
 
 

โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 
 
 

ขอแนะนําการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
 

1. จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจํานวน 1 ชุด (พรอมแผนบันทึกขอมูล) ตามรูปแบบขอเสนอโครงการ พรอมจดหมายแสดง
ความจํานงขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และเสนอมายัง 

 
 

ฝายเลขานุการ 
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 
73/1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2644-8150-4 ตอ 513 โทรสาร 0-2644-8106 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบรายละเอียดของขอเสนอโครงการ หากจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอมูล  
ฝายเลขานุการฯ จะแจงใหผูเสนอโครงการทราบเพื่อดําเนินการแกไขกอนที่จะทําการประมิน 

3. ฝายเลขานุการฯ สงขอเสนอโครงการใหผูเช่ียวชาญเฉพาะทางประเมินขอเสนอโครงการตามเกณฑของโครงการ BRT 

4. ฝายเลขานุการฯ สรุปผลการประเมิน และแจงใหผูเสนอโครงการแกไขปรับปรุง (ถามี) 

5. ฝายเลขานุการฯ นําขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณแลวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของโครงการ BRT 

6. ฝายเลขานุการฯ แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอโครงการทราบ 

 
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2-6 ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 
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รูปแบบขอเสนอโครงการ 
(Application Form for a Research Proposal) 
สวนที่ 1. ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)………………………………………………………………………………………………......... 

(อังกฤษ).................................................................................................................................................. 
 
2. ชื่อหัวหนาโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………........... 

(อังกฤษ)................................................................................................................................................. 
 

3. ชื่อหัวหนาสถาบัน (ไทย)…………………………………………………………………………………………………. 
(อังกฤษ)………………………………………………………………………………………………. 

ระบุตําแหนงทางวิชาการ, ที่อยู, โทรศัพท, โทรสาร และ E-mail address 
 

4. ระยะเวลาตลอดโครงการ..............................................ป 
คาดวาจะเริ่ม (เดือน/ป): 
สิ้นสุดโครงการ (เดือน/ป): 
 

5. งบประมาณตลอดการดําเนินงาน......................................บาท 
 
6. คณะผูวิจัย แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือ, ตําแหนงทางวิชาการ, คุณวุฒิ, ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ, สถานที่ติดตอ, โทรศัพท, โทรสาร,  
E-mail address, ความรับผิดชอบในโครงการที่เสนอ และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่อยูระหวางดําเนินงาน 
 

7. ประวัติเต็ม (Curriculum Vitae) 
ใหแนบประวัติเต็มของหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัยทุกทาน รวมทั้งนักศึกษาไวในภาคผนวก 
 

8. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ จะตองแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

• ช่ือนักศึกษา 

• กําลังศึกษาอยูในระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  หลังปริญญาเอก 

• หัวขอวิทยานิพนธที่สนใจ และเกี่ยวของกับเนื้อหาของโครงการ 

• ระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ คาดวาจะเริ่ม เมื่อ......................................สิ้นสุดเมื่อ.......................................... 
 

9. ทานไดสงขอเสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ อีกหรือไม 
ถาใช โปรดระบุช่ือหนวยงาน พรอมทั้งระบุดวยวา ทานจะทราบผลการพิจารณาเมื่อใด 

 
10. กรุณาระบุช่ือผูเช่ียวชาญที่สามารถใหคําแนะนําหรือปรึกษาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากโครงการ BRT 

โดยใหระบุรายช่ือและสถานที่ทํางาน (ไมเกิน 3 ทาน) 
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สวนที่ 2. รายละเอียดขอเสนอโครงการ 

 

1. บทสรุปโครงการ (ไทย)   [ไมเกิน 1 หนา] 
Executive Summary (อังกฤษ)  [ไมเกิน 1 หนา] 

2. วัตถุประสงคของโครงการ (project objectives) ใหระบุเปนขอๆ อยางชัดเจน 

3. หลักการและเหตุผลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (justification and relevant research) โดยละเอียด 
3.1 อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการโดยละเอียด (background and rationale) 
3.2 แสดงสถานภาพ/ความกาวหนา/ความรูของงานวิจัยที่มีการศึกษามาแลว (literature reviews) และเกี่ยวของกับงานวิจัย

ที่ทานเสนอในโครงการ โดยอางอิงเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ ทันสมัย และสมบูรณ 
3.3 ความจําเปนที่ทานตองทํางานวิจัยนี้ และงานวิจัยนี้จะชวยสราง/พัฒนาองคความรูในการนํามาซึ่งการอนุรักษและการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางไร 

4. แผนการปฏิบัติงาน และวิธีการดําเนินงาน (action plan and research methods) 

แสดงรายละเอียดของแผนการวิจัย (research design) พรอมกับจัดทําตารางสรุปแผนการวิจัยในแตละชวงเวลา  
สําหรับรายละเอียดของแผนการวิจัยและวิธีการดําเนินงานที่ควรปรากฏในขอเสนอโครงการ มีดังนี้ 

4.1 แนวทางในการดําเนินโครงการ (project strategies and approach) 

• กรุณาใหรายละเอียดของวิธีการ และแนวทางที่ทานจะดําเนินการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
และในระยะเวลาที่เสนอมา 

4.2  กิจกรรมของโครงการ (project activies) 

• ระบุวิธีการและแผนการเก็บตัวอยาง/ความถี่ในการเก็บตัวอยาง/สถานที่พรอมแนบเอกสารอางอิงทางภูมิศาสตร 
(ถามี) 

4.3 วิธีการดําเนินงานในหองปฏิบัติการ (ถามี) 

4.4 การเก็บขอมูลตางๆ ในรูปแบบของฐานขอมูล (โปรแกรมที่ใชพรอมรายละเอียด) 

4.5 ระบุผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 

• บทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• งานตีพิมพในรูปแบบอื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับทางวิชาการ เชน หนังสือ monograph เปนตน 

• จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะผลิตไดจากโครงการวิจัยนี้ ทั้งในระดับปริญญาตรี/โท/เอก 

• อื่นๆ 

4.6 กรุณาจัดทําสรุปแผนงานวิจัยลงในตารางตามแบบฟอรม A (หนา 5) 

5. รายช่ือเอกสารอางอิงที่ระบุไวในขอ 3 และ 4 (เรียงตามลําดับอักษร) 

6. ภาคผนวก 

• ประวัติเต็มของทุกคนที่รวมในโครงการ 

• จดหมายรับรองจากหนวยงานหรือผูเช่ียวชาญ (ถามี) 

• รายละเอียดของเทคนิคหรือวิธีการวิจัยที่ไมไดระบุไวในขอ 4.3 

• เหตุผลและความจําเปนของรายการครุภัณฑที่เสนอขอมา 
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สวนที่ 3. แนวทางการจัดทํางบประมาณ 

 

ผูเสนอโครงการสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในรายการคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการไดตาม
ความเหมาะสม โดยแบงแยกคาใชจายออกเปนหมวดพรอมแสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณใหชัดเจนมากที่สุด ตาม
แบบฟอรม B (หนา 5) ตามเกณฑ ดังนี้ 
 

1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย/คาจางผูชวยวิจัย/นักศึกษา (แสดงเปนรายบุคคล): 

ใหระบุคาตอบแทนตามความเหมาะสมของเนื้อหางานวิจัยที่รับผิดชอบ และเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ : (ก.) นักวิจัยที่จะไมไดรับคาตอบแทน ไดแก นักวิจัยซึ่งเปนพนักงานของ สวทช., พนักงานในองคกรของรัฐที่

สังกัดในหนวยงานที่บริหารงานนอกระบบราชการ และนักวิจัยที่ไดรับทุนสงเสริมวิชาชีพนักวิจัยของ สวทช. (รางวัลพัฒนาวิชาชีพ
นักวิจัยและทุนวิจัยอาวุโส) และเมธีวิจัยของ สกว. ในชวงเวลาเดียวกับที่ขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากโครงการ BRT 

(ข.) คาตอบแทนนักศึกษาในโครงการ (ระบุช่ือและวุฒิการศึกษา) 
ปริญญาโท  ไมเกิน 6,000 บาท/เดือน 
ปริญญาเอก  ไมเกิน 8,000 บาท/เดือน 
หลังปริญญาเอก  ตามประสบการณและปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ถายังไมมีนักศึกษา ณ เวลาที่ทานเสนอขอโครงการก็ไมจําเปนตองต้ังงบประมาณในสวนนี้ไว และเมื่อมีนักศึกษาเขารวม

โครงการในภายหลัง ทานสามารถเสนอขอทุนนักศึกษาได 
 

2. คาวัสดุ: วัสดุเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 

3. คาใชสอย: คาเดินทาง, คาติดตอสื่อสาร, คาตีพิมพ, คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ผูเสนอโครงการสามารถเสนอของบประมาณสวนนี้
เพื่อเปนสวัสดิการของเจาหนาที่โครงการได โดยกําหนดใหวงเงินสําหรับทุนประกันไมเกิน 500,000 บาทตอบุคคลตอป) 

4. คาครุภัณฑ: ใหขอเฉพาะรายการครุภัณฑที่จําเปนและ/หรือขาดแคลนในหนวยงานของทาน 

5.  คาบริหารโครงการ: โครงการ BRT ยังไมมีนโยบายใหการสนับสนุนคาบริหารโครงการในขณะนี้ 



แบบฟอรม A  
 

แผนงานวิจัย 
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................... 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
กิจกรรม เดือนที ่ 

1-6 
เดือนที่  

7-12 
เดือนที ่
13-18 

เดือนที ่
19-24 

เดือนที ่
25-30 

เดือนที ่
31-36 

ผลงานทีค่าดวาจะไดรับ 

1............................................. 
1.1...................................... 

       

2.........................................        

3..........................................        

4...........................................        

 
 

 
 

 
แบบฟอรม B  

 

งบประมาณที่เสนอขอ 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 รวม 

1. หมวดคาตอบแทนนักวิจัยและนกัศึกษา     
    1.1 ชื่อ......................................... xxx xxx xxx xxxxx 
          (คาตอบแทน x จํานวนเดือน)     
2. หมวดคาจางผูชวยวิจัย     
    2.1 ชื่อ......................................... xxx xxx xxx xxxxx 
         (คาจาง x จํานวนเดอืน)     
3. หมวดคาวัสด ุ     
    3.1 วัสดุ   (รายละเอียด) xxx xxx xxx xxxxx 
4. หมวดคาใชสอย     
    4.1 คาเดนิทาง (รายละเอียด) xxx xxx xxx xxxxx 
    4.2 คาใชสอยทัว่ไป (รายละเอียด) xxx xxx xxx xxxxx 
5. หมวดคาครุภัณฑ (รายละเอียด) xxx xxx xxx xxxxx 

ยอดรวมทั้งสิ้น xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
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สวนที่ 4. หนังสือรับรอง 

 
1. สําหรับหัวหนาโครงการ 
 
  ขาพเจา..........................................................................ขอรับรองวา ขาพเจาไดรับทราบถึงเงื่อนไขการรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย  (โครงการ 
BRT) ทุกประการ 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับโครงการในระหวางที่โครงการ BRT กําลังพิจารณา ขาพเจาจะแจงให
ฝายเลขานุการโครงการ BRT ทราบทันที 
 

        ลายมือช่ือ  .................................................. 
          (...............................................) 
                  วันที่............../............../.............. 
 

 
 

2. สําหรับหัวหนาสถาบัน 
 

ขาพเจา....................................................................ขอยืนยันวา ขาพเจาไดอานขอเสนอโครงการวิจัยดังกลาว
ขางตนแลว และเห็นชอบใหเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) และดําเนินการในนามของสถาบันที่ขาพเจารับผิดชอบนี้ และขาพเจาขอ
รับรองวาหัวหนาโครงการ คือ..................................................................เปนลูกจางเต็มเวลาของสถาบัน 
 
 

      ลายมือช่ือ  .................................................. 
         (..................................................)  
                 วันที่ ............/..................../..............  

 
 


