แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ
ประเภทงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
สวทช. ภาคเหนือ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
คาชีแ้ จง
ผู้ที่สนใจเสนอโครงการวิจัย พัฒ นาและวิศวกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. ภาคเหนือ จะต้ องจัดทา
ข้ อ เสนอโครงการ และจัด ส่งไฟล์ ( ไมโครซอฟท์ เวิ ร์ด ) มาทางอี เมลล์ rde@nnr.nstda.or.th หรื อ จัด ส่ง เอกสารข้ อเสนอ
โครงการ พร้ อมแผ่น CD จานวน 1 ชุด มาที่ สวทช. ภาคเหนือ เพื่อพิจารณาเบื ้องต้ น โดยมีรายละเอียดของข้ อเสนอโครงการ
ดังต่อไปนี ้
ส่ วนประกอบของข้ อเสนอโครงการ
1. หน้ าปก มีรูปแบบตาม ภาคผนวก 1
2. สารบัญ
3. คณะผู้ดาเนิ นงาน แสดงรายชื่อหัวหน้ าโครงการหรื อผู้ร่วมโครงการหรื อผู้ช่วยผู้ดาเนินงาน แต่ละท่าน และ
ความรับผิดชอบในโครงการโดยเทียบว่างานทังหมดของโครงการ
้
= 100% เพื่อความสะดวกในการคานวณค่าตอบแทนใน
ภายหลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หัวหน้ าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยผู้ดาเนินงาน
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ตาแหน่ง......................................................คุณวุฒิ..........................................................
ความชานาญ/ความสนใจพิเศษ......................................................................................
สถานที่ติดต่อ.....................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์.....................................................................................................
ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ(ระบุรายละเอียดของงาน)..................................
คิดเป็ น................................. % ของงานทังหมด
้
ความรับผิดชอบต่อโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างดาเนินการ (ถ้ ามีโปรดระบุชื่อโครงการและแหล่งทุนสนับสนุน ระยะเวลาการดาเนิน
โครงการและภาระหน้ าที่ เช่น เป็ นหัวหน้ าโครงการ หรื อผู้ร่วมวิจยั )
4. บทคัดย่ อ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกินภาษาละ 1 หน้ า และระบุคาสาคัญ โดยเนื ้อหา
จะต้ องแสดงให้ เห็นภาพรวมของโครงการในลักษณะย่อและกะทัดรัด ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ ขอบเขตของการ
วิจยั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
5. หลักการ เหตุผล และผลงานที่มีมาก่ อน อธิบายหลักการและเหตุผลที่เสนอโครงการ โดยอ้ างแหล่งข้ อมูลให้
ชัดเจน โดยบรรยายผลงานและความรู้ ที่ มีม าก่อน ทัง้ ของผู้ดาเนิ นงานอื่น และของคณะผู้ด าเนิ นงานชุดนี ้ และอธิ บ าย
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงให้ เห็นความสาคัญ ของปั ญ หาที่นามาสู่การเสนอโครงการ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ผลงาน/ความรู้ ที่มีมาก่อนกับการศึกษาในโครงการนี ้ (พร้ อมทังเสนอรายการเอกสารอ้
้
างอิงตอนท้ ายของข้ อเสนอโครงการ
ในกรณีที่ผ้ วู ิจยั ไม่มีความชัดเจนในปั ญหา การเขียนหัวข้ อนี ้สาคัญและควรลงอ้ างอิงรายละเอียดเชิงตัวเลข)
6. วัตถุประสงค์ ของโครงการ เขียนสันๆ
้ และเป็ นรูปธรรมสามารถวัดได้ 2-5 บรรทัด ให้ ชดั เจนว่าโครงการมุง่ ที่
จะศึกษาวิจยั เรื่ องอะไร จะก่อให้ เกิดผลงานอะไร ซึง่ จะนาไปแก้ ปัญหาหรื อตอบปั ญหาอะไร

F-CO-NNR-01 Rev.0

PAGE 1

7. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้ ทราบว่าโครงการวิจยั สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจอย่างไร เช่น ก่อนจะมีโครงการวิจยั เดิมมีผลผลิตต่าต้ นทุนสูงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและเป็ นสินค้ านาเข้ า
และเมื่อมีโครงการวิจยั ฯ นี ้แล้ วคาดว่าจะมีสว่ นแก้ ปัญหาหรื อสร้ างโอกาสได้ มากน้ อยเพียงใด รวมถึงการมีสว่ นในการเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต / การแข่งขันของสินค้ า และการให้ บริ การภายในประเทศอย่างไร เป็ นมูลค่าเท่าใด
8. ผลกระทบเชิงสังคม เป็ นการวิเคราะห์ให้ ทราบว่าการดาเนินโครงการวิจยั ฯ มีสว่ นทาให้ วิถีชีวิต โครงการสร้ าง
ทางสังคม สภาพแวดล้ อม และสุขภาพของคนไทยเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
9.การพัฒนาเทคโนโลยี ระบุเทคโนโลยีที่จะได้ รับการพัฒนาจากโครงการ พร้ อมทังชี
้ ้แจงว่าเทคโนโลยีหรื อวิธีการที่
เลือกใช้ มีข้อดี หรื อมีข้อได้ เปรี ยบจากเทคโนโลยีหรื อวิธีการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และแบบอื่น ๆ อย่างไร
10. แผนการดาเนิ นงาน ส่วนนี ้เป็ นหัวใจของเอกสารเสนอโครงการ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนชัดเจนและ
ละเอียดพอสมควร เนื่องจากส่วนนี ้ใช้ เป็ นข้ อมูลหลักในการประเมินโครงการ
10.1 ขัน้ ตอนแผนการดาเนิ นงาน/ระเบี ยบวิ ธีวิจัย บรรยายกิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินการทดลอง ทดสอบ
หรื อประดิษฐ์ สร้ างขึ ้น โดยในแต่ละกิจกรรมจะต้ องระบุเป้าหมายและวิธีทาโดยละเอียด ควรจะต้ องสอดคล้ องกับตารางที่
10.1 ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ที่จะต้ องดาเนินการ ควรแสดงผังงาน (Flow chart) ประกอบ(ถ้ ามี)
10.2 ตารางเวลาของกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ จดั ทาตารางสรุ ปแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่เสนอว่าจะดาเนินการพร้ อม
ระบุเวลาที่ต้องใช้ ของแต่ละกิจกรรม นับตังแต่
้ เริ่ มโครงการจนถึงสิ ้นสุดโครงการ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตารางที่ 10.1 แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

1

2

กรุณาใช้ เครื่ องหมาย

3

4

5

เดือนที่
6 7

ผู้รับผิดชอบ
8

9

10

11

12

แสดงระยะเวลาของการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม

ตารางที่ 10.2 ผลงานในแต่ ละช่ วงเวลา
ปี ที่
เดือนที่
1-3
4-6
1
7-9
10-12

ผลงานที่คาดว่าจะสาเร็ จ

หมายเหตุ : ผลงานที่คาดว่าจะสาเร็ จ อาจจะเป็ นต้ นแบบผลิตภัณฑ์ / กระบวนการใหม่ / เทคโนโลยีใหม่ / องค์ความรู้ /
สิทธิบตั รที่คาดว่าจะจด จานวนการผลิตบุคลากร หรื อนักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการในแต่ละระดับ / การนาไปใช้ ประโยชน์เชิง
สาธารณะ เช่น จานวนการฝึ กอบรม หรื อจานวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อ จานวนหลักสูตรการฝึ กอบรม จานวนคนหรื อ
ชุมชนที่ได้ รับผลจากการ ดาเนินงาน /บทความทางวิชาการ/อืน่ ๆ เป็ นต้ น
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11.ผู้ท่จี ะได้ ประโยชน์ จากโครงการ ระบุกลุม่ และพื ้นที่ที่จะได้ รับผลประโยชน์จากโครงการวิจยั นี ้ให้ ชดั เจน
12.ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น /ชุมชน ให้ ระบุหน่วยงานทังที
้ ่เป็ นของรัฐและไม่ใช่ของรัฐ กลุ่มชุมชน ที่ตงั ้
ชุมชน ที่จะร่ วมมือในการดาเนินโครงการฯ และอธิ บายสิ่งที่หน่วยงานนัน้ ๆ จะให้ ความร่ วมมือได้ เช่น ให้ วตั ถุดิบ ให้ ใช้
อุปกรณ์ทดสอบ หรื อให้ ใช้ สถานที่ดาเนินการบางส่วน เป็ นต้ น (ตามเอกสารยืนยันความร่วมมือ)
13.อุปกรณ์ และสถานที่มีอยู่ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่คณะผู้ดาเนินงาน มีอยู่ทงหมดที
ั้
่
สามารถนามาใช้ ในการดาเนินโครงการได้ ระบุให้ ชดั เจนว่าต้ องการปรับปรุงสถานที่ใดบ้ าง ต้ องมีการดัดแปลง ซ่อมแซมหรื อ
เพิ่มเติมชิ ้นส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้ อย่างไรบ้ าง
14.งบประมาณ ให้ แสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณ ในตาราง 14.1 รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ และ ตาราง 14.2 แผนการใช้ เงินตลอดโครงการ ภาคผนวก 2
15.เอกสารแนบท้ าย
15.1 เอกสารอ้ างอิง รายการเอกสารที่ใช้ อ้างอิงในโครงการ
15.2. เอกสารยืนยันความร่วมมือกับหน่วยงาน / กลุม่ ชุมชนที่จะเข้ าร่ วมในโครงการ (ถ้ ามี) ในรูปของหนังสือ
หรื อเอกสารแสดงความร่วมมือ เช่น สนใจการใช้ ผลงานที่จะได้ จากโครงการ หรื อให้ ใช้ วตั ถุดิบ หรื อสถานที่ หรื ออุปกรณ์ หรื อ
บุคลากรบางส่วนของหน่วยงานในการดาเนินงาน
15.3 ข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ที่จะจัดซื ้อและเหตุผลความจาเป็ นในการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ (ถ้ ามี) รายละเอียด ภาคผนวก 3
15.4 ดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จของโครงการ รายละเอียด ภาคผนวก 4
16.ประวั ติ ค ณะผู้ ด าเนิ น งาน ประวัติ ข องหั ว หน้ าโครงการ ผู้ ร่ ว มโครงการ และผู้ ช่ ว ยด าเนิ น โครงการ
(ประกอบด้ วยชื่อ สถานที่ทางาน ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความชานาญ ผลงานวิจัยหรื อสิ่งตีพิมพ์ และ
อื่นๆ) ทังนี
้ ้ไม่ควรเกิน 5 หน้ าต่อ 1 คน และโปรดส่งประวัติเต็ม (CV) ของคณะผู้วิจยั ทังหมด
้
จานวน 1 ชุด แยกจากเอกสาร
ข้ อเสนอโครงการ
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ภาคผนวก 1
(ปกปิ ด)

ข้ อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาท้ องถิ่น
สวทช.ภาคเหนือ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
รหัสโครงการ ……………………………….
(สาหรับเจ้ าหน้ าที)่

 ด้ าน BIOTEC

 ด้ าน MTEC

 ด้ าน NECTEC

 ด้ าน RURALTEC

ชื่อโครงการ (ไทย) ..........................................................................................................
(อังกฤษ) .........................................................................................................
ชื่อหัวหน้ าโครงการ (ไทย) ...................................................................................................
(อังกฤษ) ....................................................................................................
ตาแหน่ง ..................................................................................................................
ที่ทางาน ..................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร ...........................................................................
ลายเซ็น ...................................................
ชื่อหัวหน้ าสถาบัน ............................................................................
ตาแหน่ง ................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร .........................................
ลายเซ็น .....................................................
ระยะเวลาของโครงการ……..(ไม่ เกิน 1 ปี )

งบประมาณ…………(ไม่ เกิน 200,000บาท)

วันที่เสนอโครงการ ...........................................................................
ครัง้ ที่ 2 (กรณีที่มีการปรับปรุง)..........................................................
ยื่นเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ

 ไม่
 เสนอ (ระบุหน่วยงาน) …..……………………….

หมายเหตุ : หัวหน้าสถาบัน/องค์กร ที่จะลงนามในหน้ าปกควรเป็ นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันหรื อองค์กรที่
สามารถรับผิดชอบโครงการได้ เช่น อธิการบดี หรื อ ประธานองค์กร หรื ออื่น ๆ ที่เทียบเท่า
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ภาคผนวก 2
ตารางที่ 14.1 รายละเอียดงบประมาณโครงการ
รายการ

ปี ที่ 1
จานวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนคณะผู้ดาเนินงาน (แสดงเป็ นรายบุคคล)
1.1 ชื่อ..................................................
วิธีคานวณ
1.5 (องค์ประกอบตัวคูณ) x เงินเดือน x ระยะเวลาโครงการ (เดื อน) x เวลาดาเนินงาน
(เวลาดาเนินงาน= % เวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ทางานวิ จยั x % ความรับผิ ดชอบในโครงการ)

* เวลาทังหมดที
้
่ใช้ ทางานวิจยั ปกติ = 0.4 ในกรณีที่ไม่ได้ ทางานวิจยั โครงการอื่น
และ = 0.2 ในกรณีได้ ร่วมทางานวิจยั โครงการอื่นจานวน 1 โครงการ)

2. ค่าจ้ างผู้ช่วยผู้ดาเนินงานและเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ (ระบุจานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้ าง
ตามที่กาหนด)
2.1 ชื่อตาแหน่ง................................................. เงินเดือน........................ บาท
วุฒิ.......................................ประสบการณ์ในการทางาน.......................ปี
** ค่าใช้ จ่ายในข้ อ 1 และ 2 รวมกันแล้ วจะต้ องไม่เกิน 30% ของงบประมาณทังหมด**
้
3.ค่าวัสดุ3.1…………………………………….. (รายละเอียด) .................
4. ค่าปรับปรุงสถานที่
4.1 ……………………………(รายละเอียด) .................
5. ค่าซ่อมแซม/และบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
5.1 …………..(รายละเอียด)……………….
6. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบตั ิการในโครงการ
6.1 …………………….(รายละเอียด)
7. ค่าจัดหาข้ อมูล (เช่น การสืบค้ นข้ อมูลทังใน/ต่
้
างประเทศ , ค่าถ่ายเอกสาร)
7.1 …………………………..(รายละเอียด) .................
8. ค่าทารายงาน (เช่น การจัดพิมพ์รายงาน , ล้ างฟิ ล์ม,อัดรูป
8.1…………………………..(รายละเอียด) ...............................
9. ค่ า ด าเนิ น การอื่ น ๆ เช่ น ค่ าจ้ างวิ เคราะห์ ห รื อ ทดสอบตัวอย่า ง (ให้ ร ะบุตัว อย่ างวิ เคราะห์ )
9.1 ..........................................(รายละเอียด).............................
10. ค่าครุภณ
ั ฑ์ (แนบข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์/เหตุผลความจาเป็ นในการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์
10.1 …………………………...(รายละเอียด) ……………………
11. . ค่าบริ หารโครงการ (ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณโครงการทังหมด)
้
รวม
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ภาคผนวก 2
ตารางที่ 14.2 แผนการใช้ จ่ายเงินตลอดโครงการ
รายการค่าใช้ จ่าย
1.ค่าตอบแทนคณะผู้ดาเนินงาน
2.ค่าจ้ างผู้ชว่ ยผู้ดาเนินงานและเจ้ าหน้ าที่
3.ค่าวัสดุ
4.ค่าปรับปรุงสถานที่
5.ค่าซ่อมแซม/บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์
6.ค่าเดินทางระหว่างปฏิบตั กิ าร
7.ค่าจัดหาข้ อมูล
8.ค่าทารายงาน
9.ค่าดาเนินการอื่นๆ
10.ค่าครุภณ
ั ฑ์
11.ค่าบริหารโครงการ
รวมแต่ละงวด
รวม

งวดที่ 1

ปี ที่ 1
งวดที่ 2

งวดที่ 3

(~50%)

(~40%)

(10%)

รวม
(บาท)

หมายเหตุ - ตังแต่
้ ข้อ 2 – 10 จะแบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จะจ่ายหลังจากลงนามในสัญญา และ
งวดที่ 2 จะจ่ายหลังจากพิ จารณารายงานความก้ าวหน้ า ซึ่งได้ ด าเนิ นโครงการผ่านไปแล้ ว
ครึ่งหนึง่
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ภาคผนวก 3
รายละเอียดชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ นในการจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................…………………………………
ลักษณะการใช้ และความจาเป็ นต่อโครงการที่ขอการสนับสนุน
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................……………………………
ประโยชน์ของครุภณ
ั ฑ์นี ้ที่จะมีตอ่ ไปหลังจากโครงการเสร็จสิ ้นลง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................……………………………………………….......
สถานภาพของครุภณ
ั ฑ์นี ้ในหน่วยงานของท่าน (กรุณาทาเครื่ องหมายที่หน้ าหัวข้ อ)
 ไม่มีครุภณ
ั ฑ์นี ้เลย
 มีครุภณ
ั ฑ์ที่ลกั ษณะการใช้ งานใกล้ เคียงกัน คือ
ครุภณ
ั ฑ์
1. ......................................
2. ......................................
3. ......................................

สถานภาพและการใช้ งานในปัจจุบนั
.................................................................
.................................................................
.................................................................

 ปัจจุบนั มีอยูแ่ ล้ ว โดยมีสถานภาพและการใช้ งานดังนี ้
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ภาคผนวก 4
ดัชนีชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
ดัชนีชีวดั ความสาเร็จ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
การประชุม/สัมมนารับนานาชาติ
การประชุม/สัมมนารับชาติ
หนังสือ/ตารา
องค์ความรู้
ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ /ต้ นแบบกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์-ระดับภาคสนาม
ผลิตภัณฑ์-ระดับภาคอุตสาหกรรม
กระบวนการ-ระดับภาคสนาม
กระบวนการ-ระดับภาคอุตสาหกรรม
สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร/ลิขสิทธิ์/เครื่ องหมายการค้ า
ยื่นจดสิทธิบตั ร
ยื่นจดอนุสิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ์/เครื่ องหมายการค้ า
สนับสนุนการผลิตนักศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
การใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรม/สัมมนา ให้ ภาคเอกชน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรม/สัมมนา ให้ ภาครัฐ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อบรม/สัมมนา ให้ ชมุ ชน
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เป้าหมาย

หน่วยนับ
ครัง้
ครัง้
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
ต้ นแบบ
ต้ นแบบ
ต้ นแบบ
ต้ นแบบ
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
คน
คน
คน
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
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