บบฟอร์มขຌอสนอครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
งบประมาณพืไอสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)
ชืไอหนวยงาน ......................................................................

สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเป
1. ครงการวิจัยนีๅอยูภาย฿ตຌผนงาน ............................. (dropdown ฿หຌคลิกชืไอผนงานตามทีไผูຌประสานสรຌางเวຌ)
2. ชืไอครงการวิจัย
(ภาษาเทย)
……………………………………………………………………..…………………………………………………..…
(ภาษาอังกฤษ)
.……………………………………...………………………………………………………..……………………….…
3. ชืไอครงการวิจัยยอยภาย฿ตຌครงการวิจัย (หากมี)
ลาดับ
ชืไอครงการยอย

งบประมาณ (บาท)

หัวหนຌาครงการยอย

4. ลักษณะครงการวิจัย
o ครงการ฿หม ทีไริไมดานินการ฿นปทีไสนอขอ ดานินงาน ...............ป
งบประมาณรวมทัๅงครงการ ………………………….บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
o ครงการตอนืไอง จากปงบประมาณทีไผานมา ดานินงาน ...............ป
งบประมาณรวมทัๅงครงการ ………………………….บาท
฿สรหัสขຌอสนอครงการตอนืไอง..........................(ระบบดึงขຌอมูลมา฿หຌ :นักวิจัยสามารถปรับกຌขอຌ มูลเดຌ)
ริไมรับงบประมาณป........... (กรอกปงบประมาณทีไริไมดานินงาน)
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
o ครงการตอนืไองทีไมีขຌอผูกพันสัญญา* ดานินงาน ...............ป
งบประมาณรวมทัๅงครงการ ………………………….บาท
฿สรหัสขຌอสนอครงการตอนืไอง..........................(ระบบดึงขຌอมูลมา฿หຌ :นักวิจัยสามารถปรับกຌขอຌ มูลเดຌ)
ริไมรับงบประมาณป........... (กรอกปงบประมาณทีไริไมดานินงาน)
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
ปงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท
หมายหตุ : *ครงการตอนืไองทีไมีขຌอผูกพันสัญญา หมายถึง ขຌอผูกพันสัญญาทีดไ านินการตามมติ ครม. หรือดานินงานรวมกับหนวยงานตางประทศ

ผลการดานินทีไผานมา (กรณีทีไป็นครงการตอนืไอง)
ผลการดานินงานทียบ งบประมาณทีไเดຌรับ
ปีงบประมาณ
กับผนทีไตัๅงเวຌ (%)
จัดสรร (บาท)

1

งบประมาณทีไ฿ชຌ
จริง (บาท)

สัดสวนงบประมาณทีไ
฿ชຌจริง (%)

สรุปผลการดานินงานทีไผานมา ดยอธิบายกิจกรรมทีไเดຌดานินการลຌว ละผลผลิตทีไกิดขึๅนอยางป็นรูปธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………...................
5. ครงการยืไนสนอขอรับทุนจากหนวยงานอืไนหรือเม
 เมยืไนสนอ  ยืไนสนอ ระบุหนวยงาน.....................
6. คาสาคัญ (Keywords) (กาหนดเมกิน 5 คา)
(ภาษาเทย) ………………………...………………………………………………………..……………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..………………………………………….
7. สาขาการวิจัย (ลือกจากฐานขຌอมูล฿นระบบ)
สาขาการวิจัยหลัก OECD (ป็น dropdown ฿หຌลือก) .....................................................................................
สาขาการวิจัยยอย OECD (ป็น dropdown ฿หຌลือก) .......................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

สาขาการวิจยั OECD
สาขาวิจยั ทีไจานกตาม Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) ประกอบดຌวย
1) สาขาหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบดຌวยสาขายอยคณิตศาสตร์ คอมพิวตอร์ละสารสนทศศาสตร์ (ฉพาะซอฟวร์) วิทยาศาสตร์ฟຂสกิ ส์
วิทยาศาสตร์คมี วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติอืไน โ
2) สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์ละทคนลยี ประกอบดຌวยสาขาวิชายอย วิศวกรรมยธา วิศวกรรมเฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ละสารสนทศ วิศวกรรม ครืไองกล
วิศวกรรมคมี วิศวกรรมลหการละวัสดุ วิศวกรรมการพทย์ วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ทคนลยีชีวภาพสิไงวดลຌอม ทคนลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม นาน
ทคนลยี วิศวกรรมศาสตร์ละทคนลยีอืไน โ
3) สาขาหลักการพทย์ ประกอบดຌวยสาขาวิชายอยการพทย์พืๅนฐาน การพทย์คลินิก วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทคนลยีชีวภาพทางดຌานการพทย์
วิทยาศาสตร์ทางดຌานการพทย์อืไน โ
4) สาขาหลักกษตรศาสตร์ ประกอบดຌวยสาขายอยกษตรกรรม ปຆาเมຌ ประมง สัตวศาสตร์ สัตวพทย์ศาสตร์ ทคนลยีชีวภาพ ทางดຌานการกษตร
วิทยาศาสตร์ทางดຌานการกษตรอืไน โ
5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบดຌวยสาขายอยจิตวิทยา ศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ทางสังคมละ
ศรษฐกิจ นิทศศาสตร์ละสือไ สารมวลชน สังคมศาสตร์อืไน โ
6) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ประกอบดຌวยสาขายอยประวัติศาสตร์ละบราณคดี ภาษาละวรรณคดี ปรัชญา จริยธรรม ละศาสนา ศิลปะ มนุษยศาสตร์อืไน โ

8. ISCED (International Standard Classification Of Education)
ISCED Broad field
ISCED Narrow field
ISCED Detailed field
รหัสสาขา ISCED
ISCED Broad field
00 Generic programmes and
qualifications
00 Generic programmes and
qualifications

(ป็น dropdown ฿หຌลือก) ……………..……………………………………………….

(ป็น dropdown ฿หຌลือก) ……………..……………………………………………….
(ป็น dropdown ฿หຌลือก) ……………..……………………………………………….

ISCED Narrow field
000 Generic programmes and qualifications not
further defined
001 Basic programmes and qualifications
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ISCED Detailed field
0000 Generic programmes and qualifications not further
defined
0011 Basic programmes and qualifications

ISCED Broad field
00 Generic programmes and
qualifications
00 Generic programmes and
qualifications
00 Generic programmes and
qualifications
01 Education
01 Education
01 Education
01 Education
01 Education
01 Education
01 Education

ISCED Narrow field
002 Literacy and numeracy

ISCED Detailed field
0021 Literacy and numeracy

003 Personal skills and development

0031 Personal skills and development

02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities

009 Generic programmes and qualifications not
elsewhere classified
011 Education
011 Education
011 Education
011 Education
011 Education
011 Education
018 Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving education
020 Arts and humanities not further defined
021 Arts
021 Arts
021 Arts
021 Arts
021 Arts
021 Arts
021 Arts
022Humanities (excluding languages)

02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities

022Humanities (excluding languages)
022Humanities (excluding languages)
022Humanities (excluding languages)
022Humanities (excluding languages)

02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities
02 Arts and humanities

023 Languages
023 Languages
023 Languages
023 Languages
028 Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving arts and humanities
029 Arts and humanities not elsewhere
classified
030Social sciences, journalism and information
not further defined
031Social and behavioural sciences

0099 Generic programmes and qualifications not
elsewhere classified
0110 Education not further defined
0111 Education science
0112 Training for pre-school teachers
0113 Teacher training without subject specialisation
0114Teacher training with subject specialisation
0119Education not elsewhere classified
0188 Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving education
0200 Arts and humanities not further defined
0210 Arts not further defined
0211 Audio-visual techniques and media production
0212 Fashion, interior and industrial design
0213 Fine arts
0214Handicrafts
0215Music and performing arts
0219Arts not elsewhere classified
0220Humanities (excluding languages) not further
defined
0221Religion and theology
0222History and archaeology
0223Philosophy and ethics
0229Humanities (except languages) not elsewhere
classified
0230 Languages not further defined
0231 Language acquisition
0232Literature and linguistics
0239Languages not elsewhere classified
0288Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving arts and humanities
0299Arts and humanities not elsewhere classified

02 Arts and humanities
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information

031Social and behavioural sciences

0300Social sciences, journalism and information not
further defined
0310Social and behavioural sciences not further
defined
0311Economics

031Social and behavioural sciences

0312Political sciences and civics

031Social and behavioural sciences

0313 Psychology

031Social and behavioural sciences

0314Sociology and cultural studies

031Social and behavioural sciences

0319Social and behavioural sciences not elsewhere
classified
0320Journalism and information not further defined

032Journalism and information
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ISCED Broad field
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
03 Social sciences,
journalism and information
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
04 Business, administration
and law
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics

ISCED Narrow field
032Journalism and information

ISCED Detailed field
0321Journalism and reporting

032Journalism and information

0322Library, information and archival studies

032Journalism and information

0329Journalism and information not elsewhere
classified
0388Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving social sciences, journalism and information

038 Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving social sciences,
journalism and information
039 Social sciences, journalism and information
not elsewhere classified
040Business, administration and law not further
defined
041Business and administration

0399Social sciences, journalism and information not
elsewhere classified
0400Business, administration and law not further
defined
0410Business and administration not further defined

041Business and administration

0411Accounting and taxation

041Business and administration

0412Finance, banking and insurance

041Business and administration

0413Management and administration

041Business and administration

0414Marketing and advertising

041Business and administration

0415Secretarial and office work

041Business and administration

0416Wholesale and retail sales

041Business and administration

0417Work skills

041Business and administration

0419Business and administration not elsewhere
classified
0421Law

042Law
048 Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving business, administration
and law
049 Business, administration and law not
elsewhere classified
050Natural sciences, mathematics and statistics
not further defined
051Biological and related sciences

0488Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving business, administration and law

051Biological and related sciences

0511Biology

051Biological and related sciences

0512Biochemistry

051Biological and related sciences
052Environment

0519Biological and related sciences not elsewhere
classified
0520Environment not further defined

052Environment

0521Environmental sciences

052Environment

0522Natural environments and wildlife

052Environment

0529Environment not elsewhere classified
4

0499Business, administration and law not elsewhere
classified
0500Natural sciences, mathematics and statistics not
further defined
0510Biological and related sciences not further defined

ISCED Broad field
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
05 Natural sciences,
mathematics and statistics
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
06 Information and
Communication
Technologies (ICTs)
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction

ISCED Narrow field
053Physical sciences

ISCED Detailed field
0530Physical sciences not further defined

053Physical sciences

0531Chemistry

053Physical sciences

0532Earth sciences

053Physical sciences

0533 Physics

053Physical sciences

0539Physical sciences not elsewhere classified

054Mathematics and statistics

0540Mathematics and statistics not further defined

054Mathematics and statistics

0541Mathematics

054Mathematics and statistics

0542Statistics

058Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving natural sciences,
mathematics and statistics
059Natural sciences, mathematics and statistics
not elsewhere classified
061Information and Communication
Technologies (ICTs)

0588Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving natural sciences, mathematics and statistics

061Information and Communication
Technologies (ICTs)

0611Computer use

061Information and Communication
Technologies (ICTs)

0612Database and network design and administration

061Information and Communication
Technologies (ICTs)

0613Software and applications development and
analysis

061Information and Communication
Technologies (ICTs)

0619Information and Communication Technologies
(ICTs) not elsewhere classified

068Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving Information and
Communication Technologies (ICTs)
070 Engineering, manufacturing and
construction not further defined

0688Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving Information and Communication Technologies
(ICTs)
0700Engineering, manufacturing and construction not
further defined

071 Engineering and engineering trades

0710Engineering and engineering trades not further
defined

071 Engineering and engineering trades

0711Chemical engineering and processes

071 Engineering and engineering trades

0712Environmental protection technology

071 Engineering and engineering trades

0713Electricity and energy
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0599Natural sciences, mathematics and statistics not
elsewhere classified
0610Information and Communication Technologies
(ICTs) not further defined

ISCED Broad field
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
07 Engineering,
manufacturing and
construction
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary

ISCED Narrow field
071 Engineering and engineering trades

ISCED Detailed field
0714Electronics and automation

071 Engineering and engineering trades

0715Mechanics and metal trades

071 Engineering and engineering trades

0716Motor vehicles, ships and aircraft

071 Engineering and engineering trades

0719 Engineering and engineering trades not elsewhere
classified

072 Manufacturing and processing

0720Manufacturing and processing not further defined

072 Manufacturing and processing

0721Food processing

072 Manufacturing and processing

0722Materials (glass, paper, plastic and wood)

072 Manufacturing and processing

0723Textiles (clothes, footwear and leather)

072 Manufacturing and processing

0724Mining and extraction

072 Manufacturing and processing

0729 Manufacturing and processing not elsewhere
classified

073 Architecture and construction

0730Architecture and construction not further defined

073 Architecture and construction

0731Architecture and town planning

073 Architecture and construction

0732Building and civil engineering

078Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving engineering,
manufacturing and construction
079Engineering, manufacturing and construction
not elsewhere classified

0788Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving engineering, manufacturing and construction

080 Agriculture, forestry, fisheries and
veterinary not further defined
081 Agriculture

0800Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not
further defined
0810Agriculture not further defined

081 Agriculture

0811Crop and livestock production

081 Agriculture

0812Horticulture

081 Agriculture

0819Agriculture not elsewhere classified
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0799Engineering, manufacturing and construction not
elsewhere classified

ISCED Broad field
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
08 Agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare
09 Health and welfare

ISCED Narrow field

ISCED Detailed field

082Forestry

0821Forestry

083Fisheries

0831Fisheries

084Veterinary

0841Veterinary

088Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving agriculture, forestry,
fisheries and veterinary
089Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
not elsewhere classified
090 Health and welfare not further defined
091 Health
091 Health
091 Health
091 Health
091 Health
091 Health
091 Health
091 Health

0888Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary

10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services

091 Health
092Welfare
092Welfare
092Welfare
092Welfare
092Welfare
098Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving health and welfare
099 Health and welfare not elsewhere
classified
100 Services not further defined
101 Personal services
101 Personal services
101 Personal services
101 Personal services
101 Personal services
101 Personal services
101 Personal services
102 Hygiene and occupational health services

10 Services
10 Services
10 Services

102 Hygiene and occupational health services
102 Hygiene and occupational health services
102 Hygiene and occupational health services

10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services
10 Services

103 Security services
103 Security services
103 Security services
103 Security services
104 Transport services
108 Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving services

09 Health and welfare
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0899Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not
elsewhere classified
0900Health and welfare not further defined
0910Health not further defined
0911Dental studies
0912Medicine
0913Nursing and midwifery
0914Medical diagnostic and treatment technology
0915Therapy and rehabilitation
0916Pharmacy
0917Traditional and complementary medicine and
therapy
0919Health not elsewhere classified
0920Welfare not further defined
0921Care of the elderly and of disabled adults
0922Child care and youth services
0923Social work and counselling
0929 Welfare not elsewhere classified
0988Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving health and welfare
0999Health and welfare not elsewhere classified
1000Services not further defined
1010Personal services not further defined
1011Domestic services
1012Hair and beauty services
1013Hotel, restaurants and catering
1014Sports
1015Travel, tourism and leisure
1019 Personal services not elsewhere classified
1020Hygiene and occupational health services not
further defined
1021 Community sanitation
1022Occupational health and safety
1029 Hygiene and occupational health services not
elsewhere classified
1030Security services not further defined
1031Military and defence
1032Protection of persons and property
1039 Security services not elsewhere classified
1041Transport services
1088Inter-disciplinary programmes and qualifications
involving services

ISCED Broad field
10 Services
99 Field unknown

ISCED Narrow field
109 Services not elsewhere classified
999 Field unknown

ISCED Detailed field
1099Services not elsewhere classified
9999Field unknown

9. รายละอียดของคณะผูຌวิจัย (฿ชຌฐานขຌอมูลจากระบบสารสนทศกลางพืไอบริหารงานวิจัยของประทศ)
ประกอบดຌวย
ชืไอ-สกุล

หนวยงาน

ตาหนง฿นครงการ

สัดสวนการดานิน
ครงการวิจัย

สวนทีไ 2 ขຌอมูลครงการวิจัย
1. บทสรุปขຌอสนอครงการ (เมกิน 3000 คา)
2. หลักการละหตุผล/ปัญหา/จทย์การวิจัย

(สดงถึงบริบทของพืๅนทีไละระบุทีไเปทีไมาของปัญหาละความตຌองการของพืๅนทีไ (Situation Review) ละอธิบายความจาป็นละความสาคัญทีไ
ครงการวิจัยจะขຌาเปกຌเขปัญหาสาคัญ/พัฒนาศักยภาพทีไสาคัญ ละระบุคาถามงานวิจัยของครงการวิจัย) (เมกิน 3000 คา)

3. วัตถุประสงค์ (ระบุป็นขຌอ)
4. กรอบการวิจัย/พัฒนา

(คานิยาม กรอบการวิจัย/พัฒนา (Conceptual Framework) หมายถึง การประมวล ความคิดรวบยอดของงานวิจัยทีไสดงความกีไยวขຌองระหวางตัวปรทีไศึกษา
ทัๅงนีๅ หลักสาคัญ฿นการขียนกรอบนวคิด คือ จะตຌองอิงนวคิด หลักการหรือ ทฤษฎีทีไนามา฿ชຌป็นกรอบการทาวิจัย ละสดงความสัมพันธ์ระหวางตัวปร ทีไ
ศึกษาลักษณะการกรอกขຌอมูล ผนผังภาพสดงถึงปງาหมายละตัวชีๅวัดของครงการ ละมีการสดงความชืไอมยงครงการยอยพืไอตอบปງา฿หญรวมกัน (หากมี
ครงการยอย))

5. นวคิด ทฤษฎี ละสมมติฐานงานวิจัย (เมกิน 3000 คา)
6. ระบียบวิธีวิจัยละวิธีการดานินการวิจัย
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สวนทีไ 3 ผนการทางาน
1. ผนการดานินงานวิจัย (สดงผนการดานินงานรายกิจกรรมละระยะวลาทีไ฿ชຌ ฿นตละปงบประมาณ)
ปีงบประมาณ

กิจกรรม

1

ปีทีไ 1
กิจกรรมทีไ 1 : ศึกษาละสารวจความป็นเปเดຌ
(ปีทีไริไมดานินการ)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

รຌอยละของกิจกรรม
฿นปีงบประมาณ



ปีทีไ 2
(2566)
ปีทีไ ....
(ปีทีไสิๅนสุดครงการ)
หมายหตุ : ขัๅนตอนการจัดทาขຌอสนอครงการ กิจกรรม฿หຌระบุดือนทีไคาดวาจะดานินการ กรณีทีไครงการเดຌรับการอนุมัติ ละขຌาสูขัๅนตอนการนาขຌาครงการสู Ongoing ระบบจะ฿หຌระบุชืไอดือนทีไริไมดานินงานครงการ ลຌวระบบจะดานินการ
อัพดทดือนทีไทัๅงหมด ฿หຌอยู฿นรูปบบ ชืไอดือน ชน ริไมดานินครงการดือน ตุลาคม 2565 จากตัวอยาง กิจกรรมทีไ 1 จะถูกระบุป็นดือนตุลาคม

ตัวอยางตารางกิจกรรม฿นครงการ Ongoing
ปีงบประมาณ
2565

กิจกรรม
กิจกรรมทีไ 1 : ศึกษาละสารวจความป็นเปเดຌ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รຌอยละของกิจกรรม
฿นปีงบประมาณ

2. พืๅนทีทไ าวิจัย : ปรดระบุสถานทีไทาวิจัยจานกตามครงการวิจัยดย฿ชຌฐานขຌอมูลจากระบบ ละพิไมติมชืไอฉพาะ ชน ชุมชน หมูบຌาน
฿นประทศ/ตางประทศ
฿นประทศ
฿นประทศ
ตางประทศ

ชืไอประทศ/จังหวัด

ชืไอสถานทีไ

กรุงทพมหานคร
กระบีไ

3. พืๅนทีไทีไเดຌรับประยชน์จากการวิจัย
฿นประทศ/ตางประทศ
฿นประทศ
฿นประทศ
ตางประทศ

ชืไอประทศ/จังหวัด

ชืไอสถานทีไ

อุบลราชธานี
กระบีไ
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4. ผนการ฿ชຌจายงบประมาณของครงการวิจัย
4.1 สดงรายละอี ย ดประมาณการงบประมาณตลอดครงการ (กรณี ข องบประมาณป็ น ครงการต อ นืไ อ ง
ระยะวลาดานินการวิจัยมากกวา 1 ป ฿หຌสดงงบประมาณตลอดผนการดานินงาน) ดยบงป็นหมวดตาง โ
ดังนีๅ
งบประมาณปีทีไ
ประภทงบประมาณ
รายละอียด
งบประมาณ (บาท) (ป็นงบประมาณของ
ปีงบประมาณ)
งบดานินงาน: คาจຌาง
งบดานินงาน: คา฿ชຌสอย
งบดานินงาน: คาวัสดุ
งบดานินงาน : คาสาธารณูปภค
งบดานินงาน : คาดินทางตางประทศ
งบดานินงาน : คาซอมซมครุภัณฑ์
งบลงทุน: คาครุภัณฑ์*
รวม
หมายหตุ (อຌางอิง: การตัๅงงบประมาณ฿หຌป็นเปตาม ประกาศ กสว. รืไอง หลักกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณละการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน฿นระบบ
วิจัยละนวัตกรรม)

4.2 รายละอียดการจัดซืๅอครุภัณฑ์ : กรณีมคี วามตຌองการซืๅอครุภัณฑ์฿หຌ฿สรายละอียด ดังนีๅ
ครุภัณฑ์ทีไขอสนับสนุน
ครุภัณฑ์ทีไมีอยู
หตุผลละ
ดิ
ม
ละ
สถานภาพการ
ชื่อครุภัณฑ์
ความจาป็น
รายละอียด
ครืไองมือทีไ
฿ชຌงาน ณ
ตอครงการ
ครุภัณฑ์
กีไยวขຌองกับ
ปัจจุบัน
งานวิจัย (ถຌามี)

 นบ฿บสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาดຌวย
5. มาตรฐานการวิจัย
 มีการ฿ชຌสัตว์ทดลอง
 มีการวิจัย฿นมนุษย์
 มีการวิจัยทีไกีไยวขຌองกับงานดຌานทคนลยีชีวภาพสมัย฿หม
 มีการ฿ชຌหຌองปฏิบัติการทีไกีไยวกับสารคมี
6. หนวยงานรวมดานินการ/ภาคอกชนหรือชุมชนทีไรวมลงทุนหรือดานินการ
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การ฿ชຌ
ประยชน์ของ
ครุภัณฑ์นีๅมืไอ
ครงการสิๅนสุด

ชืไอหนวยงาน
ลาดับ
รัฐ/บริษัท/
ปีงบประมาณ
ทีไ
หนวยงาน
ตางประทศ

นวทางรวม
ดานินการ

การรวมลงทุน
฿นรูปบบตัว
งิน (in-cash)
(บาท)

การรวมลงทุน
฿นรูปบบอืไน

รวม

(in-kind)

1
2
7.

ระดับความพรຌอมทีไมีอยู฿นปัจจุบัน (ถຌามี)*
7.1 ระดับความพรຌอมทางทคนลยี (Technology Readiness Level: TRL)*
1) TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ...................
รายละอียด .................................................................................................................. .....
2) TRL มืไองานวิจัยสรใจสิๅนระดับ ...................
รายละอียด .................................................................................................................. .....

ระดับความพรຌอมทางทคนลยี (Technology Readiness Level: TRL) มีรายละอียด ดังนีๅ
TRL 1: หลักการพืนๅ ฐานเดຌรับการพิจารณาละมีการรายงาน (Basic principles observed and reported)
TRL 2: มีการสรຌางนวคิดดຌานทคนลยีละ / หรือ การประยุกต์฿ชຌ (Technology concept and / or application formulated)
TRL 3: มีการทดลองละวิคราะห์หนຌาทีไหลัก ละ / หรือ มีการพิสูจน์ความป็นเปเดຌ ของนวคิด
(Analytical and experimental critical function and / or characteristic proof-of concept)
TRL 4: การทดสอบองค์ประกอบ ละ/หรือ บอร์ดทดลองอิลใกทรอนิกส์จาลอง (Breadboard) ฿นสภาวะวดลຌอม฿นหຌองปฏิบัตกิ าร (Component and / or
breadboard validation in laboratory environment)
TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ ละ / หรือ บอร์ดทดลองอิลใกทรอนิกส์จาลอง (Breadboard) ฿นสภาวะวดลຌอมทีไ กีไยวขຌอง (Component and / or
breadboard validation in relevant environment)
TRL 6: การทดสอบบบจาลองของระบบหรือระบบยอย หรือตຌนบบ฿นสภาวะวดลຌอมทีไ กีไยวขຌองซึไงอาจป็นภาคพืๅนดินหรืออวกาศ (System / subsystem model or
prototype demonstration in a relevant environment (ground or space))
TRL 7: การทดสอบตຌนบบระบบ฿นสภาวะวดลຌอมอวกาศ
(System prototype demonstration in a space environment)
TRL 8: ระบบจริงสารใจสมบูรณ์ละมีคุณสมบัติการทดสอบละสาธติ บนภาคพืๅนดินหรือ฿นอวกาศ (Actual system completed and flight qualified through
test and demonstration (ground or space))
TRL 9: ระบบจริงเดຌรับการพิสูจน์ทางการบินดยภารกิจสารใจ (Actual system flight proven through successful mission operations)

7.2 ระดับความพรຌอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)*
1) SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ...................
รายละอียด .................................................................................................................. .....
2) SRL มืไองานวิจัยสรใจสิๅนระดับ ...................
รายละอียด .......................................................................................................................

ระดับความพรຌอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) มีรายละอียด ดังนีๅ
SRL 1: การวิคราะห์ปัญหาละกาหนดความพรຌอมของความรูຌละทคนลยีทางดຌานสังคมทีไมี (Identifying problem and identifying societal readiness)
SRL 2: การกาหนดปัญหา การสนอนวคิด฿นการพัฒนาหรือการกຌปญ
ั หาละ คาดการณ์ ผลกระทบทีอไ าจกิดขึนๅ ละระบุผูຌมสี วนเดຌสวนสียทีไ กีไยวขຌอง ฿น
ครงการ (Formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders
for the project.)
SRL 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบนวทางการพัฒนาหรือกຌปัญหาทีกไ าหนดขึๅนรวมกับ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไ กีไยวขຌอง (Initial testing of proposed solution(s)
together with relevant stakeholders)
SRL 4: ตรวจสอบนวทางการกຌปัญหาดยการทดสอบ฿นพืนๅ ทีนไ ารองพือไ ยืนยัน ผลกระทบตามทีไคาดวาจะกิดขึๅน ละดูความพรຌอมขององค์ความรูຌละ
ทคนลยี (Problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate Proposed impact and societal readiness)
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SRL 5: นวทางการกຌปัญหาเดຌรับการตรวจสอบ ถูกนาสนอกผมูຌ ีสวนเดຌสวนสีย ทีไ กีไยวขຌอง area (Proposed solution(s) validated, now by relevant
stakeholders in the area)
SRL 6: ผลการศึกษานาเปประยุกต์฿ชຌ฿นสิไงวดลຌอมอืนไ ละดานินการกับผูຌมีสว นเดຌ สวนสียทีไ กีไยวขຌองพืไอ฿หຌเดຌขอຌ สนอนะบืๅองตຌนพืไอ฿หຌกิดผลกระทบ ทีไ
ป็นเปเดຌ (Solution (s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on
potential impact)
SRL 7: การปรับปรุงครงการ ละ/หรือนวทางการพัฒนา การกຌปัญหารวมถึงการทดสอบนวทางการพัฒนาการกຌปัญหา฿หม฿นสภาพวดลຌอมทีไกีไยวขຌอง กับผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย (Refinement of project and / or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders)
SRL 8: สนอนวทางการพัฒนา การกຌปญ
ั หา฿นรูปบบผนการดานินงานทีไสมบูรณ์ละเดຌรับการยอมรับ (Proposed solution(s) as well as a plan for
societal adaptation complete and qualified)
SRL 9: นวทางการพัฒนาละการกຌปัญหาของครงการเดຌรับการยอมรับละ สามารถนาเปประยุกต์฿ชຌเดຌกับสิไงวดลຌอมอืนไ โ (Actual project solution (s)
proven in relevant environment)

8. นวทางการขับคลืไอนผลงานวิจัยละนวัตกรรมเปสูผลลัพธ์ละผลกระทบ
8.1 การชืไ อ มยงกั บ นั ก วิ จั ย ทีไ  ป็ น ผูຌ  ชีไ ย วชาญ฿นสาขาวิ ช าทีไ ท าการวิ จั ย ทัๅ ง ฿นละต า งประทศ (ถຌ า มี )
(Connections with other experts within and outside Thailand) ละผนทีไ จ ะติ ด ต อ หรื อ สรຌ า ง
ความสัมพันธ์กับผูຌชีไยวชาญ รวมทัๅงการสรຌางทีมงานวิจัย฿นอนาคตดຌวย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8.2 การชืไอมยงหรือความรวมมือกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละผูຌ฿ชຌประยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder and
User Engagement) ดยระบุชืไอหนวยงานภาครัฐ อกชน ประชาสังคมละชุมชน ดยอธิบายกระบวนการ
ดานินงานรวมกันละการชืไอมยงการขับคลืไอนผลการวิจัยเปสูการ฿ชຌประยชน์อยางชัดจน รวมถึง
อธิบายกระบวนการดานินงานตอนืไองของผูຌ฿ชຌประยชน์จากงานวิจัยมืไอครงการวิจัยสรใจสิๅน
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารงานของ หั ว หนຌ า ครงการ ฿นการบริ ห ารครงการ ยຌ อ นหลั ง เม  กิ น 5 ป
(กรอกเมกิน 5 ลาดับดยนຌนครงการทีไกิดผลกระทบสูง)
ชืไอครงการวิจัย

หนวยงานทีไเดຌรับทุน
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ปีทีไเดຌรับงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

สวนทีไ 4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
1. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ
 ดຌานวิชาการ
ระบุคาอธิบาย................................................................................................................................................
ผูຌเดຌรับผลประยชน์........................................................................................... ...........................................
 ดຌานสังคม
O ดຌานสาธารณะ O ดຌานชุมชนละพืๅนทีไ O ดຌานสิไงวดลຌอม
ระบุคาอธิบาย................................................................................................................. ...............................
ผูຌเดຌรับผลประยชน์............................................................................ ..........................................................
 ดຌานนยบาย
ระบุคาอธิบาย................................................................................................................. ...............................
ผูຌเดຌรับผลประยชน์.......................................................................................................... ............................
 ดຌานศรษฐกิจ
ระบุคาอธิบาย................................................................................................................................................
ผูຌเดຌรับผลประยชน์.......................................................................................................... ............................
2. ผลผลิตทีไคาดวาจะเดຌรับ (Output)
ผลผลิต

ประภทผลผลิต

รายละอียดของผลผลิต

จานวนนาสง

หนวยนับ

หมายหตุ กรอกขຌอมูลฉพาะผลผลิตทีไ ครงการคาดวาจะเดຌรับละสามารถทาเดຌจริง นืไองจากป็นตัวชีๅวัด฿นการประมินผลของ
หนวยงาน (หากผลผลิตขຌอ฿ดเมมีเมตຌองระบุ ละขอ฿หຌตัดออก)

ประภทของผลผลิตละคาจากัดความ (Type of Outputs and Definition)

นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตทีไกิดขึนๅ จากการวิจัยทีไเดຌรับการจัดสรรทุนวิจัย ผานกองทุนสงสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวัตกรรม ดยป็นผลทีไกิดขึนๅ ทันทีมือไ จบ
ครงการ ละป็นผลดยตรงจากการดานินครงการ ทัๅงนีๅ หนวยงานจะตຌองนาสงภาย฿น 2 ปงบประมาณ

1. ประภทของผลผลิต ประกอบดຌวย 10 ผลผลิต ตามตารางดังนีๅ
ประภทของผลผลิต
คาจากัดความ
(Type of Outputs)
(Definition)
1. กาลังคน หรือหนวยงาน ทีไเดຌรับการ กาลังคนหรือหนวยงานปງาหมายทีไเดຌรับการพัฒนาจากครงการ ววน. ดยนับ
พัฒนาทักษะ
ฉพาะคนหรือ หนวยงานทีไป็นปງาหมายของครงการนัๅน โ ซึไงอาจป็นครงการ฿น
รูปบบทุนการศึกษา การฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ หรือการดานินการ฿นรูปบบอืไน
ทีไระบุเวຌ฿นครงการ
2. ตຌนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) งานขียนทางวิชาการ ซึไงมีการกาหนดประดในทีไตຌองการอธิบายหรือวิคราะห์อยาง
ชัดจน ทัๅงนีๅ ตຌองมีการวิคราะห์ประดในดังกลาวตามหลักวิชาการ ดยมีการสารวจ
วรรณกรรมพืไอสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิคราะห์฿นประดในนัๅนเดຌ มีการ
สดงหตุผลหรือทีไมาของประดในทีไ ตຌองการอธิบายหรือวิคราะห์ กระบวนการ
อธิบายละวิคราะห์ละบทสรุป มีการอຌางอิงละบรรณานุกรมทีไครบถຌวนละ
สมบูรณ์วารสารการวิจัยนัๅนอาจจะผยพรป็นรูปลมสิไงพิมพ์หรือ ป็นสืไอ
อิลใกทรอนิกส์
ซึไงตຌนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) เดຌก Proceeding ระดับชาติ,
Proceeding ระดับนานาชาติ, บทความ฿นประทศ ละบทความตางประทศ
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ประภทของผลผลิต
(Type of Outputs)
3. หนังสือ

4. ตຌนบบผลิตภัณฑ์ หรือ ทคนลยี/
กระบวนการ฿หม หรือนวัตกรรมทาง
สังคม

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5. ครืไองมือ ละครงสรຌางพืๅนฐาน
(Facilities and Infrastructure)
7. ฐานขຌอมูล ระบบละกลเก
หรือมาตรฐาน

คาจากัดความ
(Definition)
ขຌอมูลงานวิจัย฿นรูปบบหนังสือ ตารา หรือหนังสืออิลใกทรอนิกส์ (E-book) ทัๅง
ระดับชาติละ นานาชาติ ดยจะตຌองผานกระบวนการ Peer review ประกอบดຌวย
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter)
3.2 หนังสือทัๅงลม (Whole book)
3.3 อกสาร/หนังสือทีไมีนืๅอหากียไ วกับรืไอง฿ดรืไองหนึไง อยางครบถຌวน
(Monograph)
ผลงานทีไกิดจากการวิจยั ละพัฒนานวัตกรรม ทีไทา฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หม หรือ
ทคนลยี฿หม/ กระบวนการ฿หม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือทคนลยี/
กระบวนการ฿หຌดีขึๅนกวาดิม รวมถึงสืไอสรຌางสรร สืไอสารคดีพืไอการผยพร สืไอ
ออนเลน์ อปพลิคชัน / Podcast / กิจกรรม / กระบวนการ พืไอสรຌางการรียนรูຌ
การมีสวนรวม ละ/หรือ การตระหนักรูຌตาง โ
4.1 ตຌนบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตຌนบบ฿นรูปบบของผลิตภัณฑ์ท฿ีไ ชຌสาหรับการ
ทดสอบกอน สัไงผลิตจริง ทีไพัฒนาขึๅนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนการดิมดຌวยองค์ ความรูดຌ ຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทงัๅ ฿นระดับ
หຌองปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ อุตสาหกรรม
4.2 ทคนลยี/กระบวนการ฿หม หมายถึง กรรมวิธีขัๅนตอน หรือทคนิค ทีไ
พัฒนาขึๅนจาก กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการดิมดຌวยองค์
ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ ละทคนลยี
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์฿ชຌ
ความคิด฿หม ละ ทคนลยีทีไหมาะสม ฿นการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ละ
สิไงวดลຌอม อันจะนาเปสูความ ทาทียมกัน฿นสังคม ละสามารถลดปัญหาความ
หลืไอมลๅาเดຌอยางป็นรูปธรรม ตัวอยางชน หลักสูตรอบรมปฏิบัติการพืไอพัฒนา
นักวิจัย, หลักสูตรพืๅนฐานพืไอพัฒนาอาชีพ฿หม฿นรูปบบ Reskill หรือ Upskill}
หลักสูตรการรียนการสอน, หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์฿หม หลักสูตรการผลิต ครู ป็นตຌน
ผลงานอันกิดจากการประดิษฐ์ คิดคຌน หรือสรຌางสรรค์ของนักวิจัย เดຌก อนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร การประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์
ครืไองหมายทางการคຌา ความลับ ทางการคຌา ชืไอทางการคຌา การขึๅนทะบียนพันธุ์พืช
หรือสัตว์ สิไงบงชีๅทางภูมิศาสตร์ บบผังภูมิ ของวงจร
ครืไองมือ ละครงสรຌางพืๅนฐานพืไอการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละการ
วิจัยละพัฒนา นวัตกรรม ทีไจดั ซือๅ สรຌางขึๅน หรือพัฒนาตอยอดภาย฿ตຌครงการ
การพัฒนาฐานขຌอมูล ละสรຌางระบบ กลเก หรือมาตรฐาน ทีไตอบสนองการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมตาง โ ละอืๅอตอการพัฒนาประทศ เมวาจะป็น
การพัฒนากาลังคน การ จัดการปัญหาทางสังคม สิไงวดลຌอม ละการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน ป็นตຌน
- ระบบละกลเก หมายถึง ขัๅนตอนหรือครืไองมือ การปฏิบัติงานทีไมกี ารกาหนด
อยางชัดจน฿น การดานินการ พือไ ฿หຌเดຌผลออกมาตามทีไตຌองการ ขันๅ ตอนการ
ปฏิบัติงานจะตຌองปรากฏ฿หຌทราบ ดยทัไวกัน เมวาจะอยู฿นรูปของ อกสาร หรือสืไอ
อิลใกทรอนิกส์ หรือดยวิธีการอืไน โ องค์ประกอบของระบบละกลเก เดຌก ปัจจัย
นาขຌา กระบวนการ ผลผลิต กลุม คนทีไกีไยวขຌอง ละขຌอมูลปງอนกลับ ซึไงมี
ความสัมพันธ์ชืไอมยงกัน ตัวอยางชน ระบบการผลิตละการพัฒนากาลังคน,
ระบบสงสริมการจัดการทรัพยากรละ สิไงวดลຌอม,ระบบสงสริมการวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม, ระบบบริการหรือสิไงสนับสนุน ประชาชนทัไวเป, ระบบบริการ
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ประภทของผลผลิต
(Type of Outputs)

8. ครือขาย

9. การลงทุนวิจัยละนวัตกรรม

10. ขຌอสนอนะชิงนยบาย
(Policy Recommendation)
ละมาตรการ (Measures)

คาจากัดความ
(Definition)
หรือสิไงสนับสนุนกลุม ผูสຌ ูงอายุ, ระบบบริการหรือสิไงสนับสนุนกลุม ผูຌดຌอยอกาส
รวมถึงกลเกการพัฒนาชิงพืๅนทีไ
- ฐานขຌอมูล (Database) คือ ชุดของสารสนทศ ทีไมีครงสรຌางสมไาสมอ หรือชุด
ของ สารสนทศ฿ด โ ทีไประมวลผลดຌวยคอมพิวตอร์ หรือสามารถประมวลดຌวย
คอมพิวตอร์เดຌ
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินคຌา ละ/หรือ ศูนย์ทดสอบตาง โ
พืไอสรຌางละ ยกระดับความสามารถทางดຌานคุณภาพ ทัๅง฿นชาติละนานาชาติ
ครือขายความรวมมือ (Network) ละสมาคม (Consortium) ดຌานวิทยาศาสตร์
วิจัยละ นวัตกรรม ทีไกิดจากการดานินการของครงการ ทัๅงครือขาย฿นประทศ
ละครือขายระดับ นานาชาติ ซึไงจะชวย฿นการยกระดับความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌกประทศ เดຌก
1. ครือขายความรวมมือทางดຌานวิชาการ
2. ครือขายพืไอการพัฒนาศรษฐกิจ
3. ครือขายพืไอการพัฒนาสังคม
4. ครือขายพืไอการพัฒนาสิไงวดลຌอม ป็นตຌน
ความสามารถ฿นการระดมทุนงินงบประมาณจากภาครัฐ ละผูຌประกอบการ
ภาคอกชน ทัๅง฿น ประทศละตางประทศ พืไอการลงทุนสนับสนุนการวิจัยละ
นวัตกรรม ทัๅง฿นรูปของงินสด (In cash) ละสวนสนับสนุนอืไนทีไเม฿ชงินสด (In
kind)
ขຌอสนอนะ฿นระดับนยบายละระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยทีไป็น
ประยชน์ตอ ภาคประชาชน สังคม ละศรษฐกิจ รวมทัๅงสามารถนาเป฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการ ละกຌปญ
ั หา ของประทศ ชน มาตรการทีไ฿ชຌพืไอปรับปรุง
กฎหมาย/ระบียบ หรือพัฒนามาตรการละสรຌาง รงจูง฿จ฿หຌอืๅอตอการพัฒนา
ภาคประชาชน สังคม หรือศรษฐกิจ

3. ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) ทีไคาดวากิดขึๅน

(นิยามของผลลัพธ์ คือ ผลทีไกิดขึๅนหลังจากครงการ ววน.สิๅนสุดเปลຌว ดยป็นการนาผลผลิต (Output) ทีไเดຌของครงการพัฒนา ววน. เป฿ชຌประยชน์
ดยผูຌ฿ชຌ (Users) ทีไชัดจน สงผลทา฿หຌระดับความรูຌ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติ หรือทักษะของผูຌ฿ชຌมีการปลีไยนปลงเปจากดิมมืไอทียบกับกอนการ
นาผลผลิตจาก ครงการมา฿ชຌ รวมถึงการ฿ชຌประยชน์จากผลผลิตของครงการทีไป็นทัๅงผลิตภัณฑ์ การบริการ ละทคนลยี ดยภาคอกชนหรือประชา
สังคม ตลอดจนการพัฒนาตอยอดผลผลิตของครงการดิมทีไยังเมสรใจสมบูรณ์ ฿หຌมี ระดับความพรຌอม฿นการ฿ชຌประยชน์สูงขึๅนอยางมีนัยสาคัญ)

ประภทของผลลัพธ์ละคาจากัดความ (Type of Outcomes and Definition)
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
(ทา dropdown list ฿หຌลือก)

จานวน

หนวยนับ

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)
การอຌางอิง (Citations)
ครืไองมือละระบียบวิธีการวิจัย
(Research Tools and Methods)
ฐานขຌอมูลละบบจาลองวิจัย
(Research Databases and Models)
ความกຌาวหนຌา฿นวิชาชีพของบุคลากรดຌานวิทยาศาสตร์
วิจัยละนวัตกรรม (Next Destination)
รางวัลละการยอมรับ (Awards and Recognitions)
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รายละอียดของ
ผลลัพธ์

ผูຌ฿ชຌประยชน์ (Users)/
ผูຌเดຌรับผลประยชน์
(Beneficiaries)

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ
(ทา dropdown list ฿หຌลือก)

จานวน

หนวยนับ

รายละอียดของ
ผลลัพธ์

ผูຌ฿ชຌประยชน์ (Users)/
ผูຌเดຌรับผลประยชน์
(Beneficiaries)

การ฿ชຌประยชน์จากครืไองมือ อุปกรณ์หຌองวิจัยละ
ครงสรຌางพืๅนฐาน (Use of Facilities and Resources)
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึๅนทะบียนพันธุ์ พืชละพันธุ์
สัตว์ ละการอนุญาต฿หຌ฿ชຌสิทธิ (Intellectual
property, Registered Plants Varieties and
Animals Breeding and Licensing)
การถายทอดทคนลยี (Technology Transfer)
ผลิตภัณฑ์ละกระบวนการ บริการ ละการ รับรอง
มาตรฐาน฿หม (New Products/Processes, New
Services and New Standard Assurances)
ทุนวิจัยตอยอด (Further Funding)
ความรวมมือหรือหุຌนสวน ความรวมมือ
(Collaborations and Partnerships)
การผลักดันนยบาย นวปฏิบัติ ผนละกฎระบียบ
(Influence on Policy, Practice, Plan and
Regulations)
กิจกรรมสรຌางการมีสวนรวม (Engagement Activities)

ประภทของผลลัพธ์ละคาจากัดความ (Type of Outcomes and Definition)
ประภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)
ผลงานตีพิมพ์ (Publications)
การอຌางอิง (Citations)
ครืไองมือละระบียบวิธีการวิจัย
(Research tools and methods)
ฐานขຌอมูลละบบจาลองวิจัย
(Research databases and models)
ความกຌาวหนຌา฿นวิชาชีพของบุคลากรดຌาน
วิทยาศาสตร์วิจัยละนวัตกรรม (Next
destination)
รางวัลละการยอมรับ
(Awards and recognition)

คาจากัดความ
(Definition)

ผลงานทางวิชาการ฿นรูปบบสิไงพิมพ์ละเฟล์อิลใกทรอนิกส์ ซึไงกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิชน บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หนังสือ ตารา พจนานุกรม ละงานวิชาการ
อืไนโ ฿นลักษณะดียวกัน
จานวนครัๅง฿นการอຌางอิงผลงานวิจยั ทีไตพี ิมพ์฿นวารสารระดับชาติ นานาชาติ ดยสืบคຌนจากฐานขຌอมูล
วารสารวิชาการ ชน TCI Scopus Web of Science ป็นตຌน
ครืไองมือหรือกระบวนการทีไผูຌวิจยั ฿ชຌ฿นการทดลอง ทดสอบ กใบรวบรวมหรือวิคราะห์ขຌอมูล ดยป็นสิไง฿หมทีไ
เมเดຌมีมากอน ตเดຌผยพรละป็นทียไ อมรับดยมีผูຌนาครืไองมือละระบียบวิธีการวิจยั เป฿ชຌตอละมีหลักฐาน
อຌางอิงเดຌ
ฐานขຌอมูล (ระบบทีไรวบรวมขຌอมูลเวຌ฿นทีไดียวกัน) หรือบบจาลอง (การสรຌางรูปบบพืไอทนวัตถุ กระบวนการ
ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ทีไถูกพัฒนาขึๅนจากงานวิจยั ดยมีผูຌนาฐานขຌอมูลหรือบบจาลองเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์มีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
การติดตามการคลืไอนยຌายละความกຌาวหนຌา฿นวิชาชีพของบุคลากร฿นครงการดຌานวิทยาศาสตร์ วิจยั ละ
นวัตกรรม (ววน.) ทีไเดຌรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงสริม ววน. หลังจากสิๅนสุดครงการ ดยมีหลักฐาน
อຌางอิงเดຌ
กียรติยศ รางวัลละการยอมรับจากสังคมทีไเดຌมาดยหนຌาทีไการงานจากการทางานดຌาน ววน. ดยมีสวนทีไ
กีไยวขຌองกับครงการทีไเดຌรับงบประมาณจากกองทุนสงสริม ววน. ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
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ประภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)

คาจากัดความ
(Definition)

การ฿ชຌประยชน์จากครืไองมือ อุปกรณ์ หຌองวิจัย การ฿ชຌประยชน์จากครืไองมือ อุปกรณ์ หຌองวิจัยละครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน ววน. ทีไนักวิจยั พัฒนาขึๅน หรือเดຌรับ
ละครงสรຌางพืๅนฐาน
งบประมาณพืไอการจัดหา฿หຌกิดประยชน์ตอผูຌทีไมา฿ชຌงาน฿นวงกวຌาง ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
(Use of Facilities and Resources)
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึๅนทะบียนพันธุ์พืชละ
พันธุ์สัตว์ ละการอนุญาต฿หຌ฿ชຌสทิ ธิ
(Intellectual property, Registered Plants
Varieties and Animals Breeding and
Licensing)

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดคຌนหรือคิดทาขึๅน อันป็นผล฿หຌเดຌมาซึไงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี฿ด
ขึๅน฿หม หรือการกระทา฿ดโ ทีไทา฿หຌดีขนึๅ ซึไงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี หรือการกระทา฿ดโ กีไยวกับงานทีไผูຌสรຌางสรรค์
เดຌริริไมดย฿ชຌสติปัญญาความรูຌ ความสามารถ ละความวิรยิ ะอุตสาหะของตนอง฿นการสรຌาง฿หຌกิดงาน
สรຌางสรรค์ 9 ประภทตามทีไกฎหมายลิขสิทธิ์฿หຌความคุຌมครอง อาทิชน งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งาน
ดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ ป็นตຌน ดยเมลอกลียนงานของผูຌอืไน ซึไงกิดจากผลงานดຌาน ววน. ทีไเดຌรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงสริม ววน. ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
การขึๅนทะบียนพันธุ์พืชละพันธุ์สัตว์ หมายถึง พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ทีไกิดจากงานวิจยั ละจะตຌองจดทะบียน
พันธุ์฿หมดยหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการรับจดทะบียนพันธุ์ หรือหนวยงานตຌนสังกัดของนักวิจยั
การอนุญาต฿หຌ฿ชຌสิทธิ หมายถึง การทีไจຌาของสิทธิอนุญาต฿หຌผูຌขอ฿ชຌสิทธิ฿ดโ ทีไ กิดขึๅนจากงานวิจยั ชน ผลิต/
ขาย/฿ชຌหรือมีเวຌ _ดยเมมีการปลีไยนปลงความป็นจຌาของสิทธิทัๅงนีๅพืไอประยชน์ชิงพาณิชย์ป็นหลัก
ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
การถายทอดทคนลยี (Technology Transfer) การนาอาทคนลยีหรือองค์ความรูຌทีไกิดจากการวิจัยละนวัตกรรม ถายทอด฿หຌกผูຌ฿ชຌ ละกิดการนาอา
ผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ พืไอขับคลืไอนงานวิจัยเปสูการขยายผล฿นชิงพาณิชย์ ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
ผลิตภัณฑ์ละกระบวนการ บริการ ละการรับรอง ผลิตภัณฑ์ละกระบวนการ฿หม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประภทตางโ ทีไเดຌจากการวิจัย อาทิชน ผลิตภัณฑ์ทาง
มาตรฐาน฿หม
การพทย์/ผลิตภัณฑ์ทีไกีไย วนืไองกับ ซอฟต์ วร์ ละปั ญญาประดิษ ฐ์/ผลิตภัณฑ์ดຌา นทคนิคละทคนลยี/
(New Products/Processes, New Services ผลิตภัณฑ์ทางการกษตรละอาหาร ผลิตภัณฑ์ดຌานศิลปะละการสรຌางสรรค์ รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
and New Standard Assurances)
หรือการจัดการ฿นรูปบบ฿หม ซึไงป็นสิไง฿หมหรือพัฒนา฿หຌดีขึๅนกวาดิมอยางมีนัยสาคัญ นาเป฿ชຌประยชน์เดຌ
ละสามารถกอ฿หຌกิดคุณคาทางศรษฐกิจละสังคม
บริการ฿หม หมายถึง รูปบบละวิธีการบริการ฿หมโ ซึไงป็นสิไง฿หมหรือพัฒนา฿หຌดีขึๅนกวาดิมอยางมีนัยสาคัญ
นาเป฿ชຌประยชน์เดຌ ละสามารถกอ฿หຌกิดคุณคาทางศรษฐกิจละสังคม
การรับรองมาตรฐาน฿หม หมายถึง มาตรฐานทีไพัฒนาขึๅน฿หม ละ/หรือศูนย์ทดสอบตางโ ทีไพัฒนาจนเดຌรับการ
รับรองมาตรฐาน พืไอสรຌางความสามารถทางดຌานคุณภาพ ทัๅง฿นระดับประทศละตางประทศ ละสามารถ
กอ฿หຌกิดคุณคาทางศรษฐกิจละสังคมดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
ทุนตอยอด
ทุนทีไนักวิจยั เดຌรับงินอุดหนุนการวิจยั ตอยอดจากงานวิจัยดิม ซึไงกิดจากการนาผลงานวิจัยทีไเดຌของครงการวิจัย
ดิมมาขียนป็นขຌอสนอครงการพืไอขอรับทุนวิจยั ตอยอด฿นครงการ฿หม สิไงสาคัญคือ การ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
(Further funding)
หลงทุนละงบประมาณทีไเดຌรบั จากครงการทุนวิจัยตอยอด฿หม ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ
ความรวมมือหรือหุຌนสวนความรวมมือ
ความรวมมือหรือหุຌนสวนความรวมมือทีไ กิดขึๅนหลังจากครงการวิจัยสรใจสิๅน ดยป็นความรวมมือทีไกีไยวขຌอง
ดยตรงหรืออาจจะทางอຌอมจากการดานินครงการ ทัๅงนีๅ สิไงสาคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์
(Collaborations and partnerships)
(outcome) ละผลกระทบ (impact) ทีไกิดขึๅนจากความรวมมือหรือหุຌนสวนความรวมมือนีๅ ดยมีหลักฐาน
อຌางอิงเดຌ
การผลักดันนยบาย นวปฏิบัติ ผนละ
การดานินการอยาง฿ดอยางหนึไงพืไอขับคลืไอนการนาผลงานวิจยั เปสูการ฿ชຌประยชน์ชิงนยบาย หรือกิดนว
กฎระบียบ
ปฏิบัติ ผนละกฎระบียบตางโ ขึๅน฿หม พืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์ละผลกระทบตอการปลีไยนปลง฿นมิติตางโ ทาง
(Influence on Policy, Practice, Plan and ศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิไงวดลຌอม ละการมืองการปกครอง ทีไป็นประยชน์ตอสังคมละประทศดยรวม
Regulations)
ดยมีหลักฐานอຌางอิงเดຌ ทัๅงนีๅตຌองเม฿ชการดานินการทีรไ ะบุเวຌป็นสวนหนึไงของผนงานวิจัย
กิจกรรมสรຌางการมีสวนรวม
(Engagement activities)

กิจกรรมทีไหัวหนຌาครงการละ/หรือทีมวิจัย เดຌสืไอสารผลงานดຌาน ววน. กับกลุม ผูຌขຌารวมกิจกรรม พืไอขับคลืไอน
฿หຌกิดการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ ละป็นสຌนทางทีไสงผล฿หຌกิดผลกระทบ฿นวงกวຌางตอเป ดยมี
หลักฐานอຌางอิงเดຌ ทังๅ นีๅกิจกรรมดังกลาวตຌองมิ฿ชกิจกรรมทีไเดຌระบุเวຌป็นสวนหนึไงของผนงานวิจัย

4. ผลกระทบ (Expected Impacts) ทีไคาดวาจะกิดขึๅน

นิยามของผลกระทบ คือ การปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนจากผลลัพธ์ (outcome) ฿นวงกวຌางทัๅงดຌานวิชาการ นยบาย ศรษฐกิจ สังคมละสิไงวดลຌอม หรือผลสารใจ
ระยะยาวทีไกิดขึๅนตอนืไองจากการปลีไยนปลงของผลลัพธ์ ดยผานกระบวนการการสรຌางการมีสวนรวม (Engagement activities) ละมีสຌนทางของผลกระทบ
(impact pathway) ฿นการขับคลืไอนเปสูการสรຌางผลกระทบ ทัๅงนีๅ ผลกระทบทีไกิดขึๅนจะพิจารณารวมผลกระทบ฿นชิงบวกละชิงลบ ทางตรงละทางอຌอม ทัๅงทีไตัๅง฿จ
ละเมตัๅง฿จ฿หຌกิดขึๅน

O ดຌานวิชาการ
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ข%อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) เฉพาะป;ที่เสนอ
ชื่อโครงการ..............................................
งบประมาณ

หมวดงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวน

หนวยนับ

คน/รายการ

ครั้ง/เดือน

ราคาตอหนวย

งบประมาณ (บาท) งบประมาณรวมในรายการคาใช%จาย
(บาท)
(ยอดเงินรวมงบดําเนินงาน)
(ยอดเงินรวมคาจาง)

งบดําเนินงาน
1 คาจ%าง
1
2
3
2 คาวัสดุ

(ยอดเงินรวมคาวัสดุ)
1
2
3

3 คาใช%สอย

(ยอดเงินรวมคาใชสอย)
1
2
3

4 คาสาธารณูปโภค

(ยอดเงินรวมคาสาธารณูปโภค)
1
2
3

5 คาเดินทางตางประเทศ

(ยอดเงินรวมคาเดินทางตางประเทศ)
1
2
3

6 คาซอมแซมครุภัณฑ6

(ยอดเงินรวมคาซอมแซมครุภัณฑ))
1
2
3

งบลงทุน

7 คาครุภัณฑ6

(ยอดเงินรวมคาครุภัณฑ))
1
2
3

งบประมาณ
รวม

หมวดงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ

จํานวน

หนวยนับ

คน/รายการ

ครั้ง/เดือน

ราคาตอหนวย

งบประมาณ (บาท) งบประมาณรวมในรายการคาใช%จาย
(บาท)
ยอดเงินรวม งบดําเนินการ+งบลงทุน

