
คูม่อืสําหรบัประชาชน : โครงการการสรา้งภาคใีนการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท-เอก ระหวา่ง
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) กบัสถาบนัการศกึษา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. โครงการที ่วว. เป็นเจา้ของโครงการ หน่วยงานรว่มสามารถสง่นักศกึษาเขา้รว่มโครงการ เพือ่รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (โครงการตกลงระหวา่งหวัหนา้โครงการ ทีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม ซึง่เป็นบคุลากรของ วว. และทีป่รกึษาหลกั
จากสถาบนัการศกึษา) นักศกึษาจะไดรั้บคา่ตอบแทน ตามความเหมาะสมจาก วว. โดยทํางานเฉพาะโครงการวทิยานพินธท์ี่
รับผดิชอบเป็นหลกั 
 
2. โครงการทีส่ถาบนัการศกึษาเป็นเจา้ของโครงการ และ วว. มคีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการ การรับนักศกึษาเขา้รว่ม
โครงการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษารว่มจาก วว. และฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีเ้มือ่หวัขอ้วทิยานพินธไ์ดรั้บการ
อนุมัต ินักศกึษาสามารถใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ ของ วว. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ โดยไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ย 
 
3. โครงการทีห่น่วยงานเอกชนเป็นเจา้ของโครงการ หรอืเป็นผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ ดําเนนิงานผา่น วว. และ วว. รับ
นักศกึษาเขา้รว่มโครงการโดยม ีวว. เป็นผูรั้บผดิชอบหลกั และสามารถรับนักศกึษาเขา้รว่มโครงการโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัจากสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการจะไดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยเป็น
คา่ตอบแทนตามความ เหมาะสมและสามารถใชเ้ครือ่งมอือปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกของ วว. ไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
 
4. วว. ใหก้ารสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยคา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใชส้อยของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี และระดบั
ปรญิญาเอ ก 3 ปี เพือ่ใชใ้นการทําวจัิยคนละไมเ่กนิ 50,000 บาท ตอ่ปี 
 
5. วว. ใหค้า่ตอบแทนรายเดอืนจํานวน 7,000 บาท (ทัง้ระดบัปรญิญาโท-เอก) เฉพาะนักศกึษาทีทํ่าวจัิยที ่วว. เต็มเวลา 
 
6. วว. ใหก้ารสนับสนุนคา่นําเสนอผลงานวชิาการภายในประเทศจํานวน 1 ครัง้ตลอดการเขา้รว่มโครงการฯ เชน่ คา่ลงทะเบยีน 
คา่พาหนะและคา่ทีพั่กเพือ่เดนิทางไปนําเสนอผลงาน และคา่พมิพโ์ปสเตอร ์ฯลฯ 
 
(เอกสารแนบคูม่อืโครงการฯ) 
https://www.dropbox.com/s/ewewdlof7hm2t7u/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5_thesis_2554.pdf?dl=0 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ตดิตอ่ ดร.โศรดา  วลัภา นักวจัิยอาวโุส 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจัิย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) ตําบลคลอง
หา้ อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีโทรศพัท ์02 577 9176-
7 โทรสาร 02 577 9177/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 0 - 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
1. การรับสมัครเขา้รว่มโครงการ 
2. ประชาสมัพันธใ์ห ้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มโครงการฯ 

2 ปี สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 



ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เชน่ อาจารยท์ีป่รกึษาของ วว. และอาจารยท์ีป่รกึษาของ
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
3. ดําเนนิการรับสมัครนักศกึษาเขา้รว่มโครงการฯ โดยสง่
หลกัฐาน เชน่ ใบสมัคร ขอ้เสนอโครงการฯ แผนการทํางาน เป็น
ตน้  
 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
คณะทํางานตรวจสอบเอกสารทีย่ืน่ในการเขา้รว่มโครงการฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 
3) การพจิารณา 

1.คณะทํางานฯ ดําเนนิการสง่เอกสารใหก้บัคณะกรรมการ
ประเมนินักศกึษาเขา้รว่มโครงการ 
3.แบบฟอรม์เกณฑก์ารคดัเลอืกนักศกึษาเขา้รว่มโครงการภาคี
บณัฑติ 
2.ผลการประเมนิ ประกอบดว้ย  
- ผา่นโดยไมต่อ้งปรับขอ้เสนอโครงการ (70% ขึน้ไป)  
- ผา่นโดยมเีงือ่นไขในการปรับปรงุขอ้เสนอโครงการ (ไมต่อ้ง
พจิารณาใหม)่ (60-69%) 
- ผา่นโดยมเีงือ่นไขในการปรับปรงุขอ้เสนอโครงการ (พจิารณา
ใหม)่ (50-59%) 
- ไมผ่า่น (ตํา่กวา่ 50%) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วนั สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นําเสนอผลการประกาศให ้ผูว้า่การ   ลงนามอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 
5) - 

1. ประกาศผลการพจิารณากลบัไปยังมหาวทิยาลยั 
2. แจง้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา วว. ทราบ 
3. กําหนดวนัเขา้รว่ม 
โครงการฯ  
 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่
ประเทศไทย 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ดร.โศรดา  วลัภา นักวจัิยอาวโุส 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 35 หมู3่ 
ตําบลคลองหา้ อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีโทรศพัท ์02 577 9176-7 โทรสาร 02 577 9177))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการเขา้รว่มโครงการภาคบีณัฑติฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ใบสมัครเขา้รว่มโครงการภาคบีณัฑติฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: โครงการการสรา้งภาคใีนการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท-เอก ระหวา่งสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) กบัสถาบนัการศกึษา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ขอ้บงัคบัสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยทนุของโครงการภาคบีณัฑติ พ.ศ.2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สถาบนัการศกึษา 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: ตามขอ้ตกลงของผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 3.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 57 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 16 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] โครงการการสรา้งภาคใีนการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท-เอก ระหวา่ง
สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) กบัสถาบนัการศกึษา  23/09/2558 14:49 
 
 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


