเขียนข้อเสนอโครงการฉบบัเตม็

เพ่ือจดทาํสญัญารบัทนุ 

 ข้อเสนอโครงการ (ฉบบัสมบูรณ์)  

 ↓ 
 

 จดัทาํสญัญารบัทุน  

 

ภาพท่ี 1 Flow ของขัน้ตอนการพฒันาขอ้เสนอโครงการ 
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รปูแบบการเขียนเอกสารเชิงหลกัการ 
 

 

 

⊇ ชือ่โครงการ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………... 
 

(ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………….. 
 

⊄ ชือ่หวัหน้าโครงการและนกัวจิยัร่วมโครงการ พรอ้มหน่วยงานสงักดั และทีอ่ยู ่
 

ชือ่-สกุล…………………………………………………………………………………………... 
 

หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………… 
 

ทีอ่ยู ่………………………………………………………………………………………………. 
 

โทรศพัท/์โทรสาร ………………………………………………………………………………... 
 

E-mail address …………………………………………………………………………………… 

• ระยะเวลาดาํเนินการ …………………. เดอืน 
 

÷     ปญัหาทีท่าํวจิยัและความสาํคญัของปญัหา   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

≠     วตัถุประสงค ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

≡     ระเบยีบวธิวีจิยั (โดยย่อ)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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≈      ผลทีค่าดว่าจะได ้
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…     ความสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคแ์ละยทุธศาสตรข์องฝา่ยทีเ่สนอขอรบัทนุ 
  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

เสนอต่อ สกว. เมือ่วนัที ่…………………………………………. 
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รปูแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ 

(หน้าปกข้อเสนอโครงการ ) 

เสนอต่อ  สกว.    ฝ่าย……………………………….. 

 

 

 

∂ ชือ่โครงการ (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………   

(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………… 

 คาํสาํคญั  ……………………………………………………………………………………. 

keywords …………………………………………………………………………………… 

 

•       ชื่อหวัหน้าโครงการ  หน่วยงานสงักดั  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ e-mail 

 

ชือ่-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………    

ชือ่-สกุล………(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………… 

คุณวุฒ…ิ………………………………………………………………………………………….. 

ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน …………………………………………………ภาควชิา……………………………… 

ทีอ่ยู ่………………………………………………………………………………………………. 

โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 

ลงนาม (ลายเซน็) ………………………………………………………………………………… 

 

 ÷ ชื่อและสถานทีต่ดิต่อของนกัวจิยั หน่วยงานสงักดั  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ e m a i l 

 

ชือ่-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………….    

ชือ่-สกุล………(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………… 

คุณวุฒ…ิ…………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน …………………………………………………………ภาควชิา………………………… 

ทีอ่ยู ่………………………………………………………………………………………………. 

โทรศพัท/์โทรสาร …………………………………………E-mail……………………………… 

ลงนาม (ลายเซน็) ………………………………………………………………………………… 
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≠         ชื่อและสถานทีต่ดิต่อของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานของหวัหน้าโครงการ 

  

ชือ่-สกุล………(ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….…………………………………………….    

ตาํแหน่ง……………………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน ………………………………………………………    ภาควชิา……………………… 

ทีอ่ยู ่………………………………………………………………………………………………. 

โทรศพัท/์โทรสาร ………………………………………… 

 

≡      ไดเ้สนอโครงการน้ี หรอืโครงการทีม่สีว่นเหมอืนกบัเรือ่งน้ีบางสว่นเพือ่ขอทนุต่อแหล่งอืน่ทีใ่ดบา้ง 

ο ไมไ่ดเ้สนอต่อแหล่งทนุอืน่ 

ο เสนอต่อ ……………………………………………….. 

ο ชือ่โครงการทีเ่สนอ …………………………………………………………………………. 

ο กาํหนดทราบผล (หรอืสถานภาพเทา่ทีท่ราบ)  ……………………………………………… 

 

≈      งบประมาณทัง้โครงการ …………………………บาท 

 

    จาก สกว. …………………………………………บาท 

 

   จากหน่วยงานร่วมโครงการ ………………………บาท  

 

…      ระยะเวลาดาํเนินงาน ……………………เดอืน 

 

 

 เสนอต่อ สกว. เมือ่วนัที…่………………………………………. 

 

ลงนาม   ………………………………………..   ผูเ้สนอโครงการ
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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) 

 

1. บทสรุปยอ่สาํหรบัผูบ้รหิาร  (Executive Summary)   ความยาวประมาณ  10- 15 บรรทดั 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ความเป็นมาและความสาํคญัของเรือ่ง  (ในกรณีทีเ่ป็นโครงการหน่ึงภายใตช้ดุโครงการของ สกว. ควรระบุความ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องชุดโครงการดว้ย )  นอกจากน้ีควรระบผุลงานทีผู่อ้ ืน่ไดท้าํมาแลว้ 

ซึง่เป็นพืน้ฐานของแนวคดิหรอืการทาํวจิยัเรือ่งดงักล่าว 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

………(การเขยีนวตัถุประสงค ์ควรเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัชือ่เรือ่ง และเหมาะสมกบักจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการ 

เพือ่ใหส้ามารถใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของโครงการ

ได)้……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………….. 

 

4. กจิกรรมต่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัแต่ละขอ้ 

4.1 แผนกจิกรรมหลกัทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์รวมทัง้ผลลพัธ ์(Output) ทีค่าดว่าจะไดร้บั  

 

วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง ช่วงระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวน

วนัท่ีใช้ 

ผูร้บัผิดชอบ 

1. เพือ่ใหไ้ด้

ฐานขอ้มลูลายทอ 

ชุดสทีีใ่ชใ้นลาย

ทอในภาคอสีาน 

1.1 รวบรวมขอ้มลู

ลายทอ และชุดสใีน

ภาคอสีาน 

1.1.1 รวมรวม

ลายทอในจงัหวดั 

ขอนแก่น……. 

1.1.2 รวบรวม

ขอ้มลูชดุสใีน

จงัหวดั

หนองคาย.…… 

 

ม.ค. 45 – ม.ีค. 45 

 

 

ม.ค. 45 – ม.ีค. 45 

10 

 

 

10 

ดร. วจิยั 

 

 

ดร. วจิยั 

1.2 จดัสรา้ง

ฐานขอ้มลู และ

วธิกีารจดัเกบ็ 

- ก.พ. 45 – ก.ค. 45 20 อ. สงัเคราะห ์
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หมายเหตุ

5. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบง่เป็นราย 6 เดอืน) 

 จาํนวนวนัทีใ่ชเ้ป็นการคาดการณ์จาํนวนเวลาทีจ่ะตอ้งดาํเนินการจรงิ โดยเทยีบ 1 วนัเทา่กบั 8 ชัว่โมง  

 

 

เดอืนที ่ กจิกรรม (activities) ผลงานทีค่าดว่าจะไดร้บั (outputs) 

6 เดอืนที ่1 1. รวบรวมขอ้มลูลายทอ และชดุสใีนภาค

อสีาน 

2. ดาํเนินการจดัทาํฐานขอ้มลู 

 

1. ไดข้อ้มลูลายทอ และชดุสใีนภาคอสีาน 

 

2. ไดร้ปูแบบและฐานขอ้มลูในเบือ้งตน้ 

 

6 เดอืนที ่2 1. ดาํเนินการจดัสรา้งฐานขอ้มลู (ต่อ) และ

หาวธิกีารจดัเกบ็ทีเ่หมาะสม 

 

1. ไดฐ้านขอ้มลูทีส่มบรูณ์ และวธิกีาร

จดัเกบ็ทีเ่หมาะสม เพือ่ใชใ้นการเผยแพร่ 

 

   

 

6. แนวทาง/ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัสมมตุฐิานการวจิยั พืน้ทีท่ีศ่กึษา และวธิกีารวาง

แผนการดาํเนินงานรวมทัง้วธิดีาํเนินการวจิยั (Research Methodology) วธิกีารเกบ็ขอ้มลู ฯลฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่การดาํเนินงานเสรจ็สิน้ทีเ่ป็นรปูธรรม และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. กระบวนการผลกัดนัผลงานดงักล่าวออกสูก่ารใชป้ระโยชน์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. งบประมาณของโครงการ สกว. แบง่งบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ดงัน้ี คอื 

8.1 ค่าตอบแทนนกัวจิยั (ตามเกณฑข์อง  สกว.) 
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8.2  ค่าจา้ง 

8.3  ค่าใชส้อย  

8.4  ค่าวสัดุ 

8.5  ค่าครุภณัฑ ์

8.6  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

 

ตวัอย่าง การเขียนแผนวิเคราะหง์บประมาณ ซ่ึงควรมีความสอดคล้องกบักบัแผนกิจกรรมในข้อ 4 และ 5  

  ในการวเิคราะหง์บประมาณการดาํเนินงานวจิยั ทา่นควรใชก้จิกรรมเป็นตวัตัง้ (กจิกรรมหลกัหรอืกจิกรรมรอง) 

 

กจิกรรม งบประมาณ*จาํนวนวนเดอืน/วนั จาํนวนเงนิ 

1. เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 3 ครัง้ 20,000 บาท * 3 ครัง้  60,000 

2. คา่จา้งเหมาวเิคราะหป์รมิาณธาตุอาหาร 50,000 50,000 

   

   

 

10. แผนการใชง้บประมาณ ใหก้าํหนดเป็นราย 6 เดอืน  (ทัง้น้ีจาํนวนงวดจะปรบัเปลีย่นตามระยะเวลาโครงการ) 

โดยสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4 และ 5  

(โปรดดรูายละเอียดหมวดงบประมาณในภาคผนวก ก.) 

 

  6 เดือนท่ี 1 6 เดือนท่ี 2 รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน เดือนละ    

  1.1 รศ.ดร. วิจยั  เชิงพฒันา  1,000 6,000 6,000 12,000 

  1.2 อ. สงัเคราะห ์ วิจยัยัง่ยนื 600 3,600 3,600 7,200 

2. หมวดค่าจ้าง เดือนละ    

  2.1 ผูช่้วยนักวิจยัระดบัปริญญาตรี 6,360 38,160 38,160 76,320 

3. หมวดค่าใช้สอย     

   3.1 ค่าเดินทาง ท่ีพกั   5,000 5,000 10,000 

   3.2 ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลงเพาะปลูก  2,000 2,000 4,000 

4. ค่าวสัด ุ     

   4.1 สารเคมี  5,000 3,000 8,000 

   4.2 วสัดสุาํนักงาน  1,000 1,000 2,000 

5. ค่าครภุณัฑ ์     

    5.1 เครือ่ง…….  50,000 0 50,000 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)     
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    6.1 จดัประชุมเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณะ (ถ้า

มี) 

 0 20,000 20,000 
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ประวติับคุคล 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………… 

เพศ………………………………………………… วนัเดอืนปีเกดิ………………………………………… 

ตําแหน่งปจัจุบนั (อาจารย,์ ผศ., รศ., ศ., ตาํแหน่งทางราชการ)………………………………………………….… 

สถานทีต่ดิต่อ (ทีท่าํงาน)…………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท/์โทรสาร……………………………………………………….. 

E-mail – address………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่(ทีบ่า้น)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศพัท/์โทรสาร……………………………………………………….. 

เงนิเดอืนปจัจบุนั …………………………………………………………………………………………... 

ประวติัการศึกษา (ปริญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบนั) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลงานวิจยั  

ก. ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข. ผลงานวจิยัทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค. ผลงานอื่นๆ เช่น ตํารา บทความ สทิธบิตัร ฯลฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ง. รางวลัผลงานวจิยัทีเ่คยไดร้บั 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

จ.    สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญ  (สามารถตอบไดม้ากวา่ 1 สาขา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฉ.    ภาระงานในปจัจบุนั 
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1. งานประจาํ ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. งานวจิยัทีร่บัผดิชอบในปจัจบุนั ……………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ก. 

 

รายละเอียดของส่วนต่างๆ ในข้อเสนอโครงการ 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างชือ่เรือ่งถึงงบประมาณ 

ความสมัพนัธต่์อเน่ืองตัง้แต่ชื่อเรื่อง วตัถุประสงค ์หรอืเป้าหมาย กจิกรรมต่าง ๆ ลงไปถงึงบประมาณ เป็นสิง่ที่

นกัวจิยัตอ้งคาํนึงถงึเป็นอยา่งมาก  นอกจากน้ีหวัหน้าโครงการยงัตอ้งมองไกลไปถงึความสมัพนัธข์องงานวจิยัชิน้นัน้ ทีม่ ี

ต่อเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคร์วมของชุดโครงการรวมทัง้มองยุทธศาสตรข์องประเทศ หากจะเขยีนเป็นแผนภูมิ

ความสมัพนัธด์งักล่าวจะไดด้งัน้ี 

 

Indicator

Budget

Activity 1.1

Budget

Activity 1.2

Objective 1 Objective 2

Project Title

 

ภาพท่ี 2 Flow of project title to activities 

วตัถปุระสงค ์(Objective) 

วตัถุประสงคค์อืสิง่ทีบ่อกใหท้ราบวา่โครงการดงักล่าวจะดาํเนินการอะไร เพือ่ใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์ทีก่าํหนดไว ้

การกาํหนดวตัถุประสงค ์การเขยีนวตัถุประสงคส์ามารถเขยีนไดใ้นลกัษณะของประโยคในเชงินามธรรมหรอืเป็นลกัษณะ

ในเชงิคณุภาพ (qualitative) ไม่ใช่เชงิปรมิาณ (quantitative) เป็นการบอกใหเ้หน็ภาพกวา้งวา่ โครงการดงักล่าวจะ
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ดาํเนินการอะไรในชว่งเวลาหน่ึง การเขยีนวตัถุประสงค ์ไมจ่าํเป็นตอ้งมหีลายขอ้ แต่วา่วตัถุประสงคท์ีเ่ขยีนไวน้ัน้ สามารถ

ทาํไดจ้รงิและบรรลุผลสาํเรจ็เมือ่สิน้สดุโครงการนัน้  

 

⇒        คาํแนะนําในการเขียนวตัถปุระสงค ์

 

วธิกีารเขยีนวตัถุประสงคท์ีด่ ีคอื ไมก่วา้งหรอืแคบเกนิไป นอกจากน้ีวตัถุประสงคด์งักล่าวตอ้งสามารถบรรลุได้

เมือ่เสรจ็สิน้โครงการนัน้ๆ ภายในเวลาทีก่าํหนด ขอ้ความในวตัถุประสงคจ์ะตอ้งกระชบัและสามารถวดัผลหรอืประเมนิผล

ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม การเขยีนวตัถุประสงค ์ไมจ่าํเป็นตอ้งมหีลายขอ้ แต่เมือ่เขยีนวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แลว้ จะตอ้งมี

กจิกรรมต่างๆ มารองรบัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้นัน้ ตวัอยา่งการเขยีนวตัถุประสงคม์ดีงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ตวัอย่างการเขียนวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน และมีตวัช้ีวดั หรอืเป้าหมายเชิงปริมาณกาํกบั 

 

ตวัอย่างวตัถปุระสงค ์ เหตผุล 

เพือ่พฒันาเครือ่งตดัแต่งกิง่ไมช้นิดทีส่ามารถเลอืกตดั

ได ้โดยเครื่องดงักล่าว สามารถตดักิ่งขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1-10 เซนตเิมตรได ้และ สามารถตดั

แต่งกิง่ในระดบัความสงูจากพืน้ดนิ 5-6 เมตร ได ้โดย

ใชค้นปฏบิตังิาน 1-2 คน 

มกีารระบคุณุสมบตัแิละขอ้กาํหนดของอุปกรณ์ทีจ่ะ

พฒันาขึน้มาอยา่งชดัเจน และอยูใ่นวสิยัทีจ่ะทาํได ้

วตัถุประสงคด์งักล่าวสามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

เพือ่ให้ได้หมูบ่า้นตวัอยา่งนําร่องการถ่ายทอด

เทคโนโลยเีพิม่ปรมิาณผลผลติขา้วหอมมะลสิาํหรบันกั

สง่เสรมิในพืน้ทีทุ่ง่กุลารอ้งไห ้ อย่างน้อย 2 หมู่บา้น 

ภายใน 2 ปี 

มกีารใหค้าํมัน่อยา่งชดัเจน (เพือ่ให้ได้) รวมทัง้มี

ตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัปรมิาณได ้ภายในเวลาทีก่าํหนด 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (Output) 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หมายถงึ สิง่ทีโ่ครงการนัน้จะตอ้งบรรลุความสาํเรจ็เมือ่การดาํเนินงานเสรจ็สิน้ และเหน็เป็น

รปูธรรม เช่น สามารถเพิม่ผลผลติขา้วใหไ้ดไ้ม่น้อยกว่า 10% ภายใน 1 ปี เป็นตน้ หากเป็นงานวจิยัเชงิวชิาการ ซึง่มี

เป้าหมายในการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ กอ็าจกาํหนดเป้าหมายวา่ จะมผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการต่างประเทศ

จาํนวนไมน้่อยกวา่ 2 เรือ่งภายใน 2 ปี เป็นตน้ 

กิจกรรม (Activities) 

กจิกรรม คอืการระบสุิง่ทีจ่ะตอ้งกระทาํ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้กจิกรรมอาจมหีลาย

กจิกรรมเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคเ์พยีงขอ้ใดขอ้หน่ึง และในทาํนองเดยีวกนั กจิกรรมหน่ึงอาจทาํใหบ้รรลุ
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เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคม์ากกวา่หน่ึงไดเ้ชน่กนั ดงันัน้ในการพจิารณากจิกรรมทีต่อ้งดาํเนินการนัน้ หากไมส่อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์อ้ใดขอ้หน่ึง กห็มายความวา่กจิกรรมนัน้ๆ จาํเป็นตอ้งถกูตดัออกไป และในทางตรงกนั

ขา้มหากกจิกรรมทีก่าํหนดไวแ้ลว้ยงัไมส่ามารถทาํใหบ้รรลุถงึเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคไ์ด ้กจ็าํเป็นตอ้งเพิม่กจิกรรมที่

จาํเป็นเขา้ไปอกี เพือ่ใหม้โีอกาสบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามทีต่อ้งการ  

 

 

รายละเอียดงบประมาณในหมวดต่างๆ ตามเกณฑข์อง สกว.  

 

1.  ค่าตอบแทน  หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีให้แก่นักวิจยั (เป็นไปตามเกณฑข์อง สกว.) การคาํนวณจะอิง

กบัคณุวฒิุ ประสบการณ์ ลกัษณะงานวิจยั บทบาทของนักวิจยั และภาระงาน ทัง้น้ี สกว . จะพิจารณา

ตามเอกสารรายละเอียดประวติัท่ีเสนอมายงั สกว. 

2. ค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเพื่อทาํงานในส่วนท่ีนักวิจยัไม่ควรเสียเวลาทาํเอง เช่น ค่าจ้าง เจ้าหน้าท่ีธรุการ

และบญัชี (สนับสนุนให้จ้างแบบครึง่เวลา โดยจ้างเจ้าหน้าท่ีประจาํในหน่วยงานสงักดั ) ค่าจ้าง

นักศึกษาเกบ็ข้อมูล ค่าจ้างผูช่้วยวิจยั เช่น  การออกภาคสนาม ช่วยงานในห้องปฏิบติัการ ติดต่อ

สัง่ซ้ือวสัด ุล้างเครือ่งแก้ว  เป็นต้น  

  อตัราค่าจ้างผูช่้วยนักวิจยั (Full time) ไม่มีประสบการณ์ 

   ปริญญาตรี-โท  อตัราราชการ – อตัราราชการ + 30 เปอรเ์ซน็ต ์

3.  ค่าใช้สอย   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการวิจยั  เช่น  ค่าจ้างทาํอปุกรณ์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง 

(หวัหน้าโครงการ 400 บาท, นักวิจยั 200 บาท)  ท่ีพกั  ค่าสาธารณูปโภค   ค่าทดลองดาํเนินการผลิต  

ค่าประกนัอบุติัเหต ุฯลฯ  

4. ค่าวสัด ุหมายถึง ค่าใช้จ่ายจดัซ้ือวสัดส้ิุนเปลอืง เช่น สารเคมี กระดาษ หมกึพิมพ ์เหลก็ ลวดเช่ือม 

วตัถดิุบทดลองการผลิต ฯลฯ หากเป็นวสัดกุ่อสรา้งเครือ่งจกัรต้นแบบทีจ่ะกลายเป็นทรพัยสิ์นให้

แยกไวต่้างหาก   

5. ค่าครภุณัฑ ์ (งวดพิเศษ ค .) ในกรณีท่ีเป็นงานวิจยัท่ีใช้ครภุณัฑพ์ืน้ฐานท่ีควรมีอยู่ตามสถาบนั

ต่างๆ สกว . จะไม่สนับสนุนให้ซ้ือครภุณัฑ ์ยกเวน้แต่จาํเป็นจริงๆ เช่น งานวิจยัต้องใช้ครภุณัฑนั์น้

เป็นเวลานาน ต่อเน่ืองกนั หรอืหากใช้บริการจากหน่วยงานอ่ืนจะแพงกว่าการจดัหาเอง ในกรณีท่ี

เป็นงานเน้นพฒันาท่ีจดัหาครภุณัฑม์าประกอบ (เช่น  การสรา้งเครือ่งจกัร )  นักวิจยัสามารถตัง้

งบประมาณครภุณัฑไ์ด้ตามเหมาะสม และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าครภุณัฑ ์นักวิจยัจะต้องทาํ

เรือ่งเสนอขอมายงั สกว . พรอ้มใบเสนอราคาของครภุณัฑอ์ย่างน้อย 2 บริษทั ต่อครภุณัฑ ์ 1 ช้ิน 

ก่อนท่ีจะทาํการจดัซ้ือ 

6.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (งวดพิเศษ จ .) สกว. จดัไว้สาํหรบัโครงการท่ีคาดว่าจะมีการจดัประชุมหรอืจดัอบรม 

เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจยั ซ่ึงนักวิจยัจะต้องเสนอรายละเอียดการจดัประชุมมายงั สกว . เพื่อขอความ

เหน็ชอบ เพือ่อนุมติัเบิกจ่ายเงินดงักล่าวให้แก่โครงการต่อไป 
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7. ค่าเสริมสรา้งความเข้มแขง็ทางการวิจยัของหน่วยงานต้นสงักดั (Overhead  ของสถาบนั ; งวดพิเศษ 

ก. และ ข.) เงินในส่วนน้ี สกว. จะเป็นผูวิ้เคราะหใ์ห้แก่หน่วยงานต้นสงักดั ตามเกณฑข์อง สกว. และ

จะระบจุาํนวนเงินไวใ้นสญัญา 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
 

รายช่ือผูป้ระสานงาน/เครือข่าย สกว.  

ฝ่าย 1  

ด้านนโยบายชาติ 
 

โครงการ “ขา่วสารทศิทางประเทศไทย” (Thailand Trends 

Monitoring Project – TTMP) 

คณุอนุช อาภาภริม 

เลขที ่158 หมู ่11 ซ.เสนานิคม 1 

ถนนพหลโยธนิ เขตลาดพรา้ว 

กรงุเทพฯ 10230 

โทรศพัท-์ โทรสาร  0-2570-2038 

Website : ttmp.trf.or.th 

 

ชดุโครงการ “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล” 

ศ.เสน่ห ์จามรกิ 

สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

อาคาร 2 เลขที ่693 ถนนบาํรุงเมอืง 

เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

โทรศพัท ์  0-2621-7813, 0-2223-6713 

โทรสาร     0-2226-4718, 0-2621-7813 

E-mail : huright@ksc.th.com 
 

 

ชดุโครงการ “ทกัษะการทาํงาน ระยะท่ี 2” 

ศ.ดร.เกือ้ วงศบ์ุญสนิ 

วทิยาลยัประชากรศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์  0-2218-7358 

โทรสาร     0-2255-1469 

E-mail : Kua.W@Chula.ac.th 
 

ชดุโครงการ “นโยบายการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศของ

ไทย” 

ศ.ดร.ปราณี กลุละวณิชย ์

หอ้ง 205 ชัน้ 2 ตกึ 4 คณะอกัษรศาสตร ์  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ถนนพญาไท  เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์– โทรสาร  0-2218-4915 

E-mail :  pranee@chula.ac.th 
 

 

 

  

mailto:huright@ksc.th.com�
mailto:Kua.W@Chula.ac.th�
mailto:pranee@chula.ac.th�
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โครงการ “ปัญหาความมัน่คงใหม”่ (การก่อการรา้ย) 

รศ.ดร.สรุชาต ิบาํรุงสขุ 

คณะรฐัศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถนนองัรดีนูงัต ์ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

E-mail : thanay@hotmail.com 
 

โครงการ “การพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองคก์ร

อาชญากรรมขา้มชาต”ิ 

คณุวนัชยั รจุนวงศ ์(ปจัจุบนัดาํรงตาํแหน่งอธบิดกีรมพนิิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชน) 

สถาบนักฎหมายอาญา  สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ 0-2541-2965, 0-2512-8409 

โทรสาร    0-2541-2965, 0-2512-8408 

ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
 

ชดุโครงการ “เอเชีย-ยุโรปศึกษา” และโครงการใน

กรอบเดิมของ อบศ.5 

ผศ.ดร.ธรีะ นุชเป่ียม 

โครงการเอเชยี-ยโุรปศกึษา  

ชัน้ 8 ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร  

เลขที ่20  ถนนบรมราชชนนี  ตลิง่ชนั  

กรุงเทพฯ 10170 

โทรศพัท ์– โทรสาร  0-2434-6256 

E-mail : trf_ae@yahoo.com 

ชดุโครงการ “จบักระแสองคก์ารการคา้โลก (WTO Watch)” 

ศ. รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ ์

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เลขที ่2 ถนนพระจนัทร ์   

เขตพระนคร  กรงุเทพฯ 10200 

โทรศพัท ์ 0-2613-2470    

โทรสาร 0-2224-9428 

Website : http://www.thailandwto.org  

ชดุโครงการ “สนัตไิมตร ี: ไทยกบัพนัธมติรสาํคญั” 
 

ชดุโครงการ “สนัตไิมตร ี: ไทยกบัญีปุ่น่” 

ผศ.ดร.ศริพิร  วชัชวลัค ุ

คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เลขที ่2 ถนนพระจนัทร ์ 

เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

E-mail : mirtu06@yahoo.com  
 

โครงการ “สนัตไิมตร ี: ไทย – สหรฐัอเมรกิา” 

คณุทรงศกัดิ ์ สายเชือ้ (ทีป่รกึษาผูท้รงคณุวุฒดิา้นนโยบาย

ชาตแิละความสมัพนัธข์า้มชาต ิสกว.) 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

1024 Wisconsin Avenue, N.W.,  

Suite 401 Washington, D.C. 20007 - 3681 
 

โครงการ “สนัติไมตรี : ไทย-สหภาพยุโรป” 

ผศ.ดร.นิธนินัท ์วศิเวศวร (นกัวจิยั)  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เลขที ่2 ถนนพระจนัทร ์ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

E-mail : nitinant@econ.tu.ac.th 

โครงการ “ สนัติไมตรี : ไทย – จีน” 

อ.ศริเิพช็ร  ทฤษณาวด ี(นกัวจิยั) 

มหาวทิยาลยัปกักิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

E-mail : siripetch@hotmail.com  

 

mailto:thanay@hotmail.com�
mailto:trf_ae@yahoo.com�
http://www.thailandwto.org/�
mailto:mirtu06@yahoo.com�
mailto:nitinant@econ.tu.ac.th�
mailto:siripetch@hotmail.com�
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และชดุโครงการเอเชยี-ยโุรปศกึษา 

ด้านมนุษยศาสตร ์
 

โครงการ “ภมิูปัญญาทกัษิณจากวรรณกรรมและ

พฤติกรรม” และ  

โครงการ “แผนท่ีภมิูนิทศัน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจ

และทุนวฒันธรรม” 

ศ.สธุวิงศ ์ พงศไ์พบลูย ์

92/117 ถนนกาญจนวนิช 

ตาํบลเขารปูชา้ง  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา 90000 

โทรศพัท ์ 0-7431-2589, 0-7431-4787 

โทรสาร   0-7431-4787 

E-mail :  tmap2544@hotmail.com 
 

โครงการ “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปญัญาของสงัคมร่วมสมยั 

ภาค 2” 

ศ.ดร.เจตนา  นาควชัระ 

ชัน้ 8 ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

เลขที ่20 ถนนบรมราชชนนี  ตลิง่ชนั 

กรงุเทพฯ 10170 

โทรศพัท ์– โทรสาร  0-2434-6257 

E-mail :  thaicritic@hotmail.com 

 

ฝ่าย 2  
 

เครือข่ายวิจยัและพฒันา “พืชสวน” 

ชุดโครงการ “ไม้ผลและผลิตภณัฑจ์ากผลไม้” 

รศ.ดร. จรงิแท ้ ศริพิานิช  (ผูจ้ดัการเครอืขา่ย) 

ภาควชิาพชืสวน  คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

อ. กาํแพงแสน  จ. นครปฐม  73140 

โทรศพัท/์โทรสาร 034 355-172 

E-mail : agrjts@nontri.ku.ac.th   

 

ชุดโครงการ “ดินและปุ๋ ยพืชสวน” 

รศ.ดร. อทิธสินุทร  นนัทกจิ  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาปฐพวีทิยา  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

ลาดกระบงั   กรุงเทพฯ   10520 

โทรศพัท ์02 326-4113 

E-mail : knitthis@kmitl.ac.th 

ชุดโครงการ “การจดัการศตัรพืูชแบบผสมผสาน” 

รศ.ดร. จรยิา วสิทิธิพ์านิช  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

อ. เมอืง  จ. เชยีงใหม ่  50200 

โทรศพัท/์โทรสาร 053 944-207 

E-mail : agijvstp@cmu.chiangmai.ac.th, 

jvisitpanich@yahoo.com  

ชุดโครงการ “ผกั” 

รศ.ดร. กมล  เลศิรตัน์  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาพชืสวน  คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

อ. เมอืง  จ. ขอนแกน่   40002 

โทรศพัท ์043 202-222-41 ต่อ 1328 

โทรสาร   043-202-222 ต่อ  1327 

E-mail : kamol@kku.ac.th 

ชุดโครงการ “ผลิตผลพืชสวน” 

รศ.ดร. ดนยั  บุณยเกยีรต ิ (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   

 

mailto:tmap2544@hotmail.com�
mailto:thaicritic@hotmail.com�
mailto:agrjts@ku.ac.th�
mailto:knitthis@kmitl.ac.th�
mailto:agijvstp@cmu.chiangmai.ac.th�
mailto:jvisitpanich@yahoo.com�
mailto:kamol@kku.ac.th�


 23 

จ. เชยีงใหม ่  50202 

โทรศพัท ์053 944-040-1   

โทรสาร 053 944-666 

E-mail : agxxo005@chiangmai.ac.th 

สาํนักประสานงานวิจยัและพฒันา “อตุสาหกรรม

เกษตรพืชและสตัวน้ํ์า” 

ชุดโครงการ “หอยและอ่ืนๆ” 

ชุดโครงการ “หอยเป๋าฮ้ือ” 

ชุดโครงการ “ปลาบกึ” 

รศ. ดร. เผดมิศกัดิ ์จารยะพนัธุ ์  

สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน้ํา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 9  ถนนพญาไท 

ปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 

โทรศพัท ์02 218-8163  โทรสาร 0-2652-5066 

E-mail : dirarri@chula.ac.th 

Web : http://www.thai.net/naffi 

 

 

ชุดโครงการ “สาหร่าย” 

ผศ.ดร. อจัฉราภรณ์  เป่ียมสมบรูณ์  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล  คณะวทิยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปทมุวนั  กรงุเทพฯ  10330 

โทรศพัท ์02 218-5391  โทรสาร 02 255-0780 

E-mail : ajcharap@sc.chula.ac.th 

 

ชุดโครงการ “พนัธศุาสตรพื์ชและสตัวน้ํ์า” 

ดร. สภุทัรา  อไุรวรรณ์  (ผูป้ระสานงาน) 

สถาบนัวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์า 

กรมประมง  ต. คลองหา้   

อ. คลองหลวง  จ. ปทมุธานี  12120 

โทรศพัท ์02 577-5058-60  

โทรสาร 02 577-5062 

ชดุโครงการ “ปู” 

ผศ.ดร. บรรจง  เทยีนสง่รศัม ี (ผูป้ระสานงาน) 

44/3   ซอยเรวด ี5  ถนนตวิานนท ์   

อ. เมอืง   จ. นนทบุร ี  11000 

โทรศพัท ์02 588-3190 โทรสาร 02 591-0320 

E-mail : banchongt@hotmail.com 

ชุดโครงการ “การจดัการผลิตผลสตัวน้ํ์า” 

ผศ. มยรุ ี จยัวฒัน์ (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาผลติภณัฑป์ระมง คณะประมง  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์02 942-8644-5   

โทรสาร 02 942-8363 ต่อ 0 

E-mail : ffismay@ku.ac.th 

 

ชุดโครงการ “สกุรและโคนม” 

สพ.ญ.ดร.วนัทนีย ์กลัลป์ระวทิธ ์ (ผูจ้ดัการเครอืขา่ย) 

ภาควชิาสตัวบาล   คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 

ชุดโครงการ “การพฒันาไก่พืน้เมือง” 

รศ.ดร. เกรยีงไกร  โชประการ  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาสตัวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถนนพญาไท  ปทมุวนั  กรงุเทพ ฯ 10330 

โทรศพัท/์โทรสาร 02 218-9723 

E-mail : rchancha@chula.ac.th 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี   

อ. วารนิชาํราบ  จ. อบุลราชธานี  34190 

โทรศพัท ์045-288-814   ต่อ   2150 

โทรสาร 045-288-814 

E-mail : kreingkrai@rocketmail.com 

ชุดโครงการ “การใช้สมนุไพรในการผลิตสตัว”์ 

ศ.ดร. นนัทวนั บุณยะประภศัร 

ภาควชิาเภสชัวนิิจฉยั  คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล ถ. พระรามหก กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02 644-4338, 248-2143  

โทรสาร 02 248-2143 

E-mail : pynby@mahidol.ac.th 

 

ชุดโครงการ “ผลิตผลจากสตัว”์ 

รศ.ดร. ชยัณรงค ์ คนัธพนิต  (ผูจ้ดัการเครอืขา่ย) 

ภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

จ. นครปฐม  73140 

โทรศพัท/์โทรสาร 034 282-306 

E-mail : swkcnk@ksc.th.com 

Web : http://www.thai.net/hapn1/ 

 

ชุดโครงการ “การพฒันาการตลาดและธรุกิจ

เกษตร” 

ดร. สมศกัดิ ์เพรยีบพรอ้ม  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

กรงุเทพฯ   10900 

โทรศพัท ์02 579-9579 

E-mail : fecossp@ku.ac.th 

ชุดโครงการ “ปาลม์น้ํามนั” 

รศ.ดร. ธรีะ เอกสมทราเมษฐ ์(ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาพชืศาสตร ์ คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

จ. สงขลา 90112  

โทรศพัท ์0-7421-2846  โทรสาร 0-7421-2823 

E-mail : etheera@ratree.psu.ac.th 

http://www.psu.ac.th/natural_res/oilpalm 

ชุดโครงการ “พืชตระกลูถัว่โปรตีนสงูและพืชน้ํามนั

อ่ืนๆ” 

รศ.ดร. อภพิรรณ  พกุภกัด ี (ผูจ้ดัการเครอืขา่ย) 

ภาควชิาพชืไรน่า   คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

เขตจตุจกัร  กรงุเทพฯ  10900 

ชดุโครงการ “ผลิตผลพืชไร”่ 

รศ. ดร. วนิิต ชนิสวุรรณ 

ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  อ.เมอืง จ. ขอนแกน่ 40002 

โทรศพัท ์0-4334-3407 โทรสาร 0-4334-0408 

E-mail : winit@kknet.co.th 
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โทรศพัท ์0-2579-3130 โทรสาร 0-2579-8580 

E-mail : ijsapp@nontri.ku.ac.th 

ชุดโครงการ “ข้าวและธญัพืช” 

ดร. เกรยีงศกัดิ ์ สวุรรณธราดล  (ผูป้ระสานงาน) 

59/143  เสนานิเวศน์ 2 

ซ. เสนานิคม 1  แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 

กรงุเทพฯ   10230 

โทรศพัท ์0-2578-3448-9, 0-2578-3252 

โทรสาร   0-2907-1531 

E-mail : kriangsak_ks@hotmail.com 

 

ชุดโครงการภายใต้การบริหารของฝ่ายเกษตร 

ชดุโครงการ “เกษตรอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรม 

เกษตรในภาคตะวนัตก” 

รศ.ดร. ชชัร ี นฤทมุ 

ศนูยส์ง่เสรมิและฝึกอบรมการเกษตรแหง่ชาติ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม  73140 

โทรศพัท ์0-3435-1904 

E-mail : eatchn@ku.ac.th 

 

ชดุโครงการ “ไหมอีร่ีสู่อตุสาหกรรม” 

รศ.ดร. ทพิยว์ด ีอรรถธรรม 

ภาควชิากฏีวทิยา  คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน 

จ. นครปฐม 73140 

โทรศพัท ์034 281-268  โทรสาร 034 351-406 

E-mail : agrtva@nontri.ku.ac.th 

ฝ่าย 3   

โครงการวิจยัและพฒันาเพ่ือป้องกนัและบาํบดัโรค

เขตร้อนของประเทศไทย (T-2) 

นพ. สมศกัดิ ์ชณุหรศัมิ ์(ผูอ้าํนวยการโครงการ) 

โครงการ T-2 

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ถ. พระรามทีห่ก ราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2644-8150-4 ต่อ 501,504   

โทรสาร 0-2644-8100 

E-mail : somsak@health.mogh.go.th, 

           Somsak@thainhf.org 

http://t2.biotec.or.th 

โครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละศึกษานโยบาย 

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

ศ.ดร. วสิทุธิ ์ ใบไม ้(ผูอ้าํนวยการโครงการ) 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

ถ. พระรามทีห่ก ราชเทว ีกรงุเทพฯ  10400 

โทรศพัท ์0-2644-8706  โทรสาร  0-2644-8706 

E-mail : scvbm@mahidol.ac.th 

http//brt.biotec.or.th 

ชุดโครงการ “เครือข่ายวิจยัสขุภาพ” 

นพ. สมศกัดิ ์ ชณุหรศัมิ ์(ผูจ้ดัการเครอืขา่ยวจิยั

สขุภาพ) 

ชดุโครงการ “กระดกูพรุน” 

ศ.นพ. รชัตะ  รชัตะนาวนิ 
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มลูนิธสิาธารณสขุแหง่ชาต ิ

1168 ถ. พหลโยธนิ ซอย 22 จตุจกัร บางเขน 

กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0-2511-5855  โทรสาร  0-29392122 

E-mail : somsak@health.mogh.go.th, 

           Somsak@thainhf.org 

http://www.thainhf.org 

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ถ. พระรามทีห่ก ราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์0-2201-1714  โทรสาร  0-2201-1394 

E-mail : rarrv@mahidol.ac.th 

ชุดโครงการ " Leptospirosis" และ "Melioidosis" 

ศ.นพ. วษิณุ  ธรรมลขิติกลุ 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    

เลขที ่2 พรานนก  บางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700 

โทรศพัท ์0-2419-7783 โทรสาร  0-2412-5994 

E-mail : sivth@mahidol.ac.th 

ชุดโครงการ “ผู้สงูอาย”ุ 

ศ.นพ. สทุธชิยั  จติะพนัธุก์ลุ  

คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2-2564449 โทรสาร  0-2251-1296 

E-mail : jsutthic@netserv.chula.ac.th 

ชุดโครงการ "สขุภาพช่องปาก" 

ท.พญ.จนัทนา  อึง้ชศูกัดิ ์

กองทนัตสาธารณสขุ  กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสขุ 

ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบุร ี10110 

โทรศพัท ์0-2-590-4209 

E-mail : chantan@health.mogh.go.th 

ชุดโครงการ “การวินิจฉัยโรคมะเรง็ตบัและท่อน้ําดี” 

ศ.นพ.ประสทิธ ์วฒันาภา 

ตกึอาํนวยการชัน้ 2 คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 

พรานนก บางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700 

โทรศพัท ์02 419-7705 โทรสาร 02 412-1371 

E-mail: sipwt@mahidol.ac.th 

ชุดโครงการ “การป้องกนัและควบคมุโรคหวัใจและ

หลอดเลือด” 

ผศ.นพ.วชิยั เอกพลากร 

ศนูยเ์วชศาสตรช์มุชน คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

โทรศพัท ์02 201-1218 โทรสาร 02 201-1518 

E-mail: rawap@mucc.mahidol.ac.th 

ชุดโครงการ “ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเดก็” 

พญ.ลดัดา  เหมาะสวุรรณ 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่  ต.คอหงส ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

โทรศพัท ์074-451-273 

E-mail : mladda@ratree.psu.ac.th 

 

ชุดโครงการ “พฒันานักวิจยัรุ่นเยาว”์ 

ผศ.ดร.เพยีงจนัทร ์ เศวตศรสีกลุ 

สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

9/9 หมู ่9 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.

นนทบุร ี11120 

ชุด โครงการ “วิทยาศาสตรท้์องถ่ิน” 

ผศ.ดร.สมชาย  ธนสนิชยกลุ 

ภาควชิากฏีวทิยา  คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

E-mail : agrsci@ku.ac.th 
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ชุดโครงการ  "เซลลแ์สงแดดไทย” 

รศ.ดร.อารยี ์วเิชยีรฉาย 

ภาควชิาฟิสกิสป์ระยกุต ์คณะวทิยาศาสตร ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กรงุเทพฯ 10520 

โทร.0-2737-3000 ต่อ 6198 โทรสาร 0-2326-4413  

หรอื 0-2326-9981 

E-mail: kwaree@kmitl.ac.th หรอื 

artama@ksc.th.com  

ชดุ โครงการ “ความปลอดภยัดา้นสารเคม”ี 

คณุสปุราณี  จงดไีพศาล 

ฝา่ยสวสัดภิาพสาธารณะ  

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 

โทรศพัท ์0-2298-0455 ต่อ 189   

โทรสาร  0-298-0455 ต่อ 210 

 E-mail : supranee@trf.or.th 

ชุดโครงการ “การจดัการฐานความรู้ด้านกติกา

และมาตรการสากลส่ิงแวดล้อมและฐาน

ทรพัยากร” 

ดร.อาํไพ หรคณุารกัษ ์

ศนูยก์ารศกึษาและพฒันาบุคลากรดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 16/151-154 เมอืงทองธาน ี 

ถ.บอนดส์ตรที ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์02-503-3333 ต่อ 322 

โทรสาร 02-503-3333 ต่อ 301 

E-mail: ampai@tei.or.th,  

 

ฝา่ย 4  
 

ชดุโครงการ “การส่ือสารเพื่อชุมชน”  

รศ.ดร.กาญจนา แกว้เทพ 

ภาควชิาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0-2218-2168 โทรสาร 0-2218-2172 

E-mail : kkaewthep@hotmail.com 

ชดุโครงการ “ประสานงานเพื่อพฒันากรอบแนวคิดสาํหรบั

ชุดโครงการวิจยัด้านสหกรณ์” 

ผศ.จุฑาทพิย ์ ภทัราวาท 

ภาควชิาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0-2940-6511 ต่อ 15 โทรสาร 0-2561-3468 ต่อ 

12  

E-mail : fecojup@nontri.ku.ac.th 

เครอืขา่ยวจิยัดา้นเดก็และการศกึษา ชดุโครงการ 

“การศกึษากบัชมุชน” 

ดร.อมรวชิช ์ นาครทรรพ 

ชุดโครงการ “การพฒันาระบบคุม้ครองเดก็ในสงัคมไทย” 

ผศ.อภญิญา  เวชยชยั 

mailto:kwaree@kmitl.ac.th�
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โครงการจดัตัง้สถาบนัรามจติต ิ

254 มศว.ปทมุวนั อาคาร 5 

ถนนองัรดีนูงัต ์ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10300  

โทรศพัท ์0-2652-5382-3 โทรสาร 0-2652-5381 

E-mail : ajarnamornwich@hotmail.com, 

namonwi@chula.ac.th 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ทา่พระจนัทร ์ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200  

โทรศพัท ์02-613-2507 

E-mail : apinyaw@yahoo.com, jom_ky@yahoo.com 

 

 

ชดุโครงการ “การคน้หาและพฒันาพลงัชมุชนทอ้งถิน่เขต   

อสีานใต"้  

ดร.ปรชีา  อยุตระกลู 

ศนูยข์อ้มลูทอ้งถิน่เพือ่การพฒันา สถาบนัราชภฎั

นครราชสมีา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 

โทรศพัท ์0-4427-2646 โทรสาร 0-4425-6545 

E-mail : rinlicd@loxinfo.co.th 

 

 

ชุดโครงการ “สิทธิชุมชนศึกษา” 

ศาสตราจารยเ์สน่ห ์ จามรกิ  

สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

อาคาร 2   เลขที ่693 ถนนบาํรงุเมอืง  

เขตป้อมปราบ กรงุเทพ ฯ 10100 

โทรศพัท ์ 0-2621-7813, 0-2223-6713 

โทรสาร 0-2226-4718, 0-2621-7813 

E-mail : huright@ksc.th.com 

ชดุโครงการประสานงานเพือ่การพฒันาโครงการ 

“กฎหมายเพือ่ความเป็นธรรมและแกไ้ขปญัหาความ

ยากจน” 

อาจารยไ์พสฐิ  พาณิชยก์ลุ 

สาขาวชิานิตศิาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ถ.หว้ยแกว้  

อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่50200 

โทรศพัท ์ 0-5394-3535 

E-mail : paisitcrub@hotmail.com 

สาํนักประสานงานวิจยัและพฒันา research platform 

เก่ียวกบัทรพัยากรดินและท่ีดิน 

รศ.ดร.วารนิทร ์วงศห์าญเชาว ์

มลูนธิพิฒันาทีด่นิ 

68/172 บา้นสวนรตันาธเิบศร ์อาคาร 2 เอเอ ชัน้ 2 

ถนนรตันาธเิบศร ์ ต. บางกระสอ 

อ. เมอืง จ. นนทบุร ี11000 

โทรศพัท ์: 0-2965-7270 

โทรสาร : 0-2965-7262 

E-mail: icnwarin@loxinfo.co.th 

ผศ. อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ 

คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถ.พญาไท เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท/์โทรสาร 02-218-2039 

E-mail : seathipo@chula.ac.th 

ชดุโครงการ “การจดัการทรพัยากรน้ําโดยชมุชน” 

คณุชยัพนัธ ์ ประภาสะวตั 

ชุดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรูเ้พ่ือชุมชนเป็นสขุ  

(สรส.)” 

คณุทรงพล  เจตนาวณิชย ์

mailto:ajarnamornwich@hotmail.com�
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mailto:paisitcrub@hotmail.com�
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สถาบนัเพือ่สทิธชิมุชน 

เลขที ่3 ถนนววัลาย  ซอย 1 

ต.หายยา  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50100 

โทรศพัท ์0-5320-1796 

โครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

ชัน้ 15 อาคารเอส เอม็ ทาวเวอร ์ 

ถนนพหลโยธนิ  แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรงุเทพ ฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2298-0222 ต่อ 506  

E-mail : learningnet@hotmail.com 

ชดุโครงการ “การวจิยัและพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนงั” 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160  

โทรศพัท ์075-567-3558 

โทรสาร 075-567-3553 

 

ชุดโครงการวิจยัและพฒันาเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ศ.ดร.อภชิยั พนัธเสน 

สถาบนัการจดัการเพือ่ชนบทและสงัคม 

มลูนิธบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

47/10 ซ.อมรพนัธ ์4 ถ.วภิาวดรีงัสติ 

เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท/์โทรสาร 02-579-7044 

E-mail  : rasmi_ap@yahoo.com 

โครงการเวทสีงัเคราะหค์วามรูแ้ละยทุธศาสตรเ์พือ่เอาชนะ

ความยากจน 

คณุบณัฑรู เศรษฐศโิรตม ์

โครงการยทุธศาสตรน์โยบายฐานทรพัยากร 

สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

ถ.พญาไท เขตปทมุวนั กทม. 10330 

โทรศพัท ์02-215-2883-5 

โทรสาร 02-215-2883 

E-mail : kittiam@mozart.inet.co.th 

ชุดโครงการพฒันาระบบกฎหมายไทย 

ดร.กติตพิงษ ์กติยารกัษ์ 

กรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม 

ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย 

กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02-411-1845 

โทรสาร 02-411-1838 

E-mail : amornrat@probation.go.th 

ฝ่าย 5 

สํานักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมป้องกนั

ประเทศ”  

ผศ.ดร. อุดมเกียรติ  นนทแกว้ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ถ.พิบูลสงคราม  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท/์โทรสาร  0-2 586-9542   

สํานักประสานงานชุดโครงการ “อญัมณีและเคร่ืองประดบั” 

ศ.ดร. ทวีป     ศิริรัศมี 

สนง.ชุดโครงการอญัมณีและเคร่ืองประดบั   

ชั้น 8 มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั 22   

ถ.พระบรมราชชนนี  ตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-2434-5233  

E-mail : staweep@su.ac.th 
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0-2913-2500 ต่อ  412, 8320   

E-mail : unk@kmitnb.ac.th 

สาํนกัประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยางพารา” 

ผศ. ไพโรจน์   คีรีรัตน์    และ   

ดร.อรสา   ภัทรไพบูลย์ชัย    

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

ตาํบลคอหงส์  อาํเภอหาดใหญ่  สงขลา  90112 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-7444-6523   

E-mail : kpairoj@ratree.psu.ac.th 

 

สาํนกัประสานงานชุดโครงการ “นโยบายและแผนการท่องเท่ียว” 

ศ.ดร. ทวีป ศิริรัศมี 

ชั้น 8 มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั 22   

ถ.พระบรมราชชนนี  ตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-2434-5233  

E-mail : staweep@su.ac.th 

สํานักประสานงานชุดโครงการ “พฒันาเทคโนโลยสํีาหรับ

อุตสาหกรรมท้องถิน่ (ภาคเหนือ)” 

คุณวชิชากร  จามกีร 

ฮิลลไ์ซด ์พลาซ่า และ คอนโดเทล 4 หอ้ง 206/3 

เลขท่ี 50 ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลชา้งเผอืก  

อาํเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 

โทร. 0 5322 3119-23 โทรสาร 0 5322 3125 

E-mail : votrf@hotmail.com 

 

สาํนกัประสานงานชุดโครงการ “การพฒันาส่ิงทอพ้ืนบา้น” 

คุณพลูทรัพย ์ สวนเมือง ตุลาพนัธ์ุ 

146/11 ซ.สามเสน 28 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

E-mail: tulaphan@hotmail.com 

     

สํานักประสานงานชุดโครงการ “โลจสิตกิส์และ 

โซ่อุปทาน” 

ผศ.ดร.ดวงพรรณ  ศฤงคารินทร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

จ.นครปฐม 73170  

โทรศพัท ์0 2889 2138 ต่อ 3218 

โทรสาร 0 2889 2138  ต่อ 6229 

E-mail: egdkc@mahidol.ac.th 

สาํนกัประสานงานชุดโครงการ “การพฒันาอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอ่ม” 

รศ. ดร. ลดัดาวลัย์   รัศมทิตั 

69/140   หมู่ 2   ถนนสุขมุวิท 

ต. บา้นสวน   อ. เมือง  จ. ชลบุรี  20000 

โทรศพัท ์0-3879-7234 ,0-3827-1834 

โทรสาร 0-3879-7234 

E-mail : laddavanr@yahoo.com,  

           IRASCENTER@Hotmail.com 

สํานักประสานงานชุดโครงการ “ระบบบริหารจดัการ
สาํนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมไม้และเย่ือ”  
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โครงการเพือ่พฒันาอากาศยานไร้นักบิน”  (UAV)  

พลตรีหญิงพงษ์รุจ ี  ศิริวฒันะ  

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ถ.พิบูล

สงคราม เขตบางซ่ือ กทมฯ 10800  

โทรศพัท ์02- 9130425   โทรสาร 02 9130426 

Website : www.puksin.com 

ดร.นิคม  แหลมสัก 

ชั้น 2 ตึกศูนยวิ์จยัป่าไม ้ คณะวนศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จตุจกัร  กทมฯ 10900  

โทรศพัท ์0-2 942-8899 กด 0, 0-2 942-8869 

ต่อ 20  

E-mail : ffornil@yahoo.com 

 

 

 

สํานักประสานงาน (หลกั) ชุดโครงการ “โครงงาน

อุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (IPUS)  

รศ.ดร. วโิรจน์  บุญอาํนวยวทิยา 

ตึกภาควิชาวิศวกรรมเคมี   ชั้น 2  หอ้ง 209  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   

91   ถนนประชาอุทิศ   แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ  10140    

โทรศพัท/์โทรสาร (02) 409-6040 

E-mail : ipus@trf.or.th, ipus@ksc.th.com   , 

www.ipus.org 

สํานักประสานงาน (สาขา) ชุดโครงการ “โครงงาน

อุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี”  (IPUS)  

รศ.ดร. กอบบุญ  หล่อทองคํา 

ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

กรุงเทพฯ  10330   

โทรศพัท ์0-2218-6938  

โทรสาร  0-2218-6942 

E-mail : Gobboon.L@chula.ac.th 

  สํานักประสานงานชุดโครงการ “ทุนวจิยัมหาบัณฑติ  สกว.” 

รศ.ดร.อญัชลพีร  วาริทสวสัดิ์  หล่อทองคาํ  

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

ถ.ฉลองกรุง  แขวงลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั กทมฯ 10520 

โทรศัพท์ /โทรสาร  02- 739-2387  

E-mail : trfmag@kmitl.ac.th, pyodgrai@yahoo.com 

 

 

 

โครงการวิจยัเพื่อวาระชาติและนวตักรรมสถาบนั   

สาํนักประสานงานเครอืข่ายวิจยัและพฒันา 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  

สาํนักประสานงานวิจยัและพฒันาระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจ พื้นทีช่ายฝัง่และทะเลอ่าวไทย 
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ดร. อาํนาจ คอวนิช 

ตูป้ณ. 259 ปณฝ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

อ.เมอืง จ. เชยีงใหม่ 50202 

โทรศพัท ์0-5389-2661  0-5394-4031 

โทรสาร  0-5389-2662 

E-mail: dssnet@access.inet.co.th 

 

รศ. ดร. เผดมิศกัดิ ์จารยะพนัธุ ์

สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

พญาไท  กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2218-8163, 218-8179 (ตรง) โทรสาร 0-2652-

5066 

E-mail : jpaderms@chu.ac.th 

 

สาํนกัประสานงาน การพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวเชิง

พ้ืนท่ีอยา่งย ัง่ยนื 

ดร. เทดิชาย ชว่ยบาํรงุ 

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 

เลขที ่999 ถนนพทุธมณฑลสาย 4  

จ.นครปฐม 73170 

โทรศพัท ์0-24410594-6 ต่อ 1217 

โทรสาร  0-24410496 

E-mail : tedchoibamroong@hotmail.com 

สาํนักประสานงานหน่วยจดัการงานวิจยัเครือข่าย

มหาวิทยาลยัราชภฎั 

อ.เตม็ดวง ตรธีญัญพงศ ์

งานพฒันานโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและพฒันา

สถาบนั 

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

เลขที ่139 วงัจนัทรเ์กษม ถนนราชดาํเนินนอก เขตดุสติ  

กรงุเทพ 10300 

โทรศพัท ์0-26285281-90 ต่อ 2509-11 

โทรสาร 0-22811588, 0-22817269 

E-mail: temduang@oric.rajabhat.ac.th 

กลุ่มงานมนุษยศาสตร ์(H) 
 

ชุดโครงการเวทวีจิยัมนุษยศาสตรไ์ทย  

รศ. ดร. สวุรรรณา   สถาอานนัท ์

ภาควชิาปรชัญา คณะอกัษรศาสตร ์

อาคาบรมราชกมุาร ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ถนนพญาไท  เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0-2218-4758  โทรสาร 0-2218-2172 

E-mail : suwanna.sat.chula.ac.th  

ชดุโครงการ  

“มหาบณัฑติ สกว. ดา้นสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตร”์ 

ศ.ดร. ปราณี กลุละวณิชย ์

หอ้ง 205  ชัน้ 2  ตกึ 4  คณะอกัษรศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ถนนพญาไท  

ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์ 0-2218-4663  โทรสาร 0-2218-4663 

E-mail : trf_mag@hotmail.com 

กลุ่มสาํนักงานผูอ้าํนวยการ สกว.  

ชดุโครงการ “การพฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งเครอืข่าย

นักวิจยัด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร”์ 

ชดุโครงการ “ผูป้ระสานงานโครงการวิจยัรว่มไทย-ลาวเพื่อ

การพฒันาท่ียัง่ยืน” 

mailto:dssnet@access.inet.co.th�
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รศ.ดร. สมพร อศิวลิานนท ์

ศนูยว์จิยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์ม.เกษตรศาสตร ์ 

ถ.พหลโยธนิ จตุจกัร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0-25645037, 0-29428649-51 ต่อ 112 

โทรสาร 0-29428047 

E-mail: fecospi@ku.ac.th 

รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง 

สาํนกังานเกษตรนานาชาต ิคณะเกษตรศาสตร ์ม.ขอนแก่น  

อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศพัท ์0-43202602 

โทรสาร 0-43202603 

E-mail: yupa_han@yahoo.com 

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  

ท่ีปรกึษาและผูป้ระสานงานด้านความรว่มมือ

ต่างประเทศและวิชาการ 

ศ.ดร.วชิยั ริว้ตระกลู 

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2201-5111, 0-2201-5152  

โทรสาร 0-2245-8332 

E-mail : scvrt@mahidol.ac.th 

 

ฝ่ายวิชาการ  

โครงการ “เคมีทางยา” 

ผศ.ดร.สภุา  หารหนองบวั (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

50  ถนนพหลโยธนิ  เขตจตุจกัร    กทม. 10900 

โทรศพัท ์0-2942-8900 ต่อ 217,323  

โทรสาร 0-2942-8900 ต่อ 324 

E-mail : fscisph@ku.ac.th 

 

ผศ.ดร.วรนิทร  ชวศริ ิ

ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ. พญาไท ปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2218-7625  โทรสาร 0-2218-7598 

E-mail : warintho@sc.chula.ac.th 

ดร.คณิต  สวุรรณบรริกัษ ์

ภาควชิาเภสชัเวท  คณะเภสชัศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถ. พญาไท ปทุมวนั 

กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2218-8363  โทรสาร 0-2218-8359 

E-mail : skhanit@chula.ac.th 

ดร.ประสาท  กติตะคุปต ์

ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ/ สวทช. 

113  ถนนพหลโยธนิ 

ตาํบลคลองหน่ึง  อาํเภอคลองหลวง 

จ. ปทุมธานี  12120 

โทรศพัท ์0-2564-6700 ต่อ 3560  โทรสาร 0-2564-6707 

E-mail : prasat@biotec.or.th 

ผศ.ดร. ชาํนาญ  ภตัรพานิช 

ภาควชิาเภสชัเคม ี คณะเภสชัศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ถ. พญาไท ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2218-8316  โทรสาร 0-2254-5195 

E-mail : pchamnan@chula.ac.th 

โครงการ “เจียระไนเพชร” 

รศ.ดร.ประมวล  ตัง้บรบิรูณ์รตัน์  (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ถ. พระรามหก พญาไท  กรงุเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2201-5170 โทรสาร  0-245-8332  

E-mail : scptb@mahidol.ac.th 

 

รศ.ดร.นวรตัน์  อนนัตช์ืน่ 

ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์

จ.นครปฐม 73000 

โทรศพัท ์0-3424-3428 หรอื 0-9410-9434  

โทรสาร 0-3425-5820  

E-mail : nawarat@kanate.su.ac.th 

รศ.ดร.ยวุด ี วฒันโภคาสนิ 

ภาควชิาชวีเคม ี คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

ถนนสขุมุวทิ 23 เขตพระโขนง    

กรงุเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0-2260-2233-5 ต่อ 4604   

โทรสาร 0-2260-2233-5 ต่อ 6601 

E-mail : ywwatana@yahoo.com  หรอื 

yuwadee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.บญัชา  พลูโภคา 

ภาควชิาเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ถ. พญาไท ปทุมวนั 

กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2218-7643  โทรสาร 0-2218-7598 

E-mail : Buncha.P@chula.ac.th 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั 

ของผูไ้ดร้บัทนุพฒันาศกัยภาพในการทาํงานวจิยัของ

อาจารยรุ่์นใหม ่

รศ.ดร. จาํรสั  ลิม้ตระกลู (หวัหน้าผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

โทร. 0-2942-8900 ต่อ 610, 329  โทรสาร 0-2942-

8900 ต่อ 324 

E-mail: fscijrl@ku.ac.th 

 

ศ.ดร. เกือ้ วงศบ์ญุสนิ 

วทิยาลยัประชากรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โทรศพัท ์0-2218-7358  โทรสาร 0-2 255-1469 

โครงการวิจยัพืน้ฐานแบบกาํหนดทิศทางเคมีทางยา 

ผศ.ดร. สภุา  หารหนองบวั (ผูป้ระสานงาน) 

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

โทรศพัท ์0-2942-8900 ต่อ 217 

โทรสาร 0-2942-8900 ต่อ 218 

E-mail : fscisph@ku.ac.th 
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E-mail: kua@chula.ac.th 

 

ศ.ดร. สมชาย  วงศว์เิศษ 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

โทรศพัท ์0-2470-9115  โทรสาร 0-2470-9111  

E-mail: somchai.won@kmutt.ac.th 

 

รศ. นพ. อภวิฒัน์ มทุริางกรู 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

โทรศพัท์ 0-2256-4532 โทรสาร  0-2256-4534 

 

ผศ. ดร. มงคล สขุวฒันาสนิิทธิ ์

ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

โทรศพัท ์0-2218-7620 โทรสาร  0-2218-7598 

E-mail: smongkol@chula.ac.th 
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