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ที /2558
เรื อง หลักเกณฑ์ ขั%นตอนและเงือนไขในการขอรับทุนส่ งเสริ มการวิจยั
................................................................................
อาศัยอํานาจตามข้อ 10 (5) ในระเบี ยบกองทุ นส่ งเสริ มการวิจยั ลงวันที 2 เมษายน
พ.ศ. 555 คณะกรรมการกองทุ น ขอประกาศหลัก เกณฑ์ ขั%นตอนและเงื อนไขในการขอรั บ ทุ นเพื อ
ส่ งเสริ มการวิจยั จากกองทุนส่ งเสริ มการวิจยั ดังนี%
1. ในประกาศนี%
งานวิจยั หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้องหรื อเป็ นส่ วนหนึ งของการวิจยั สิ งประดิษฐ์
และนวัตกรรมและงานสร้ างสรรค์ท างด้านเทคโนโลยีป รั บ อากาศ การทําความเย็น และเทคโนโลยี
ทางด้านอาคารโดยนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย หรื อวิทยาลัยทั%งของรัฐและเอกชนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อเป็ น
ความร่ วมมือกับหน่วยงานหรื อบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยหรื อวิทยาลัย
คณะกรรมการกองทุน หมายถึ ง คณะกรรมการกองทุ นส่ งเสริ มงานวิจยั ทางด้าน
เทคโนโลยีก ารปรั บ อากาศ การทําความเย็นและเทคโนโลยีท างด้านอาคารอันประกอบด้วยประธาน
กรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน กรรมการอีกจํานวนไม่เกิน 3 คน และเลขานุการ 1 คน
2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิCขอรับทุน
เป็ นนักวิจยั ของมหาวิทยาลัย หรื อวิทยาลัยทั%งของรัฐและเอกชน
3. ระยะเวลาในการทําวิจยั แบ่งได้ดงั นี%
3.1 ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี
3.2 ใช้เวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
4. เงือนไขในการให้ทุนอุดหนุนการวิจยั
4.1 ผูข้ อทุนจะทําวิจยั เป็ นส่ วนบุคคลหรื อคณะบุคคลก็ได้ ถ้าขอทุนเป็ นคณะบุคคลต้อง
ระบุผเู ้ ป็ นนักวิจยั หลักหรื อหัวหน้าโครงการให้ชดั เจนเพียงบุคคลเดียว
4.2 การวิจยั ต้องเป็ นศาสตร์ ในสาขาทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีปรับอากาศ การทํา
ความเย็น และเทคโนโลยีทางด้านอาคาร
4.3 เป็ นโครงการวิจยั ทีไม่ซ% าํ กับงานวิจยั อืน
5. ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนอุดหนุนการวิจยั
ผูข้ อทุนจะต้องแสดงรายการใช้จ่ายต่างๆ ทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ ซอฟต์แวร์ และ/หรื อ ครุ ภณ
ั ฑ์ และรายจ่ายอืนที เกี ยวข้องกับการวิจยั ในการ
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ขอรับทุนมาให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา ทั%งนี% คณะกรรมการกองทุนสงวน
สิ ทธิC ในการตัดทอนค่าใช้จ่ายทีเสนอมาเพือความเหมาะสม
6. การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยั ในแต่ละงวดมีเกณฑ์ ดังนี%
6.1 งวดที 1 เมือคณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิโครงการ
6.2 งวดที 2 เมื อได้รายงานผลความก้าวหน้าตามแบบรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจยั และคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.3 งวดที 3 เมื อได้ ส่ งรายงานการวิ จ ั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ จํา นวน 6 ชุ ด และ
คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.4 ผูร้ ับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั เมือสิ% นสุ ดงวดของการวิจยั
แต่ละงวดก่อนได้รับการพิจารณาจ่ายเงินงวดต่อไป
6.5 ผูร้ ับทุนจะต้องนําหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกรายการแสดงต่อคณะกรรมการ
กองทุ นก่ อนขอเบิ กจ่ายเงิ นงวดต่อไป สําหรั บค่าใช้จ่ายเล็กน้อยซึ งไม่มีหลักฐานการจ่าย อาทิ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้ใช้ใบแทนใบเสร็ จสรุ ปครั%งเดียวเมือจะขอเบิก
7. ขั%นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
7.1 ผูข้ อทุนต้องเสนอโครงการวิจยั ตามรู ปแบบทีคณะกรรมการกองทุนกําหนด
จํานวน 2 ชุ ด ผ่านเลขานุ การคณะกรรมการกองทุ น เพือนําเข้าที ประชุ ม
พิจารณา
7.2 เมื อได้รับ อนุ ม ตั ิ โครงการวิจยั และจํานวนเงิ น ที จัดสรรแล้ว หากต้องการ
เปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ ผูร้ ับ ทุ นจะต้องมี บนั ทึ กแจ้งเพือขออนุ ม ตั ิ ต่อ
คณะกรรมการกองทุน
7.3 ผูร้ ับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ทุก 3 เดือน
7.4 เมื อทําการวิจยั เสร็ จสิ% นแล้ว ผูร้ ับทุนจะต้องนําส่ งรายงานการวิจยั ฉบับร่ างแก่
คณะกรรมการกองทุนจํานวน 3 ชุ ด ภายในระยะเวลาทีกําหนดตามเงื อนไข
แห่ ง การรั บ ทุ น เพื อประเมิ นผลการวิจยั หลังจากทราบผลการประเมิ นจาก
คณะกรรมการกองทุนแล้ว หากมีการประเมินให้แก้ไขให้ผรู ้ ับทุนนํารายงาน
การวิ จ ัย ฉบับ ร่ า งไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเพื อจัด ทํา เป็ นรายงานการวิ จ ัย ฉบับ
สมบูรณ์เพือส่ งให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบจํานวน 6
ชุ ด ภายในเวลา 3 เดื อ น นั บ จากผู ้ รั บ ทุ น ได้ รั บ ผลการประเมิ น จาก
คณะกรรมการกองทุน
7.5 เพื อให้ ผ ลงานวิ จ ั ย ได้ มี ก ารเผยแพร่ และใช้ ป ระโยชน์ ผู ้วิ จ ัย ต้ อ งนํ า
ผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในการประชุ มวิชาการ หรื อในวารสารวิชาการ
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โดยให้ผูว้ ิจยั ส่ งสําเนาบทความวิจยั ที ได้รับการตีพิมพ์มายังคณะกรรมการ
กองทุน จํานวน 1 ชุด
7.6 ในกรณี ที ผูร้ ั บ ทุ น ไม่ ส ามารถทํา การวิจยั ให้ แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที
กําหนดและต้องการขยายเวลาการทําวิจยั ให้ทาํ บันทึกขออนุ มตั ิการขอขยาย
เวลาต่อคณะกรรมการกองทุ น ก่ อนครบกําหนดไม่ น้อยกว่า ๓๐ วัน โดย
ต้องส่ งผลการดําเนินงานและชี%แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา
ทั%งนี% ให้มีการขยายเวลาได้ไม่เกิ น 2 ครั%ง ครั%งละไม่เกิ น 6 เดื อน การขยาย
เวลาแต่ละครั%งให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน
7.7 หากผูว้ จิ ยั มิได้ทาํ การวิจยั ให้ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการกองทุนมีสิทธิC ยกเลิกเงินทุนอุดหนุ นการ
วิจยั และเรี ยกเงินคืนทั%งหมด
8. กิตติกรรมประกาศ
การตี พิ ม พ์ แ ละการเสนอผลงานวิ จ ัย จะต้ อ งมี กิ ต ติ ก รรมประกาศว่ า “ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
9. ลิขสิ ทธิC และทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้ตกเป็ นลิขสิ ทธิC ร่ วมระหว่างผูว้ จิ ยั และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ไทย
10. กรณี มี ปั ญ หาเกี ยวกั บ การดํา เนิ น การตามประกาศนี% ซึ งมิ ไ ด้ ก ํา หนดไว้ ให้
คณะกรรมการกองทุ น เป็ นผูพ้ ิ จารณาและนําเสนอเพื อขออนุ ม ตั ิ ต่อที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
11. ประกาศฉบับนี%ให้มีผลบังคับใช้นบั แต่วนั ทีประกาศเป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที RS มิถุนายน 55T

(ดร. เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์)
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

