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คานา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรร่ ว มกั บ กระทรวงกำรศึ ก ษำ
อุดมศึกษำ และกำรวิจัยแห่งชำติของฝรั่งเศส โดยสถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ดำเนินกำร
โครงกำรวิจัยร่วมภำยใต้ควำมร่วมมือด้ำนอุดมศึกษำและกำรวิจัยระหว่ำงไทย-ฝรั่งเศส มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒ นำควำมร่วมมือว่ำด้วยอุด มศึกษำและกำรวิจัยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรส่งเสริม
กำรแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษำ และผู้รับทุน โดยสนับสนุนกำรทำควำมตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัย
สถำบั น ของทั้ ง สองประเทศ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม กำรแลกเปลี่ ย นข้ อ สนเทศและเอกสำรเฉพำะเรื่ อ งทั้ ง ในด้ ำ น
วิทยำศำสตร์และในด้ำนระบบอุดมศึกษำและกำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดทำคู่มือชี้แจงรำยละเอียดที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ
กำรเตรียมกำรและกำรดำเนินกำรเสนอข้อเสนอโครงกำรเพื่ อขอรั บกำรสนับสนุนงบประมำณประจำปี พ.ศ.
2561-2562 รวมถึงประวัติควำมเป็นมำโครงกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำรคัด เลือก หลัก เกณฑ์ พื้นฐำนในกำร
พิจำรณำคัดเลือก ส่วนประกอบที่สำคัญของข้อเสนอโครงกำร เป็นต้น
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำหวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำหรื อ นั ก วิ จั ย
จะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เมษำยน 2560
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สารบัญ
ควำมเป็นมำของโครงกำร
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ความเป็นมาของโครงการ
ทบวงมหำวิทยำลัย (ปัจจุบันคือสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) และกระทรวงกำรศึกษำ
และวิจัยของฝรั่งเศส (ปัจจุบันคือกระทรวงกำรศึกษำ อุดมศึกษำ และกำรวิจัยแห่งชำติของฝรั่งเศส) ได้ลงนำมใน
ควำมตกลงควำมร่ วมมื อ ระหว่ำงรั ฐบำลแห่งรำชอำณำจัก รไทยและรัฐบำลแห่ งสำธำรณรัฐฝรั่ งเศสว่ำด้ วย กำร
อุดมศึกษำและกำรวิจัยเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือว่ำด้วยอุดมศึกษำและกำรวิจัยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรส่งเสริมกำร
แลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษำ และผู้รับทุน โดยสนับสนุนกำรทำควำมตกลงระหว่ำงมหำวิทยำลัย สถำบันของ
ทั้งสองประเทศ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและเอกสำรเฉพำะเรื่องทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ และในด้ำนระบบ
อุดมศึกษำและกำรวิจัยของทั้งสองประเทศ
3. เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของทั้งสองประเทศ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้ำงต้น ภำคีแต่ละฝ่ำยจึงจัดตั้งคณะกรรมกำรแห่ งชำติขึ้นเพื่อปฏิบัติตำม
ข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ในควำมตกลงคณะกรรมกำรแห่งชำติ (Comités Nationaux) ของทั้ งสองฝ่ำยซึ่งจะประชุม
ร่ว มกั น ในลั ก ษณะคณะกรรมกำรร่ วมไทย-ฝรั่ งเศสเป็ น ประจ ำทุ ก สองปี โดยจะจั ด สลั บ กั น ในประเทศไทยและ
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำหนดขอบเขตโครงกำรควำมร่วมมือเฉพำะเรื่อง รวมทั้งวิธี ดำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว ซึ่งโครงกำรวิจัยร่วมภำยใต้ ควำมร่วมมื อ ด้ ำนอุ ดมศึ กษำและกำรวิจัยระหว่ำงไทย-ฝรั่งเศสเป็น
กิจกรรมหนึ่งภำยใต้กรอบแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมที่คณะกรรมกำรร่วมไทย-ฝรั่งเศสกำหนดขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงกำรวิ จั ย ร่ ว มภำยใต้ ค วำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นอุ ด มศึ ก ษำและกำรวิ จั ย ระหว่ ำ งไทย-ฝรั่ ง เศส
(ต่อไปนี้ขอเรียก “โครงกำรวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส”) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ในสำขำกำรวิจัยที่
กำหนดร่วมกันและเพื่ อส่งเสริม/สนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำงสถำบัน อุดมศึ กษำไทยและฝรั่งเศส
ภำยใต้กรอบกำรทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยและสถำบันอุดมศึกษำของฝรั่งเศส
เนื่องจำกโครงกำรวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรวิจัยและ
สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในโครงกำร ดั งนั้น จำนวนของนักวิจัย นักศึกษำปริญญำโท/เอก และนักวิจัย
หลังปริญญำเอกที่จะเข้ำร่วมโครงกำรและเดินทำงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นหนึ่งในผลผลิต
สำคัญของโครงกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรและที ม วิ จัยควรแสดงให้เห็นถึ ง ศัก ยภำพที่ จะดำเนินโครงกำรไปได้อ ย่ำ ง
ต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ที่เป็นกำรมองไปในอนำคตหลังจำกได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสนี้แล้ว
เช่น กำรแสวงหำแหล่งทุนอื่นๆ ในระดับนำนำชำติเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัยที่ยั่งยืนต่อไป
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ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการของสถาบันอุดมศึกษา
กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ต้องดำเนินกำรตำมหลักกำรที่กำหนดไว้ใน Call for
Proposals โดยผู้เสนอโครงกำรจะต้องทำควำมเข้ำใจเอกสำรดังกล่ำวอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน และเมื่อเข้ำใจแล้วจึงยก
ร่ำงโครงกำรตำมแบบฟอร์มกำรนำเสนอโครงกำรตำม “แบบฟอร์ม 02-Annex A” และ “แบบฟอร์ม 03-Annex B”
มีรำยละเอียดทั้งหมด 10 ข้อ ดังนี้
 โครงกำรวิจัยที่จะเสนอต้องมีหัวข้อวิจัยตรงตำมสำขำใดสำขำหนึ่งที่กำหนดไว้ใน Call for Proposals
ในปี พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งคณะกรรมกำรร่วมไทย-ฝรั่งเศสเห็นชอบสำขำที่ให้ทำวิจัยร่วมกันใน 7 สำขำ ได้แก่
- วิทยำศำสตร์พื้นฐำน
- วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
- พลังงำน
- วิทยำศำสตร์สุขภำพ
- กำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
- สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
- สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์และวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว
 ผู้ เสนอโครงกำรต้ อ งระบุ สำขำที่ ต้ องกำรน ำเสนอสำขำใดสำขำหนึ่ งเท่ ำนั้ น ยกเว้ นกรณี ที่
โครงกำรวิจั ย เป็ น สหสำขำวิช ำ (Multidisciplinary) ขอให้ ร ะบุ ส ำขำหลั ก ที่ เกี่ ยวข้ อ งเพี ย ง 2 สำขำเท่ ำ นั้ น เช่ น
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยำศำสตร์สุขภำพ เป็นต้น
 สถำบันที่ รับผิดชอบกำรนำเสนอโครงกำร (Requesting institution) ต้อ งหำสถำบันแกน
ฝ่ำยฝรั่งเศสที่มีควำมสนใจร่วมกันเข้ำร่วมในกำรนำเสนอโครงกำรด้วยและแต่ละฝ่ำยจะต้องกำหนด “ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร (Principal investigator/Head of the project)” เป็นผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำร โดยผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจะต้องมีสถำนภำพเป็นอำจำรย์หรือนักวิจัยชำวไทยในสถำบันอุดมศึกษำไทยเท่ำนั้น
ทั้ งนี้ สถำบันแกนฝ่ำยไทยและฝ่ำยฝรั่งเศสต้อ งร่วมมื อ สถำบันอุ ดมศึ ก ษำเครือ ข่ ำย/ศู น ย์
กำรวิจัย/ภำคเอกชน ฝ่ำยละอย่ำงน้อยหนึ่งสถำบัน/หน่วยร่วมเป็นหุ้นส่วน (Partners) ในกำรทำวิจัยด้วย เนื่องจำก
หลักกำรสำคัญประกำรหนึ่งของโครงกำรวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศสคือกำรสนับสนุนกำรทำวิจัยในลักษณะเครือข่ำยเพื่อ
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยและฝรั่งเศส สถำบันเครือข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถรวมถึง
สถำบันหรือองค์กรด้ำนกำรวิจัยหรือบริษัทเอกชนด้วย
***ข้อพึงระวัง***
ผู้เสนอโครงกำรทั้งฝ่ำยไทยและฝ่ำยฝรั่งเศสจะต้องยื่นข้อเสนอโครงกำรไปยังหน่วยงำนรับข้อเสนอโครงกำรของแต่ละฝ่ำย
โดยฝ่ำยไทยนำเสนอเป็นภำษำอังกฤษตำมแบบฟอร์มจำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนำ 5 ชุด) ทำงไปรษณีย์
ไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำ และฝ่ำยฝรั่งเศสนำเสนอเป็นภำษำฝรั่งเศสผ่ำนทำงเว็บไซต์ ไปยัง
กระทรวงกำรศึกษำ อุดมศึกษำ และกำรวิจัยแห่งชำติของฝรั่งเศส ทั้งนี้ หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งนำเสนอเพียงฝ่ำยเดียว
โดยที่สถำบันแกนอีกฝ่ำยไม่นำเสนอร่วมด้วย โครงกำรนั้นจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
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ดังนั้น ก่ อนกรอกข้อ มู ลในแบบฟอร์ม เสนอโครงกำร ผู้ประสงค์ จะเสนอโครงกำรควรประสำนงำนกั บสถำบั นที่
ประสงค์จะดำเนินงำนร่วมกันให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกันก่อนแล้วจึงร่วมพัฒนำโครงกำร
 วัตถุประสงค์โครงกำรต้องมีควำมชัดเจนว่ำเป็นกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และสนับสนุน/พัฒนำ/ฝึกอบรมกำรทำวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส
 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร กำหนดไว้ 2 ปี คือระหว่ำงปี พ.ศ. 2561-2562
 กิจกรรมของโครงกำรต้องเน้นกำรทำวิจัยร่วมและอบรมกำรทำวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ (นักวิจัย
ระดับปริญญำโท เอกและหลังปริญญำเอก) โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรวิจัยตำมสำขำที่กำหนดใน Call for Proposals
พัฒ นำศัก ยภำพในกำรทำวิจัยและกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยี/องค์ค วำมรู้ระหว่ำงกัน กิจกรรมที่ ดำเนินกำร ได้แ ก่
กำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอำวุโส กำรฝึกอบรมในห้องปฏิบัติกำร กำรจัดประชุม/สัมมนำ/ประชุม
เชิงปฏิบัติกำร/กำรพบปะเพื่ อแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร/กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์/นักวิจัยระหว่ำงกัน กำรจัด
อบรม/บรรยำย
 กำหนดเวลำและแผนดำเนินกำร ให้จัดทำเป็น Gantt chart แสดงกิจกรรมที่จะดำเนิ นกำร
ของแต่ละปีให้ชัดเจน
 สำหรับงบประมำณโครงกำร ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรของทั้ง 2 ฝ่ำยจะต้องแจกแจง
ค่ ำใช้จ่ำยของแต่ ละปีที่ดำเนิ นกิ จกรรมให้ใกล้เคี ยงกั บควำมเป็นจริงที่ สุดลงในตำรำงค่ ำใช้ จ่ำยซึ่ งประกอบด้วย
“แบ บฟ อร์ ม 03-Annex B” (Project budget), Living allowance in Thailand and in France, Partners
contribution, Global budget โดยกรอกให้ครบทุกตำรำงดังนี้
Annex B (Project budget) ในส่วนของ
- ค่ำเดินทำงระหว่ำงประเทศที่ ให้กับอำจำรย์/นักวิจัยฝ่ำยไทยให้ใช้อัตรำ 50,000 บาท
ในกำรคูณกับจำนวนคนที่คำดกำรว่ำจะเดินทำงในปีนั้น
- ค่ำจัดฝึกอบรม/ค่ำลงทะเบียน ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยทั่วๆไป (Current expenses)
เป็นควำมรับผิดชอบของสถำบัน และควรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยใส่เป็นข้อมูลด้วย
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ขอให้กรอกข้อมูลในตำรำง Living allowance
Living allowance in Thailand and in France ใช้อัตรำตัวเลขที่ปรำกฏในตำรำงคู ณ
กับจำนวนเวลำที่ไปทำวิจัย เช่น 3 หรือ 6 เดือนและคูณกับจำนวนคนที่คำดว่ำจะเข้ำร่วมโครงกำรในปีนั้นๆ
Partners contribution คือ สรุปงบประมำณทั้งหมดที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละปี ได้แก่ งบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศฝรั่งเศส (MAE) จำนวน
เงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (OHEC) จำนวนเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำก
สถำบันอุดมศึกษำฝ่ำยไทยและฝ่ำยฝรั่งเศส และจำกแหล่งอื่นๆ เช่น หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัย ซึ่งต้องแจกแจงรำยชื่อ
ไว้ใน Precise ด้วย
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Global budget คือ บทสรุปจำนวนเงินค่ำเดินทำง ค่ำจัดฝึกอบรม/ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยทั่วๆ ไปซึ่งเป็นผลจำกกำรคำนวณตำม “แบบฟอร์ม 03-Annex B”
ทั้งนี้ ผลสรุปค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ำยไทย
และฝ่ำยฝรั่งเศสควรปรำกฏอยู่ในข้อ 10 ด้วยและข้อมูลต้องตรงกับตำรำงค่ำใช้จ่ำยใน Partners contribution
ข้อแนะนา
งบประมำณสนับ สนุ น โครงกำรวิจัย ร่วมไทย-ฝรั่ งเศสเป็ น ลั ก ษณะ Cost-sharing/Co-finance
จำกฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ำยไทยและฝรั่งเศส ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศฝรั่งเศส สถำบันอุดมศึกษำของ
ฝรั่งเศส สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำของไทย และสถำบันอุดมศึกษำของไทย และมีอัตรำที่กำหนดไว้
แน่นอน ดังนี้
1. กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย
(ต่อไปนี้ขอเรียก “สถำนเอกอัครรำชทู ตฯ”) สนับสนุนงบประมำณค่ ำเดินทำงระหว่ำงประเทศของอำจำรย์และ
นั ก วิจั ยชำวฝรั่ งเศสเพื่ อ เดิ น ทำงมำประเทศไทยรวมทั้ ง ค่ ำเดิ น ทำงในประเทศฝรั่ ง เศสและในประเทศไทยด้ว ย
หำกจำเป็น
กระทรวงกำรต่ ำงประเทศฝรั่งเศสโดยสถำนเอกอั ครรำชทู ตฯ สนั บสนุนค่ ำเบี้ ยเลี้ยงรวมถึ ง
ค่ำที่พัก (Living allowance) ของอำจำรย์และนักวิจัยไทยระหว่ำงปฏิบัติงำนอยู่ที่มหำวิทยำลัยในฝรั่งเศสในอัตรำดังนี้
1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงสำหรับกำรไปทำวิจัยระยะสั้น (Short visit) ไม่เกิน 10 วันคือ 110 ยูโรต่อวัน
1.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงสำหรับกำรไปทำวิจัยระยะยำว (Long stay) 10 วันขึ้นไปคือ 45 ยูโรต่อวัน
1.3 ค่ำประกันสุขภำพ
2. สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะจัดอบรมภำษำฝรั่งเศสแบบเข้มข้น เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่
8.30-12.30 น. สำหรับผู้รับทุนก่อนเดินทำงไปสำธำรณรัฐฝรั่งเศสทุกปี โดยจัดที่ Alliance Française de Bangkok
(สมำคมฝรั่งเศสกรุงเทพ) โดยยกเว้นค่ำลงทะเบียน ทั้งนี้ คอร์สเรียนดังกล่ำวจะเปิดปีละหนึ่งครั้งเท่ำนั้นในช่วงต้นเดือน
พฤษภำคม – สิ้นเดือนมิถุนำยน หำกผู้ได้รับทุนนี้มีควำมประสงค์เรียนภำษำ โปรดแจ้งให้สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำ
เนื่องจำก สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะยกเว้นเฉพำะค่ำลงทะเบียนกำรจัดอบรมภำษำฝรั่งเศส
ให้ผู้ได้รับทุนเท่ำนั้น ดังนั้น หำกผู้ได้รับ ทุนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำของไทยในภูมิภำค สถำบันอุดมศึกษำจะต้อง
รับผิดชอบค่ำเดินทำงและค่ำที่พักของผู้มำเข้ำร่วมอบรมภำษำที่ Alliance Française de Bangkok (สมำคมฝรั่งเศส
กรุงเทพ)
3. สถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัยของฝรั่งเศสสนับสนุนงบประมำณดังนี้
3.1 ค่ำลงทะเบียน (Registration/Tuition fees/Supervising of research training)
3.2 ค่ำ Bench fee
3.3 ค่ำเรียนภำษำที่ประเทศฝรั่งเศส หำกจำเป็น
3.4 ค่ำจัดทำเอกสำรของอำจำรย์/นักวิจัยไทยระหว่ำงปฏิบัติงำนอยู่ที่มหำวิทยำลัยในฝรั่งเศส
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4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่ำเดินทำงระหว่ำงประเทศของอำจำรย์/
นักวิจัยจำกสถำบันอุดมศึกษำไทยไปทำวิจัยที่ฝรั่งเศส (รวมถึงค่ำเดินทำงภำยในประเทศไทยและฝรั่งเศสหำกจำเป็น)
ภำยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บำท/ปีในแต่ละโครงกำร โดยแบ่งเป็นค่ำเดินทำงระหว่ำงประเทศภำยในวงเงินคนละ
ไม่เกิน 50,000 บำท/ปี
ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ และในกรณีที่มีงบประมำณเหลือจำกกำรเดินทำง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหมวดรำยจ่ำยจำกค่ำเดินทำงเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรวิจัย
5. สถาบันอุดมศึกษาไทยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังนี้
5.1 ค่ำที่พักของอำจำรย์/นักวิจัยจำกฝรั่งเศส
5.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงของอำจำรย์/นักวิจัยจำกฝรั่งเศสในอัตรำ ดังนี้
5.2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงสำหรับอำจำรย์/นักวิจัยจำกฝรั่งเศสมำไทยระยะสั้น (Short stay)
ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน
- สำหรับอำจำรย์/นักวิจัยอำวุโส (Senior) อัตรำ 1,200 บำทต่อวัน
- สำหรับอำจำรย์/นักวิจัยรุ่นเยำว์ (Junior) อัตรำ 700 บำทต่อวัน
5.2.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงสำหรับอำจำรย์/นักวิจัยจำกฝรั่งเศสมำไทยระยะยำว (Long stay)
ระยะเวลำ 1-3 เดือน
- สำหรับอำจำรย์/นักวิจัยอำวุโส (Senior) อัตรำ 40,000 บำทต่อเดือน
- สำหรับอำจำรย์/นักวิจัยรุ่นเยำว์ (Junior) อัตรำ 25,000 บำทต่อเดือน
ทั้งนี้ อัตรำข้ำงต้นรวมค่ ำที่ พักแล้ว นอกจำกนี้ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถหำงบประมำณ
สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จำกหน่ วยงำนด้ ำนกำรวิ จั ยอื่ นๆ เพื่ อ ร่ วมให้ ก ำรสนั บ สนุ นโครงกำรวิ จั ยร่ วมไทย-ฝรั่ งเศสได้
หำกพิจำรณำเห็นว่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน เช่น สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย และสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ข้อสังเกต
เนื่องจำกลักษณะกำรดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรนี้ เป็นโครงกำรวิจัยร่วมซึ่ งต้ องดำเนินกำรในลัก ษณะเครือข่ ำย
สถำบันอุดมศึกษำแกนและสถำบันอุดมศึกษำเครือข่ำยจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและมีสิทธิในค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ที่ได้ รับ กำรสนั บ สนุ นเท่ ำ ๆ กั น รวมถึ งกำรเข้ ำ ร่วมกิ จกรรมกำรวิจัย ดั งนั้ น สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำแกนและ
สถำบันอุดมศึกษำเครือข่ำยจึงควรตกลงกันให้แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนคนที่ จะเข้ำร่วมโครงกำรก่อนที่จะเข้ำร่วมดำเนิน
โครงกำรรวมทั้งต้องผูกพันงบประมำณในระดับผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำด้วย
 ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องแจกแจงผลผลิตโครงกำรให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
 ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำระดับ อธิการบดีหรือผู้มีอานาจในการปฏิ บัติราชการแทนต้อง
ลงนามใน “แบบฟอร์ม 04-หนังสือรับรองข้อเสนอโครงกำร” และ “แบบฟอร์ม 05-หนังสือยืนยันกำรสนับสนุน
งบประมำณ” และ “หนั งสื อ เสนอโครงกำรจำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำต้ น สัง กั ด ” ก่ อ นกำรน ำเสนอโครงกำรผ่ ำ น
สถำบันอุดมศึกษำไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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ข้อแนะนา
กำรลงนำมรับรองโครงกำรโดยผู้บริหำรสถำบันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดงถึงกำรผูกพันงบประมำณ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น โครงกำรจนสิ้ น สุ ด ระยะเวลำโครงกำร แม้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ำรแต่ ก ำรสนั บ สนุ น
งบประมำณโครงกำรยังคงเป็นควำมรับผิดชอบของสถำบันจนกว่ำจะสิ้นสุดเวลำดำเนินโครงกำร
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การพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลโครงการ
การพิจารณาโครงการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสำขำ
เพื่ อพิ จำรณำคัดเลือกโครงกำรที่ มี คุ ณ ภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ โดยคณะกรรมกำรจะพิ จำรณำจัดลำดั บโครงกำร
ในแต่ละสำขำเช่นเดียวกับฝ่ำยฝรั่งเศส หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรทั้ง 2 ฝ่ำยจะนำผลกำรพิจำรณำโครงกำรของแต่ละ
ฝ่ำยมำเปรียบเทียบเพื่อพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่เห็นว่ำเหมำะสมในขั้นสุดท้ำย
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละสำขำกำหนดและเห็นชอบเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรแล้ว
จะพิ จำรณำจำกควำมสอดคล้องกับสำขำที่ กำหนดใน Call for Proposals จึงพิ จำรณำจัดลำดับโครงกำรตำมเกณฑ์
ที่กำหนดโดยทั่วไป ดังนี้
1. คุณภำพทำงวิทยำศำสตร์และทำงเทคนิคของโครงกำรเป็นปัจจัยสำคัญในกำรพิจำรณำคัดเลือก
และจัดลำดับโครงกำร โครงกำรที่ดี มีแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เป็นนวัตกรรมซึ่งก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่จะได้รับกำร
สนับสนุน
2. คุณภำพของทีมนักวิจัย (ทั้งฝ่ำยไทยและฝ่ำยฝรั่งเศส)
3. โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรวิจัยที่มีผลผลิตเชิง
ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ
4. กำรทำงำนร่วมกันของทีมนักวิจัยไทยและฝรั่งเศส และควำมสำคัญของควำมร่วมมือที่ก่อให้เกิด
ผลอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกมีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยไทยและฝ่ำยฝรั่งเศส
5. กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรของนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ (นักศึกษำปริญญำโท นักศึกษำปริญญำเอก
นักวิจัยหลังปริญญำเอก) ผู้ที่จะได้รับกำรฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศ
6. โครงกำรที่มีควำมจำเป็นที่จะต้องเดินทำงไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส
7. โครงกำรที่ เสนอโดยนักวิจัยรุ่นใหม่ จะได้ รับกำรพิ จำรณำในลำดั บแรก เพื่ อเปิ ดโอกำสให้
นักวิจัยไทยและฝรั่งเศสรุ่นใหม่ได้เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรวิจัยผ่ำนกำรทำงำนร่วมกัน
ข้อสังเกต
นักวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจำกโครงกำรนี้แล้วสำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรใหม่ได้ถ้ำเป็นกำรศึกษำในหัวข้อใหม่
และโครงกำรวิจัยเดิมที่ได้รับทุนสนับสนุนสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกำสให้กับนักวิจัยรำยอื่นๆ ได้เข้ำร่วมโครงกำร
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การประกาศผลการคัดเลือก
หลังจำกคณะกรรมกำรทั้ง 2 ฝ่ำยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกำรคัดเลือกโครงกำรเพื่อให้กำรสนับสนุน
งบประมำณแล้ว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะดำเนินกำรดังนี้
1. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำจั ด ท ำประกำศให้ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำลงนำม
2. สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะเสนอชื่อโครงกำรไปยังกระทรวงกำรศึกษำ อุดมศึกษำ และกำรวิจัย
แห่งชำติของฝรั่งเศสและกระทรวงกำรต่ำงประเทศฝรั่งเศสให้ควำมเห็นชอบ
3. เมื่อทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบแล้ว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
จะประกำศผลกำรคัดเลือกภำยในเดือนมกรำคม โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะทำหนังสือแจ้งผลกำร
คั ด เลื อ กไปยั ง สถำบั น อุ ดมศึ ก ษำฝ่ำ ยไทย รวมถึ งประกำศผลบนเว็บ ไซต์ www.inter.mua.go.th และแจ้ง ทำง
ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรโดยตรง และสถำนเอกอั ค รรำชทู ต ฯ จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำฝ่ ำ ยไทยที่ โ ครงกำรได้ รั บ คั ด เลื อ กได้ ท รำบอี ก ทำงหนึ่ ง พร้ อ มประกำศลงในเว็ บ ไซต์
www.egide.asso.fr ขณะเดียวกัน กระทรวงกำรศึกษำ อุดมศึกษำ และกำรวิจัยแห่งชำติของฝรั่งเศสจะแจ้งผลกำร
คัดเลือกให้สถำบันอุดมศึกษำของฝรั่งเศสทรำบเช่นกัน
การเริ่มดาเนินโครงการ
สถำบันอุดมศึกษำที่โครงกำรได้รับคัดเลือกสนับสนุนงบประมำณสำมำรถเริ่มดำเนินโครงกำรได้ทันที
หลังกำรประกำศผลคัดเลือก
การตัดโอนงบประมาณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะโอนเงินงบประมำณ/โอนกำรเบิกเงินงบประมำณแทนกัน
ไปยั งสถำบั น อุ ดมศึ ก ษำที่ โครงกำรได้ รั บ คั ดเลือ กโดยตั ด โอนเงิ น งบประมำณของแต่ ล ะปี กำรโอนกำรเบิ ก เงิ น
งบประมำณจะด ำเนิ น กำรหรื อ ทั น ที ห ลั ง จำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำได้ รั บ งบประมำณจำก
กรมบัญชีกลำงประมำณเดือนมกรำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะมีหนังสือแจ้งอธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำที่โครงกำร
ได้ รั บ คั ด เลื อ กเพื่ อ ให้ แ จ้ ง ผู้ ป ระสำนงำนหลั ก ของโครงกำรสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณจำกฝ่ ำ ยคลั ง ของ
สถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด
ทั้งนี้ กำรใช้จ่ำยเงินต้องเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องของทำงรำชกำร โดยผู้ประสำนงำนหลักของ
โครงกำรสำมำรถสอบถำมได้จำกฝ่ำยคลังของสถำบันอุดมศึกษำ และเก็บหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยไว้ที่สถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อรอรับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรจะต้องเป็นผู้ทำกำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำก
สถำบันอุด มศึก ษำเครือข่ ำย โดยผู้เข้ ำร่วมโครงกำรจำกสถำบันอุ ดมศึ ก ษำเครือ ข่ ำยอำจสำรองจ่ำยไปก่ อนและ
ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้ภำยหลังหรือเบิกจ่ำยให้ตั้งแต่ต้นตำมแต่จะตกลงกัน
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ข้อแนะนา
กรณีใช้เงินงบประมำณไม่ทันภำยในปีงบประมำณนั้นๆ และต้องกำรกันเงินไปใช้ในปีงบประมำณถัดไป
สถำบันอุดมศึกษำแกนต้องทำหนังสือขอกันเงินแจ้งมำยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก่อนสิ้นปีงบประมำณ
และหำกเครือข่ำยร่วมทำวิจัยมำจำกภำคเอกชนหรือหน่วยงำนวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชนหรือ
หน่วยงำนวิจัยต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝรั่งเศสให้ผู้ร่วมวิจัยในสังกัดเอง งบประมำณ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำครอบคลุมเฉพำะผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำไทยเท่ำนั้น
การประเมินผลโครงการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรฝ่ำยไทยรำยปี
โดยจะจั ด ท ำเป็ น แบบฟอร์ ม ให้ ผู้ ป ระสำนงำนหลั ก ของโครงกำรกรอกเพื่ อ น ำเสนอส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และจัดสัมมนำปีเว้นปีเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมทำวิจัยฝ่ำยไทยได้มำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรวิจัย/ชี้แจง
ปัญหำอุปสรรคและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรรวมทั้งประสบกำรณ์กำรทำวิจัยระหว่ำงกัน
ดังนั้นผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรจะต้องบันทึกข้อมูลกำรดำเนินโครงกำรโดยละเอียดเพื่ อ
นำเสนอในกำรประเมินผลโครงกำร ข้อมู ลที่ ควรบันทึก ประกอบด้ วย กิจกรรมที่ ดำเนินกำร จำนวนและรำยชื่อ
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนกัน จำนวนงบประมำณที่ใช้ไปในแต่ละปี ชื่อวำรสำรทำงวิชำกำรและชื่อ
บทควำมรวมทั้งวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์ หัวข้อ/เวลำ/จำนวนครั้งที่จัดประชุม/สัมมนำ/อบรม หลักสูตร/ปริญ ญำที่
พัฒนำร่วมกัน ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระสำนงำนหลั ก ของโครงกำรต้ อ งรำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำรให้ ผู้ บ ริ ห ำร
สถำบันอุดมศึกษำทรำบทุกปีเพื่อชี้แจงผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำ
และต้องรำยงำนผลเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินโครงกำรด้วย
การนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
ในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในต่ำงประเทศ ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรจะต้องของบประมำณ
สนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัดหรือแสวงหำงบประมำณจำกแหล่งทุนอื่นๆ สนับสนุน
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
กำรเดินทำงของข้ำรำชกำรไทยจะต้องใช้สำยกำรบินไทยแต่กำรซื้อบัตรโดยสำรจำกสำยกำรบินอื่น
สำมำรถกระทำได้ หำกเทียบรำคำแล้วถูกกว่ำซื้อจำกกำรบินไทย 25%
ทั้งนี้ ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรสำมำรถขอให้กำรบินไทยทำหนังสือแจ้งค่ำบัตรโดยสำรใน
เส้นทำงที่ต้องกำรบินให้ก่อน และนำรำคำไปเปรียบเทียบกับสำยกำรบินอื่น หำกรำคำบัตรโดยสำรจำกเอเย่นต์หรือ
สำยกำรบินอื่นถูกกว่ำกำรบินไทย 25% จึงสำมำรถจัดซื้อได้โดยต้องนำใบแจ้งรำคำของบริษัทกำรบินไทยจำกัดแนบ
เป็นหลักฐำนเมื่อเคลียร์ค่ำใช้จ่ำยด้วย
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การเดินทางไปฝรั่งเศส
ผู้ประสำนงำนหลักของโครงกำรจะต้องขอวีซ่ำประเภทนักวิทยำศำสตร์เพื่อไปฝรั่งเศส ซึ่งต้องมี
เอกสำร Convention d’accueil ตั ว จริ ง ของทำงแล็ ป ทำงฝ่ ำ ยฝรั่ ง เศสพร้ อ มตรำประทั บ ของหน่ ว ยงำน
Préfecture (เทียบได้กับสำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมืองของไทย) ยื่นพร้อมกับเอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอื่นๆ ด้วย
รำยละเอียดของเอกสำรในกำรขอวีซ่ำประเภทนักวิทยำศำสตร์และขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ สำมำรถดูได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัท TLSContact (https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=th)
สำหรับผู้รั บทุ นที่ ใช้ ห นั งสื อ เดิน ทางส่ วนตัว ในกำรเดิ นทำงควรติ ดต่ อ สถำนเอกอั ค รรำชทู ต ฯ
ก่อนกำรเดินทำงอย่างน้อย 1 เดือน (สำหรับหนังสือเดินทางราชการ ควรติดต่อสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ก่อนกำรเดินทำง
อย่างน้อย 10 วัน) เพื่อที่ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะได้จัดทำหนังสือยกเว้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้ โดยจะต้อ งส่ง
สำเนำหน้ำหนังสือ เดิน ทำงและหนั งสือ เชิ ญ จำกแล็ป ที่ ฝรั่งเศสให้ท ำงสถำนเอกอัค รรำชทู ต ฯ เพื่ อ ประกอบกำร
ดำเนินงำนด้วย
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