เอกสารข้อเสนอโครงการ “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจาปี 2565”
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แบบขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่สาคัญต่อการพิจารณา โปรดให้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
1. ชื่อโครงการ (Title) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. ระยะเวลาโครงการ (Duration of project)
3. งบประมาณรวม (Budget requested)
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ (Details of team members)
5. บทคัดย่อ (Abstract) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
6. คาสาคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 คา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ทาการวิจัย (Research subject) (จาแนกสาขาตาม OECD และ ISCED)
8. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย (Research background and problem)
9. การสารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
10. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ (Vision/Mission/Strategy)
11. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ (Research goal and objectives)
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL)
12. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
13. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the research)
14. แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของโครงการย่อย (Flowchart of synergy of sub-projects)
15. สถานที่ดาเนินการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย (Location and equipment)
16. การใช้โครงสร้างพื้นฐานในงานวิจัย (Research infrastructures) และความสาคัญ รวมถึงความพร้อมใช้
งานของโครงสร้างพื้นฐาน ดังกล่าว
17. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (Research plan and detailed activities)
18. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี
19. ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้
20. รายละเอียดงบประมาณ (Budget details)
21. แนวทางการสร้างและพั ฒ นาความช านาญ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะผู้ วิจัย (Research career
path development)
22. ประวัติที่แสดงถึง การทางานร่วมกัน มาก่อนของคณะผู้ วิจัย (Previous of joint research among team
members) เช่น โครงการวิจัย ผลงานวิจัย
23. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected benefits)
หน้า 1 จากจานวน 2 หน้า

24. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections)
24.1 การเชื่อมโยงกับ นั กวิจั ย ที่ เป็ นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิช าที่ ท าการวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ (ถ้ามี )
(Connections with other experts within and outside Thailand)
24.2 การเชื่ อ มโยงหรื อ ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และผู้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย (ถ้ า มี )
(Connections with stakeholders and users)
25. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่งทุนอื่น
(Planning proposal submission)
ส่วนที่ 2 รายการเอกสารแนบ
ก. ประวัติของหัวหน้าโครงการ และคณะผู้วิจัย ย้อนหลัง 5 ปี (Researcher within the last 5 years)
ข. หนั ง สื อ รั บ รองแสดงความประสงค์ ในการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ (Expected outcomes and
deliverables approval Form)
ค. เอกสารอ้างอิง (References) โดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน
ง. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Application form)

หน้า 2 จากจานวน 2 หน้า

เอกสารข้อเสนอโครงการ “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจาปี 2565”
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1. ชื่อโครงการ (Title) (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ระยะเวลาโครงการ (Duration of project)
ปี
3. งบประมาณรวม (Budget requested)
บาท
4. รายละเอียดหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ (Details of team members)
4.1 หัวหน้าโครงการ
สังกัด
4.2 ผู้ร่วมโครงการ
สังกัด
4.3 ผู้ร่วมโครงการ
สังกัด
4.4 ผู้ร่วมโครงการ
สังกัด
รายละเอียดของคณะผู้วิจัย
4.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ความชานาญ/ความสนใจพิเศษ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์/โทรสาร
ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ (ระบุส่วนงาน)
คิดเป็น
ความรับ ผิ ดชอบต่อโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างดาเนินการ (ถ้ามีโปรดระบุชื่อโครงการและแหล่ งทุ น
สนับสนุน)
ลงชื่อ
(

)
(หัวหน้าโครงการ)
หน้า 1 จากจานวน 9 หน้า

4.2 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ความชานาญ/ความสนใจพิเศษ
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์/โทรสาร
ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ (ระบุส่วนงาน)
คิดเป็น
ความรับ ผิ ดชอบต่อโครงการอื่น ๆ ซึ่งยังอยู่ระหว่างดาเนินการ (ถ้ามีโปรดระบุชื่อโครงการและแหล่ งทุ น
สนับสนุน)
ลงชื่อ
(

)
(ผู้ร่วมวิจัย)

5. บทคัดย่อ (Abstract) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
6. คาสาคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 คา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. สาขาวิชา / สาขาย่อยที่ทาการวิจัย (Research subject) สาขาวิชาที่ทาการวิจัยขอให้ระบุสาขาวิชาที่
กระชับลงมาให้ชัดเจน (จาแนกสาขาตาม OECD และ ISCED)
8. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย (Research background and problem) อธิบายถึง
เหตุ ผ ลที่ เลื อ กท าวิจั ย ในหั ว ข้ อที่ เสนอ รวมทั้ งให้ ระบุ องค์ ความรู้ใหม่ ที่ ค าดว่ าจะได้ รับ และผลกระทบ
ขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการของสาขาที่ทาการวิจัยและ/หรือต่อสังคม
9. การสารวจผลงานวิจั ยที่ เกี่ยวข้อง (Literature review) แสดงการส ารวจเอกสารที่ตีพิ มพ์แล้ วอย่าง
ครบถ้วนครอบคลุม ทาให้ เชื่อได้ว่าโครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่าง
แท้จริง ไม่เป็นการวิจัยซ้าซ้อนกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วโดยปราศจากข้อค้นพบใหม่
10. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ (Vision/Mission/Strategy)
วิสัยทัศน์



วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายที่เป็นภาพอนาคตของทีมวิจัย ที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้น วิสัยทัศน์ ควรประกอบด้วย การมุ่งผล
ที่เป็นเลิศ การท้าทายความรู้ความสามารถ ความเป็นไปได้ โดยมีการกาหนดระยะเวลาบรรลุผลที่ชัดเจน เป็นต้น

หน้า 2 จากจานวน 9 หน้า

พันธกิจ



พันธกิจ คือ งานหรือกิจกรรมที่เป็นภาระผูกพันของทีมวิจัย ที่จะต้องทาให้สาเร็จบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้

กลยุทธ์



กลยุทธ์ คือ ชุดของวิธีการดาเนินงาน ที่คาดว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ พันธกิจของทีมวิจัย
โดยประมวลจาก จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของทีมวิจัย

11. เป้าหมายและวัต ถุประสงค์ของโครงการ (Research goal and objectives) ถ้าเป็นไปได้โปรดระบุ
เป็นข้อๆ ตามลาดับความสาคัญ
เป้าหมาย คือ ผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL)
Technology Readiness Level (ควรอยู่ที่ TRL 4 - 5) ปัจจุบัน
Technology Readiness Level ที่คาดหวัง
TRL แบ่งออกเป็น 9 ระดับ คือ
Level 1: Basic principles observed and reported
Level 2: Concept and/or application formulated
Level 3: Concept demonstrated analytically or experimentally
Level 4: Key elements demonstrated in laboratory environments
Level 5: Key elements demonstrated in relevant environments
Level 6: Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments
Level 7: Final development version of the deliverable demonstrated in operational
Level 8: Actual deliverable qualified through test and demonstration
Level 9: Operational use of deliverable

12. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ระบุขั้นตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลา
ปี งบประมาณ
บาท

หน้า 3 จากจานวน 9 หน้า

วัตถุประสงค์

วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)
หากในการด าเนิ น งานวิ จั ย จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ตั ว อย่ า งพื ช สั ต ว์ หรื อ จุ ล ชี พ ใดๆ รวมทั้ งสิ่ งส่ งตรวจ (specimen) ควรระบุ
ที่มา จานวนตัวอย่าง หรือสิ่งส่งตรวจที่ใช้ให้ชัดเจน พร้อมแสดงการขออนุ ญ าตเข้าพื้น ที่ เพื่ อเก็บ ตัวอย่าง การขออนุญ าต
ด้านจริยธรรมในคนและสัตว์ การขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจจาก BIOBANK เป็นต้น

13. ขอบเขตของการวิ จั ย (Scope of the research) ระบุ ข อบเขตของการวิ จั ย ที่ จ ะท าให้ ชั ด เจนว่ า
จะทาได้เพียงใด และครอบคลุมอะไรบ้าง
14. แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของโครงการย่อย (Flowchart of synergy of sub-projects)

15. สถานที่ดาเนินการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย (Location and equipment) ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การทาวิจัยมาด้วย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม (ถ้ามี)
16. การใช้ โครงสร้ า งพื้ น ฐานในงานวิจัย (Research infrastructures) และความส าคัญ รวมถึ งความ
พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน ดังกล่าว
17. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (Research plan and detailed activities) (ตามแบบ NRIIS)
17.1 แผนงานหลัก (ปี/ วัตถุประสงค์/ แผนงานหลัก)
17.2 แผนการดาเนินงานวิจัย (ตารางแผนงานวิจัย) โดยระบุว่าในแต่ละปีจะทาอะไร มีกิจกรรม ใดบ้าง

หน้า 4 จากจานวน 9 หน้า

18. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะได้ในแต่ละปี ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่
สามารถประยุ กต์เพื่อน าไปใช้ป ระโยชน์ได้ ทั้ งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุ เป้ าหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน เข่น
 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 ไม่น้อยกว่า 5 บทความต่อปี
 สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ ตลอดโครงการ
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ต้นแบบเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ ไม่น้อยว่า 2 ต้นแบบ ตลอดโครงการ
 นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 5 คน ระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
2 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 2 คน
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการตั้งบริษัท
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของ
ผลลัพธ์

ปีที่ 1

จานวนนับ
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รวม

หน่วยนับ

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์
1.1. ระดับอุตสาหกรรม
1.2. ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
1.3. ระดับภาคสนาม
1.4. ระดับห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบ

2. ต้นแบบเทคโนโลยี ระดับ
อุตสาหกรรม
2.2. ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
2.3. ระดับภาคสนาม
2.4. ระดับห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบ

3. กระบวนการใหม่ระดับ
อุตสาหกรรม
3.2. ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
3.3. ระดับภาคสนาม
3.4. ระดับห้องปฏิบัติการ

กระบวนการ

4. องค์ความรู้ (โปรดระบุ)
4.2.
4.3.
4.4.
5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.2. การฝึกอบรม

เรื่อง

ครั้ง
หน้า 5 จากจานวน 9 หน้า

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของ
ผลลัพธ์

5.3. การจัดสัมมนา/ประชุม
ระดับชาติ
5.4. การจัดสัมมนา/ประชุมระดับ
นานาชาติ
6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6.2. การฝึกอบรม
6.3. การจัดสัมมนา/ประชุม
ระดับชาติ
6.4. การจัดสัมมนา/ประชุมระดับ
นานาชาติ
7. การพัฒนากาลังคน
 นศ.ระดับปริญญาโท
 นศ.ระดับปริญญาเอก
 นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 นักวิจัยจากภาคเอกชน
ภาคบริการและภาคสังคม
8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมาย
การค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น
(โปรดระบุ)
8.2.
8.3.
8.4.

ปีที่ 1

จานวนนับ
ปีที่ 2
ปีที่ 3

รวม

หน่วยนับ

ครั้ง

คน

เรื่อง

9. บทความทางวิชาการ (Q1)
 วารสารระดับนานาชาติชั้นนา
(หากเป็นไปได้ โปรดระบุชื่อ
วารสาร)
9.2.
9.3.
9.4.

เรื่อง

หมายเหตุ ถ้ามีแผนการตั้งบริษัท โปรดให้ข้อมูล
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19. ผลลัพ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ค าดว่าจะได้ ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้น หรือผล
ต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และประมาณการณ์มูลค่าของผลกระทบ (ตัวเงิน)
ก่อนวิจัย
(ข้อมูลที่ปรากฏจริง)

หลังวิจัย
(ในข้อเสนอโครงการใช้ข้อมูลคาดการณ์)

(*วช. และ สวทช. จะเก็บข้อมูลนีอ้ ีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น*)

20. รายละเอียดงบประมาณ (Budget details) (ตามแบบ NRIIS)
งบประมาณรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยขอให้แสดงรายละเอียดงบประมาณ
ที่จะใช้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น
1. งบดาเนินการ
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
1.2 ค่าตอบแทน
1.2.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจัย (ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน)
1.3 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย ค่าวัสดุสานักงาน
1.4 หมวดค่าใช้สอย เช่น
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าเดินทางในประเทศ
- ค่าเดินทางไปต่างประเทศ
- งบประมาณสาหรับ Translational Research
- ค่าจ้างเหมา (เฉพาะงานที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถทาได้ด้วยตนเอง)
2. งบลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ยกเว้นคอมพิวเตอร์ (ระบุเหตุผลและความจาเป็น พร้อมแนบใบเสนอราคา)
3. งบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ หากโครงการวิจัยมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ อย่างน้อย 20% ของงบประมาณที่โครงการให้การสนับสนุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างคณะผู้วิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ
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21. แนวทางการสร้ า งและพั ฒ นาความช านาญ/ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางของคณะผู้ วิจั ย (Research
career path development) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มวิจัย รวมถึงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ร่วม
โครงการ การผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวิจัย
ตาแหน่ง

จานวนนับ (คน)
ปัจจุบนั
หลังจบโครงการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นักวิจัยจากภาคเอกชนภาคบริการและภาคสังคม
นักวิจัยหลังปริญญาเอก
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
นักศึกษาระดับปริญญาโท
อื่นๆ โปรดระบุ

22. ประวัติ ที่ แ สดงถึ งการท างานร่ วมกั น มาก่อ นของคณะผู้ วิจั ย (Previous of joint research among
team members) เช่น โครงการวิจัย ผลงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชานาญในสาขาเฉพาะทางของ
กลุ่มวิจัยที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มวิจัยในการพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการ และผลงานวิจัยใน
อนาคตของร่วมกันของคณะผู้วิจัย
23. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected benefits) แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจาก
โครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือผลกระทบต่อประเทศ
24. การเชื่อมโยงงานวิจัย (Research connections)
24.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทาการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุว่าปัจจุบันท่านมี
ความร่วมมือในการทาวิจัยกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท่านทาวิ จัยอยู่อย่างไร ทั้งในและ
ต่างประเทศ ถ้ายังไม่มี ท่านมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของท่าน
อย่างไร รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย
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24.2 การเชื่ อมโยงหรือความร่ วมมื อกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ ใช้ ป ระโยชน์จากงานวิจั ย (ถ้ ามี )
(Connections with stakeholders and users) โดยระบุ ชื่ อ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น องค์ ก ร (ภาครั ฐ /
ภาคเอกชน) ที่มีความเชื่อมโยง จะใช้ประโยชน์ หรือจะร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยในโครงการ
ชื่อผู้ร่วมทุน

งบประมาณร่วมทุน (บาท)

สัดส่วนการลงทุน (% ของ
งบประมาณโครงการ)

25. ข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอแล้วและคาดว่าจะเสนอภายใน 6 เดือนข้างหน้า เพื่อขอทุนต่อแหล่งทุนอื่น
(Planning proposal submission)
รายการเอกสารแนบ
ก. ประวัติของหัวหน้าโครงการ และคณะผู้วิจัย ย้อนหลัง 5 ปี (Researcher within the last 5 years)
 ผลงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย นี้ เช่ น บทความวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเทคโนโลยี
 ทุนวิจัยที่เคยได้รับงบประมาณรวมมากกว่า 5 ล้านบาท
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม

ระยะเวลาโครงการ

โปรดระบุเปอร์เซ็นต์และเนื้อหาที่
คล้ายกับแบบขอรับการสนับสนุนนี้
(ถ้ามี)

1.
2.


ลาดับที่

ทุนวิจัยที่กาลังดาเนินงานอยู่ ระยะเวลาเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม

ระยะเวลาโครงการ

โปรดระบุเปอร์เซ็นต์และเนื้อหาที่
คล้ายกับแบบขอรับการสนับสนุนนี้
(ถ้ามี)

ระยะเวลาโครงการ

โปรดระบุเปอร์เซ็นต์และเนื้อหาที่
คล้ายกับแบบขอรับการสนับสนุนนี้
(ถ้ามี)

1.
2.


ลาดับที่

ทุนวิจัยที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอทุน

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณรวม

1.
2.

ข. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Expected outcomes and
deliverables approval Form)
ค. เอกสารอ้างอิง (References) โดยต้องระบุทั้งชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน
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