แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย – จีน
ภายใต้ข้อเสนอการวิจัยไทย - จีน แผนพลังงานทดแทน ประจาปี ๒๕๖1
ของ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
National Natural Science Foundation of China (NSFC)
 ชื่อแผนงาน/โครงการวิจัย
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
 หัวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย (ฝ่ายไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สังกัดหน่วยงาน
มีโครงการย่อย จานวน
โครงการ (หากมี)
 หัวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย (ฝ่ายจีน)
สังกัดหน่วยงาน
 ระยะเวลาการทาวิจัยตลอดแผนงาน/โครงการ
ปี
 การเสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต่างประเทศ
ปีที่ ๑ จานวน
บาท
ปีที่ ๒ จานวน
บาท
ปีที่ ๓ จานวน
บาท
นักวิจัยเสนอขอ
งบประมาณค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับต่างประเทศ*
(ไทยไปจีน / จีนมาไทย)
เฉพาะปีที่ ๑
๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาวิจัยระยะสั้นของนักวิจัยไทย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(จำนวน ๑ ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วันต่อปี)
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไปและกลับ)
- ฯลฯ
๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทาวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศไทยของนักวิจัยจีน
(จำนวน ๑ ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วันต่อปี)
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ฯลฯ
รวมเสนอขอ (บาท)
*หมำยเหตุ:
๑. โปรดศึกษำรำยละเอียดแนบท้ำย
๒. กำรเสนอของบประมำณฯ โปรดระบุรำยละเอียดและแจกแจงเป็นตัวคูณอย่ำงชัดเจน
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ส่วนที่ ๑ แผนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
(โปรดแจกแจงเป็นรายปี)
๑. การเดินทางไปทาวิจัยระยะสั้นของนักวิจัยไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑.๑ องค์ประกอบคณะเดินทาง ระบุรำยละเอียดผู้เดินทำง เช่น ชื่อ-สกุล, สังกัด,ข้อมูลกำรติดต่อ, จำนวน
ผู้เดินทำง (สนับสนุนเฉพำะหัวหน้ำโครงกำร/ผูร้ ่วมวิจัย/นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
๑.๒ หน่วยงานเยือนและกาหนดการเดินทาง ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และหน่วยงำนที่
เดินทำงเยือน (จำนวน ๑ ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วันต่อปี)
๑.๓ งบประมาณการเดินทาง ระบุสถำนทีเ่ ริ่มต้น – สถำนที่ปลำยทำง, ชั้นที่นั่ง, จำนวนผู้เดินทำง, รำคำ
บัตรโดยสำรต่อคน (สนับสนุนเฉพำะค่ำโดยสำรเครื่องบิน และไม่เกิน ๑๐% ของงบวิจัย โดยไม่รวม
ค่ำตอบแทน ค่ำครุภัณฑ์และค่ำธรรมเนียมสถำบัน)
๑.๔ เป้าหมายการแลกเปลี่ยน (ตัวชี้วัด) ระบุองค์ควำมรู้/เทคโนโลยี/ควำมก้ำวหน้ำ/หรือผลงำนวิจัยจำก
กำรแลกเปลี่ยนกำรทำวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ได้
๑.๕ ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒. การเดินทางมาทาวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศไทยของนักวิจัยจีน
๒.๑ ข้อมูลนักวิจัยต่างประเทศที่เดินทางมาทาวิจัยในประเทศไทย ระบุรำยละเอียดนักวิจัยต่ำงประเทศ
เช่น ชื่อ-สกุล, สังกัด, ข้อมูลกำรติดต่อ, จำนวนนักวิจัย
๒.๒ ระยะเวลาการทาวิจัยในประเทศไทย ระบุสถำนทีท่ ำวิจัยและ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม่ ต้นและสิ้นสุด
(จำนวน ๑ ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วันต่อปี)
๒.๓ งบประมาณการรับรองนักวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ ค่ำใช้สอยต่ำงๆ (ค่ำที่พัก, ค่ำเบี้ยเลี้ยง, ค่ำพำหนะ
ในประเทศ ฯลฯ) ให้จ่ำยตำมควำมจำเป็นเหมำะสม และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
๒.๔ เป้าหมายการแลกเปลี่ยน (ตัวชี้วัด) ระบุองค์ควำมรู้/เทคโนโลยี/ควำมก้ำวหน้ำ/หรือผลงำนวิจัยจำก
กำรแลกเปลี่ยนกำรทำวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ได้
๒.๕ ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ส่วนที่ ๒ แผนการดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทย – จีน
ระบุรายละเอียดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศภายใต้ข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
รวมทั้งระยะเวลาของแผนการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นรายปี
เดือน
แผนการดาเนินการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
ปีที่ ๑

แผนการดาเนินการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

๑

๒

๓

๔

๕

เดือน
๖ ๗

๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๕

เดือน
๖ ๗

๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

ปีที่ ๒

แผนการดาเนินการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

๑

๒

๓

๔

ปีที่ ๓
หมำยเหตุ: โปรดระบุรำยละเอียดกิจกรรม และใส่

เพื่อระบุช่วงระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำว

ส่วนที่ ๓ ลงลายมือชื่อผู้อานวยการแผนงาน/โครงการวิจัย
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

ส่วนที่ ๔ ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา (ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือผู้ได้รบั มอบอำนำจ)
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.
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รายละเอียดแนบท้าย
๑. การเสนอของบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต่างประเทศ
รายการ
อัตรา
หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)
งบประมาณค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับต่างประเทศ
ได้แก่
๑) ค่าที่พัก
ให้เป็นไปตามระเบียบ ใช้จ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสม
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง
กระทรวงการคลัง
(ไม่เกิน ๑๐% ของวงเงินงบประมาณโครงการฯ
๓) ค่าพาหนะ
ไม่รวมค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์และค่าธรรมเนียม
สถาบัน) โดยกาหนดอัตรา ดังนี้
- ค่าที่พัก (คืนละ ๑,๒๐๐ บาท/คน)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (วันละ ๑,๐๐๐ บาท/คน)
หมายเหตุ: รวมแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ปี ๒๕๖1

