
           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

แบบฟอรมขอเสนอฉบบัสมบูรณ (Full Proposal) สําหรับโครงการ 

ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(สําหรับเปาหมายที่ 1 2 และ 3) 

** ไมเกิน 30 หนา ** 
------------------------------------ 

****เปาหมายยุทธศาสตรการวิจัย แนวทาง กลุมเร่ือง กลุมเร่ืองยอย สามารถเลือกไดในระบบ NRMS**** 

โปรดเลอืกใหถูกตอง เพราะมีผลตอการพิจารณาโครงการของทาน 
 

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ภาษาไทย) ระบุช่ือโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยภาษาไทย 
                              (ภาษาอังกฤษ) ระบุช่ือโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)     ระบุช่ือแผนบรูณาการภาษาไทย 
(ภาษาอังกฤษ) ระบุช่ือแผนบูรณาการภาษาอังกฤษ 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
 ใหม  เลือกในกรณีทีเ่ปนโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยใหม 

 ตอเน่ือง เลอืกในกรณีทีเ่ปนโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยตอเน่ือง (ดําเนินการวิจัยเปที่ 2 เปนตนไป) 
กรณีระบุลกัษณะโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยตอเน่ือง ตองระบจุํานวนระยะเวลาทีท่ํา

การวิจัยทัง้หมด และปงบประมาณที่เสนอขอเปนปที่เทาใด  
 

ประเภทโครงการ  

 โครงการวิจัย เลือกในกรณีที่ดําเนินการในลักษณะโครงการวิจัย 

 ชุดโครงการวิจัย เลือกในกรณีที่ดําเนินการในลักษณะชุดโครงการวิจัย 
หมายเหตุ หากดําเนินการเปนชุดโครงการวิจัย ตองจัดทําเอกสารแบบสรุปโครงการยอยภายใตชุดโครงการประกอบดวย 

 
ประเภทงานวิจัย ระบุประเภทงานวิจัย ที่ดําเนินการวาเปนประเภทใด (ระบุเพียง 1 ประเภท เทาน้ัน) 

 พื้นฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต (Development)   

 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)    

 วิจัยตอยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดังเอกสารเพิ่มเติมนิยาม 

ประเภทการใชงบประมาณ 

 หนวยงานดําเนินการวิจัยเอง       เลือกในกรณีที่หนวยงานเปนผูดําเนินการวิจัยเอง      

 จัดจางหนวยงานอื่นวิจัย   เลือกในกรณีทีห่นวยงานจัดจางใหหนวยงานอื่นดําเนินการวิจัย 

จัดจาง ทีป่รกึษา หรือสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานอื่น

ดําเนินการวิจัย 

สวน ข : องคประกอบในการจัดทํา  
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           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

 1. ผูรับผิดชอบ 

 คํา
นําหนา 

 ชื่อ-สกุล 
 ตําแหนงใน
โครงการ 

 
หนวยงาน 

 สัดสวนการ
มีสวนรวม 

ระบุคํา
นําหนาช่ือ
นักวิจัย 
(เชน นาย 
นาง 
นางสาว 
ตาํแหนง 
หรือยศ) 

ระบุช่ือและนามสกุลของผูดําเนินการวิจัย โดยมี
เง่ือนไขดังน้ี  
กรณีที่ 1 โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ระบุ
ผูดําเนินการวิจัยโดยอางอิงจากฐานขอมูลระบบ 
NRMS  
1. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยตองมีอยูในฐานขอมูลระบบ 
NRMS โดยสามารถตรวจสอบไดจาก 
http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx 
2. ช่ือ-สกุล ของนักวิจัยตองพิมพใหถูกตอง 
3. การเวนวรรคระหวางช่ือและนามสกุล ใหเวน
วรรคเพียงชองเดียวเทาน้ัน 
4. ไมควรเวนวรรคหรือกดขึ้นบรรทัดใหมหลัง
นามสกุลของนักวิจัย 
กรณีที่ 2 โครงการ/งาน ระบุผูรับผิดชอบดําเนิน
โครงการ/งาน โดยไมอางอิงจากฐานขอมูลระบบ 
NRMS โดยสามารถระบุช่ือผูดําเนินการได 
 

ระบุตําแหนงใน
โครงการ 
1. เลือกตําแหนงใน
โครงการของ
คณะผูวิจัย โดย
หัวหนาชุด
โครงการวิจัยมีได
เพียง 1 คน เทาน้ัน 
2. นักวิจัยหากมี
ตาํแหนงในโครงการ
มากกวา 1 ตําแหนง 
ใหระบุเพียง
ตําแหนงเดียว คือ 
ตําแหนงที่สูงสุดใน
โครงการ 
3. หากเปนการจัด
จางทําวิจัยใหระบุ
ตาํแหนงเปน 
“ผูรับผิดชอบ
โครงการ/จัดจางทํา
วิจัย” 

ระบุรายละเอียด 
1. คณะ/สํานัก/
กอง ของผูวิจัย  
2. ช่ือหนวยงาน
ของผูวิจัย 
 

ระบุสัดสวนการ
มีสวนรวม 
1. การระบุ
สัดสวนการมี
สวนรวมของ
นักวิจัยแตละ
คน ตองรวมกัน
เทากับ 100 
เทาน้ัน มากกวา
หรือนอยกวา
ไมได 
2. ระบุเปน
ตวัเลขอาราบิค
เทาน้ัน 
3. ไมควรใส
เครื่องหมาย
หรือพิมพ
ขอความใดๆ ใน
สัดสวน เชน 
“รอยละ 50” 
เปนตน 

    หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มคณะผูวิจัยใหครบทุกทาน และสามารถเพิ่มไดมากกวา 1 รายการ 
   2. หัวหนาชุดโครงการ หรือหัวหนาโครงการ ตองไมติดคางงานวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 
 

2. สาขาท่ีสอดคลองกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    เลือกความสอดคลองกบัสาขาวิจัยหลกั OECD   
      สาขาการวิจัยยอย OECD     เลือกความสอดคลองกบัสาขาวิจัยยอย OECD 
          หมายเหตุ การเลือกสาขาการวิจัย OECD หลัก และยอย ตองเลือกใหสัมพันธกัน 

      ดานการวิจัย                       เลือกความสอดคลองกบัดานการวิจัย 
           2.2 สาขา ISCED  เลือกความสอดคลองกบัสาขา ISCED 
     หมายเหตุ การเลือกสาขาการวิจัย ISCED ทั้ง 3 ระดับ ตองเลือกใหสัมพันธกัน 
 

3. คําสําคัญ (keyword) 
       คําสําคัญ (TH) ระบุคําสําคัญภาษาไทย 
       คําสําคัญ (EN) ระบุคําสําคัญภาษาอังกฤษ 
 หมายเหตุ     การระบุคําสําคัญใหใช “,” คั่นระหวางคําสําคัญ 

 
4. เปาหมายการวิจัย 
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 ระบกุารมุงหาคําตอบเพื่อนํามาใชแกปญหา โดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทีม่ีความเปนเหตุ
เปนผลซึ่งกันและกันอยางชัดเจน 
 
5. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย          
 ระบุใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องน้ีในระดับโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย 
โดยกําหนดปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึน ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 
(reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาแนวทางที่นาจะเปนไปไดจาก
ทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ 
 
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย          
 ระบุวัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยอยางชัดเจน โดยมีความเช่ือมโยง
สอดคลองกับความสําคัญและที่มาของปญหา ตลอดจนช่ือโครงการ  
 

7. ขอบเขตของการวิจัย   
 ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เช่ือมโยงกับปญหาที่ทําการวิจัย 
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
 ระบทุฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไป
ไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัเรื่องที่ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมุติฐาน (ถาม)ี และกรอบแนวความคิดของ
โครงการวิจัย 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ          
 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (review literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการทีเ่กี่ยวของ 
 

10. ระดับความพรอมท่ีมีอยูในปจจุบัน หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดังเอกสารเพิ่มเติมนิยาม 

10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สําหรับเปาหมายท่ี 1, 2) 
TRL ณ ปจจุบัน    เลือกระดับความพรอมทางเทคโนโลยี ณ ปจจุบัน 

 อธิบาย  ระบรุายละเอียดความพรอมทางเทคโนโลยี ณ ปจจุบัน กอนดําเนินการวิจัย 

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น     เลือกระดับความพรอมทางเทคโนโลยีที่คาดวาเกิดข้ึนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

อธิบาย  ระบุรายละเอียดความพรอมทางเทคโนโลยีทึ่คาดวาจะเกิดข้ึนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 
 

 10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สําหรับเปาหมายท่ี 2) 

SRL ณ ปจจบุัน    เลือกระดับความพรอมทางสังคม ณ ปจจบุัน 

อธิบาย  ระบรุายละเอียดความพรอมทางสงัคม ณ ปจจุบัน กอนดําเนินการวิจัย 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น   เลือกระดับความพรอมทางสังคมทึ่คาดวาจะเกิดข้ึนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 

อธิบาย  ระบรุายละเอียดความพรอมทางสงัคมที่คาดวาจะเกิดข้ึนเมือ่งานวิจัยเสรจ็สิ้น 

 

11. ศักยภาพองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา หมายเหตุ รายละเอียดสามารถดังเอกสารเพิ่มเติมนิยาม 
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     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา สําหรับเปาหมายท่ี 1 (หากระบุเปน
ตัวเลขได โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโนมของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
 ระบุรายละเอียดความตองการของภาคเอกชน ความเปนไปไดทางการตลาด หรือโอกาสในการขยาย
ผลเชิงพาณิชย 

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหมของผลงานวิจัยท่ีแตกตางจากท่ีมีในปจจุบัน 
 ระบุรายละเอียดเทคโนโลยีที่จะไดรับการพัฒนาจากโครงการ พรอมทั้งช้ีแจงเทคโนโลยีหรือวิธีการที
ไดมีขอดี หรือขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการที่มีอยูในปจจุบันและแบบอื่นอยางไร 
     11.2) ผลกระทบของโครงการท่ีมีตอสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได (Income distribution) และ
การแกไขปญหาของชุมชน สําหรับเปาหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความตองการของชุมชน/ปญหาของชุมชน 
 ระบรุายละเอียดความตองการของของชุมชนที่ตองการพัฒนา หรือปญหาของชุมชนที่ตองการไดรบั
การแกไข 
           11.2.2) ผลกระทบท่ีเกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 
 ระบุความเปนไปไดทีเ่กิดจากการใชองคความรู วิจัยและนวัตกรรม ที่สงผลลดผลกระทบทางลบ หรือ
พัฒนาอยางไร 
 
12. วิธีการดําเนินการวิจัย           
 ระบรุายละเอียดข้ันตอนการทําการวิจัย เชน การเกบ็ขอมลู การกําหนดพื้นที่ศึกษา ประชากร กลุม
ตัวอยาง การสุมตัวอยาง ข้ันตอน และวิธีการในการวิเคราะหขอมูลฯลฯ 
 

13. สถานท่ีทําการวิจัย     

 ในประเทศ/
ตางประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย  ชื่อสถานท่ี 

เลือกสถานที่ทํา
การวิจัยใน
ประเทศ หรือ
ตางประเทศ 

เลือกช่ือจังหวัด หรือ
ระบุช่ือประเทศ ของ
สถานที่ทําการวิจัย  

 เลือกลักษณะพื้นที่
ที่ทําวิจัย 

ระบุช่ือสถานที่ที่ทําการวิจัย 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดสถานที่ทําการวิจัยใหครบทุกพื้นที่ ที่นักวิจัยทําการศึกษาวิจัย 
  2. สามารถเพิ่มสถานที่ทําการวิจัยไดมากกวา 1 รายการ 

 
 
 
 
 
 
14. ระยะเวลาการวิจัย          
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 ระบุระยะเวลาที่ทาํการวิจัย ต้ังแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย (ตัวอยางเชน 1 ป 0 เดือน) โดยระบุวัน เดือน 
ปที่เริ่มตนการวิจัย (ตัวอยางเชน 1 ตุลาคม 2562) ถึงวันที่สิ้นสุดการวิจัย (ตัวอยางเชน 30 กันยายน 2563) 
 
แผนการดําเนินงานวิจัย (ปท่ีเร่ิมตน – สิ้นสุด) 

 ป        
(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. 

รอยละของ
กิจกรรมใน

ปงบประมาณ 

ระบุ
ปงบประมาณ
ของกิจกรรม
ในการ
ดาํเนินการวิจัย 
ในลักษณะป 
พ.ศ. เทาน้ัน 
เชน 2563 

ระบรุายละเอียดโครงการวิจัยยอย 
หรือกิจกรรมในการจัดทํา
โครงการวิจัย/ชุดโครงการ 

x x x          ระบุ
สัดสวน
รอยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปงบประ
มาณ 

ระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนตางๆ โดยใชตัวอักษร “x” แทนที่ใน
เดือนที่ดําเนินกิจกรรม 

 รวม             100 
 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มแผนการดําเนินการวิจัยใหครบทุกกิจกรรม และสามารถไดมากกวา 1 รายการ 

2. รอยละของกิจกรรมในปงบประมาณ : ใหระบุสัดสวนรอยละของกิจกรรม โดยทุกๆ กิจกรรมตองรวมกันได
เทากับ 100 เทาน้ัน  

 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเน่ือง 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน)  
ปท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 

เลือกปที่ดําเนินการ 
เชน ปที่ 1 

ระบุปงบประมาณในลักษณะ พ.ศ. 
เทาน้ัน เชน 2562 

ระบุจํานวนงบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ เชน 
100,000 
หมายเหตุ  
1.กรณีที่เปนโครงการตอเน่ืองใหระบุงบประมาณตามจริงที่ไดรับ
จัดสรรในปที่ผานมา 
2. ระบุเปนตัวเลขอาราบิคเทาน้ัน 
3. หามพิมพขอความใดๆ ในการระบจํุานวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจํานวนงบประมาณรวมทุกปงบประมาณที่เสนอขอ 

หมายเหตุ  กรุณาเพิ่มรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการใหครบทุกปงบประมาณที่ดําเนินการวิจัย และ
สามารถเพิ่มรายการไดมากกวา 1 รายการ 

 
 
 
 
 
 

15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปท่ีเสนอขอ 
 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
เลือกประเภทงบประมาณ 

 
ระบุรายละเอียด ระบุจํานวนงบประมาณที่เสนอ

ขอ 
1. ระบุเปนตัวเลขอาราบิค
เทาน้ัน 
2. หามพิมพขอความใดๆ ในการ
ระบุจํานวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจํานวนงบประมาณรวมที่
เสนอขอ  

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดงบประมาณในปที่เสนอขอใหครบทุกรายการ และสามารถเพิ่มรายการไดมากกวา 1 รายการ 
2. งบประมาณรวมควรเปนคาจํานวนเต็มหลักหม่ืนขึ้นไป เชน *,**0,000  

 

15.3 เหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ (พรอมแนบรายละเอียดครุภัณฑท่ีจะจัดซื้อ) 

 
ช่ือครุภัณฑ 

ครุภัณฑที่ขอสนับสนนุ 
ลักษณะการใช
งานและความ
จําเปน 

การใช
ประโยชนของ
ครุภัณฑนี้เม่ือ

โครงการ
ส้ินสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑใกลเคียง
ที่ใช ณ ปจจุบนั 

(ถามี) 

สถานภาพการใช
งาน ณ ปจจุบัน 

ระบุช่ือครุภัณฑที่ตองการ
ซ้ือ พรอมระบุ
รายละเอียดรุน ขนาด 
Specifications 

ระบุสถานภาพ
ของครุภัณฑ ณ 
ปจจุบัน 

ระบุครุภัณฑ
ใกลเคียงที่สามารถ
ใชงานแทนกันได 
ณ ปจจุบัน (ถามี) 

ระบุสถานภาพการ
ใชงานของครุภัณฑที่
มีหรือใชทดแทน 

ระบุรายละเอียด
การใชงานและ
ความจําเปนของ
ครุภัณฑที่
ตองการ 

ระบุ
รายละเอียด
การใช
ประโยชนของ
ครุภัณฑเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 

 หมายเหตุ  กรุณาเพิ่มรายละเอียดครุภัณฑที่จะจัดซ้ือใหครบทุกรายการ(ถามี) และสามารถเพิ่มรายการไดมากกวา 1 รายการ 

 
16. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
วาจะไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวยนับ 

ผลลัพธที่
คาดวาจะ

ไดรับ 

ผลกระทบที่
คาดวาจะ

ไดรับ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
รวม 

เลือกลักษณะ
ของผลงาน
หรือผลผลิตท่ี
คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนิน
โครงการ 

ระบุรายละเอียด
ผลผลิตท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ เพ่ือเปน
ตัวชี้วัดในการติดตาม
ผลการดําเนินงาน 

ระบุจํานวนผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับใน
ปงบประมาณ (ระบุเปนตัวเลขอาราบิคเทานั้น) 

เลือก
ประเภท
ของหนวย
นับของ
ผลผลิต 

ระบุผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
จากผลผลิตที่
คาดวาจะไดรับ 
(หากระบุเปน
ตัวเลขได 
โปรดระบุ) 

ระบุผลกระทบ
ที่คาดวาจะได
รัยจากผลลัพธ
ที่คาดวาจะ
ไดรับ (หากระบุ
เปนตัวเลขได 
โปรดระบุ) 

 หมายเหตุ  สามารถเพิ่มผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบจากงานวิจัยไดมากกวา 1 รายการ 

 
 
 
 
17. สถานท่ีใชประโยชน     

 ในประเทศ/  ชื่อประเทศ/  ชื่อสถานท่ี 
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ตางประเทศ จังหวัด 

เลือกสถานที่ใช
ประโยชนจาก
ผลการวิจัยหรือ
นวัตกรรมใน
ประเทศ หรือ
ตางประเทศ 

 เลือกจังหวัด หรือ
ระบุช่ือประเทศ ของ
สถานที่ใชประโยชน
จากผลการวิจัยหรือ
นวัตกรรม 

ระบุช่ือสถานที่ใชประโยชนจากผลการวิจัยหรือนวัตกรรม 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดสถานที่ใชประโยชนใหครบทุกพื้นที่ ที่คาดวาจะมีการนําผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช
ประโยชน 

  2. สามารถเพิ่มสถานที่ใชประโยชนไดมากกวา 1 รายการ 

 
18. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย (ถามี)          
 ระบรุายละเอียดแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย 
 
19. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ  

  เลือกการตรวจสอบทรัพยสินทางปญาหรือสทิธิบัตรที่เกี่ยวของ ของโครงการกอนดําเนินการวิจัย 
รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของ 

หมายเลขทรัพยสิน
ทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปญญา 

ช่ือทรัพยสินทางปญญา ช่ือผูประดิษฐ 
ช่ือผูครอบครอง

สิทธิ ์
ระบุหมายเลข
ทรัพยสินทางปญหา 

ระบุประเภททรัพยสิน
ทางปญา 

ระบุช่ือทรัพยสินทางปญหา ระบุช่ือผูประดิษฐ ระบุช่ือผูครอบครอง
สิทธ์ิ 

 หมายเหตุ  สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา 

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 
  เลือกมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ (ถามี) เชน มีการใชสัตวทดลอง มกีารวิจัยในมนุษย มีการ

วิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือมีการใชหองปฏิบัติการทีเ่กี่ยวกบัสารเคมี (หากมกีารระบุ
มาตรฐานการวิจัยทีเ่กี่ยวของ ตองดําเนินการจัดทําเอกสารมาตรฐานการวิจัยทีเ่กี่ยวของเพิ่มเติมดวย) 

 
21. หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ช่ือหนวยงาน/บริษัท แนวทางรวมดําเนินการ การรวมลงทุน 
จํานวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

เลือกประเภทของ
หนวยงานรวม
ลงทุนฯ 

ระบุช่ือหนวยงาน/บริษัท 
รวมลงทุนฯ 

ระบุแนวทางรวมดําเนินการ  เชน 
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน
บุคลากร สนับสนุนเครื่องมือ
หองปฏิบัติการ เปนตน 

เลือกประเภท
การรวมลงทุน
ของหนวยงาน
รวมลงทุนฯ 

ระบุจํานวนเงินที่
รวมลงทุน (ใน

กรณี In kind อาจ
เกิดจากการ

คาํนวนมูลคา) 
 หมายเหตุ  หากมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดทําหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 

 
22. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป 
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                                                                    ลงช่ือ รูปภาพลายเซ็นของหัวหนาโครงการ/ชุดโครงการวิจัย 
                                                                                 (ระบุช่ือหัวหนาโครงการ/ชุดโครงการวิจัย) 
                                                                                   หัวหนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                       ระบุวันเดือนปทีส่งโครงการใหหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม 
 

ประเภทการวิจัย 
1. พ้ืนฐาน (Basic Research) : เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ  

เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ และความจรงิทีส่ามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติ
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โครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อต้ังและทดสอบสมมุติฐาน(hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฏตางๆ 

(laws) โดยมิไดมุงหวังทีจ่ะใชประโยชนเฉพาะ 

2. พัฒนาและประยุกต (Development) : เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อนํา

ความรูน้ันไปใชอยางใดอยางหน่ึง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ไดจากการวิจัยข้ันพื้นฐานมา

ประยุกตอีกตอหน่ึง หรือหาวิธีใหมๆ  เพื่อบรรลเุปาหมายที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา เพือ่สรางวัสดุ ผลิตภัณฑและ

เครื่องมือใหม เพื่อติดต้ังกระบวนการ ระบบและบรกิารใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลาน้ันใหดีข้ึน 

3. วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research) : การวิจัยวาทําอยางไรถึงจะดําเนินงาน (operations) ใหดีข้ึน

หรือมีประสทิธิภาพที่สุด เปนการประยุกตระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณ เพื่อใหไดการตัดสินใจที่ดีข้ึนในสถานการณ

หรือพื้นที่ที่แตกตาง   

4. วิจัยดานคลินิค (Clinical Trial) : การวิจัยทางการแพทยและการพัฒนายาทีท่ําข้ึนเพื่อประเมินขอมูลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือตางๆ ในการใหบรกิารสุขภาพ 

5. วิจัยตอยอด (Translational Research) : การนําองคความรูหรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ยังจําเปนตอง

พัฒนาตอยอดเพิ่มเติมเพือ่ใหไดองคความรูที่สมบรูณกอนนําไปใช เชน การทดสอบ (Testing) การจัดทําตนแบบ 

(Prototype) การดําเนินการในระดับนํารอง (Pilot Scale) หรือการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อประยุกตหรือ

ตอบสนองความตองการเชิงเฉพาะ (Specific Development and Applications) เปนตน 

6. การขยายผลงานวิจัย (Implementation) : การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการปฏิบัติ ใหสามารถ

ประยุกตกับงาน หรือขยายผลไดอยางเหมาะสม 

 

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) คือ การบงช้ีระดับความพรอมและ

เสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใชงาน ต้ังแตเปนวัตถุดิบ องคประกอบสําคัญ อุปกรณ และกระบวนการ

ทํางานทั้งระบบกอนที่จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเปนระบบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

TRL 1 : หลักการพื้นฐานไดรับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles observed and 

reported)  

TRL 2 : มีการสรางแนวคิดดานเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกตใช (Technology concept 

and/or application formulated)  

TRL 3 : มีการทดลองและวิเคราะหหนาที่หลัก และ/หรือ มีการพิสูจนความเปนไปไดของแนวคิด 

(Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of concept)  

TRL 4 : การทดสอบองคประกอบ และ/หรือ บอรดทดลองอิเล็กทรอนิกสจาํลอง (breadboard) ใน

สภาวะแวดลอมในหองปฏิบัติการ (Component and/or breadboard validation in laboratory environment)  

TRL 5 : การทดสอบองคประกอบ และ/หรือ บอรดทดลองอิเล็กทรอนิกสจาํลอง (breadboard) ใน

สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ (Component and/or breadboard validation in relevant environment)  

TRL 6 : การทดสอบแบบจําลองของระบบหรือระบบยอย หรือตนแบบในสภาวะแวดลอมที ่

เกี่ยวของ ซึ่งอาจเปนภาคพื้นดินหรืออวกาศ (System/subsystem model or prototype demonstration in a 

relevant environment (ground or space))  
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TRL 7 : การทดสอบตนแบบระบบในสภาวะแวดลอมอวกาศ  (System prototype 

demonstration in a space environment)  

TRL 8 : ระบบจริงเสร็จสมบูรณและมีคุณสมบัติผานการทดสอบและสาธิตบนภาคพื้นดินหรือ ใน

อวกาศ (Actual system completed and “flight qualified” through test and demonstration (ground or 

space))  

TRL 9 : ระบบจริงไดรับการพิสูจนทางการบินโดยภารกิจสําเร็จ (Actual system “flight 

proven” through successful mission operations) 

 

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) คือ ระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยี
ทางดานสงัคม ที่ใชในการประเมินระดับความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสงัคม องคความรู เทคโนโลยี 
กระบวนการ การแกปญหา สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทั้งดานสังคม เปนเครื่องมอืที่นํามาประยุกตใชเพื่อสรางความ
เขาใจรวมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางดานสังคม รายละเอียดดังน้ี 

SRL 1 : การวิเคราะหปญหาและกําหนดความพรอมของความรูและเทคโนโลยีทางดานสงัคมทีม่ ี- 
(identifying problem and identifying societal readiness) 

SRL 2 : การกําหนดปญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแกปญหาและคาดการณ
ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน และระบผุูมสีวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในโครงการ (formulation of problem, proposed 
solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for 
the project.) 

SRL 3 : ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพฒันาหรือแกปญหาที่กําหนดข้ึนรวมกบัผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ (initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders) 

SRL 4 : ตรวจสอบแนวทางการแกปญหาโดยการทดสอบในพื้นที่นํารองเพือ่ยืนยันผลกระทบตามที่
คาดวาจะเกิดข้ึน และดูความพรอมขององคความรูและเทคโนโลยี (problem validated through pilot testing in 
relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness) 

SRL 5 : แนวทางการแกปญหาไดรับการตรวจสอบ ถูกนําเสนอแกผูมสีวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
area (proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area) 

SRL 6 : ผลการศึกษานําไปประยุกตใชในสิ่งแวดลอมอื่น และดําเนินการกับผูมสีวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดขอเสนอแนะเบื้องตนเพือ่ใหเกิดผลกระทบที่เปนไปได (solution (s) demonstrated in relevant 

environment and in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential 
impact)  

SRL 7 : การปรับปรงุโครงการและ/หรอืการแนวทางการพฒันา การแกปญหา รวมถึงการทดสอบ
การแนวทางการพัฒนา การแกปญหาใหมในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกบัผูมีสวนไดสวนเสีย (refinement of 
project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant 
stakeholders) 

SRL 8 : เสนอแนวทางการพัฒนา การแกปญหาในรปูแบบแผนการดําเนินงานทีส่มบูรณ และไดรับ
การยอมรับ (proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified) 

SRL 9 : แนวทางการพัฒนาและการแกปญหาของโครงการไดรับการยอมรับและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดกับสิ่งแวดลอมอื่นๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment) 
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