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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส ำหรับโครงกำร 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 1 2 และ 3) 

** ไม่เกิน 30 หน้ำ ** 
------------------------------------ 

****เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรวิจัย แนวทำง กลุ่มเรื่อง กลุ่มเรื่องย่อย สำมำรถเลือกได้ในระบบ NRMS**** 
โปรดเลือกให้ถูกต้อง เพรำะมีผลต่อกำรพิจำรณำโครงกำรของท่ำน 

 
ชื่อโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำร (ภำษำไทย) ระบุชื่อโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยภาษาไทย 

                              (ภำษำอังกฤษ) ระบุชื่อโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 
ชื่อแผนบูรณำกำร (ภำษำไทย)     ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาไทย 

(ภำษำอังกฤษ) ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาอังกฤษ 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย 
 ใหม ่ เลือกในกรณีท่ีเป็นโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยใหม่ 
 ต่อเนื่อง เลือกในกรณีที่เป็นโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ด าเนินการวิจัยเปีที่ 2 เป็นต้นไป) 

กรณีระบุลักษณะโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท า
การวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใด  

 
ประเภทโครงกำร  

 โครงการวิจัย เลือกในกรณีท่ีด าเนินการในลักษณะโครงการวิจัย 

 ชุดโครงการวิจัย เลือกในกรณีท่ีด าเนินการในลักษณะชุดโครงการวิจัย 
หมายเหตุ หากด าเนินการเป็นชุดโครงการวิจัย ต้องจัดท าเอกสารแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการประกอบด้วย 
 

ประเภทงำนวิจัย ระบุประเภทงานวิจัย ที่ด าเนินการว่าเป็นประเภทใด (ระบุเพียง 1 ประเภท เท่านั้น) 
 พ้ืนฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต์ (Development)   
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจยัทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    
 วิจัยต่อยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดังเอกสารเพิ่มเตมินิยาม 

ประเภทกำรใช้งบประมำณ 
 หน่วยงานด าเนินการวิจัยเอง       เลือกในกรณีท่ีหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการวิจัยเอง      
 จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย   เลือกในกรณีท่ีหน่วยงานจัดจ้างให้หน่วยงานอื่นด าเนินการวิจัย 

จัดจ้าง ที่ปรึกษา หรือสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการวิจัย  
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ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำ  

 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค ำ
น ำหน้ำ 

 ชื่อ-สกุล 
 ต ำแหน่งใน
โครงกำร 

 
หน่วยงำน 

 สัดส่วนกำร
มีส่วนร่วม 

ระบุค า
น าหน้าช่ือ
นักวิจัย 
(เช่น นาย 
นาง 
นางสาว 
ต าแหน่ง 
หรือยศ) 

ระบุช่ือและนามสกลุของผู้ด าเนินการวิจัย โดยมี
เงื่อนไขดังนี้  
กรณีที่ 1 โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ระบุ
ผู้ด าเนินการวิจัยโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลระบบ 
NRMS  
1. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยต้องมีอยู่ในฐานข้อมูลระบบ 
NRMS โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 
http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx 
2. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง 
3. การเว้นวรรคระหว่างช่ือและนามสกุล ให้เว้น
วรรคเพียงช่องเดียวเท่านั้น 
4. ไม่ควรเว้นวรรคหรือกดขึ้นบรรทัดใหม่หลัง
นามสกลุของนักวิจัย 
กรณีที่ 2 โครงการ/งาน ระบผุู้รับผิดชอบด าเนิน
โครงการ/งาน โดยไม่อ้างอิงจากฐานข้อมูลระบบ 
NRMS โดยสามารถระบุชื่อผูด้ าเนนิการได ้
 

ระบุต าแหน่งใน
โครงการ 
1. เลือกต าแหน่งใน
โครงการของ
คณะผู้วิจัย โดย
หัวหน้าชุด
โครงการวิจัยมีได้
เพียง 1 คน เท่าน้ัน 
2. นักวิจัยหากมี
ต าแหน่งในโครงการ
มากกว่า 1 ต าแหน่ง 
ให้ระบุเพียง
ต าแหน่งเดียว คือ 
ต าแหน่งท่ีสูงสุดใน
โครงการ 
3. หากเป็นการจัด
จ้างท าวิจัยให้ระบุ
ต าแหน่งเป็น 
“ผู้รับผดิชอบ
โครงการ/จัดจา้งท า
วิจัย” 

ระบุรายละเอียด 
1. คณะ/ส านัก/
กอง ของผู้วิจัย  
2. ช่ือหน่วยงาน
ของผู้วจิัย 
 

ระบุสดัส่วนการ
มีส่วนร่วม 
1. การระบุ
สัดส่วนการมี
ส่วนร่วมของ
นักวิจัยแต่ละ
คน ต้องรวมกัน
เท่ากับ 100 
เท่านั้น มากกว่า
หรือน้อยกว่า
ไม่ได ้
2. ระบุเป็น
ตัวเลขอาราบิค
เท่านั้น 
3. ไม่ควรใส่
เครื่องหมาย
หรือพิมพ์
ข้อความใดๆ ใน
สัดส่วน เช่น 
“ร้อยละ 50” 
เป็นต้น 

    หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มคณะผู้วิจัยให้ครบทุกท่าน และสามารถเพิม่ได้มากกว่า 1 รายการ 
   2. หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหนา้โครงการ ต้องไม่ตดิค้างงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 
 

2. สำขำที่สอดคล้องกับงำนวิจัย 
 2.1 สำขำกำรวิจัยหลัก OECD    เลือกความสอดคล้องกับสาขาวิจัยหลัก OECD   
      สำขำกำรวิจัยย่อย OECD     เลือกความสอดคล้องกับสาขาวิจัยย่อย OECD 
          หมายเหตุ การเลือกสาขาการวิจัย OECD หลัก และย่อย ต้องเลือกให้สัมพันธ์กัน 

      ด้ำนกำรวิจัย                       เลือกความสอดคล้องกับด้านการวิจัย 
           2.2 สำขำ ISCED  เลือกความสอดคล้องกับสาขา ISCED 
     หมายเหตุ การเลือกสาขาการวิจัย ISCED ทั้ง 3 ระดับ ต้องเลือกให้สัมพันธ์กัน 
 
3. ค ำส ำคัญ (keyword) 
       ค ำส ำคัญ (TH) ระบุค าส าคัญภาษาไทย 
       ค ำส ำคัญ (EN) ระบุค าส าคัญภาษาอังกฤษ 
 หมายเหตุ     การระบุค าส าคญัใหใ้ช้ “,” คั่นระหว่างค าส าคัญ  

http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx


           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

Template Research Program and Project  V12102561      3 
 

4. เป้ำหมำยกำรวิจัย 
 ระบกุารมุ่งหาค าตอบเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหา โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความเป็นเหตุ
เป็นผลซึ่งกันและกันอย่างชัดเจน 
 
5. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย          
 ระบุให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ในระดับโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 
โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย          
 ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับความส าคัญและท่ีมาของปัญหา ตลอดจนชื่อโครงการ  
 

7. ขอบเขตของกำรวิจัย   
 ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัย 
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย          
 ระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไป
ได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของ
โครงการวิจัย 
 

9. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (review literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

10. ระดับควำมพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายเหตุ รายละเอยีดสามารถดังเอกสารเพิ่มเติมนิยาม 

10.1 ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (ส ำหรับเป้ำหมำยท่ี 1, 2) 
TRL ณ ปัจจุบัน    เลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน 

 อธิบาย  ระบุรายละเอียดความพร้อมทางเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน ก่อนด าเนินการวิจัย 
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น     เลือกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่คาดว่าเกิดข้ึนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

อธิบาย  ระบุรายละเอียดความพร้อมทางเทคโนโลยีทึ่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
 

 10.2 ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 2) 
SRL ณ ปัจจุบัน    เลือกระดับความพร้อมทางสังคม ณ ปัจจุบัน 

อธิบาย  ระบุรายละเอียดความพร้อมทางสังคม ณ ปัจจุบัน ก่อนด าเนินการวิจัย 
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น   เลือกระดับความพร้อมทางสังคมทึ่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

อธิบาย  ระบุรายละเอียดความพร้อมทางสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
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11. ศักยภำพองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ หมายเหตุ รายละเอยีดสามารถดังเอกสารเพิ่มเติมนยิาม 

     11.1) ศักยภำพทำงกำรตลำดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 1 (หำกระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 
 ระบุรายละเอียดความต้องการของภาคเอกชน ความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือโอกาสในการขยาย
ผลเชิงพาณิชย์ 

11.1.2) ลักษณะเฉพำะ/ควำมใหม่ของผลงำนวิจัยที่แตกต่ำงจำกที่มีในปัจจุบัน 
 ระบุรายละเอียดเทคโนโลยีที่จะได้รับการพัฒนาจากโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงเทคโนโลยีหรือวิธีการที
ได้มีข้อดี หรือข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันและแบบอ่ืนอย่างไร 
     11.2) ผลกระทบของโครงกำรที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของกำรกระจำยรำยได้ ( Income distribution) และ
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 2 
          11.2.1) ควำมต้องกำรของชุมชน/ปัญหำของชุมชน 
 ระบรุายละเอียดความต้องการของของชุมชนที่ต้องการพัฒนา หรือปัญหาของชุมชนที่ต้องการได้รับ
การแก้ไข 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจำกงำนวิจัยในรูปแบบของกำรลดผลกระทบทำงลบ หรือขยำยผลกระทบ
ทำงบวก (หำกระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
 ระบุความเป็นไปได้ที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลลดผลกระทบทางลบ หรือ
พัฒนาอย่างไร 
 
12. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย           
 ระบุรายละเอียดขั้นตอนการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพ้ืนที่ศึกษา ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ 
 

13. สถำนที่ท ำกำรวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท ำวิจัย  ชื่อสถำนที่ 

เลือกสถานท่ีท า
การวิจัยใน
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

เลือกช่ือจังหวัด หรือ
ระบุช่ือประเทศ ของ
สถานท่ีท าการวิจัย  

 เลือกลักษณะพื้นท่ี
ที่ท าวิจัย 

ระบุช่ือสถานท่ีที่ท าการวิจัย 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดสถานท่ีท าการวิจัยให้ครบทุกพื้นที่ ที่นักวิจัยท าการศึกษาวิจัย 
  2. สามารถเพิม่สถานท่ีท าการวิจัยได้มากกว่า 1 รายการ 
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14. ระยะเวลำกำรวิจัย          
 ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 1 ปี 0 เดือน) โดยระบุวัน เดือน 
ปีที่เริ่มต้นการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 1 ตุลาคม 2562) ถึงวันที่สิ้นสุดการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 30 กันยายน 2563) 
 
แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี        
(งบประมาณ)  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

ปีงบประมำณ 

ระบุ
ปีงบประมาณ
ของกิจกรรม
ในการ
ด าเนินการวิจยั 
ในลักษณะปี 
พ.ศ. เท่านั้น 
เช่น 2563 

ระบุรายละเอียดโครงการวิจัยย่อย 
หรือกิจกรรมในการจัดท า
โครงการวิจัย/ชุดโครงการ 

x x x          ระบุ
สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

ระบุกิจกรรมที่เกดิขึ้นในเดือนต่างๆ โดยใช้ตัวอักษร “x” แทนท่ีใน
เดือนที่ด าเนินกิจกรรม 

 รวม             100 
 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มแผนการด าเนินการวิจัยให้ครบทุกกิจกรรม และสามารถได้มากกว่า 1 รายการ 

2. ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ : ให้ระบุสัดส่วนร้อยละของกิจกรรม โดยทุกๆ กิจกรรมต้องรวมกันได้
เท่ากับ 100 เท่านั้น  

 
15. งบประมำณของโครงกำรวิจัย 

15.1 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณตลอดโครงกำร (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด ำเนินกำร ปีงบประมำณ งบประมำณที่เสนอขอ 
เลือกปีท่ีด าเนินการ 

เช่น ปีท่ี 1 
ระบุปีงบประมาณในลักษณะ พ.ศ. 

เท่านั้น เช่น 2562 
ระบุจ านวนงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ เช่น 
100,000 
หมายเหตุ  
1.กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุงบประมาณตามจริงท่ีได้รบั
จัดสรรในปีท่ีผ่านมา 
2. ระบุเป็นตัวเลขอาราบิคเท่านั้น 
3. ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆ ในการระบุจ านวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจ านวนงบประมาณรวมทุกปีงบประมาณที่เสนอขอ 
หมายเหตุ  กรุณาเพิ่มรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการให้ครบทุกปีงบประมาณที่ด าเนินการวิจัย และ

สามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
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15.2 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณปีท่ีเสนอขอ 
 ประเภทงบประมำณ  รำยละเอียด  งบประมำณ (บำท) 
เลือกประเภทงบประมาณ 

 
ระบุรายละเอียด ระบุจ านวนงบประมาณที่เสนอ

ขอ 
1. ระบุเป็นตัวเลขอาราบิค
เท่านั้น 
2. ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆ ในการ
ระบุจ านวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจ านวนงบประมาณรวมที่
เสนอขอ  

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดงบประมาณในปีท่ีเสนอขอให้ครบทุกรายการ และสามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
2. งบประมาณรวมควรเป็นค่าจ านวนเต็มหลักหมื่นขึ้นไป เช่น *,**0,000  

 

15.3 เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะกำรใช้
งำนและควำม
จ ำเป็น 

กำรใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงกำร
สิ้นสุด 

สถำนภำพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ำม)ี 

สถำนภำพกำรใช้
งำน ณ ปัจจุบัน 

ระบุช่ือครุภณัฑ์ที่ต้องการ
ซื้อ พร้อมระบุ
รายละเอียดรุ่น ขนาด 
Specifications 

ระบุสถานภาพ
ของครุภัณฑ์ ณ 
ปัจจุบัน 

ระบุครภุัณฑ์
ใกล้เคียงที่สามารถ
ใช้งานแทนกันได้ 
ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

ระบุสถานภาพการ
ใช้งานของครุภัณฑ์ที่
มีหรือใช้ทดแทน 

ระบุรายละเอียด
การใช้งานและ
ความจ าเป็นของ
ครุภณัฑ์ที่
ต้องการ 

ระบุ
รายละเอียด
การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภณัฑ์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

 หมายเหตุ  กรุณาเพิม่รายละเอียดครุภณัฑ์ที่จะจัดซื้อให้ครบทุกรายการ(ถ้ามี) และสามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
 
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงำนที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

รำยละเอียดของ
ผลผลิต 

จ ำนวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ

ได้รับ 
ป ี

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
รวม 

เลือกลักษณะ
ของผลงาน
หรือผลผลิตท่ี
คาดว่าจะได้รับ
จากการด าเนิน
โครงการ 

ระบุรายละเอียด
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

ระบุจ านวนผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับใน
ปีงบประมาณ (ระบุเป็นตัวเลขอาราบิคเท่าน้ัน) 

เลือก
ประเภท
ของหนว่ย
นับของ
ผลผลิต 

ระบุผลลัพธท์ี่
คาดว่าจะได้รับ
จากผลผลิตที่
คาดว่าจะได้รับ 
(หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

ระบุผลกระทบ
ที่คาดว่าจะได้
รัยจากผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ (หากระบุ
เป็นตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

 หมายเหตุ  สามารถเพิ่มผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัยได้มากกว่า 1 รายการ 
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17. สถำนที่ใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถำนที่ 

เลือกสถานท่ีใช้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยหรือ
นวัตกรรมใน
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

 เลือกจังหวัด หรือ
ระบุช่ือประเทศ ของ
สถานท่ีใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยหรือ
นวัตกรรม 

ระบุช่ือสถานท่ีใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยหรือนวตักรรม 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดสถานท่ีใช้ประโยชน์ให้ครบทุกพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีการน าผลการวิจยัหรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์

  2. สามารถเพิม่สถานท่ีใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 รายการ 
 
18. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย (ถ้ำมี)          
 ระบุรายละเอียดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
19. กำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

  เลือกการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ของโครงการก่อนด าเนินการวิจัย 
รำยละเอียดทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเลขทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

ประเภททรัพยสิน 
ทำงปัญญำ 

ชื่อทรัพย์สินทำงปัญญำ ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
ระบุหมายเลข
ทรัพยสินทางปัญหา 

ระบุประเภททรัพยสิน
ทางปัญา 

ระบุช่ือทรัพย์สินทางปัญหา ระบุช่ือผู้ประดิษฐ์ ระบุช่ือผู้ครอบครอง
สิทธ์ิ 

 หมายเหตุ  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
20. มำตรฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
  เลือกมาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการ (ถ้ามี) เช่น มีการใช้สัตว์ทดลอง มีการวิจัยในมนุษย์ มีการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (หากมีการระบุ
มาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ต้องด าเนินการจัดท าเอกสารมาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมด้วย) 

 
21. หน่วยงำนร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงำน/บริษัท แนวทำงร่วมด ำเนินกำร กำรร่วมลงทุน 
จ ำนวนเงิน 

(In cash (บำท)) 

เลือกประเภทของ
หน่วยงานร่วม
ลงทุนฯ 

ระบุช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ร่วมลงทุนฯ 

ระบุแนวทางร่วมด าเนินการ  เช่น 
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน
บุคลากร สนับสนุนเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

เลือกประเภท
การร่วมลงทุน
ของหน่วยงาน
ร่วมลงทุนฯ 

ระบุจ านวนเงินท่ี
ร่วมลงทุน (ใน

กรณี In kind อาจ
เกิดจากการ

ค านวนมูลค่า) 
 หมายเหตุ  หากมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ  
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22. ลงลำยมือชื่อ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                    ลงชื่อ รูปภาพลายเซ็นของหัวหน้าโครงการ/ชุดโครงการวิจัย 
                                                                                 (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ/ชุดโครงการวิจัย) 
                                                                                   หัวหน้าโครงการวจิัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                       ระบุวันเดือนปีที่ส่งโครงการให้หน่วยงาน 
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นิยำม 
 

ประเภทกำรวิจัย 
1. พื้นฐำน (Basic Research) : เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ 

เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมุติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฏต่างๆ 
(laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์เฉพาะ 

2. พัฒนำและประยุกต์ (Development) : เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ความรู้นั้นไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมา
ประยุกต์อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมือใหม ่เพ่ือติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

3. วิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Operational Research) : การวิจัยว่าท าอย่างไรถึงจะด าเนินงาน (operations) ให้ดีขึ้น
หรือมีประสิทธิภาพที่สุด เป็นการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้การตัดสินใจที่ดีข้ึนในสถานการณ์
หรือพ้ืนที่ที่แตกต่าง   

4. วิจัยด้ำนคลินิค (Clinical Trial) : การวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนายาที่ท าข้ึนเพ่ือประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการสุขภาพ 

5. วิจัยต่อยอด (Translational Research) : การน าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจ าเป็นต้อง
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ เช่น การทดสอบ (Testing) การจัดท าต้นแบบ 
(Prototype) การด าเนินการในระดับน าร่อง (Pilot Scale) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์หรือ
ตอบสนองความต้องการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เป็นต้น 

6. กำรขยำยผลงำนวิจัย (Implementation) : การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ประยุกต์กับงาน หรือขยายผลได้อย่างเหมาะสม 

 
ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและ
เสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ องค์ประกอบส าคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการ
ท างานทั้งระบบก่อนที่จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

TRL 1 : หลักการพ้ืนฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles observed and 
reported)  

TRL 2 : มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกต์ใช้ (Technology concept 
and/or application formulated)  

TRL 3 : มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ/หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด 
(Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of concept)  

TRL 4 : การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง (breadboard) ใน
สภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and/or breadboard validation in laboratory environment)  

TRL 5 : การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง (breadboard) ใน
สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (Component and/or breadboard validation in relevant environment)  
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TRL 6 : การทดสอบแบบจ าลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะแวดล้อมที่ 
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาคพ้ืนดินหรืออวกาศ (System/subsystem model or prototype demonstration in a 
relevant environment (ground or space))  

TRL 7 : ก ารท ด ส อบ ต้ น แ บ บ ระบ บ ใน ส ภ าว ะแ วด ล้ อ ม อ วก าศ  (System prototype 
demonstration in a space environment)  

TRL 8 : ระบบจริงเสร็จสมบูรณ์และมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบและสาธิตบนภาคพ้ืนดินหรือ  ใน
อวกาศ (Actual system completed and “flight qualified” through test and demonstration (ground or 
space))  

TRL 9 : ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจส า เร็จ  (Actual system “flight 
proven” through successful mission operations) 

 
ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL) คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
กระบวนการ การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม รายละเอียดดังนี้ 

SRL 1 : การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี - 
(identifying problem and identifying societal readiness) 

SRL 2 : การก าหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในโครงการ (formulation of problem, proposed 
solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for 
the project.) 

SRL 3 : ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ก าหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้อง (initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders) 

SRL 4 : ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น าร่องเพ่ือยืนยันผลกระทบตามที่
คาดว่าจะเกิดข้ึน และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี (problem validated through pilot testing in 
relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness) 

SRL 5 : แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกน าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
area (proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area) 

SRL 6 : ผลการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอ่ืน และด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพ่ือให้เกิดผลกระทบที่เป็นไปได้ (solution (s) demonstrated in relevant 
environment and in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential 
impact)  

SRL 7 : การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบ
การแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (refinement of 
project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant 
stakeholders) 

SRL 8 : เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับ
การยอมรับ (proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified) 
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SRL 9 : แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment) 
 
 


