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แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ระบชุื่อชุดโครงกำรวิจัยภำษำไทย 
              (ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อชุดโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)                                       
      โครงกำรวิจัยย่อยที่ 1  ระบุชื่อโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
     โครงกำรวิจัยย่อยที่ 2  ระบุชื่อโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)    ระบุชื่อแผนบูรณำกำรภำษำไทย 

(ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อแผนบูรณำกำรภำษำอังกฤษ 

ส่วน ก    : ลักษณะชุดโครงการวิจัย 
ชุดโครงกำรวิจัยใหม่ 
 ชุดโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง  

     ระยะเวลำ n ปี n เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี n (ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 
 ระบุชุดโครงกำรวิจัยเป็นชุดโครงกำรวิจัยใหม่ หรือเป็นชุดโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป 
 กรณีเป็นชุดโครงกำรวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ ำนวนระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัยทั้งหมด และปีงบประมำณที่
เสนอขอว่ำเป็นปีที่เท่ำใด 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยระบุ
ควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 
1 ยุทธศำสตร์             
3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
 ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 4 
ยุทธศำสตร์ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ 
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  

ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 45 ประเด็น 
โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ 
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 

ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับอุตสำหกรรมและคลัสเตอร์เป้ำหมำย ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยระบุควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 ด้ำน 
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6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ระบุควำมสอดคล้องของชุดโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าชุดโครงการวิจัย  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล 
 ต าแหน่งใน
โครงการ 

 สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาที่ท าวิจัย 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ระบุค ำ
น ำหน้ำช่ือ
นักวิจัย (เช่น 
นำย นำง 
นำงสำว
ต ำแหน่ง 
หรือ ยศได้) 

ระบุช่ือและนำมสกลุของนักวิจัย โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยต้องมีอยู่ในฐำนข้อมูลของ
ระบบ NRMS โดยสำมำรถตรวจสอบได้จำก 
http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx 
2. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง 
3. กำรเว้นวรรคระหว่ำงช่ือและนำมสกุล ให้เว้น
วรรคเพียงช่องเดียวเท่ำนั้น 
4. ไม่ควรเว้นวรรคหรือกดขึ้นบรรทัดใหม่ หลัง
นำมสกลุของนักวิจัย 

ระบุต ำแหน่งในโครงกำร 
1. เลือกต ำแหน่งใน 
โครงกำรของคณะผู้วิจัย 
โดยหัวหน้ำชุด
โครงกำรวิจัยมีได้เพียง 1 
คน เท่ำนั้น 
2. นักวิจัยหำกมีต ำแหน่ง
ในโครงกำรมำกกว่ำ 1 
ต ำแหน่ง ให้ระบุเพียง 
ต ำแหน่งเดียว คือ 
ต ำแหน่งที่สูงที่สุดใน
โครงกำร 
3. หำกเป็นกำรจัดจ้ำง 
ท ำวิจัยให้ระบุเป็น 
“ผู้รับผิดชอบโครงกำร”  
(กรณีจัดจ้ำงท ำกำรวิจัย) 

ระบุสดัส่วนกำร
มีส่วนร่วม 
1. กำรระบุ
สัดส่วนกำรมี
ส่วนร่วมของ
นักวิจัยแต่ละ
คน ต้องรวมกัน
เท่ำกับ 100 
เท่ำนั้น 
มำกกว่ำหรือ
น้อยกว่ำไม่ได ้
2. ระบุเป็น
จ ำนวนตัวเลข
อำรำบิคเท่ำนั้น 
3. ไม่ควรใส่
เครื่องหมำย
หรือพิมพ์
ข้อควำมใดๆ 
ในสัดส่วน เช่น 
ร้อยละ 50 เป็น
ต้น 

ระบุจ ำนวนช่ัวโมง
ที่ท ำกำรวิจัยใน 1 
สัปดำห์ของผู้วิจยั
ในแต่ละคน 

       
2. สาขาการวิจัยหลัก OECD     เลือกควำมสอดคล้องกับสำขำวิจัยหลัก OECD    

  สาขาการวิจัยย่อย OECD     เลือกควำมสอดคล้องกับสำขำกำรวิจัยย่อย OECD 
  ด้านการวิจัย เลือกควำมสอดคล้องกับด้ำนกำรวิจัย 

3. สาขา ISCED          เลือกควำมสอดคล้องกับสำขำ ISCED 
4. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ระบุค ำส ำคัญภำษำไทย 
       ค าส าคัญ (EN) ระบุค ำส ำคัญภำษำอังกฤษ 
 หมำยเหตุ : กำรระบุค ำส ำคัญให้ใช้ “,” คั่นระหว่ำงค ำส ำคัญ 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          

ระบใุห้เห็นถึงควำมส ำคัญที่จ ำเป็นต้องท ำกำรวิจัยเรื่องนี้ในระดับชุดโครงกำรวิจัย โดยก ำหนดปัญหำให้ชัดเจน 
ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหำที่เกิดข้ึน ด้วยกำรทบทวนเอกสำรที่เก่ียวข้อง (reviewed literature) สอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหำแนวทำงที่น่ำจะเป็นไปได้จำกทฤษฎี/สมมุติฐำนในสำขำวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง 

http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx
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6. วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการวิจัย          
ระบุวัตถุประสงค์หลักของชุดโครงกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน โดยมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับควำมส ำคัญและที่มำ

ของปัญหำ ตลอดจนชื่อของชุดโครงกำรวิจัย 
7.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของชุดโครงการวิจัย          

ระบุว่ำชุดโครงกำรวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น  และ
อุตสำหกรรมและคลัสเตอร์เป้ำหมำย มำกน้อยเพียงใดในเชิงปริมำณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย          

ระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิด โดยแสวงหำเหตุผลที่น่ำจะเป็นไปได้จำกทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท ำกำรวิจัย แล้วน ำมำสังเครำะห์เป็นสมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของชุดโครงกำรวิจัย 
พร้อมแสดงควำมเชื่อมโยง หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย 

9. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพำะเป้ำหมำยที่ 1) 
9.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกระดับควำมพร้อมเทคโนโลยีของงำนวิจัยและ

นวัตกรรม โดยเลือกควำมสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่ำนั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 

environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

9.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ (เลือกระดับควำมพร้อมเทคโนโลยีที่
จะเกิดขึ้นถ้ำงำนประสบควำมส ำเร็จ โดยเลือกควำมสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่ำนั้น) 

Basic Research 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                                                 ชุดโครงกำรวิจัย 
                                                                                                        ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบเสนอชุดโครงกำรวิจยั 

ไฟล์ Template V1B19092560       4 
 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational 

environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

10.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 
ระบุรำยละเอียดขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 

10.2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 
ระบรุำยละเอียดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
ระบคุวำมคำดหมำยศักยภำพและวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

      การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน  เลือกด้ำนที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์หลักเพียง 1 ด้ำนเท่ำนั้น 
  ด้ำนวิชำกำร  
      ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ระบุรำยละเอียดผู้ที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์        

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
ระบุช่ือผู้ใช้ประโยชน์ 

(ช่ือบุคคล หน่วยงำน องค์กร บริษัท ฯลฯ) 
ระบุรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้ใช้ 

 

12. แผนการบริหารชุดโครงการวิจัยและการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)          
ระบวุิธีกำรบริหำรชุดโครงกำรวิจัยในภำพรวมตลอดกำรวิจัย เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลแผน

งำนวิจัย ในกรณีที่มีกำรเสนอของบประมำณในกำรวิจัยสูง ควรแสดงกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิด
ควำมเสี่ยงที่จะท ำให้กำรวิจัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์  และระบุแนวทำงกำรแก้ไขหำกเกิดควำมผิดพลำด 
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13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามชุดโครงการวิจัย 
ระบุแนวทำงหรือแผนกำรด ำเนินงำนในกำรเปิดโอกำสหรือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จำกกำรท ำกำรวิจัยตำมชุด

โครงกำรวิจัย 
14. กลยุทธ์ของชุดโครงการวิจัย          

ระบุวิธีกำรด ำเนินงำนของชุดโครงกำรวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนกำรท ำกำรวิจัยทั้งในระดับแผนงำนวิจัยย่อย 
(ถ้ำมี) และโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัยอย่ำงสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนถึงกำรมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
หลักเดยีวกัน เพื่อน ำไปสู่ผลส ำเร็จของชุดโครงกำรวิจัยนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
15. ระยะเวลาการวิจัย          

ระบุระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงกำรวิจัย (ตัวอย่ำงเช่น 1 ปี 0 เดือน) โดยระบุวัน เดือน 
ปีที่เริ่มต้นกำรวิจัย (ตัวอย่ำงเช่น 1 ตุลำคม 2561) ถึงวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดกำรวิจัย (ตัวอย่ำงเช่น 30 กันยำยน 2562) 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมำณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

ระบุปีงบ 
ประมำณ

ของ
แผนกำร 
ด ำเนิน
งำนวิจัย 

ระบุรำยละเอียดกิจกรรมในกำรจดัท ำ 
ชุดโครงกำรวิจยั 

x x x          0 
ระบุกิจกรรมในแตล่ะเดือนโดยใช้ตัวอักษร “x” แทนท่ีในเดือนนั้นๆ  

 รวม             100 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. ปี (งบประมำณ) : รูปแบบของกำรระบุปีงบประมำณ ต้องเป็นปี พ.ศ. เท่ำนั้น (ตัวอย่ำงเช่น 2562)  
2. ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมำณ : ให้ระบุสัดส่วนร้อยละของกิจกรรม โดยทุก ๆ กิจกรรมต้องรวมกันได้เท่ำกับ 100 เท่ำนั้น 
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำไม่ได้ 

 16. งบประมาณของชุดโครงการวิจัย 
16.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดชุดโครงการวิจัย (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  
ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ระบุปีท่ีด ำเนินกำร 
ปีท่ี 1 
ปีท่ี 2 

ระบุปีงบประมำณ 
2562 
2563 

ระบุจ ำนวนงบประมำณในแต่ละป ี
200,000 
200,000 

รวม   
 

16.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 
 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบด ำเนินกำร : งบบริหำรแผน
งำนวิจัย 

ระบุรำยละเอียด ระบุจ ำนวนงบบรหิำรแผน
งำนวิจัย 
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17. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดับภำคสนำม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดับภำคสนำม  ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ต้นแบบ Primary 
Result 

3. กระบวนกำรใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
     3.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... กระบวน

กำร 
Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับภำคสนำม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

4.องค์ควำมรู้ (โปรดระบุ)  
     4.1 ระบุองค์ควำมรู้ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.2  ..…………… ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... เรื่อง Primary 
Result 

     4.3  ..…………… ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... เรื่อง Primary 
Result 

5. กำรใช้ประโยชนเ์ชิงพำณิชย์  
     5.1 กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.2 กำรฝึกอบรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ครั้ง Primary 
Result 

     5.3 กำรจัดสัมมนำ ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ครั้ง Primary 
Result 

6. กำรใช้ประโยชนเ์ชิงสำธำรณะ  
     6.1 กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 กำรฝึกอบรม ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ครั้ง Primary 
Result 

     6.3 กำรจัดสัมมนำ ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... ครั้ง Primary 
Result 

7. กำรพฒันำก ำลังคน  
     7.1 นศ.ระดับปริญญำโท ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... คน Primary 

Result 
     7.2 นศ.ระดับปริญญำ
เอก 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... คน Primary 
Result 

     7.3 นักวิจัยหลังปริญญำ
เอก 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... คน Primary 
Result 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

     7.4 นักวิจัยจำก
ภำคเอกชน ภำคบริกำรและ
ภำคสังคม 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมำยกำรค้ำ/ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ระบุทรัพย์สินทำง
ปัญญำท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     8.2 ............... ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... เรื่อง Primary 
Result 

     8.3 ............. ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... เรื่อง Primary 
Result 

9. บทควำมทำงวิชำกำร  
     9.1 วำรสำรระดับชำติ ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วำรสำรระดับ
นำนำชำติ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. กำรประชุม/สมัมนำระดับชำต ิ  
     10.1 น ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 น ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. กำรประชุม/สมัมนำระดับนำนำชำต ิ  
     11.1 น ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     11.2 น ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

 

ค ำจ ำกัดควำม 
1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/กระบวนกำร 
 1.1 ระดับห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง ต้นแบบท่ีแสดงผลกำรทดสอบซึ่งสำมำรถท ำงำนได้จริงในบริบทของห้องปฏิบัติกำร 
 1.2 ระดับภำคสนำม หมำยถึง ต้นแบบที่มีคุณลักษณะเฉพำะต่อกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมที่มีกำรใช้งำนจริง ทั้งนี้ต้องแสดงผล
กำรท ำงำนของต้นแบบท่ีผ่ำนกำรทดสอบตำมคุณลักษณะที่จ ำเป็นในสภำพแวดล้อมกำรใช้งำนจริงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 1.3 ระดับอุตสำหกรรม หมำยถึง ต้นแบบท่ีมีคุณลักษณะซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนก่อนกำรพัฒนำจริง 
2. องค์ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยท่ีจะน ำไปสู่กำรเกิดกระบวนกำรผลิต หรือเทคโนโลยีใหม่ 
3. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้เชิงกำรค้ำ หรือ อุตสำหกรรมได้ 
4. กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ หมำยถึง ผลงำนท่ีสำมำรถเผยแพร่ให้กับประชำชน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือกำรก ำหนด
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำเชิงสำธำรณะ 
หมำยเหตุ : ระบุรำยละเอียดผลผลิตที่คำดว่ำจะได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรโดยสำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 

18. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดวา่จะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

ระบช่ืุอผลลัพธ์ที่เกิดจำกผลผลิต ระบปุระเภทผลลัพธ์  
(เชิงปริมำณ/เชิง

คุณภำพ/เชิงเวลำ/
เชิงต้นทุน) 

ระบุจ ำนวน
ตำมประเภท

ผลลัพธ์ 

ระบุรำยละเอียดของผลลัพธ์ 
ตำมประเภท 

 หมำยเหตุ : สำมำรถระบุผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำจะไดร้ับ ไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร 
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19. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
  กลุ่มเป้าหมาย /         

ผู้ใช้ประโยชน ์
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบุช่ือผลงำน ระบุรำยละเอียดลักษณะผลงำน ระบุกลุม่เป้ำหมำยหรือ 
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ระบุผลกระทบจำกผลงำนวิจัย 
ที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น 

 หมำยเหตุ : สำมำรถระบุผลกระทบท่ีคำดว่ำจะได้รบั ไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร 
20. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

ระบุว่ำชุดโครงกำรวิจัยมีกำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
ระบุหมำยเลขทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำ 
ระบุประเภททรัพย ์

สินทำงปัญญำ 
ระบุช่ือทรัพย์สินทำงปัญญำ ระบุช่ือผู้ประดิษฐ์ ระบุช่ือผู้

ครอบครองสิทธ์ิ 
21. มาตรฐานการวิจัย 

ระบุว่ำแผนงำนวิจัยนี้มีกำรใช้สัตว์ทดลอง มีกำรวิจัยในมนุษย์ มีกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
สมัยใหม่ และมีกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมี (ถ้ำมี) 
22. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund ระบุหน่วยงำนร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย 

หรือ Matching fund (ถ้ำมี) 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ระบุประเภท 
 

ระบุช่ือหน่วยงำน 
หรือบริษัท 

ระบุแนวทำงร่วมด ำเนินกำร ระบุกำรร่วม
ลงทุน 

ระบุจ ำนวนเงิน 

*กรณีมีกำรลงทุนร่วมกับภำคเอกชน ให้จัดท ำหนังสือแสดงเจตนำกำรร่วมทุนวิจัยพัฒนำประกอบกำรเสนอขอ 
23. สถานที่ท าการวิจัย     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ระบุสถำนท่ี 
ท ำกำรวิจัย 

ในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

ระบุช่ือประเทศหรือ
จังหวัดในสถำนท่ี 

ท ำกำรวิจัย 

ระบุพื้นที่ท่ีท ำวิจัย 
 

ระบุช่ือสถำนท่ีท ำวิจัย 999.99999 999.99999 

*องศำทศนิยม (DD) 
หมำยเหตุ : 1. กรุณำเพิม่รำยละเอียดสถำนท่ีท ำวิจัยให้ครบทุกพ้ืนท่ี ท่ีนักวิจัยท ำกำรศึกษำวิจัย 

         2. สำมำรถเพิ่มสถำนที่ท ำกำรวิจัยได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 
  24. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
ระบุสถำนท่ี 
ใช้ประโยชน ์

ในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

ระบุช่ือประเทศหรือ
จังหวัดในสถำนท่ี 

ใช้ประโยชน ์

ระบุช่ือสถำนท่ีใช้ประโยชน์ 999.99999 999.99999 

*องศำทศนิยม (DD) 
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หมำยเหตุ : 1. กรุณำเพิ่มรำยละเอียดสถำนท่ีใช้ประโยชน์ให้ครบทกุพ้ืนท่ี ท่ีนักวิจัยท ำกำรศึกษำวิจัย 
             2. สำมำรถเพิ่มสถำนท่ีใช้ประโยชน์ได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

 25. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุ นอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก
โครงการวิจัยอ่ืน  

ระบุว่ำชุดโครงกำรวิจัยนี้อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยจำกแหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ หรือเป็น
กำรวิจัยต่อยอดจำกกำรวิจัยอื่น (ถ้ำมี) กรณีถ้ำมีให้ระบุชื่อหน่วยงำน/สถำบันที่ยื่น ชื่อโครงกำร และระบุควำมแตกต่ำง
จำกโครงกำรนี้ 
26. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระบุรำยละเอียดค ำชี้แจงอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจำกปัญหำและที่มำของกำรท ำวิจัย (ถ้ำมี) 
27. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อรูปภำพลำยเซ็นต์หัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัย 
                                                                                   (ระบุชื่อหัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัย) 

                                                                                 หวัหน้ำชุดโครงกำรวิจัย 
                                                                               ระบุวันเดือนปีทีส่่งข้อเสนอกำรวิจัยให้หน่วยงำน 


