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เลขท่ีเอกสาร………………………….…… 
 

แบบข�อเสนอโครงการ (Proposal) 
 
1. ข�อมูลท่ัวไป                                                                                          
ช่ือโครงการ (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……........... 

 (อังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………........... 
ช่ือหัวหน�าโครงการ  (ไทย)  ………………………………………………………………………………………………………….…………....................……
      (อังกฤษ)  …………………………………………………………………………………….....................................................……        
 ตำแหน�ง   …...............……………………………………………..………………………………………..……………………........…… 
          หน�วยงานต�นสังกัด ...........................................................................................................................................…....……… 
          สถานท่ีติดต�อ    ...........................................................................................................................................…....………           
 โทรศัพท8     ...........................................................................................................................................…....………   
 โทรสาร         ...........................................................................................................................................……....……

อีเมล8          ...........................................................................................................................................…....………  
 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 
 

ช่ือหัวหน�าสถาบัน/ต�นสังกัด  ...........................................................................................................................................…....……… 
           ตำแหน�ง   ...........................................................................................................................................…....……… 
           สถานท่ีติดต�อ ...........................................................................................................................................…....………          
 โทรศัพท8  ...........................................................................................................................................…....……… 
 โทรสาร             ...........................................................................................................................................…....………        
 อีเมล8          ...........................................................................................................................................…....………  
         

 
ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 

 
ระยะเวลาตลอดโครงการ................………………..............ป=    
งบประมาณรวม (เฉพาะ in cash) .........................................…................. บาท 
งบประมาณรวม (รวมท้ัง in cash และ in kind) .........................................…................. บาท 
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การสนับสนุนงบประมาณ (บาท) 
หน�วยงาน in cash in kind รวมแต�ละหน�วยงาน สัดส�วน (%) 

     
1 ช่ือหน�วยงานเจ�าของ
โครงการ  

    

2 ช่ือหน�วยงานผู�เข�าร�วม
โครงการ (ถ�ามี) 

    

รวม     
 
ชื่อหน,วยงาน ผู�เข�าร,วมโครงการ  (ถ�ามี) 
หน,วยงานท่ี 1 :  
ช่ือหน�วยงาน/บริษัท .............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู�  ................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู�ประสานงาน ................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท8  ......................................................................... โทรสาร ........................................................................ 
อีเมล8  ................................................................................................................................................................ 
หน,วยงานท่ี 2  :   
ช่ือหน�วยงาน/บริษัท .............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู�  ................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู�ประสานงาน ................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท8  ......................................................................... โทรสาร ........................................................................ 
อีเมล8  ................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :  ถ�ามีหลายหน�วยงานสามารถเพ่ิมเติมข�อมลูในลำดับต�อๆ ไปได�  
 
โครงการน้ี หรือโครงการท่ีสืบเน่ืองกัน/ใกล�เคียงกันน้ี ได�ย่ืนเสนอขอรับทุน หรือ การสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืนหรือไม�  
    ไม�ได�ยื่นเสนอขอรับทุน        
    ยื่นเสนอ  โปรดระบุ    

 ได�รับการสนับสนุน    จาก …………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (โปรดระบุความแตกต�างกับโครงการน้ี)………………………………………………………………………………. 
 ไม�ได�รับการสนับสนุน 
 อยู�ระหว�างการพิจารณาจาก.......(หน�วยงานให�ทุนอ่ืน)....................... 
 

2. คณะผู�วิจัย 
  
 2.1 หัวหน�าโครงการ  
          ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................…… 
          ตำแหน�ง....................................................................…...………..คุณวุฒิ................................................................................ 
 ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ............................................................................................................................................ 
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 สถานท่ีติดต�อ........................................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท8................................................................................................................................................................................ 
 โทรสาร................................................................................................................................................................................. 
 อีเมล8 .......................................................................................................................................................................... 

ความรับผิดชอบต�อโครงการท่ีเสนอ (ระบุส�วนงาน)...............................................................................................................
คิดเปPน ........................................ % ของงานท้ังหมด 
เวลาท่ีใช�ในโครงการ …………………………………. %  

 
          ความรับผิดชอบในโครงการอื่น ๆ (ถ�ามี) 

ชื่อโครงการ วันท่ีสิ้นสุด สถานภาพ ความรับผิดชอบ 
(%) 

เวลาท่ีใช�ใน
โครงการ (%) 

แหล�งเงินทุน 

      
      
 

ลงชื่อ .........................................................       
               (.......................................................) 

   
2.2 ผู�ร,วมวิจัยคนท่ี 1 (หากมีผู�ร,วมวิจัยมากกว,า 1 สามารถเพ่ิมเติมข�อมูลในลำดับต,อไปได�)  

          ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................…… 
          ตำแหน�ง....................................................................…...………..คุณวุฒิ................................................................................ 
 ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ............................................................................................................................................ 
 สถานท่ีติดต�อ........................................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท8................................................................................................................................................................................ 
 โทรสาร................................................................................................................................................................................. 
 อีเมล8 .......................................................................................................................................................................... 

ความรับผิดชอบต�อโครงการท่ีเสนอ (ระบุส�วนงาน)...............................................................................................................
คิดเปPน ........................................ % ของงานท้ังหมด 
เวลาท่ีใช�ในโครงการ …………………………………. %  

 
          ความรับผิดชอบในโครงการอื่น ๆ (ถ�ามี) 

ชื่อโครงการ วันท่ีสิ้นสุด สถานภาพ ความรับผิดชอบ 
(%) 

เวลาท่ีใช�ใน
โครงการ (%) 

แหล�งเงินทุน 

      
      
 

ลงชื่อ .........................................................       
               (.......................................................) 
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3.  บทคัดย,อ    
บทคัดย,อ (ไทย)    

…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
Keywords (ไทย): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

บทคัดย,อ (อังกฤษ) 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
Keywords (อังกฤษ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  เปCาหมายของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
5. วัตถุประสงคEของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
6.การตรวจสอบทรัพยEสินทางปGญญาและสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข�อง 

    ตรวจสอบทรัพย8สินทางปRญญาแล�ว ไม,มี ทรัพย8สินทางปRญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข�อง 
    ตรวจสอบทรัพย8สินทางปRญญาแล�ว มี ทรัพย8สินทางปRญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข�อง ดังน้ี 

 รายการท่ี 1 และรายการต,อไป 
 หมายเลขทรัพย8สินทางปRญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประเภททรัพย8สินทางปRญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือทรัพย8สินทางปRญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือผู�ประดิษฐ8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช่ือผู�ครอบครองสิทธ์ิ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
7. ผลกระทบด�านเศรษฐศาสตรE  สังคมและสิ่งแวดล�อม 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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8. รายละเอียดโครงการ 
8.1 ท่ีมาของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

8.2 สมมติฐานของงานวิจัยนี้ (Hypothesis) 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

8.3 ผลงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง (Literature Review) 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
8.4 การศึกษาเบื้องต�นของคณะผู�วิจัย (Preliminary Research) (ถ�าม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

8.5 เหตุผลท่ีใช�เทคโนโลยีท่ีนำเสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

8.6 ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีคณะผู�วิจัยมีอยู, 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

8.7 อุปกรณE และสถานท่ี ท่ีคณะผู�วิจัยมีอยู, 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
9.  แผนการดำเนินงานวิจัย (ส,วนนี้สำคัญมาก) 

9.1 วิธีการและแผนการดำเนินงานวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
9.2 ท่ีมาของตัวอย,าง (Sample) ท่ีใช�ในงานวิจัย (ถ�ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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9.3 ตารางแผนงานวิจัย 
วัตถุประสงค8 แผนงาน/

กิจกรรม 
ช่ือผู�รับผิดชอบ ป=ท่ี 1 ป=ท่ี 2 

เดือนท่ี เดือนท่ี เดือนท่ี เดือนท่ี 
1-6 7-12 1-6 7-12 

1. ………… 1.1 ………… 
1.2 ………… 

     

2. ………… 2.1 ………… 
2.2 ………… 

     

 
9.4 ผลงานท่ีคาดว,าจะสำเร็จในแต,ละช,วงเวลา (เป_นข�อมูลสำหรับติดตามและประเมินผลเป_นระยะ) 

ป=ท่ี เดือนท่ี ผลงานท่ีคาดว�าจะสำเร็จ 
1 1-6  
 7-12  
2 1-6  
 7-12  

 
9.5 ตารางผลผลิตท่ีคาดว,าจะได�รับเป_นจำนวนนับ (ระบุตัวเลขจำนวน) 

 
หมวดผลผลิต  ช่ือผลผลิต 

ลักษณะ/สเปคของ
ผลผลติ 

ป=ท่ี1   ป=ท่ี2  
เดือนท่ี 

1-6 
เดือนท่ี
7-12 

เดือนท่ี
1-6 

เดือนท่ี  
7-12 

1. ต�นแบบผลติภณัฑ8  
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     1.2 ระดับภาคสนาม 
     1.3 ระดับห�องปฏิบัติการ 

   
1 

   

2. ต�นแบบกระบวนการ/
เทคโนโลย ี
     2.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     2.2 ระดับภาคสนาม 
     2.3 ระดับห�องปฏิบัติการ 

      

3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/
เครื่องหมายการค�า 

      

4. บทความในวารสารวิชาการ 
4.1 ระดับนานาชาติ 
4.2 ระดับชาต ิ

      

5. การใช�ประโยชน8เชิงพาณิชย8 
     5.1 การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
     5.2 การฝ]กอบรม 
     5.3 การจัดสัมมนา 
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หมวดผลผลิต  ช่ือผลผลิต 

ลักษณะ/สเปคของ
ผลผลติ 

ป=ท่ี1   ป=ท่ี2  
เดือนท่ี 

1-6 
เดือนท่ี
7-12 

เดือนท่ี
1-6 

เดือนท่ี  
7-12 

6. การใช�ประโยชน8เชิงสาธารณะ 
     6.1 การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
     6.2 การฝ]กอบรม 
     6.3 การจัดสัมมนา 

      

7. การเสนอผลงานในการประชุม 
7.1 ระดับนานาชาติ 
7.2 ระดับชาต ิ

      

 
10. แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช�ประโยชนE  

10.1 หน,วยงานหรือผู�ใช�ประโยชนEจากงานวจิัย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

10.2 แผนการถ,ายทอดเทคโนโลยี/แผนธุรกิจ ผลิตและจำหน,ายเชิงพาณิชยE (พอสังเขป) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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11. งบประมาณสำหรับดำเนินงานวิจัย รวมตลอดโครงการ ………………………………………….บาท 
      แสดงงบประมาณสำหรบัการดำเนินการวิจัย ตามหมวดค�าใช�จ�าย 

รายการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ค,าตอบแทนคณะผู�วิจัย 
   1.1 ช่ือ .............……………………………………………………………………………………… 
    1.2 ช่ือ .............……………………………………………………………………………………… 

 

2. ค,าจ�างผู�ช,วยวิจัย (ระบุจำนวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราค�าจ�างตามท่ีกำหนด) 
     2.1 ช่ือ ..................................................................  
          เงินเดือน ........................บาท   วุฒิ .......................  ประสบการณ8ในการทำงาน................ ป= 

 

3.  ค,าวัสดุ 
 3.1  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 
     3.2  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 

 

4. ค,าใช�สอย (ค�าวิเคราะห8ตัวอย�าง ค�าเดินทางระหว�างปฏิบติังาน ฯลฯ) 
     4.1 ค�าจ�างวิเคราะห8หรือทดสอบตัวอย�าง ............. (รายละเอียด)…………………… 
 4.2   ค�าเดินทางระหว�างปฏิบัติการในโครงการ ............. (รายละเอียด)………………….. 
 4.3   ค�าใช�สอยอ่ืนๆ............. (รายละเอียด)………………….. 

 

รวมงบดำเนินงานวิจัยท้ังหมด  
5. ค,าสาธารณูปโภค/บริหารโครงการ (Overhead) ไม,เกิน 10 % ของงบดำเนินงานวิจัย   

รวมงบประมาณท้ังหมด  
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12. แผนการใช�จ,ายงบประมาณ ในการดำเนินการวิจัยตลอดโครงการ ...........................….... บาท  (In Cash…………….. บาท + In kind……………….. บาท) 
 

 ปiที่ 1 ปiที่ 2  

รายการค,าใช�จ,าย (บาท) งวดที่ 1 (เดือนที่ 1-6) งวดที่ 2 (เดือนที่ 7-12) งวดที่ 1 (เดือนที่ 1-6) งวดที่ 2 (เดือนที่ 7-12) รวม 

 หน�วยงานที่ 1 
(เจ�าของโครงการ

ผู�ให�ทุน)  

หน�วยงานที ่2 
(ผู�เข�าร�วมโครงการ) 

หน�วยงานที ่1 
(เจ�าของโครงการ

ผู�ให�ทุน)   

หน�วยงานที่ 2 
(ผู�เข�าร�วมโครงการ) 

หน�วยงานที ่1 
(เจ�าของโครงการ

ผู�ให�ทุน) 

หน�วยงานที ่2 
(ผู�เข�าร�วมโครงการ) 

หน�วยงานที่ 1 
(เจ�าของโครงการ

ผู�ให�ทุน)   

หน�วยงานที่ 2 
(ผู�เข�าร�วมโครงการ) 

 

 in cash in cash in kind in cash in cash in kind in cash in cash in kind in cash in cash in kind  
1. ค,าตอบแทนคณะผู�วิจัย 
1.1 ชื่อ………………………………. 
1.2 ชื่อ………………………………. 

             

2. ค,าจ�างผู�ช,วยวิจัย 
2.1 ชื่อ………………………………. 
3.  ค,าวัสดุ 

             

4. ค,าใช�สอย (ค,าวิเคราะหE
ตัวอย,าง ค,าเดินทางระหว,าง
ปฏิบตัิงาน ฯลฯ) 
4.1 ค�าจ�างวิเคราะห8หรือทดสอบ
ตัวอย�าง ............. 
4.2   ค�าเดินทางระหว�าง
ปฏิบัติการในโครงการ ............. 
5. ค,าสาธารณปูโภค/บริหาร
โครงการ(Overhead) ไม,เกิน 
10 % ของงบดำเนินงานวิจยั  

             

รวมแต�ละงวด              

รวมแต�ละป=ทั้งสิ้น              
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13. เอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม    
13.1 เอกสารอ�างอิง (Reference) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
13.2 ประวัติเต็มคณะผู�วิจัย (CV) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

13.3 เอกสารยืนยันความร�วมมือกับหน�วยงานผู�เข�าร�วมโครงการ (ภาคเอกชน บริษัท หรืออุตสาหกรรม)   
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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คำอธิบายการเขียนข�อเสนอโครงการ 
 

หัวข�อ คำอธิบาย 
1. ข�อมูลท่ัวไป 
 

1. ชื่อโครงการ  :  ควรใช�ช่ือท่ีสื่อถึงวัตถุประสงค8และแผนงานวิจัยโดยตรง ไม�ควรใช�คำ
ท่ีมีความหมายกว�างเกินไป โดยระบุท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีสอดคล�องกัน 
2. หัวหน�าโครงการ : ระบุช่ือหัวหน�าโครงการเปPนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุ
ตำแหน�ง/ ท่ีอยู�/ โทรศัพท8/ โทรสาร/อีเมล8 ท่ีติดต�อได�โดยสะดวก พร�อมลงลายมือชื่อ 
3.หัวหน�าสถาบัน (ตำแหน�งเทียบเท�าอธิการบดี อธิบดี  หรือเทียบเท�า หรือผู�ได�รับมอบ
อำนาจ) :  ระบุช่ือ/ตำแหน�ง/ท่ีอยู�/โทรศัพท8/โทรสาร ท่ีติดต�อได�โดยสะดวก พร�อมลง
ลายมือชื่อ 

2. คณะผู�วิจัย 1. ข�อมูลประวัติโดยย�อของคณะผู�วิจัยทุกท�านในโครงการ  
2. ความรับผิดชอบในโครงการ (%) หมายถึง ความรับผิดชอบทุกคนในโครงการ รวม
ท้ังสิ้นเท�ากับ 100% 
3. เวลาท่ีใช�ในโครงการ (%) หรือ FTE หมายถึง ร�อยละของจำนวนช่ัวโมงท่ีใช�ต�อวัน     
(8 ช่ัวโมงต�อ 1 วัน คิดเปPน 100%) 

3. บทคัดย,อ เขียนบทคัดย�อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมีความยาวของบทคัดย�อไม�เกิน 1 
หน�ากระดาษขนาด A4 โดยระบุถึงการวิจัยในแบบย�อ กระชับ มีสาระสำคัญ  ครอบคลุม
ถึงวัตถุประสงค8 ขอบเขตการวิจัย และผลงานท่ีคาดว�าจะได�รับ และระบุคำสำคัญ   
(Keyword) ของโครงการ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว�ในส�วนท�ายของบทคัดย�อ 

4. เปCาหมายของโครงการ เปPนการระบุผลงานหลักของโครงการในเชิงคุณภาพท่ีวัดได� และ/หรือเชิงปริมาณ  
5. วัตถุประสงคEของโครงการ ระบุสิ่งท่ีโครงการต�องการศึกษาวิจัยเพ่ือแก�ปRญหาหรือให�บรรลุผลตามเปlาหมาย และ

ต�องมีความสอดคล�องกับแผนการดำเนินงานวิจัย 
6. การตรวจสอบทรัพยEสินทางปGญญา 
และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข�อง 

ระบุการสำรวจสิทธิบัตร (Patent search) สำหรับโครงการวิจัยท่ีคาดว�าจะได�
ผลงานวิจัยเปPนสิทธิบัตรหรือต�นแบบผลิตภัณฑ8 รวมท้ังข�อมูลการวิเคราะห8ข�อมูล
สิทธิบัตรเบ้ืองต�น 

7. ผลกระทบด�านเศรษฐศาสตรE สังคม
และสิ่งแวดล�อม 

แสดงให�ทราบว�าโครงการวิจัยน้ีสามารถก�อให�เกิดผลกระทบต�อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อมอย�างไร  เช�น ก�อนท่ีจะมีโครงการวิจัยฯ มีผลผลิตต่ำ ต�นทุนสูง เกิดความ
สูญเสียทางด�านเศรษฐกิจ เปPนสินค�าท่ีต�องนำเข�า  หากโครงการวิจัยฯ น้ีสำเร็จจะมีส�วน
การแก�ปRญหาหรือสร�างโอกาสได�มากน�อยเพียงใด  รวมถึงการมีส�วนในการเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิต/การแข�งขันของสินค�า และการให�บริการภายในประเทศได�อย�างไร และด�วย
มูลค�าเท�าใด หรือเปPนการแสดงว�าผลของโครงการวิจัยฯ มีส�วนทำให�วิถีชีวิต โครงสร�าง
ทางสังคม  สภาพแวดล�อม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือแสดง
ให�เห็นว�าจะมีส�วนในการช�วยแก�ปRญหาด�านสิ่งแวดล�อมอย�างไร 
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หัวข�อ คำอธิบาย 
8. รายละเอียดโครงการ 

8.1 ท่ีมาของโครงการ/หลักการและ
เหตุผล  

8.2 สมมติฐานของงานวิจัยน้ี 
8.3 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
8.4 การศึกษาเบ้ืองต�น 
8.5 เหตุผลท่ีใช�เทคโนโลยีท่ีนำเสนอ 
8.6 ความสามารถทางเทคโนโลยท่ีีมีอยู� 
8.7 อุปกรณ8และสถานท่ีท่ีมีอยู� 

 

8.1 อธิบายท่ีมาของโครงการและเหตุผลท่ีเสนอโครงการวิจัยฯ พร�อมระบุปRญหาท่ี
โครงการวิจัยฯ ต�องการตอบหรือแก�ไขหรือมีส�วนช�วยให�ดีข้ึน  
8.2 อธิบายสมมุติฐานของงานวิจัยน้ี   
8.3 ทบทวนวรรณกรรม/ผลงานวิจัย/องค8ความรู�ท่ีมีรายงานการศึกษามาก�อนหน�า ท้ัง
ของคณะนักวิจัยเอง หรือนักวิจัยอ่ืนๆ ซ่ึงต�องอ�างอิงแหล�งข�อมูลให�ชัดเจนและทันสมัย 
พร�อมท้ังเสนอรายการเอกสารอ�างอิงในข�อท่ี 13  
8.4 ให�ข�อมูลผลการศึกษาเบ้ืองต�นท่ีเกี่ยวข�องของคณะผู�วิจัยเอง 
8.5 ระบุเทคโนโลยีท่ีจะพัฒนา/ใช�ในโครงการฯ  พร�อมท้ังชี้แจงว�าเทคโนโลยีหรือวิธีการ
ท่ีเลือกใช�มีข�อดี หรือข�อได�เปรียบเทคโนโลยี/วิธีการท่ีมีอยู�ในปRจจุบันและแบบอ่ืนๆ 
อย�างไร 
8.6 อธิบายความสามารถ/ประสบการณ8/ความเช่ียวชาญท่ีคณะผู�วิจัยมีอยู�  
8.7 อธิบายว�าดำเนินการวิจัยท่ีใด พร�อมระบุอุปกรณ8 เครื่องมือท่ีมีอยู�และพร�อมใช�งาน      
ในโครงการฯ  

9. แผนการดำเนินงานวิจัย 
9.1 วิธีการและแผนการดำเนินงานวิจัย 
9.2 ท่ีมาของตัวอย�าง (Sample) ท่ีใช�

ในงานวิจัย (ถ�ามี) 
9.3 ตารางแผนงานวิจัย 
9.4 ผลงานท่ีคาดว�าจะสำเร็จในแต�ละ

ช�วงเวลา 
9.5 ตารางผลผลติท่ีคาดว�าจะได�รบัเปPน

จำนวนนับ 

9.1 ส�วนน้ีเปPนหัวใจของข�อเสนอโครงการวิจัยฯ ต�องเขียนให�ชัดเจนและละเอียด       
มากท่ีสุด  พร�อมอ�างถึงเอกสารท่ีจำเปPน โดยให�ระบุท่ีมาของวัสดุ (Material) ท่ีนำมาใช�
ในการวิจัยและวิธีการวิจัย 
9.2 ควรให�เหตุผลท่ีเลือกตัวใช�อย�างน้ัน ตัวอย�างควรมีความเหมาะสมท้ังในเชิงคุณภาพ 
ปริมาณ และควรอธิบายภาระผูกพันต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการนำตัวอย�างมาใช� (ถ�ามี) 
9.3 จัดทำตารางสรุปแสดงกิจกรรมต�างๆ  ท่ีเสนอว�าจะดำเนินการพร�อมระบุเวลาท่ีต�อง
ใช�ของแต�ละกิจกรรม นับต้ังแต�เร่ิมโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ 
9.4 ให�ระบุผลงานท่ีจะได�จากการทำวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพท่ีสามารถวัดได�/เชิงปริมาณ 
ในแต�ะละช�วงเวลาท่ีกำหนด เพ่ือใช�เปPนข�อมูลติดตามความก�าวหน�าและประเมินผล
โครงการ 
9.5  กำหนดผลผลิตท่ีได�เมื่อโครงการแล�วเสร็จ และระบุเปPนจำนวนนับ ซ่ึงผลผลิตน้ีจะ
เปPนสิ่งท่ีบ�งบอกประสิทธิผลของโครงการฯ เช�น จำนวนรูปแบบ/ต�นแบบของผลงานวิจัย 
จำนวนบทความท่ีตีพิมพ8 จำนวนสิทธิบัตร เปPนต�น  

10. แนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช�
ประโยชนE  

10.1 หน�วยงานหรือผู�ใช�ประโยชน8จาก
งานวิจัย 

10.2 แผนการถ�ายทอดเทคโนโลยี/
แผนธุรกิจ ผลิตและจำหน�ายเชิงพาณิชย8 

10.1 ระบุผู�ได�ประโยชน8หรือผู�นำผลงานไปใช� หากผลงานเปPนไปตามท่ีคาดหมาย 
10.2 ระบุแผนการถ�ายทอดเทคโนโลยี/แผนธุรกิจ/แผนการผลติและจำหน�ายเชิงพาณิชย8 
หากสามารถดำเนินงานวิจัยได�ตามเปlาหมายท่ีวางไว� 
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หัวข�อ คำอธิบาย 
11. งบประมาณสำหรับดำเนินงานวิจัย ระบุงบประมาณในการดำเนินการวิจัยจะต�องสอดคล�องเหมาะสมกับแผนการดำเนินงาน         

โดยระบุงบประมาณรายหมวดท้ังสิ้นตลอดระยะเวลาโครงการ  

 หมวดค�าตอบแทนและค�าจ�างผู�ช�วยวิจัย เม่ือรวมกันแล�วจะต�องไม�เกิน 
30% ของงบประมาณรวมที่หักค�าครุภัณฑ8 ทั้งนี้จะพิจารณาสัดส�วนใน
หมวดนี้ตามความเหมาะสมของเนื้องานในโครงการ 

 เงินงวดสุดท�าย จะมีการหักเงินไว�จำนวนหน่ึง (เงินค�าตอบแทนและค�าบริหาร
จัดการ) เพ่ือเปPนค�าประกันผลงานและจะจ�ายให�เม่ือส�งรายงานฉบับสมบูรณ8 

12. แผนการใช�จ,ายงบประมาณ ระบุแผนการใช�จ�ายงบประมาณทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาโครงการท่ีเสนอ 
13. เอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม    

13.1 เอกสารอ�างอิง 
13.2 ประวัติเต็มคณะผู�วิจัย 
13.3 เอกสารยืนยันความร�วมมือกับ

หน�วยงานผู�เข�าร�วมโครงการ (ภาคเอกชน 
บริษัท หรืออุตสาหกรรม)   

13.1 ระบุรายการเอกสารอ�างอิงตามวิธีการเขียนแบบสากล 
13.2 ระบุข�อมูประวัติของหัวหน�าโครงการวิจัยฯ และผู�ร�วมวิจัยทุกท�าน ได�แก� ประวัติ
การ ศึกษา ประวัติ ก ารทำงาน  ความ เชี่ ย วชาญ  และผลงานวิจั ย ท่ี ตี พิมพ8 ใน
วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ หรือรางวัลทางวิชาการท่ีได�รับ 
13.3 หนังสือหรือเอกสารแสดงความร�วมมือจากภาคเอกชน บริษัทฯ หรืออุตสาหกรรม 
เช�น ให�การสนับสนุนงบประมาณบางส�วน หรือให�ใช�วัสดุ สถานท่ี อุปกรณ8 หรือบุคลากร
ของบริษัทเข�าร�วมดำเนินงานวิจัย หรือการนำผลงานวิจัยจากโครงการฯ ไปใช�ประโยชน8/
ผลิตและจำหน�ายเชิงพาณิชย8    

 


