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แบบฟอรมเสนอแผนงานยอย/โครงการ 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 

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

Platform    ..........................................................................................................................................................  

Objective   ............................................................................................................................. ............................  

Key Result – หลัก  ..............................................................................................................................................  

Key Result – รอง  ..............................................................................................................................................  

Program     .........................................................................................................................................................  

Objective   ................................................................................................................................................ .........  

Key Result – หลัก  ..............................................................................................................................................  

Key Result – รอง  ............................................................................................................................................  

 

ประเภทขอเสนอ  ⃝  แผนงานยอย 

                     ⃝  โครงการ 
 

ชื่อแผนงานยอย/โครงการ    (ภาษาไทย)       ....................................................................................................... 

                                 (ภาษาอังกฤษ)   ....................................................................................................... 

 
โครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย 
ลําดับท่ี     ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย       หัวหนาโครงการ       งบประมาณ        แนบไฟลโครงการ 
    1 
  2 
** ในกรณีท่ีประเภทขอเสนอคือ โครงการ จะไมตองใสโครงการวิจัยภายใตแผนงานยอย  
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สวน ก : ลักษณะแผนงานยอย/โครงการ 

 ⃝ ใหม 

 ⃝ ตอเนื่อง 

      ระยะเวลา ....... ป ………เดือน ปนี้เปนปท่ี 0 (ระยะเวลาดําเนินการวิจัยไมเกิน 5 ป) 

  

 

 

 ประเภทงานวิจัย 

 ⃝ พ้ืนฐาน (Basic Research) ⃝ พั ฒ น า แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต 

(Development) 

 ⃝ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   ⃝ วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial) 

 ⃝ วิจัยตอยอด (Translational Research) ⃝ ก า ร ข ย า ย ผ ล ง า น วิ จั ย 
(Implementation) 

 ลักษณะการใชงบประมาณ 

 ⃝ หนวยงานดําเนินการวิจัยเอง ⃝ หนวยงานใหทุนวิจัย   

สวน ข : องคประกอบในการจัดทํา 

1. ผูรับผิดชอบแผนงานยอย/โครงการ 

หนวยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหนง สัดสวนการมีสวนรวม 

  หัวหนาแผนงานยอย/โครงการ  

  หัวหนาโครงการภายใตแผนงานยอย – 1 

(ไมมี หากเปนโครงการเดี่ยว) 

 

  หัวหนาโครงการภายใตแผนงานยอย – 2 

(ไมมี หากเปนโครงการเดี่ยว) 

 

 

2. สาขาท่ีสอดคลองกับงานวิจัย 

2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD ………………………………………………………………………………………………… 

 สาขาการวิจัยยอย OECD ………………………………………………………………………………………………… 

 ดานการวิจัย ………………………………………………………………………………………………… 

2.2 สาขา ISCED ………………………………………………………………………………………………… 

3. คําสําคัญ (keywords) 

 คําสําคัญ (TH) ………………………………………………………………………………………………… 

 คําสําคัญ (EN) ………………………………………………………………………………………………… 
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4. เปาหมายของแผนงานยอย/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทางเชิงยุทธศาสตรของแผนงานยอย/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่ีมาและความสําคัญของแผนงานยอย/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. วัตถุประสงคของแผนงานยอย/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ขอบเขตของแผนงานยอย/โครงการ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานยอย/โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ระดับความพรอมท่ีมีอยูในปจจุบันและศักยภาพองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา 

  11.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

   TRL ณ ปจจุบัน  ระบุ  ไมระบ ุ

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  TRL เม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบ ุ

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  11.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

  SRL ณ ปจจุบัน  ระบุ  ไมระบ ุ

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

  SRL เม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้น  ระบุ  ไมระบ ุ

   อธิบาย .......................................................................................................................... 

 

12. ศักยภาพองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา 

  12.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา (หากระบุเปนตัวเลขได โปรด

ระบุ) 

   12.1.1) ขนาดและแนวโนมของตลาด/โอกาสทางการตลาด/ประมาณราคาขาย-ตนทุน/

Marketing Feasibility ฯลฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  12.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหมของผลงานวิจัยท่ีแตกตางจากท่ีมีในปจจุบัน/Engineering 

Feasibility ฯลฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  12.2) ผลกระทบของแผนงานยอยท่ีมีตอสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได (Income 

distribution) และการแกไขปญหาของชุมชน  

   12.2.1) ความตองการของชุมชน/ปญหาของชุมชน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   12.2.2) ผลกระทบท่ีเกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยาย

ผลกระทบทางบวก (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. สถานท่ีทําการวิจัย 

ในประเทศ/ตางประเทศ ชื่อประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย ชื่อสถานท่ี 

    

    

 

15. ระยะเวลาการวิจัย  

  ระยะเวลาโครงการ      ......       ป         ..........         เดือน          

   วันท่ีเริ่มตน .....................  วันท่ีสิ้นสุด  .......................................   

แผนการดําเนินงานวิจัย (ปท่ีเริ่มตน – สิ้นสุด) 

ป
(งบประมาณ) 

ชื่อโครงการวิจัย/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 

2564               

               

2565               

               

2566               
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16. งบประมาณของแผนงานยอย/โครงการ 

  16.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงานยอย/โครงการ (กรณีของบประมาณ

เปนแผนงานตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) 

ปท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปท่ี 1 2563  
ปท่ี 2 2564  
รวม   

  16.2 ผลการดําเนินท่ีผานมา (กรณีท่ีเปนแผนตอเนื่อง) 

ปงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานเทียบ

กับแผนท่ีตั้งไว (%) 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณท่ีใช

จริง (บาท) 
งบประมาณท่ีใชจริง 

(%) 
     
     
     

  16.3 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร   

งบดําเนินการ : คาตอบแทน   

งบดําเนินการ : คาใชสอย   

งบลงทุน : ครุภัณฑ   

รวม    

  16.4 เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑ (พรอมแนบรายละเอียดครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ) 

ชื่อครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช

งานและความ

จําเปน 

การใช

ประโยชนของ

ครุภัณฑนี้เม่ือ

แผนงานสิ้นสุด 

 

สถานภาพ 

ครุภณัฑ

ใกลเคียงท่ีใช ณ 

ปจจุบัน (ถามี) 

สถานภาพการ

ใชงาน ณ 

ปจจุบัน 
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17. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

ผลงานท่ีคาด
วาจะไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวย
นับ 

ผลลัพธท่ี
คาดวา
จะไดรับ 

ผลกระทบท่ี
คาดวาจะ

ไดรับ 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2566 
ป 

2567 
ป 

2568 
รวม 

1. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

       ตนแบบ   

13. องค
ความรูใหม 

       เรื่อง   

18. สถานท่ีใชประโยชน     

 ในประเทศ/
ตางประเทศ 

 ช่ือประเทศ/
จังหวัด 

 ช่ือสถานท่ี 

ในประเทศ   
กรุงเทพมหานคร 

 

  ในประเทศ   กระบี ่  
  ตางประเทศ   
19. แผนการนําผลงานไปใชประโยชนและการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ  

  ⃝ ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ   

  ⃝ ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ  

  ⃝ ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

 

รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของ 

หมายเลขทรัพยสิน
ทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปญญา 

ชื่อทรัพยสินทางปญญา ชื่อผูประดิษฐ ชื่อผูถือสิทธ ิ
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21. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 

 มีการใชสัตวทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย 

 มีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

 มีการใชหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี 

22. หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจยั หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหนวยงาน/บริษัท แนวทางรวมดําเนินการ การรวมลงทุน 
จํานวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไมระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไมระบุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดทําหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนประกอบการเสนอขอ 

 


