แบบขอเสนอโครงการ
1. ชื่อขอเสนอโครงการ
(ไทย)...................................................................................................................................................
(อังกฤษ-ถามี)......................................................................................................................................
2. หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล......................................................................
ตำแหนง.....................................................................
สังกัด/หนวยงาน........................................................
ผูบังคับบัญชา
ชื่อ-สกุล......................................................................
ตำแหนง.....................................................................
สังกัด/หนวยงาน........................................................
ผูร วมโครงการ
1. ชื่อ-สกุล.................................................................
ตำแหนง.................................................................
สังกัด/หนวยงาน....................................................
2. ชื่อ-สกุล..................................................................
ตำแหนง.................................................................
สังกัด/หนวยงาน....................................................
3 .................................................................................
3. ระยะเวลาตลอดโครงการ .......... ป/หรือ เดือน
4. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ............................ บาท
5. ขอมูลผูวิจัย
หัวหนาโครงการ
....................................................................................
ชื่อ (ไทย)
....................................................................................
(อังกฤษ)
....................................................................................
ตำแหนง
....................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด
....................................................................................
ความชำนาญ/ประสบการณในการทำงาน .................................................................
หนวยงานตนสังกัด
....................................................................................
สถานที่ติดตอ
....................................................................................
โทรศัพท (ที่ทำงาน)
....................................................................................
โทรสาร (ที่ทำงาน)
....................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่
....................................................................................
อิเมล
....................................................................................
ผูรวมโครงการ (1)
....................................................................................
ชื่อ (ไทย)
....................................................................................
(อังกฤษ)
....................................................................................
ตำแหนง
....................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด
....................................................................................
ความชำนาญ/ประสบการณในการทำงาน .................................................................
หนวยงานตนสังกัด
....................................................................................
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สถานที่ติดตอ
....................................................................................
โทรศัพท (ที่ทำงาน)
....................................................................................
โทรสาร (ที่ทำงาน)
....................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่
....................................................................................
อิเมล
....................................................................................
ผูรวมโครงการ (2)
..................................................................................
*ใหระบุขอมูลผผูวิจยั ที่เกี่ยวของทุกทานเมื่อเริ่มโครงการ กรณีทมี่ ีผูวจิ ัยเพิ่มในระหวางการดำเนินการใหแจงมายัง
ผูประสานงานโครงการโดยเร็วที่สดุ
6. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คำสำคัญ (ไทย)..................................................................................................................................................................
คำสำคัญ (Eng)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. วัตถุประสงคของโครงการ
6.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………
6.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………
8. ทบทวนวรรณกรรม (ถามี)
9. ศักยภาพการใชประโยชนเชิงพาณิชย/การใหบริการทางการแพทย
ขนาดและแนวโนมของตลาด/โอกาสทางการตลาด..................................................................................................
ความสามารถในการแขงขัน (คูแขง/ตนทุน).............................................................................................................
10. สรุปสถานะของการดำเนินงาน
ความพรอมในการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน (เชน สถานะสุดทายจากการเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
โครงการฯ ใน phase ที่ไดรับทุนจาก TCELS ปงบประมาณ............)
ความพรอมหรือเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถางานประสบความสำเร็จ..........................................................................
11. ขอบเขตของการวิจัย
12. การบริหารความเสี่ยง
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13. สถานที่ทำการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล
14. ระยะเวลาโครงการ…….ป.........เดือน และแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ…..25xx……
แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด
ชวงเวลาดำเนินการ (เดือน)
ความสำเร็จ
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

10

11

15. งบประมาณในการดำเนินงาน ป 25xx
รายการ
งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
คาตอบแทน* (ประเภทนักวิจัย, คุณสมบัตินักวิจัย, จำนวนนักวิจยั )
xx
งบดำเนินงาน
1. คาจางดำเนินกิจกรรม
xx
2. คาใชสอย
xx
3. คาวัสดุ
xx
4. ครุภัณฑ
xx
5. คาใชจายในการศึกษาดูงานหรือคนควาขอมูลในตางประเทศ ระบุ
จำนวนคน (ถามี)
4. คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (ถามี ไมเกิน 10%)
xx
5. อื่นๆ
xx
รวม
xx
คาตอบแทน: แจกแจงรายละเอียดคาใชจายในงานจางการิจัยตามประเภทของนักวิจัย 12 สาขา (วิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรการแพทย, วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช, เกษตรและชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
, ปรัชญา, สาขานิติศาสตร, รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, เศรษฐศาสตร, สังคมวิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร, การศึกษา) ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เชนการศึกษา ผลงาน และจำนวนนักวิจัย
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16. Roadmap ของโครงการทั้งหมด (สำคัญ)
แผนงาน

ผลลัพธ (output)/ ตัวชี้วัด

ปที่ 1
25xx

ระยะเวลา
ปท2ี่
ปที่ 3 ปท4ี่ ปที่ 5
25xx 25xx 25xx 25xx

รวมงบประมาณที่เสนอขอในแตละป (ลานบาท)
17. ผลที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลผลิต (output)

หนวยนับ

รายละเอียด
ระบุเรื่อง/ตนแบบ และอื่นๆ ใหชัดเจน)

1. กระบวนการใหม
2. เทคโนโลยีใหม
3. ตนแบบ
4. การถายทอดเทคโนโลยีสู
สาธารณประโยชน
5. สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์ เครื่องหมายการคา
(หมายเหตุ: ขอ 1-5 เปนเพียงตัวอยางเทานั้น)
ผลลัพธ (outcome)

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เวลา

ตนทุน

1.
2.
3.
18. แผนการถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือกับภาคเอกชน
19. เอกสารอางอิงที่ระบุในโครงการ (ถามี)
20. ขอเสนอโครงการหรือสวนหนึง่ สวนใดของขอเสนอโครงการนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย)
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ.ที่คาดวาจะทราบผสการพิจารณา)
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21. กระบวนการตองดำเนินการกอนเริ่มสัญญาโครงการ
21.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 ไมมี  มี หนังสืออนุมัติ............................................................
21.2 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................
22. ทรัพยสินทางปญญา  มี
 ไมมี
22.1 ทรัพยสินทางปญญาเดิมที่ใชในโครงการ  มี
 ไมมี
ประเภทใด ...................................................................
เจาของคือใคร ....................................................................
ไดรับอนุญาตใหใช  ใช
 ไมใช
(ถาใช)  มี
 ไมมี สัญญาอนุญาตใหใช
22.2 เกิดทรัพยสินทางปญญาใหม  มี
 ไมมี
ประเภทใด ..............................................................................................
เจาของคือใคร
................................................................................................
ขอจำกัดสิทธิ
 ไมมี
 มี.............................................................................
ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการวิจัย
ลงชื่อ…………………………………………………………….
(
)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. ..........
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