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10.30 - 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “ความสําคัญของการติดตามและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการเบิกจ่ายตามงวดเงิน ”
การสัมมนา เรื่ อง “ยกระดับนวัตกรรมงานวิจยั ด้ วยกระบวนการให้ ทุน วช
วช..”
วันศุกร์ ท่ ี 9 กันยายน 2554
2554ณ
ณ โรงแรม มิราาเคิ
เคิล แก
แกรนด์
รนด์ คอน
คอนเวนชั
เวนชั่น กรุ งเทพมหานคร

ความสําคัญของการติดตา และประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายตามงวดเงิน

ผู้ดาํ เนินรายการ รศ
รศ..ดร
ดร..นัยพินิจ คชภักดี
ผู้ร่วมเสวนา
1. ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (ด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ) รศ
รศ..ดร
ดร..สุรพจน์
รพจน์ วงศ์ ใหญ่
2. ผ้ผูตรวจสอบทางวิ
รวจสอบทางวชาการ
ชาการ (ด้ดานการศกษา
ดานการศกษา)
านการศึกษา)
ษา) ศ. (พเศษ
((พิ
พิ
พเศษ)
เศษ)
ศษ) กาญจนา เงารงษ
เงารัรงษ
เงา
รั งษี
3. ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (ด้ านเกษตรศาสตร์ ) ศ.ดร
ดร..พีระศักดิ์ ศรี นิเวศน์

ผู้ดาํ เนินการรายการ
ดร.. นัยพินิจ คชภักดี
ดร

รงวัวัฒนโภคิ
นโภคิน
4. ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (ด้ านปศุสัตว์ ) สพ
สพ..ญ.ดร
ดร..สุดารั ตน์ ดํารง

Naiphinich Kotchabhakdi PhD
โครงการวิจัยและพัฒนา
นาศาลายาส
ศาลายาสเต็
เต็มเซลล์ ศูนย์ วิจยั ประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
Email: scnkc@mahidol.ac.th and naiphinich@gmail.com
Web: http://www.neuroscience.mahidol.ac.th and www.salaya
www.salaya‐‐stem
stem‐‐cell.inf

5. ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (ด้ านการจัดการทรั พยากรนํา้ ) นางสาวลัดดาวัลย์ คําภา

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
วิจัย และ พัฒนา

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖.๑ เร่ งพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นสังคมที่อยู่บนพืน้ ฐานขององค์
ความรู้
๖.๒ เร่ งสร้ างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู วิทยาศาสตร์
ให้ เพียงพอต่ อความต้ องการของประเทศ
๖.๓ สนัับสนุนและส่่ งเสริิมใให้้ เกิดิ การลงทุนและความร่่ วมมืือ
ระหว่ างภาครั ฐและเอกชน
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้ เกิดประสิทธิภาพสูง
๖.๕ ส่ งเสริมการใช้ ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ

องค์ ความรู้

การลงทุน

นวัตกรรม

ความต้ องการ
และ ปั ญหา

อุสาหกรรม และ การแก้ ปัญหา
ขบวนการผลิต และ การเปลี่ยนแปลง
การตลาด และ การประชาสัมพันธ์
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และ สังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความสุข ของประชากร

10.. งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงานหลัก 3 ปี (จํานวน ...................... บาท
10
บาท))
รายการค่ าใช้ จ่าย

จํานวนเงินในแต่ ละปี
25544
255

25555
255

255
25566

รวมตลอด 3 ปี

Budgeting Framework

1. หมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจยั
(แสดงเป็ นรายบุคคล
คล))
1.1 ชื่อ
1.2 ชื่อ
2. หมวดค่าจ้ าง
2.1 ชื่อ
2.2 ชื่อ
3. หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี (แสดงรายละเอียด ประมาณการ
ในแต่ ละรายการ)
ะรายการ)

GFMIS

8. อืน่ ๆ
งบประมาณรวม

เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์
(Strategic Target)

การกําหนดทางเลือก
ในการผลิ ตและการใช้ทรัพยากร
( Intervention Logic)
g )

Manager
Flexibility & Accountability

ผลผลิ ต
(Output)

5. หมวดค่าเดินทางต่ างประเทศ (ประมาณการค่าใช้ จ่าย
และให้รายละเอียดการเดินทางแต่ ละช่ วงเวลา)
งเวลา)
7. หมวดครุ ภัณฑ์ อนื่ ๆ

National/Government Strategy

Government
Strategic Direction

4. หมวดค่าใช้ จ่าย (เช่ น ค่าวิเคราะห์ ตวั อย่ าง,ง, ค่าเดินทาง
านในประเทศ,, ค่าจัดประชุมหารือ และอืน่ ๆๆ))
เพือ่ ปฏิบัติงานในประเทศ

6. หมวดค่าบริหารโครงการ

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ /รัฐบาล

กระบวนการ
จัดทําผลผลิ ต

(Delivery Process)

ทรัพยากร
(Resources
)

AMIS

เป้ าหมาย
การให้บริ การ
(PSA/SDA)

BIS
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
( Intervention Logic)

โครงสร้าง
ระบบงบประมาณใหม่

NK‐‐2010
NK

ตัวชี้วดั
Major
Key Success
Factors
Key Success
Factors

Key
Performance
Indicators

Output
Performance
(QQTC)

Ev MIS

Evaluation
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Chapter 5: BUDGET

If you can’t measure, you can’t managed
p
 If yyou can’t measure,, yyou can’t improved
 What gets measure, gets done

กําหนดทุนให้ เหมาะกับโครงการ
ระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน
อุุปกรณ์ และบุุคลากรควรจะมีอยูู่ในแผน
Don’t “pad” the budget
แสดงให้ เห็นความสํ าคัญในสิ่ งทีเ่ ราจะขอ
ตรวจสอบตัวเลข

•
•
•
•
•
•

กระบวนการจัดการงบประมาณแบบ SPBB

องค์ประกอบที่สาํ คัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์

มุ่งเน้ นผลสําเร็จของงานตาม
ผลผลิ ต ผลลัพธ์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
เป้าหมายการให้บริการระดับ
กระทรวง
ผลผลิติ และตวชี
ั ว้ี ดั
ระบบการติ ดตามและ
ประเมิ นผลความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์
(Monitoring and
Evaluation)

นโยบายรัฐบาล

การประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้ าระยะปานกลาง
(MTEF) (แผนบริหารราชการ
แผ่นดินและแผนปฏิบตั ริ าชการ)

ผลลัพธสุดทาย

ยุทธศาสตรประเทศ
แผนงบประมาณ

การเพิ่ มขอบเขตความ
ครอบคลุมของงบประมาณ

ยุทธศาสตรกระทรวง

ผลลัพธ

กลยุทธหนวยงาน

ผลลัพธเบื้องตน
ผลผลิตที่เกิด

เน้นให้กระทรวงมีอาํ นาจในการ
บริหารจัดการงบประมาณเพือ่ ให้
บรรลุผลสําเร็จมากกว่าเน้น
กฎระเบียบ

FINAL
OUTPUT

กิจกรรมนําสงผลผลิต

ACTIVITY

เงินงบประมาณ

INPUT

ความเชื่อมโยง

นโยบายรัฐบาล

แผนบริ หารราชการ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ประเทศ
เป้ าหมายยุทธศาสตร์

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
และ MTEF

ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง

แผนปฏิบตั ิราชการ 1 ปี
งบประมาณประจําปี

กลยุทธ์หน่วยงาน
เป้ าหมายการให้บริ การหน่วยงาน

แผนการปฏิบตั ิงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

CASCADING

BUDGETING

ULTIMATE
GOALS

OUTCOMES

1

เป้ าหมายยุทธศาสตร์
รัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
Government National Strategy Strategic Delivery Target

3 ส่วนราชการ
Agencies

การให้บริ การ

แผนการให้บริ การ

Baseline Workplan / Project

ACTIVITIES

กิจกรรมนําส่ ง
เงินงบประมาณ

INPUT

จัดสรรงบประมาณ

ผลที่ได้

ต้นทุนทางตรง
Direct cost

กิ จกรรมหลัก
Activities

ตัวชี้วดั
Indicators
ตัวชี้วดั
Indicators

เป้ าหมายการให้บริ การ

ตัวชี้วดั
Indicators

(กลยุทธ์หน่ วยงาน) ระดับหน่ วยงาน Service Delivery
Service Delivery (Action Plan) Target (Agencies level)

โครงการใหม่
New Initiatives

ผลผลิต / โครงการ

ติดตามผลการ
ใช้ งบประมาณ

เป้ าหมายการให้บริ การ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
กระทรวง
2 Ministries
Service Delivery
Ministry Strategy (สาธารณะ)
Target (Ministries level)
SDA

งาน/โครงการ

OUTPUTS

ติดตามผล และ
ประเมินผล
ผลสํ าเร็จ
ระดับผลผลิต
และกิจกรรม

โครงการเป้ าหมายและความรับผิ ดชอบของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์
PSA

แผนงบประมาณ

ระดับ

OUTCOME

OUTPUT
DILIVERY

ผลผลิต / โครงการ

• การแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในแต่ละระดับ
• มีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการ
ดําเนินงานทีโ่ ปร่งใส และตรวจสอบได้ (ขัน้ ตอนชัดเจน
โปร่งใส-ประโยชน์-ประหยัด)

ความเชื่อมโยงและเส้ นทางการแปลงยุทธศาสตร์ เพือ่ การจัดสรรงบประมาณ
สู่ ผลผลิตภายใต้ แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ประเมินผล

ผลลัพธ์

การมอบอํานาจการบริ หาร
จัดการงบประมาณ
เน้ นหลักการธรรมาภิ บาล
(Good Governance)

ULTIMATE
GOAL

ผลผลิ ต
Outputs

ศูนย์ต้นทุน
Cost Center
ต้นทุนทางอ้อม
Indirect cost

ปริ มาณ
Quantity

คุณภาพ
Quality

ตัวชี้วดั
Indicators

เวลา
Timeliness

ต้นทุน
Costing

กระบวนการ ติ ดตาม
และประเมิ นผล

Monitoring & Evaluation
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กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ส่มู ิ ติหน่ วยงาน/ มิ ติการจัดทํางบประมาณระดับจังหวัด/ มิ ติยุทธศาสตร์เฉพาะ (ใหม่)
ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ

1
National Strategic Planning
Ar2
เป้ าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์

นโยบายที่
แถลงต่อรัฐสภา

Ag2
ยุทธศาสตร์เฉพาะ

มิ ติ Fn2
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวง
เฉพาะ
สถานภาพกระทรวง

บริ บทที่เกี่ยวข้อง

ั
ปญหาสํ
าคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การบรณาการ
การบู
รณาการ

Ag3 แผนการดําเนิ นงาน
เชิ งยุทธศาสตร์เฉพาะ
คณะกรรมการ

นโยบายทเกยวของ
นโยบายที
เ่ กีย่ วข้อง
ผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ (PSA และ SDA)
ั ยทีม่ ผี ลกระทบ
ปจจั

Fn3

มิ ติพนื้ ที่
มิ ติ
หน่ วยงาน

แผนการดําเนิ นงานเชิ งยุทธศาสตร์กระทรวง

ระดับกรม

ภาคชุมชน/ ประชาชน/เอกชน

ระดับภูมภิ าค

ทีต่ งั ้
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคเอกชน
ประชาชน

Ar3
แผนการดําเนิ นงานเชิ งยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
จังหวัด

ระดับกระทรวง หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

คณะอนุกรรมการ

หน่วยงาน

ยุทธศาสต
ร์
กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด
จังหวัด
ศักยภาพของพื้นที่

แข่งขัน ยั ่งยืน
สังคม มั ่นคง
บริหาร ...

ภาคชุมชน/ประชาชน
เอกชน

หน่วยงาน
ท้องถิน่

ระดับพืน้ ที่

ท้องถิน่

ระบบงบประมาณ

ตัวชีว
้ ด
ั

INDICATORS

การกําหนด การตรวจวัดความสําเร็จ
ของผลผลิต ผลลัพธ
มี คา / เกณฑวด
ั (Benchmark) และหนวยวัด
ชัดเจนที่ใชได ในเวลาทีเ่ หมาะสม
สามารถวัด ปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจา ย เพือ
่
การประเมินผล

Client (ลูกค้า)
Product
ผู้ประกอบการ

เป้าหมายเชิ งยุทธ์ศาสตร์ระดับชาติ

4

ส่ วนราชการ
(Functional)

นโยบาย/ยุท ธศาสตร์ เฉพาะ
(Agenda)

การบูร ณาการหลายมิ ติ
(Function/Agenda/Area)
ภาร กิจท ี่มีล ําดับ
ระด บ
ั ความสํ
ความสํา คัญสูา
งสุคั
ด ญสูงสุด

ท้องถิ่น

กลุ่มจังหวั ด/จังหวัด
(Area)

ตัวชีว
้ ัดผลสําเร็จ

Key Performance Indicators

• รู้ ว่ากําลังทําอะไร ?
• รู้ ว่าต้ องใช้ อะไรบ้ าง ?

ปริมาณ

Quantity

คณภาพ
คุ
ณภาพ

Quality

เวลา/สถานที่

Timeliness/Place

ตนทุน(คาใชจา ย)

Cost (Price)

• มี Track record ทีด่ ี ?

ความจําเป็ น สํ าหรับ Proposal
การประเมิน

คําถามทีแ่ หล่ งทุนมักถามผู้ขอทุน

งบประมาณ
Evaluation

ข้ อชี้แจง แนะนํา

• มีความเป็ นไปได้ แค่ ไหนที่จะทําให้ สํสําเร็จ ?
• งบประมาณ และแผนการเบิกใช้ จ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ?
• จะประเมิน และติดตามความก้ าวหน้ าได้ อย่ างไร ?

1. ข้อมูลโครงการ
1.1 ข้อมูลโครงการ.........................................................................................
โครงการ.........................................................................................
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย
ไทย)..................................................................................
)..................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................
กฤษ).............................................................
1.2 ระยะเวลาของ
ระยะเวลาของโครงการ
โครงการ ......... ปี
1.3 งบประมาณรวม
งบประมาณรวม..............................
..............................บาท
บาท
2. คณะผูว้ จิ ยั
2.1 หัวหน้าโครงการ
2.2 คณะผูร้ ่วมวิจยั
3. บทสรุปผูบ้ ริหาร (Executive Summary )
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ผลงานเด่นที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการ
7. ผลงานที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการในแต่ละปี
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ผลงานทีค่ าดว่ าจะได้ รับ

ดัชนีชี้วดั ความสํ าเร็จ
(ระบุรายละเอียดของ
ผลลัพธ์ )

จํานวนนับ
25544
255

255
25555

255
25566

รวม

1. ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังนี้
1.1 ระดับอุตสาหกรรม
1.2 ระดับภาคสนาม
1.3 ระดับห้ องปฏิบัติการ

6. การพัฒนากําลังคนเป้าหมายการผลิต
นักศึกษาจากโครงการวิจัย
 นศ
นศ..ระดั
ระดบปรญญาโท
บปริญญาโท
 นศ
นศ..ระดับปริญญาเอก
 นักวิจัยหลังปริญญาเอก
7. การใช้ ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์ เชิงสาธารณะ
7.1 การถ่ ายทอดเทคโนโลยี
7.2 การฝึ กอบรม
7.3 การจัดสั มมนา

2. ต้ นแบบเทคโนโลยี โดยระบุ ดังนี้
2.1 ระดับอุตสาหกรรม
2.2 ระดบภาคสนาม
ระดับภาคสนาม
2.3 ระดับห้ องปฏิบัติการ
3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี้
2.1 ระดับอุตสาหกรรม
2.2 ระดับภาคสนาม
2.3 ระดับห้ องปฏิบัติการ
4. บทความทางวิชาการ
 จํานวนบทความ/
นวนบทความ/วารสารระดับ
นานาชาติ
เฉพาะที่ตีพมิ พ์ในฐานข้ อมูลสากล

8. รายละเอียดแผนงานและวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่จะดําเนินการใน 3 ปี
9. รายละเอียดโครงการวิจยั ที่จะดําเนินการภายใต้ แผนงานหลัก (3 ปี )
โครงการย่ อยที่ 1
25544
255
แผนงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1.

1.1
1.2
1.3

2.

1.1
1.2
1.3

3.

1.1
1.2
1.3

5. สิ ทธิบัตร/
ร/อนุสิทธิบัตร/
ร/ลิขสิ ทธิ์/
เครื่องหมายการค้ า (โปรดระบุ)
5.1
5.2
5.3

เดือน
1- 6

เดือน
7-12

255
25555
เดือน
1- 6

เดือน
7-12

255
25566
เดือน
1- 6

เดือน
7-12

นักวิจัยที่
รับผิดชอบ

สิ่ งที่ควรจะมีในแบบรับสมัครข้ อเสนอ (RFP)
เกณฑ์ สําหรับผู้สมัคร
ต้ องการผู้ร่วมงานหรือไม่
วันสิ้นสุ ดของการเสนอทุน
ระยะเวลาของโครงการ
อะไรคือเกณฑ์ เลือกพิจารณาก่ อน
รายล เอียดงบปร มาณ
รายละเอยดงบประมาณ
– ขอบข่ ายของทุน
– มีข้อเรียกร้ องที่เหมาะสมกับทุน
– โครงการนําร่ องเพือ่ กําหนดงบประมาณ
• เค้ าโครงของข้ อเสนอ
• เกณฑ์ การประเมินข้ อเสนอ

•
•
•
•
•
•

The grant application story
ความต้ องการ

Need

Objectives
Plan

วัตถุประสงค์
การวางแผน

Evaluation
Budget

การประเมิน
งบประมาณ

4

13/09/54

Chapter 1: NEEDS
• มีการกําหนดความต้ องการเรียงลําดับก่อนหลังอย่ างชัดเจน
• ใช้ ข้อมูลประกอบเท่ าที่จําป็ น หรือเป็ นไปได้
• โยงใหเหนวาองคกรของคุ
โยงให้ เห็นว่ าองค์กรของคณเข้
ณเขามามบทบาทตอความตองการน
ามามีบทบาทต่ อความต้ องการนี้
– ทําไมองค์ กรของคุณจําต้ องมาเกีย่ วข้ อง ?
– องค์ กรคุณให้ ความใส่ ใจมากน้ องเพียงไร ?

Chapter 3: PLAN

Chapter 2: OBJECTIVES
• วัตถุประสงค์ ควรเป็ นวัตถุประสงค์ ที่เฉพาะเจาะจงต่ อความต้ องการ หรือ
แก้ ปัญหาที่เฉพาะอย่ างได้
• โดยทั่วไปควรมีไม่ เกิน 3-4 วัตถุประสงค์
• วัวตถุ
ตถประสงค์
ประสงคควรม
ควรมี 3 P
– Performance
– Process
– Product

มีการกําหนดระยะเวลา

• แผน หรือ โปรแกรม มีความต่ อเนื่องในแต่ ละวัตถุประสงค์
• สามารถตอบคําถามดังนีไ้ ด้
– What
– Who
– How
– When
• ใส่ รายละเอียดเท่ าที่ทําได้

รูปแบบ

Chapter 4: EVALUATION
•
•
•
•
•
•

อาจจะเป็ นส่ วนสํ าคัญทีส่ ุ ด
ประเมินวัตถุประสงค์ และแผน
ระบผ้ผูประเมิ
ระบุ
ระเมนโครงการ
นโครงการ
ข้ อมูลจําเพาะนีจ้ ะเก็บ
มีเกณฑ์ การพิจารณาว่ าจะนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ อย่ างไร
เป็ นการวัดว่ าแผนสามารถสนองต่ อความต้ องการหรือไม่

• สรุ ปเป็ นตาราง
• ใช้ รูปภาพในการอธิบาย
• ใช้ สัญลักษณ์ แทนจุดทีต่ ้ องการเน้ น
• ใช้ การยกตัวอย่ างแบบเป็ นกรณีและวัตถุประสงค์
• ใช้ หัวข้ อใหญ่ หัวข้ อรองให้ เห็นภาพใหญ่ ๆ
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ส่ วนประกอบสํ าหรับ ข้ อเสนอทีด่ ี

ขั้นตอนการพิจารณา
•
•
•
•
•

สร้ างความเข้ าใจต่ อผู้พจิ ารณาและ Program Director

แบบปิ ดและแบบเปิ ด
แสดงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ทําเป็ นระบบ
เกณฑ์ ภายใน / ภายนอก
พิจารณาตามลําดับ
- ใจความของข้ อเสนอ
‐ เป็ นที่ยอมรับหรือไม่

• งานของคุณให้ ความสําคัญต่ อปัญหาอะไร
• ปัญหานีม้ ีความสําคัญอย่ างไร
• คุณจะทําอะไรเพือ่ จะแก้ ปัญหานี้
• แสดงความคิดเห็นของคุณมา
• ทําไมคุณจึงเป็ นคนที่เหมาะสมที่สุดต่ องานนี้
• คุณจะประเมินผลงานของคุณอย่ างไร ?
– เราจะรู้ ได้อย่ างไรว่ างานของคุณจะสําเร็จหรือไม่ ?
• คุณมั่นใจได้อย่ างไรว่ างานของคุณน่ าดึงดูด

Characteristics of Successful Grant
Proposals (cont.)

ข้ อเสนอทีม่ ักจะประสบความสํ าเร็จ
• เป็ นระเบียบและกะทัดรัด RFP จะบอกคุณเองว่ า
คุณสามารถใส่ อะไรลงไปได้ บ้าง
• งายตอการอาน
ง่ ายต่ อการอ่ าน ใจความสนๆแบงเปนหวขออยาง
ใจความสั้ นๆแบ่ งเป็ นหัวข้ ออย่ าง
ชัดเจน
• ถูกหลักไวยากรณ์
• รู ปแบบเป็ นที่ยอมรับ

• สมบูรณ์ แบบ มีบุราณการ
• ความเป็ นนปัปัจจุบัน
• ควรใช้
ใ ้ คาํ ทีม่ี คี วามหมายชัดเจนไม่
ไ ่ ใช่่ คาํ ศัพท์์ เฉพาะวิชาชีีพ

Elements of a Successful Research
Proposal

Characteristics of Successful Proposals
(cont.)

• หลีกเลีย่ งสรรพนามสํ าหรับบุคคลที่ 1 พยายามใช้
เป็ น active voice (“will include” rather than
“will
will be included
included”)).
• ข้ อเสนอเป็ นส่ วนหนึ่งของความสํ าเร็จ ดังนั้น
ผู้สมัครจะต้ องรู้ ว่าควรมีอะไรในข้ อเสนอบ้ าง

Clearly written
Objectives stated clearly
Presents a clear plan for carrying out research
Spells out specifically and clearly the methodology and
resources
• Specifies innovation
• States the following:
•
•
•
•

–
–
–
–

This is what I will do
This is how I will do it
This is what I have done
This is what is being done now
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10 Common Elements of a Winning
Proposal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clearly defines needs
Clearly describes what will be done
Presents the material in a logical manner
Written in positive terms
j g
Does not overuse jargon
Presents detailed budgets that match the proposed
program
7. Gives something back
8. Follows all the guidelines in the RFP
9. Professional looking
10. Not too short or long

The 10 Top Reasons a Grant Application is
Not Funded

The Top 10 Reasons a Grant Application is
Not Funded
•
•
•
•
•
•
•

The proposal was incomplete
Did not follow directions
Proposal seen as a “money grab”
Application
li i does
d
not have
h
the
h resources to
do the project
Application is not understandable
Evaluation is very poor
Project is not within the scope of the
funding agency

SMART Principle เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์
S
M
A
R
T

• งบประมาณตํา่ เกิน
• โครงงานนี
โ
ีเ้ ข้้ าไไม่่ ถงึ ความต้้ องการ
• ขนาดและขอบเขตของโครงงานไม่ สอดคล้ อง

VEERA INGKAPASTKORN

=
=
=
=
=

Sensible and Specific
Measurable
Attainable and Assignable
Reasonable and Realistic
Time Available

มุ่งผลสัมฤทธิ์

42
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