
๑ 

แบบเสนอการด าเนินการวจิัยและกจิกรรมร่วมของนักวจิัยไทยและจีน 
ภายใต้ข้อเสนอการวจิัยไทย - จีน แผนพลังงานทดแทนประจ าปี ๒๕๕๙ 

ของ ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) และ  
National Natural Science Foundation of China (NSFC) 

 
 ชื่อแผนงาน/โครงการวิจัย 

(ภาษาไทย)             
(ภาษาอังกฤษ)            

 หัวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย (ฝ่ายไทย)         
สังกัดหน่วยงาน            

 ผู้ร่วมวจิัย (ฝ่ายจีน)            
สังกัดหน่วยงาน            

 ระยะเวลาการท าวจิัยตลอดแผนงาน/โครงการ  ปี 
 การเสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัต่างประเทศ  

รายละเอียดคา่ใช้จ่ายเก่ียวกับต่างประเทศ ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 
๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท าวจิัยระยะสั้นของ

นักวิจัยไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   

๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท าวิจัย ณ ประเทศไทย 
ของนักวิจัยจีน 

   

รวม    
 
ส่วนที่ ๑  ขอ้มูลการด าเนินการวจิัยรว่มกับนักวจิัยต่างประเทศ (จีน) 

๑.๑ แผนการด าเนินงานวจิัยในส่วนนักวจิัยไทยและนักวจิัยจีน ระบุความส าคัญของความร่วมมือ, แผนการท าวิจัย
ของฝ่ายไทยและฝ่ายจีนจีน, ความเชีย่วชาญของฝา่ยไทยและฝ่ายจนีจีน, ความเชื่อมโยงของการท าวิจัยร่วมกัน ฯลฯ  

๑.๒ ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าวิจัยร่วมกบันักวิจัยจีน  
 
ส่วนที่ ๒  ขอ้มูลการแลกเปล่ียนนักวจิัยระยะสั้นภายใต้ข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 

๒.๑ การเดินทางไปท าวิจัยระยะสั้นของนักวิจัยไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๒.๑.๑ องค์ประกอบคณะเดินทาง  ระบุรายละเอียดผู้เดินทาง เช่น ชื่อ-สกุล, สังกัด,ข้อมูลการตดิต่อ, จ านวน

ผู้เดินทาง (สนับสนุนเฉพาะนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการฯ) 
๒.๑.๒ หน่วยงานเยือนและระยะเวลาการเดินทาง  ระบุสถานทีเ่ดินทางเยือนและ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มต้นและ

สิ้นสุด (ไม่เกิน ๓๐ วันต่อป)ี 
๒.๑.๓ งบประมาณการเดินทาง  ระบุสถานที่เริ่มต้น – สถานที่ปลายทาง, ชั้นที่น่ัง, จ านวนผูเ้ดินทาง, ราคา

ตั๋วโดยสารต่อคน เป็นตัวคูณอย่างชดัเจน  (สนับสนุนเฉพาะคา่โดยสารเคร่ืองบิน และไม่เกิน ๑๐% 
ของงบวิจัย โดยไม่รวมคา่ตอบแทน) 

๒.๑.๔ เป้าหมายการแลกเปล่ียน (ตัวชี้วัด) ระบุองค์ความรู้/เทคโนโลยี/ความก้าวหน้า/หรือผลงานวิจัยจาก
การแลกเปลีย่นการท าวิจัยร่วมกับตา่งประเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได ้

๒.๑.๕ ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



๒ 

๒.๒ การเดินทางมาท าวจิัยระยะสั้น ณ ประเทศไทยของนักวจิัยจีน 
๒.๒.๑ ข้อมูลนักวจิัยต่างประเทศที่เดินทางมาท าวจิัยในประเทศไทย ระบุรายละเอียดผู้นักวิจัยต่างประเทศ 

เช่น ชื่อ-สกุล, สงักัด,ข้อมูลการตดิต่อ, จ านวนนักวิจัย 
๒.๒.๒ ระยะเวลาการท าวจิัยในประเทศไทย ระบุสถานที่ท าวิจยัและ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ร่ิมต้นและสิ้นสุด (ไม่

เกิน ๓๐ วันต่อปี) 
๒.๒.๓ งบประมาณการรับรองนกัวจิัยต่างประเทศ  ได้แก่ ค่าใช้สอยตา่งๆ (ค่าที่พัก, ค่าเบีย้เลีย้ง, ค่าพาหนะ

ในประเทศ ฯลฯ) ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง  
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 

ค่าใช้สอย ได้แก่   
๑) ค่าที่พัก 
๒) ค่าเบีย้เลีย้ง 

ให้เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง 
 

ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยก าหนด
อัตราเหมาจา่ย (๓๐ วัน) ดงัน้ี 

- ค่าที่พัก ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท/คน 
- ค่าเบีย้เลีย้ง ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน 

๒.๒.๔ วัถตุประสงค์/เป้าหมายการแลกเปลี่ยน (ตัวชี้วัด) ระบุองคค์วามรู้/เทคโนโลยี/ความก้าวหน้า/หรือ
ผลงานวิจัยจากการแลกเปลีย่นการท าวิจัยร่วมกับตา่งประเทศทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได ้

๒.๒.๕ ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ส่วนที่ ๓  แผนการด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนนักวิจัยไทย – จีน  

ระบุรายละเอียดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศภายใต้ข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย รวมทั้ง
ระยะเวลาของแผนการด าเนินกิจกรรมดังกลา่วโดยละเอียดเป็นรายปี  

กิจกรรม 
เดือน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ปีที่ ๑…             
ปีที่ ๒…             
ปีที่ ๓…             
 
ส่วนที่ ๔  ประวัติหัวหน้าแผนงาน/โครงการวจิัยฝ่ายไทยและฝ่ายจีน (ภาษาอังกฤษ)  

๑. Personal Details: Title/Name-Surname  
๒. Academic Position 
๓. Affiliated Institution 
๔. Contact Information: Address/Tel/Fax/E-mail 
๕.   Brief Biography 
๖. Research Expertise  
๗. International Experience  
๘.   Literature Review (๕ years) 

 
 
 
 



๓ 

ส่วนที่ ๕  ลงลายมือชื่อผูอ้ านวยการแผนงาน/โครงการวิจัย 
 
 
(ลงชื่อ) 

                                                                                 (                        ) 
                                                                         ต าแหน่ง       
                                                                                   วันที ่ เดือน       พ.ศ.   
 
ส่วนที่ ๖  ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา (ระดับอธิบดีหรือเทยีบเท่าของภาครัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
 

 
(ลงชื่อ)       

                                                                                 (                   ) 
                                                                         ต าแหน่ง       
                                                                                   วันที ่ เดือน       พ.ศ.   
 


