
1 
 

แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือของบประมาณ Flagship ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

 
แพลตฟอร์ม (Platform)   .......................................................................................................................................... 
โปรแกรม (Program)     ............................................................................................................................................ 
โปรแกรมย่อย (Sub Program)     .............................................................................................................................. 
แผนงานหลัก ............................................................................................................................................ .................. 
แผนงานย่อย .............................................................................................................................................................. 
เป้าหมาย (Objective)   ............................................................................................................................................ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) ............................................................................................................................. .. 
 
* ให้เลือกจากระบบ โดย 
       - ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) สามารถเลือก KR ของ Objective ของ Program ที่เลือก 
          
 

1. ชื่อโครงการวิจัย  

    (ภาษาไทย) …………………………………………………………………....…..…………………………………………………..… 

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

 ประเภทโครงการ   โครงการเดี่ยว   ชุดโครงการ 

 

2. โครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย (กรอกเฉพาะชุดโครงการวิจัย) 

 โครงการวิจัยย่อยที่ 1

 .......................................................................................................................... .........................................  

 โครงการวิจัยย่อยที่ 2

 .......................................................................................................................... .........................................  
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3. ลักษณะโครงการวิจัย    

o โครงการวิจัยใหม ่ ด าเนินงานจ านวน ...............ปี 

o โครงการวิจัยต่อเนื่องจ านวน ...................ปี โดยเริ่มรับงบประมาณในปี............. 

จ านวน........บาท ด าเนินงานเป็นปีที่ ............................... 

4. ชนิดของโครงการ (โปรดเลือก)                     

o Prototype/Process development (TRL4-7)  

o Working Prototype/Process 

o Engineering Prototype/Process 

o Service & Creative Prototype 

o Pre-Commercial Demonstration 

 
5. อธิบาย เทคโนโลยี และ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้อง  (3-5 บรรทัด) หรือให้ข้อมูล Technological 

Evaluation Canvas ตามเอกสารแนบ 

5.1 ผลงานวิจัยเดิมที่จะน ามาต่อยอด...............................................................................................................   

5.2 ผลงานเดิมมีการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ (โปรดเลือก)       

o ไม่มี 

o มี กรุณาระบุ ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีขอรับความคุ้มครอง …………………………………... 

สถานภาพปัจจุบันของการคุ้มครอง (ก าลังยื่นค าขอ หรือได้รับการคุ้มครองแล้ว) 

o อยู่ระหว่างยื่นค าขอรับ (เลขท่ีค าขอ__________________________________) 

o ได้รับการคุ้มครองแล้ว (เลขที่การคุ้มครอง______________________________) 

5.3 เทคโนโลยีและ/หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่จะพัฒนาภายใต้โครงการนี้ 

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

5.4 โอกาสทางการตลาด (ระบุว่า เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการของท่านมี Competitive advantage 

เหนือกว่า เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการที่มีในท้องตลาดหรือไม่ อย่างไร) 

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

5.5 ประเภท หรือ สาขาวิชาของเทคโนโลยี เช่น Biotechnology, Chemistry, Bio-Engineering เป็นต้น 

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



3 
 

5.6 แผนการในอนาคต หรือแผนระยะต่อไปของโครงการ เช่น วจิัยในสัตว์ทดลอง หรือวิจัยทางคลีนิคใน

มนุษย ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการในระดับใหญ่โดยภาคเอกชน การมีเอกชนมารับ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การออกไปจัดตั้งบริษัท (spin off) เป็นต้น 

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

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

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

 

 
 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ (หากเป็นกรณี Startup หรือ Spinoff Company) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท 

6.1 ชื่อบริษัท............................................................................................................................. ..…………… 

6.2 ประเภทธุรกจิ............................................................................................................................. ..……. 

6.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ............................................................................................... ..... 

6.4 ที่ตั้งส านักงาน 

เลขที่.............................................ถนน..................................แขวง/ต าบล.......................................... 

เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ ......................................... 

โทรศัพท.์.....................................โทรสาร....................................อีเมล์............................................…. 

6.5 ชื่อผู้ติดต่อ............................................................ ...................................................................…………. 

6.6 วันจดทะเบียนก่อตั้ง....................................................ทะเบียนเลขท่ี................................................... 
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6.7 ทุนจดทะเบียน………………………………………………….....บาท  

ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ ...............................................บาท จ านวน..................................... หุ้น 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว ..........................................บาท จ านวน ................................... หุ้น 

เมื่อวันที่ .......................................................................................................................... ................... 

ส่วนที่ 2 

6.8 ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

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

6.9 ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

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

6.10 โมเดลธุรกิจในการน าผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ถ้ามี) 

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

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

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

6.11 กลยุทธ์และแผนการตลาดระยะสั้น กลาง ยาว 

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

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

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

ส่วนที่ 3 : แผนธุรกิจ สามารถใช้ Business Model Canvas ตามเอกสารแนบ 

6.12 โปรดแสดงการคิดราคาสินค้า/ผลิตภัณฑ์/ บริการหรือกระบวนการและแสดงการเปรียบเทียบกับ 

ของคู่แข่งในตลาด 

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

6.13 โปรดระบุแผนเพ่ือให้ธุรกิจยั่งยืน และแผนการลงทุนไปในอนาคต 

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

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

............................................................................................................................. ..………….................. 
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7. อธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
7.1 โครงการอยู ่SRLระดับ (เฉพาะ PMU-A เท่านั้น)..........………………………………………………………… 
7.2 อธิบาย ผลกระทบทางสังคม (5-10 บรรทัด) หรือให้ข้อมูล โดยใช้ Social Impact Model Canvas

หรือ Impact Management Canvas ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. งบประมาณของโครงการวิจัย 

งบประมาณตลอดโครงการวิจัย โดยแยกเป็น งบบริหารโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย (กรณีขอ

งบประมาณเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอด

แผนการด าเนินงานจ าแนกรายปี)  
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8.1 รายละเอียดด้านงบประมาณโครงการ 
 

Category Budget 

ค่าตอบแทน  
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  
ค่าใช้สอย  
- Design cost  

- ค่าวิเคราะห์ Analysis cost  

- ค่าจ้างท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี/ทางธุรกิจ   

- Prototype cost  

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง  

ค่าครุภัณฑ ์  

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ Materials and Supplies  

Facility rental/ User Fees  

(กรณีบริษัท Startup) 

 

หมายเหตุ : ไม่สนับสนุนค่าเดินทางไปต่างประเทศ 
8.2 หากขอครุภัณฑ์กรุณาให้ข้อมูล Equipment Justification อย่างละเอียด 

 
9. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NRMS) ประกอบด้วย  

• ชื่อ-สกุล  

• ต าแหน่งในโครงการ  

 

10. สรุปหลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจ าเป็น/ความต้องการ )  

• ปัญหา/ประเด็นหลักที่เกิดผลกระทบ 

• แนวทางด าเนินการ 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้และระยะเวลาที่จะเกิดผล   
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11. กรอบการวิจัย (กรอบและและกลยุทธ์ของโครงการวิจัย ระบุวิธีการด าเนินงานของโครงการวิจัย โดย
เชื่อมโยงขั้นตอนการท าการวิจัยระหว่างโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 
และชัดเจนถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จของโครงการวิจัยนี้
อย่างเป็นรูปธรรม) 

 
12. หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ภาครัฐ มูลนิธิ ภาคเอกชนหรือนิติบุคคลทั้งในและนอกประเทศ 
อ่ืนหรือไม่ เท่าไร โปรดระบุแหล่งทุน และ จ านวนเงิน 
 

ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอื่น 

(in-kind) 
1      
2      

  

13. แผนการด าเนนิงานวิจัย  

• รูปแบบ/วิธีการวิจัย 

• สถานที่ท าวิจัย  
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) และจ าแนกตาม
ปีงบประมาณ)  

• ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุตัวเลขที่เป็นค่าเป้าหมายพ้ืนฐาน (Baseline Data) และใส่ค่าเป้าหมาย
ที่จะเกิดข้ึนจากงานวิจัยที่ชัดเจน 

• ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ 

• แนวทางการน าผลงานไปขยายผล/ใช้ประโยชน์ 

 
ลงนาม……………………………………… 

(……………………………………….) 

หัวหน้าโครงการ 



8 
 

 


