
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ยื่น สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
ภาษาไทย.................................................................... 
ภาษาอังกฤษ................................................................ 

 
 
 

เสนอ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 

จัดท าโดย 
        ........................................................................... 

คณะ............................ 
ภาควิชา..................................... 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 

ร่วมกับ 
บริษัท .............................................................. 

 
 



 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ  
ภาษาไทย : ...................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ : ........................................................................................................................................................ 
 

2. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 
 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ....................... เดือน  
  
5. ช่ือผู้ประกอบการและขนาดของกิจการ 
 

 ชื่อบริษัท :  
 เลขทะเบียนนิติบุคคล :  
 ทุนจดทะเบียน :  
 ด าเนินกิจการ :  
 ผลิตภัณฑ์ :  
 ที่ตั้งโรงงาน :  
 ส านักงานใหญ่               : 
 ผู้บริหาร :   

 ผู้จัดการ : 
 ความเป็นเจ้าของโดยคนไทย : ตัวอย่าง เช่น (สัดส่วนคนไทยที่ถือหุ้น) 100% 
 ขนาดของสถานประกอบการ : ตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม   
 
 

6. ชื่อบุคลากรวิจัย 
 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ดูแลโครงการ 
ชื่อ-สกุล  :  ………….....................................     ต าแหน่งทางวิชาการ ...............................  
สังกัด     :  ............................................... อายุ : ..........ป ี

แบบเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา         
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 



ความเชี่ยวชาญ :  .............................................................................................................. 
จ านวนวันที่ออกไปปฏิบัติงาน : ..............วัน/สัปดาห์  
บทบาทหน้าที่ :   ...............................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์ :   ...............................   อีเมลล์ : ........................................................ 
ที่อยู่ : ........................................................................................................................................................ 

2. หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ดูแลโครงการ 
ชื่อ-สกุล  :  ……….........................................     ต าแหน่งทางวิชาการ...............................   
สังกัด     :  ............................................... อายุ : ..........ป ี

ความเชี่ยวชาญ :  ..............................................................................................................  
จ านวนวันที่ออกไปปฏิบัติงาน : ..............วัน/สัปดาห์  
บทบาทหน้าที่ :   .......................................................................................... ..................... 
เบอร์โทรศัพท์ :   ...............................   อีเมลล์ : ........................................................ 
ที่อยู่ : ........................................................................................................................................................ 

 
7. ช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 

1. ชื่อ-สกุล นักศึกษา: .................................................. 
สถาบันการศึกษา : ................................................... 

        ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ : ......................     ชั้นปี : ......    วัน เดือน ปีเกิด : ................  อายุ : ..... ป ี
        สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา : .................................................................................................  

สัดส่วนการปฏิบัติงาน : ....... วัน/สัปดาห์  
  บทบาทหน้าที่ ................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ : ...........................  อีเมลล์ :  ................................... 
2. ชื่อ-สกุล นักศึกษา: .................................................. 

สถาบันการศึกษา : ................................................... 
        ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ : ......................     ชั้นปี : ......    วัน เดือน ปีเกิด : ................  อายุ : ..... ป ี
        สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา : .................................................................................................  

สัดส่วนการปฏิบัติงาน : ....... วัน/สัปดาห์  
  บทบาทหน้าที่ ....................................................................... ......................................... 

เบอร์โทรศัพท์ : ...........................  อีเมลล์ :  ................................... 
 

 
 



8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการและผลที่ได้รับ (Output) 
 (ระบุว่าลักษณะโครงการก่อให้เกิดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร R&D เพ่ือให้เกิความยั่งยืนในการ
แก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา) 
 
9. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน 
 

  9.1) ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์/นักวิจัย 

บุคลากร 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ค่าตอบแทน  

1 วันท าการ (บาท/วัน) 
จ านวนวัน 

ปฏิบัติงาน (วัน) 
รวมค่าตอบแทน 

(บาท) 

ตัวอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์    5,000 48 240,000 
รวมค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ สกอ.สนับสนุน (Total A) 240,000 

 

(เกณฑ์ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์/นักวิจัย 4000 บาท/วัน, ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5000 บาท/วัน, ส าหรับต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 6,000 บาท/วัน ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อโครงการ) 
 

  9.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัย 
 

ล าดับ รายการ งบประมาณ 

ต.ย. ค่าสารเคมีท่ีต้องใช้ในการท าวิจัย 70,000 

ต.ย. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้อ่ืนวิเคราะห์ทดสอบ 3,000 
ต.ย. ค่าเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่จ าเป็น 10,000 

ต.ย. ค่าเดินทางและท่ีพักของนักวิจัย (ค่าน้ ามัน, ค่าเช่ารถ และค่าที่พัก) 60,000 

ต.ย. ค่าใช้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวิเคราะห์ทดสอบ 2,000 
ต.ย. ค่าสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีความแม่นย าสูง 3,000 

ต.ย. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ที่ใช้ในงานวิจัย 2,000 
รวมใช้จ่ายส าหรับการวิจัย (Total B) 150,000 

** วงเงินงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท และ ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

  9.3) รวมค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 
 

 งบประมาณสนับสนุน (บาท) 
ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์/นักวิจัย (Total A) 240,000 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Total B) 150,000 

รวมงบประมาณทั้งโครงการเป็นจ านวน (Total A+B) 390,000 
 



10. รายละเอียดการสนับสนุนจากสถานประกอบการ (ถ้ามี) [ระบุทั้งในลักษณะที่เป็น in cash (ตัวเงิน) 
และลักษณะท่ีเป็น in kind (เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ในสถานประกอบการ การอ านวยความสะดวกใน
การบริการที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นต้น ) ในแต่ละรายการ พร้อมเอกสารรับรองจากสถาน
ประกอบการด้วย] 
 
 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หัวหน้าโครงการ ชื่อ-สกุล  :  ..............................................................   

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  .........................   อีเมลล์ : .................................... 

 
13. เอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
- หนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดมอบอ านาจ 
- หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ 
- รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการลงนามร่วมระหว่างนักวิจัยและสถาน

ประกอบการ (ถ้ามี) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถือเป็นข้อยุติ 
 

ลงชื่อ.....................................................(หัวหน้าโครงการ) 
                       (....................................................) 
                          วันที่....................................................... 
 
ข้าพเจ้าได้เห็นชอบให้..................(ชื่อ)......................หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยร่วมโครงการ ได้แก่

............................................ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามข้อเสนอโครงการนี้ได้ (กรณีที่หัวหน้า
โครงการและนักวิจัยร่วมโครงการอยู่หน่วยงานต่างสังกัดกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าต้นสังกัดที่
นักวิจัยแต่ละท่านสังกัดอยู่) 

 



                       ลงชื่อ.....................................................(หัวหน้าต้นสังกัดระดับคณบดีข้ึนไป) 
    (......................................................) 
     คณบดีคณะ.................................................... 

                          วันที่........................................................  


