คู่มือสำหรับนักวิจัย
“ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ สมัยใหม่ และอิเล็กทรอนิกส์ อจั ฉริยะ”
กำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน สกว. มีข้นั ตอนดังนี้
1. กำรเสนอข้ อเสนอโครงกำรวิจัยเต็มรู ปแบบ (Full Proposal) เอกสำรประกอบด้ วย
1.1 หน้ ำปกข้ อเสนอโครงกำร (เอกสำรแนบ ก.)
1.2 ข้ อเสนอโครงกำร จำนวน 1 เล่ม + สำเนำ 2 ชุ ด
1.3
CD ROM 1 แผ่น

ข้ อแนะนำ

ระหว่ ำงดำเนินกำรพัฒนำข้ อเสนอโครงกำรวิจยั เต็มรู ปแบบ (Full Proposal) เมื่อได้ จดั ทำข้ อเสนอโครงกำร (ดัง
เอกสำรแนบ ข.) แล้ วเสร็จ สำมำรถนำส่ งเพื่อพิจำรณำก่อนได้ โดยในส่ วนของรำยละเอียดของหน้ ำปก (ข้ อ 1.1
เอกสำรแนบ ก.) ทีจ่ ะมีกำรลงนำม รวมถึงเอกสำรแนบท้ ำย (ข้ อ 16 หน้ ำ 9) สำมำรถส่ งตำมมำภำยหลังเอกสำรแนบ
ข. ได้ (เพื่อทีท่ ำง สปว. จะได้ นำส่ งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำกำรประเมินโครงกำรก่ อน)

หมำยเหตุ

เอกสำรชุดนีจ้ ดั ทำขึน้ มำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั นักวิจยั ทีร่ ่ วมโครงกำร หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใดทำง
ผู้จดั ทำต้ องขออภัย ไว้ ณ ทีน่ ดี้ ้ วย
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สำนักประสำนงำนชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์ อจั ฉริยะ
เอกสำรแนบ ก.
1. กำรเสนอข้ อเสนอโครงกำรเต็มรู ปแบบ (Full Proposal)

หน้ ำปกข้ อเสนอโครงกำร
เสนอต่ อ สกว. ฝ่ ำยสนับสนุนกำรวิจัยในอุตสำหกรรม
1.

ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) …………………………………………………………………….………………
คำสำคัญ ………………………………………………………………………….…………………………
(ภำษำอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………..
Keywords …………………………………………………………………………………………..………..

2.

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำนสังกัด ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำรและ email
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………...
หน่วยงำน ………………………………………………………………………………….…………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร …………………………………………E-mail……………………………………….…
ลงนำม (ลำยเซ็น) ………………………………………………………………………………………….…

3

ชื่อและสถำนที่ติดต่อของหน่วยงำนที่ร่วมโครงกำร (ชื่อบุคคลในวงเล็บ)
หน่วยงำน ………………………………………………………………………………….…………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร …………………………………………E-mail……………………………………….…
ลงนำม (ลำยเซ็น) ………………………………………………………………………………………….…

4.

ชื่อและสถำนที่ติดต่อของผูบ้ งั คับบัญชำของหน่วยงำนของหัวหน้ำโครงกำร (อธิกำรบดี)
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………….……………
หน่วยงำน ………………………………………………………………………………….…………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร …………………………………………E-mail……………………………………….…
ลงนำม (ลำยเซ็น) ………………………………………………………………………………………….…

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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5. ได้เสนอโครงกำรนี้ หรื อโครงกำรที่มีส่วนเหมือนกับเรื่ องนี้บำงส่ วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้ำง
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อ ……………………………………………….……………..
 ชื่อโครงกำรที่เสนอ ……………………………………….…………………………………….
 กำหนดทรำบผล (หรื อสถำนภำพเท่ำที่ทรำบ) ……………………...………………………………
6. งบประมำณทั้งโครงกำร …………………………..บำท
จำก สกว. …………………………………………บำท
จำกหน่วยงำนร่ วมโครงกำร ………………………บำท (แยก in cash / in kind)
7. ระยะเวลำดำเนินงำน ……………………เดือน
8. เสนอโครงกำรวิจยั



วันที่ ……… เดือน …………. พ.ศ. ………..
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บทสรุ ปย่ อสำหรับผู้บริ หำร

1. ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย)…………………………………………………………………………………………...
(ภำษำอังกฤษ)………………………………………………………………………………………..
2. ชื่อหัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำนสังกัด และที่อยู่
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………...
หน่วยงำน …………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร ………………………………………………………………………………...
E-mail address ……………………………………………………………………………………
3. งบประมำณทั้งโครงกำร ………………………… บำท
4. ระยะเวลำดำเนินกำร …………………. เดือน
5. ปัญหำที่ทำวิจยั และควำมสำคัญของปัญหำ
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
6. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
7. ระเบียบวิธีวจิ ยั (โดยย่อ)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
8. สิ่ งที่คำดว่ำจะได้
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
9. ควำมสอดคล้องกับเป้ ำประสงค์และยุทธศำสตร์ ของฝ่ ำย 5
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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เอกสำรแนบ ข.

ข้ อเสนอโครงกำร
เสนอต่ อ สกว. ฝ่ ำยสนับสนุนกำรวิจัยในอุตสำหกรรม
1.

ชื่อโครงกำรวิจยั
(ภำษำไทย) ………………………………………………..……………………………………….…………
(ภำษำอังกฤษ) …………………………………………………………..…………………………………….

2.

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร หน่วยงำนสังกัด ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำรและ email
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………...
หน่วยงำน ………………………………………………………………………………….…………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร …………………………………………E-mail……………………………………….…

3.

ชื่อที่ปรึ กษำ/นักวิจยั โครงกำร (ทุกคน) หน่วยงำนสังกัด ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำรและ email
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………...
หน่วยงำน ………………………………………………………………………………….…………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร …………………………………………E-mail……………………………………….…

4.

5.
6.

ควำมเป็ นมำและควำมส ำคั ญ ของเรื่ อ ง เนื้ อ ควำมส่ ว นนี้ ควรประกอบด้ว ยกำรวิ เครำะห์ ข ้อ มู ล ให้ เห็ น
ควำมส ำคัญ ของปั ญ หำที่ อุ ต สำหกรรมนั้ นประสบอยู่ (ควรมี ห ลัก ฐำนแสดงให้ เห็ นว่ ำ ได้ ห ำรื อกั บ
อุตสำหกรรมในประเด็นกำรวิจยั มำบ้ำงแล้ว)
วัตถุประสงค์ ให้ผเู ้ สนอโครงกำรระบุวตั ถุประสงค์เป็ นข้อๆ วัตถุประสงค์ นี้จะต้ องสอดคล้ องกับปั ญหำที่
ระบุไว้ ในข้ อ 4. วัตถุประสงค์ควรเป็ นสิ่ งที่วดั ได้ในระดับ outcome (คือทำให้เกิดผลลัพธ์อะไร)
ทำงเลือกกำรแก้ ปัญหำ นักวิจยั ควรคิดหำทำงเลือกแบบนักธุ รกิจ หำกจะทำวิจยั ก็ตอ้ งแสดงให้เห็นว่ำ วิจยั คือ
ทำงเลือกที่ดี และเหมำะสมกับอุตสำหกรรมท้องถิ่น ดังนั้นข้อเสนอโครงกำรนี้จะต้องพิจำรณำทำงเลือกและ
วิเครำะห์ทำงเลือกให้ครบถ้วน บ่อยครั้งที่ สกว. ปฏิเสธกำรสนับสนุนทุนวิจยั เพรำะมีผลงำนวิจยั ลักษณะ
นั้นอยู่แล้วในสถำบันกำรศึกษำ กำรแก้ปัญหำจึงอยู่ที่กำรเอำผลงำนนั้นมำขยำยผล ไม่ใช่ มำเริ่ มต้นทำวิจยั
ใหม่หรื อมี ท ำงเลื อกเชิ งพำณิ ช ย์อยู่แล้ว หำกจะท ำวิจยั ผูเ้ สนอโครงกำรจะต้องแสดงให้เห็ นว่ำได้ส ำรวจ
เอกสำรผลงำนวิจยั สิ ทธิบตั ร มำครบถ้วนแล้ว และจำเป็ นจริ งๆ ต้องทำวิจยั ตำมที่เสนอนี้
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7.

กำรวิเครำะห์ เศรษฐศำสตร์
งำนวิจยั ในอุตสำหกรรมมี 2 ประเภท คือ งำนที่แก้ ปัญหำ และงำนที่
สร้ ำ งโอกำส อุ ต สำหกรรมท้อ งถิ่ น ส่ ว นมำกต้อ งกำรงำนวิ จ ัย เพื่ อ กำรแก้ไ ขปั ญ หำ ซึ่ งมี วิ ธี คิ ด ทำง
เศรษฐศำสตร์ ต่ำงกับงำนวิจยั ที่สร้ำงโอกำส ในข้อเสนองำนวิจยั ประเภทแก้ปัญหำนั้นผูเ้ สนอโครงกำรควร
ต้องชี้ให้เห็นควำมสู ญเสี ยถ้ำหำกปั ญหำนั้นยังคงดำรงอยู่ และชี้ ให้เห็นถึงสิ่ งที่ได้ (ประหยัด ลดค่ำใช้จ่ำย
มีรำยได้เพิ่ม) หำกแก้ปัญหำนั้นได้ กำรวิเครำะห์เบื้องต้นนี้ สกว. ไม่สนับสนุ นค่ำใช้จ่ำย เพรำะเป็ นส่ วน
หนึ่ งของกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรจำกฝ่ ำยนักวิจยั และผูป้ ระกอบกำรเอง สำหรับงำนวิจยั ประเภทสร้ำง
โอกำสนั้นมักจะเป็ นงำนใหม่ เช่น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ จะทำยำกกว่ำ
ประเภทแรก เพรำะจะต้องมีกำรคำดคะเนตลำด งำนวิจยั ประเภทนี้ มกั จะต้องทำกำรศึกษำเพื่อวำงแผน
ธุ รกิจเบื้องต้นก่อน และหำกจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งลงทุนสู ง กำรศึกษำเบื้องต้นยิ่งจำเป็ นเพื่อลดควำมเสี่ ยง
และสำมำรถมีขอ้ มูลเพื่อเสนอต่อสถำบันกำรเงินมำลงทุนได้ งำนลักษณะนี้ สกว. ฝ่ ำย 5 จะสนับสนุนให้
เป็ นโครงกำรประเภทกำรศึ ก ษำเบื้ อ งต้น (ใช้เวลำ 3 – 6 เดื อ น ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 300,000 บำท) หรื อ
โครงกำรประเภทเพื่ อ พัฒ นำโครงกำร (ใช้เวลำ 2 –3 เดื อ น ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 100,000 บำท) เมื่ อ สิ้ น สุ ด
กำรศึกษำเบื้องต้นแล้ว นักวิจยั จึงจะพัฒนำโครงกำรวิจยั ขนำดใหญ่ต่อไปได้ กำรศึกษำเบื้องต้นนี้ สกว.
สำมำรถสนับสนุ นได้ท้ งั หมด แต่ขอ้ มูลที่ได้จะเป็ นควำมลับและจะเปิ ดเผยเฉพำะอุตสำหกรรมที่จะร่ วมทุน
วิจยั และพัฒนำในระยะต่อไป

8.

รำยงำนผลงำนทีม่ ีผ้ ทู ำมำแล้ ว ข้อมูลที่ได้คน้ คว้ำและนำมำอ้ำงอิงในงำนวิจยั โดยให้มีขอ้ มูลของวัสดุ ที่
ต้องใช้ในงำนวิจยั กระบวนกำรทำงวิธีกำรวิจยั ลักษณะข้อมูลของอุตสำหกรรม

9.

วิธีกำรดำเนินงำน

10.

แผนกำรดำเนินกำร
ให้ระบุแผน/ กิจกรรม ในรู ปของ Gantt chart เป็ นรำยเดือนในกรณี ที่ระยะเวลำวิจยั
ไม่ น้ อ ยกว่ำ 6 เดื อ น และเป็ นรำยปั ก ษ์ใ นกรณี ที่ ง ำนวิจ ัย น้ อ ยกว่ำ 6 เดื อ น พร้ อ มทั้ งระบุ ชื่ อ นั ก วิจั ย ที่
รับผิดชอบ

11.

ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับทุก 6 เดือน ระบุถึงรำยละเอียดของผลกำรวิจยั ที่คำดว่ำจะได้รับทุก 6 เดือน

12.

ข้ อเสนอกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ สกว. มีหลักคิดเรื่ องทรัพย์สินทำงปั ญญำดังนี้
- เงินสนับสนุ นกำรวิจยั เป็ นเงินภำษีของประเทศที่ลงทุนแล้วจะต้องมีผลประโยชน์คืนแก่ประเทศ กำร
สนับสนุ นบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งจะต้องมีเป้ ำหมำยให้บริ ษทั นั้นพัฒนำแข่งขันได้ เพื่อเพิ่มรำยได้และรัฐจะ
ได้เงินคืนจำกระบบภำษี ดังนั้นรัฐจึงได้ประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรให้งบประมำณแก่ สกว. มำจัดกำร
งำนวิจยั
- ภำคเอกชนที่ ร่ ว มทุ น วิ จ ัย ตำมเกณฑ์ ถื อ เป็ นกำรลงทุ น แบบธุ ร กิ จ เมื่ อ วิ จ ัย ได้ผ ลก็ ย่อ มมี ส่ ว นได้รั บ
ผลประโยชน์ดว้ ย

ระบุวธิ ี กำร ขั้นตอน และเวลำที่ใช้ในกำรทำวิจยั
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13.

- นักวิจยั คือ ผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำน จึงย่อมได้ผลประโยชน์
- สถำบันที่นกั วิจยั สังกัด มีส่วนสนับสนุนด้ำนสถำนที่ และเครื่ องมือจึงควรได้ประโยชน์ร่วม
- สกว. มี หน้ำที่ระดมทุ นเพื่อเป็ นเงิ นหมุ นเวียนในกำรวิจยั ดังนั้น สกว. จะมีส่วนรับผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
หลักกำรในทั้งหมดนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องได้ทรำบว่ำ กำรทำวิจยั เพื่อสู่ กำรใช้งำน
นั้นคือ กำรลงทุนแบบธุ รกิจ เมื่อสำเร็ จแล้วก็ยอ่ มมีผลตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ ำยเห็นคุณค่ำของกำรทำ
วิจยั และเกิดแรงผลักดันให้มีกำรทำวิจยั เพื่อใช้งำนเพิ่มขึ้น
งบประมำณ ในงำน R&D นั้น จะระบุค่ำใช้จ่ำยหมวดต่ำงๆ (ยกเว้น ค่ำตอบแทน) ได้ยำก โดยเฉพำะงำน
R&D ในอุตสำหกรรมซึ่ งมีส่วน development อยูม่ ำก งำน development ส่ วนใหญ่จะต้องลองผิดลองถูกจึง
ไม่สำมำรถตั้งงบประมำณแบบลงรำยกำร (itemize) ได้ ดังนั้นงบประมำณบำงหมวดฝ่ ำย 5 จะยึดหลักกำร
ตรวจสอบย้อนหลัง (post auditing) ฝ่ ำย 5 มีขอ้ กำหนดให้โครงกำรประเภท R&D ต้องมีกำรลงทุนร่ วมจำก
ภำคเอกชนในลักษณะเงินสด (in cash) ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 หรื อลักษณะกำรสนับสนุนอย่ำงอื่น (in kind)
(ดูวธิ ี คิด in kind ในเอกสำรแนบที่ 1) ในกำรตั้งงบประมำณให้นกั วิจยั แยกเป็ นงวดๆ ละ 6 เดือน และแยก
ส่ วน สกว. ออกจำกผูป้ ระกอบกำร งบประมำณของรำยกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยสู งขอให้ระบุเหตุผล
สกว.แบ่ งหมวดเงินสนับสนุนวิจัยเป็ น
13.1 ค่ำตอบแทน หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ให้แก่หวั หน้ำโครงกำร สกว. ได้กำหนดไว้สำหรับโครงกำร
ประมำณ 5,000 บำท /เดือน และค่ำตอบแทนในส่ วนของที่ปรึ กษำโครงกำร ซึ่ งกำหนดตำมเนื้ องำน
13.2 ค่ำจ้ำง หมำยถึ ง ค่ำจ้ำงของผูช้ ่ วยวิจยั (นักศึกษำ/อื่นๆ) ซึ่ ง สกว.กำหนดตำมวุฒกำรศึกษำและควำม
เหมำะสมทั้งเนื้ องำนและเวลำที่ใช้ในกำรวิจยั และค่ำจ้ำงอื่นๆ เช่ น ค่ำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและบัญชี
(สนับสนุนให้จำ้ งแบบครึ่ งเวลำ โดยจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประจำในหน่วยงำนสังกัด)
13.3 ค่ำใช้สอย หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรวิจยั เช่ น ค่ำจ้ำงทำอุปกรณ์ ค่ำเดิ นทำง เบี้ยเลี้ ยง ที่
พัก ค่ำสำธำรณู ปโภค ค่ำทดลองดำเนินกำรผลิต รวมถึงค่ำจ้ำงเหมำที่ใช้ในกำรสร้ำงเครื่ องจักร ฯลฯ
13.4 ค่ำวัสดุ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจัดซื้ อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำรเคมี กระดำษ หมึกพิมพ์ เหล็ก ลวดเชื่อม
วัตถุดิบทดลองกำรผลิต ฯลฯ หำกเป็ นวัสดุก่อสร้ำงเครื่ องจักรต้นแบบที่จะกลำยเป็ นทรัพย์สินให้แยก
ไว้ต่ำงหำก ในงำนประเภทพัฒนำนั้นค่ำใช้สอยและค่ำวัสดุ สำมำรถตั้งโดยไม่มีรำยละเอียดได้ ใน
กรณี น้ ี สกว. จะอนุ มตั ิเป็ นวงเงินและจะตรวจสอบย้อนหลัง โดยผูป้ ระสำนงำนทุก 6 เดือน (เมื่อส่ ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ) และในกรณี น้ ีเงินในหมวดนี้จะไม่สำมำรถโอนไปใช้ในหมวดอื่นได้
13.5 ค่ำครุ ภณั ฑ์ ในกรณี ที่เป็ นงำนวิจยั ที่ใช้ครุ ภณั ฑ์พ้นื ฐำนที่ควรมีอยูต่ ำมสถำบันต่ำงๆ สกว.
จะไม่
สนับสนุนให้ซ้ื อครุ ภณั ฑ์
ยกเว้นแต่จำเป็ นจริ งๆ เช่น งำนวิจยั ต้องใช้ครุ ภณั ฑ์น้ นั เป็ นเวลำนำน
ต่อเนื่องกัน หรื อหำกใช้บริ กำรจำกหน่วยงำนอื่นจะแพงกว่ำกำรจัดหำเอง ในกรณี ที่เป็ นงำนเน้น
พัฒนำที่จดั หำครุ ภณั ฑ์มำประกอบ (เช่น กำรสร้ำงเครื่ องจักร) นักวิจยั สำมำรถตั้งงบประมำณครุ ภณ
ั ฑ์
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ได้ตำมเหมำะสม อนึ่งงำนพัฒนำมักจะว่ำจ้ำงผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยสร้ำงอุปกรณ์เครื่ องจักร
ซึ่ ง
มักจะเป็ นงำนเหมำทั้งค่ำจ้ำง (ค่ำแรง) และวัสดุ ในกรณี เช่นนี้ให้ต้ งั งบประมำณไว้ในหมวดค่ำใช้สอย
และหำกกำรจัดสร้ำงนั้นต้องมีครุ ภณั ฑ์ เช่น มอเตอร์ ให้จดั ซื้ อจำกหมวดครุ ภณั ฑ์ให้ผรู ้ ับเหมำนำไป
ประกอบ ชิ้นงำนที่สร้ำงถือว่ำเป็ นครุ ภณั ฑ์ 1 ชิ้น (ซึ่ งภำยในประกอบด้วยครุ ภณ
ั ฑ์ยอ่ ยหลำยชิ้น)
และหำกเครื่ องจักรที่จดั สร้ำงนั้นจะถูกนำไปใช้โดยอุตสำหกรรม สกว. กำหนดให้อุตสำหกรรมเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในหมวดวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั ไม่นอ้ ยกว่ำ 70%
สกว.ไม่สนับสนุนให้โอนย้ำยเงินเหลือจ่ำยหมวดครุ ภณั ฑ์ไปใช้ในหมวดอื่นหำกไม่มีกำรแสดงเหตุที่
เพียงพอ
13.6 ค่ำใช้จ่ำยอื่ น หมำยถึ ง งบประมำณที่ ต้ งั ไว้เผื่อขำดในหมวดอื่ น หรื อไว้สำหรับค่ำใช้จ่ำยที่ ไม่ได้
คำดคิ ด ไว้ล่ ว งหน้ ำ สกว. อนุ ญ ำตให้ ต้ ัง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ไม่ เกิ น 10% ของงบประมำณที่ ไ ม่ ร วม
ค่ำตอบแทน ครุ ภณั ฑ์ และค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยนี้ สกว. จะรับผิดชอบ 50%
อนึ่ งนักวิจยั ไม่ตอ้ งตั้งค่ำ overhead ของสถำบัน เพรำะ สกว. มีระเบียบกำรจ่ำยส่ วนนี้ให้แล้ว และจะ
ระบุไว้ในสัญญำ
14.

เอกสำรอ้ ำงอิง หมำยถึ ง รำยกำรเอกสำรที่ ใช้อำ้ งถึ งในกำรแสดงเหตุ ผลกำรทำวิจยั ส่ วนมำกกำรอ้ำง
เอกสำรเหล่ำนี้จะปรำกฏในหัวข้อ 4-8

15.

ประวัติและผลงำนวิชำกำรของหัวหน้ ำโครงกำร ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึ กษำ วัตถุประสงค์ของกำรมีประวัติ
ผลงำนวิชำกำรก็เพื่อให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจำรณำว่ำ ผูเ้ สนอโครงกำรมีศกั ยภำพเพียงไร จำเป็ นต้องมีนกั วิจยั ใน
สำขำควำมเชี่ ยวชำญอื่ น มำเสริ มหรื อไม่ ? ดังนั้นขอให้ผูเ้ สนอโครงกำรนำเสนอประวัติทวั่ ไปพอสังเขป
และให้เน้นผลงำนวิช ำกำรที่ ส อดคล้องกับ โครงกำรวิจยั นี้ หำกผลงำนวิชำกำรในอดี ตเคยได้รับ กำรถู ก
นำไปใช้งำนก็ควรแสดงให้เห็นด้วย

16.

เอกสำรแนบท้ำย หมำยถึง เอกสำรที่สนับสนุนกำรวิจยั ในโครงกำร (แยกออกจำกตัวข้อเสนอโครงกำร)
1. เอกสำรแจกจงภำระงำน สกว. มีแนวปฏิ บตั ิ สำหรั บ แจกจงภำระงำนเพื่อไม่ ให้หัวหน้ำโครงกำรและ
ผูป้ ฎิบตั ิกำรวิจยั มีภำระงำนที่มำกเกินไปจนอำจทำให้งำนวิจยั ได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น สกว. จะอำศัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ประเมินส่ วนของภำระงำนว่ำนักวิจยั มีภำระงำนที่รับผิดชอบอยู่ นอกเหนื อจำกโครงกำรที่เสนอมำมีมำก
น้อยเพียงไร (ดังเอกสำรแนบที่ 2)
2. หนังสื อรับรองจำกอุตสำหกรรมท้องถิ่ นที่จะร่ วมทุนวิจยั (ในหนังสื อรับรองขอให้ระบุจำนวน incash
และ inkind ให้ชดั เจน (ดังเอกสำรแนบที่ 3) นอกจำกนั้นควรแนบเอกสำรจำเป็ นอื่นๆ อำทิเช่น คำรับรอง
กำรวิจยั ที่ใช้สำรพิษเป็ นอันตรำย รวมทั้งวิธีกำรเก็บรักษำกำรจัดกำร กำรทำลำยมำตรกำรป้ องกัน หนังสื อ
รับรองกำรวิจยั ที่กระทำต่อมนุษย์ที่ผำ่ นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจริ ยธรรม ฯลฯ
3. หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ หนังสื อรับรองกำรจัดตั้งบริ ษทั ของบริ ษทั ที่จะร่ วมทุนวิจยั
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4. หนังสื อรับรองกำรรักษำจรรยำบรรณในทรัพย์สินทำงปัญญำ (ดังเอกสำรแนบที่ 4)
5. Check List เนื้อหำสำหรับผูเ้ สนอโครงกำร (ดังเอกสำรแนบที่ 5)
6. Check List ควำมครบถ้วนใช้ประกอบกำรเสนอโครงกำรวิจยั (ดังเอกสำรแนบที่ 6)
หมำยเหตุ (เอกสำรแนบที่ 7) เป็ นเอกสำรที่ ใ ช้ส ำหรั บ ให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ท ำกำรประเมิ น ข้อ เสนอ
โครงกำรของท่ ำ น เพื่ อ ให้ ท่ ำ นใช้ เป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำข้อ เสนอโครงกำรวิ จ ัย เต็ ม รู ป แบบ (Full
Proposal)
ข้อเสนอโครงกำรให้ประทับตรำ “ลับ” ทุกหน้ำ ใส่ ซองประทับตรำ “ลับ” ส่ งถึง ผูป้ ระสำนงำนชุ ด
โครงกำรตำมที่อยูด่ งั นี้
สำนักประสำนงำนชุ ดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์ สมัยใหม่ และอิเล็กทรอนิกส์ อจั ฉริยะ (สกว.)
ผู้ประสำนงำน ดร.กรุ ณำ ตู้จินดำ
สถำนทีต่ ้งั
ชั้น 9 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ นำนำชำติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์ สว่ ำง เขตบำงซื่ อ จ.กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-150-9561 โทรสำร 02-150-9561
E-mail: trf.aeg@gmail.com

ข้ อแนะนำ
เพื่อให้นกั วิจยั เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจยั ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของฝ่ ำย 5 เมื่อท่ำนได้ร่ำงข้อเสนอ
โครงกำรแล้ว ขอให้ตรวจสอบกับ check list ในเอกสำรแนบที่ 5 และเพื่อให้ขอ้ เสนอโครงกำรของท่ำนได้รับกำร
ตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น ขอให้เขียนโดยยึดหลักกำรประเมิ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิในประเด็นต่ำงๆ ดังปรำกฏในเอกสำร
แนบที่ 7 ก่อนนำส่ ง สกว. ขอให้ท่ำนตรวจสอบควำมครบถ้วนจำก check list ในเอกสำรแนบที่ 6

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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(เอกสำรแนบที1่ )

วิธีคดิ inkind contribution และตัวอย่ ำงงบประมำณ
งบประมำณสมทบประเภท in kind แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. In kind as real cost หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลืองจริ ง ได้แก่ ค่ำเสื่ อมรำคำเครื่ องจักรที่ใช้ทดลอง ค่ำวัสดุของโรงงำน
ที่ใช้ทดลอง ค่ำสำธำรณูปโภค (น้ ำ ไฟฟ้ำ ค่ำเสี ยโอกำสอื่นๆ ) ตัวอย่ำงเช่น
ให้ใช้เครื่ องอัดร้อน
เวลำที่ใช้ทดลอง (ชม.) 50
มูลค่ำเครื่ อง (บำท) 500,000
อำยุเครื่ อง (ชม.)
10,000 (หมำยถึงอำยุที่ใช้คิดค่ำเสื่ อมรำคำ ไม่ใช่ควำมเก่ำของเครื่ อง)
มูลค่ำ in kind

=

ให้คนงำนช่วยเตรี ยมวัสดุ
เวลำที่ให้ทำงำน (วัน)
อัตรำเงินเดือน (บำท)
มูลค่ำ in kind

500,000 x50
10,000

= 2,500

10
15,000
15,000 x

10
20

= 7,500

ให้วสั ดุเมล็ดพลำสติกสำหรับทดลอง 1,000 กก. x 10 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 10,000 บำท
รวม in kind ชนิดค่ำใช้จ่ำยจริ ง = 2,500 + 7,500 + 10,000 = 20,000 บำท
2. In kind ที่ กลำยเป็ นทรั พ ย์สิ น เช่ น วัส ดุ ก่อสร้ ำง ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ ป ระกอบเป็ นเครื่ องจักร ซึ่ งเมื่ อสิ้ นสุ ด โครงกำรแล้วจะ
กลำยเป็ นทรัพย์สินอยู่ที่ผูป้ ระกอบกำร ในกำรนี้ สกว. จะลงทุ นให้ไม่เกิ น 30% และถือเป็ นกำรช่วยประกันควำมเสี่ ยง (แต่หำก
ทรัพย์สินไม่ได้อยู่ที่ผปู ้ ระกอบกำร สัดส่ วนกำรร่ วมทุน หมวดนี้ จะเป็ นไปตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กบั กำรตกลงระหว่ำง สกว.
และผูป้ ระกอบกำร)

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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ตัวอย่ ำงงบประมำณ
รำยกำร

ค่ำตอบแทนนักวิจยั
ค่ ำจ้ ำง
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุวจิ ยั
ค่ำสร้ำงเครื่ องจักร*(มูลค่ำ)
- วัสดุ
- ครุ ภณั ฑ์
ค่ำครุ ภณั ฑ์วจิ ยั
In kind อื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 10% **
รวม

สกว.

เอกชน

150,000
50,000

Incash
10,000

Inkind
-

10,000
5,000

10,000
-

60,000

(840,000) = (70%)

(360,000) = (30%)

560,000
100,000
10,000
49,750
739,750

240,000
120,000
30,000
49,750
654,750
รวมเอกชน

รวมทั้งหมด

180,000
10,000
250,000

989,750
1,644,500

* หมำยถึงเครื่ องจักรที่จะกลำยเป็ นทรัพย์สินตกเป็ นของเอกชนเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
** คิ ดจำกงบประมำณที่ ไม่รวม ค่ำตอบแทน ค่ำครุ ภณ
ั ฑ์ และค่ำเดิ น ทำงต่ำงประเทศ ซึ่ งเป็ นเงิ น 995,000 บำท คิ ดเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 10% ได้ 99,500 บำท
รวม กำรลงทุนจำก สกว. = 654,750 (40%)
กำรลงทุนจำกเอกชน = 989,750 (60%)
รวมเงินวิจยั ทั้งสิ้น
= 1,644,500
ภำคเอกชนลงทุนมำกกว่ำ สกว. เพรำะเป็ นโครงกำรที่ เกิ ดทรัพย์สินมูลค่ำ 1.2 ล้ำนบำท และในมูลค่ำทรัพย์สินจำนวนนี้
ภำคเอกชนลงทุ น คิดเป็ นเงิน 840,000 บำท และได้ทรัพย์สินไว้ ดังนั้นภำคเอกชนลงทุ นสุ ทธิ จริ งเพียง (989,750 – 840,000 ) =
149,750 บำท ซึ่งคิดเป็ นประมำณ 10% ของทั้งหมด

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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ตัวอย่ ำงกำรคิดงวดเงินรำย 6 เดือน
หมวดค่ าใช้ จ่าย
สกว.

งวดที่ 1
เอกชน
In cash In kind

สกว.

รวม

งวดที่ 2
งวดที่ 3
เอกชน
สกว.
In cash In kind

สกว.

เอกชน
In cash In kind

10,000

50,000

10,000

10,000

10,000

5,000

-

60,000

180,000

ค่ำตอบแทนนักวิจยั
ค่ำจ้ำง
ค่ำจ้ำงผูช้ ่วยวิจยั
ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บญั ชี

30,000
25,000
5,000

ค่ำใช้สอย
ค่ำเดินทำง
ค่ำจ้ำงเหมำทำของ
ค่ำติดต่อสื่ อสำร

7,500

ค่ำวัสดุวิจยั
ค่ำสำรเคมี
ค่ำตัวอย่ำงทดสอบ
ค่ำสร้ำงเครื่ องจักร
ค่ำวัสดุ
ค่ำครุ ภณั ฑ์
ค่ำครุ ภณั ฑ์วิจยั
เครื่ องวัดควำมหนืด
PH meter
เครื่ องวัดควำมทึบแสง

20,000
25,000
5,000
8,000

2,500

3,000
11,000
1,500
-

2,000

3,000
1,500
-

-

5,000
5,000

-

60,000
60,000

360,000
240,000
120,000
30,000
25,000
5,000

660,000
560,000
100,000
-

180,000
180,000
-

-

-

-

360,000

660,000

-

10,000

-

30,000

10,000

7,500

-

-

49,750

49,750

504,750

739,750

10,000
2,500
2,500

In kind อื่น
ค่ำคนงำนช่วยสร้ำงอุปกรณ์
ค่ำเครื่ องจักรใช้ทดสอบ

10,000

7,500

ค่ำใช้ จ่ำยอื่น 10%

24,875

24,875

-

24,875

24,875

-

รวม (ไม่รวมค่ำตอบแทน)

452,375

692,875

182,500

52,375

46,875

67,500

ในกรณี ตวั อย่ำงนี้ ค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอย ค่ำจ้ำง (P) =
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น
(A) =
ค่ำตอบแทน
(H) =
ค่ำครุ ภณั ฑ์วจิ ยั
(E) =
ในกรณี ต ัว อย่ำงนี้ นั ก วิ จัย ขอซื้ อ ครุ ภ ัณ ฑ์ วิจัย 40,000
ค่ำตอบแทน 150,000 บำท ซึ่งไม่เกินค่ำสูงสุดเช่นกัน

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ

-

250,000

995,000
0.1 P = 99,500
0.35 x (1.1P) = 383,075 (สูงสุด)
0.2 (1.485 P) = 295,515 (สูงสุด)
บำท ซึ่ งไม่ เกิ น ค่ ำ สู ง สุ ด และ สกว. พิ จ ำรณำตำมเกณฑ์ ใ ห้
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(เอกสำรแนบที่2)
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ มคิดภำระงำนวิจัย
โครงกำรวิจยั
ทดลองตัวอย่ำง
1. แผนกำรดำเนินงำนและกิจกรรมทีท่ ำ
กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ
1

1. ออกแบบและจ้ำงสร้ำงอุปกรณ์
ทดลอง
2. ทดลองที่ควำมดันคงที่
3. ทดลองที่อุณหภูมิคงที่
4. ทดลองที่ควำมชื้นคงที่
5. วิเครำะห์ผล

3

4

5

8

9

10

11

สมชำย เกรี ยงไกร
สมชำย อรอนงค์
สมชำย เกรี ยงไกร
เกรี ยงไกร อรอนงค์
สมชำย เกรี ยงไกร
อรอนงค์
สมชำย เกรี ยงไกร
อรอนงค์

6. เขียนรำยงำน

ชื่ อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง 

2

เดือนที่
6 7

นำยสมชำย ชำติไทย
หัวหน้ ำโครงกำร

นักวิจัย

ที่ปรึกษำ

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่
(1)
(2)
(2), (3)

(3)
ว่ำง
(5)
(6)

รวม

เดือนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งำนสำรวจ
2
-

งำนทดลอง
7
10
8

2

8
4
37

ลักษณะงำน (วัน) @
งำนสร้ ำง
วิเครำะห์ /รำยงำน
8
6
14

5
5
5
14
29

3

อื่น ๆ (ระบุ) *
3
3
3
5
4

รวม
13
9
10
15
12

5
3
2
3
3
3
1

13
7
2
8
8
8
15
120

8

หมำยเหตุ : @ จำนวนวันที่กรอกหมำยถึง full –time man-day
* งำนบริ หำรในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรเช่น ประชุมติดต่อ
สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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12

เอกสำรแนบที่ 3
หนังสื อยืนยันเข้ ำร่ วมโครงกำร ฯ

วันที่……. เดือน ……………พ.ศ. ………
เรื่ อง
เรียน

ยืนยันกำรเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

ข้ำพเจ้ำ………………………...………………..…… ตำแหน่ง……………...………..….…………………..
หน่วยงำน….…………………………………………………………. ขอยืนยัน จะเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงกำร… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
วันเริ่ มโครงกำร… … … … … … … … … … … ระยะเวลำโครงกำร… … … … … … . .ปี
2. หัวหน้ำโครงกำร… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
ชื่อสถำบันต้นสังกัดของหัวหน้ำโครงกำร… … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3.งบประมำณรวมของโครงกำร… … … … … … … … … … … . .บำท
4.กำรสนับสนุน
4.1 เงินสด
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
บำท
4.2 วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ แรงงำน ค่ำใช้สอย ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รวมมูลค่ำ …………………………. บำท
4.3 สถำนที่ทำงำน โต๊ะทำงำนของนักวิจยั และอุปกรณ์สำนักงำนที่จำเป็ นอื่น ๆ
4.4 อื่น ๆ …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(……………………………………..)
ตำแหน่ง……..…………………………………
หน่วยงำน…………………………………

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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เอกสำรแนบที่ 4

บันทึกข้ อตกลงเก็บรักษำเอกสำร ข้ อมูลเทคโนโลยี /สิ ทธิบัตร
และควำมลับของทรัพย์ สินทำงปัญญำ
NON-DISCLOSURE AGREEMENT
ข้ อเสนอโครงกำรวิจยั “

”

กำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงข้ำงล่ำงนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ ผูล้ งนำมได้ทำควำมตกลงสัญญำว่ำ จะไม่เปิ ดเผย เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประดิษฐ์ แนวควำมคิด แบบ รู ปแบบ และวิธีกำรผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่นำเสนอไว้ในโครงกำร
"
" อันเนื่องมำจำกกำรประเมินโครงกำรแก่บุคคลที่ 3
ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรง และแก่บุคคลใดๆ ภำยนอกบริ ษทั หรื อภำยนอกองค์กรของข้ำพเจ้ำโดยเด็ดขำด
หำกในกำรพิจำรณำตัดสิ นใจ เพื่อทำควำมตกลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีขำ้ งต้น จำเป็ นต้องเสนอบุคคลที่ 3 ช่วยให้
ข้อคิดเห็นหรื อพิจำรณำ จะต้องได้รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก สกว.
และผูร้ ่ วมทุนโครงกำร แล้วเท่ำนั้น

ลงนำม………………………………

ลงนำม………………………………
(…………………………….) ผูร้ ่ วมทุนโครงกำร

(…………………………….) หัวหน้ำโครงกำร
บริ ษทั /องค์กร………………………………..

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

ลงนำม………………………………

ลงนำม………………………………

(…………………………….) นักวิจยั

(…………………………….) พยำน

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

ลงนำม………………………………

ลงนำม………………………………

(…………………………….)

(…………………………….)

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

ลงนำม………………………………

ลงนำม………………………………

(…………………………….)

(…………………………….)

บริ ษทั /องค์กร………………………………..

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ

บริ ษทั /องค์กร………………………………..
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เอกสำรแนบที่ 5

Check List เนื้อหำสำหรับผู้เสนอโครงกำรวิจัย
เป้ ำหมำยของกำรใช้ Check list ช่วยให้นกั วิจยั เตรี ยมข้อเสนอโครงกำรได้ครบถ้วน และ สกว. สำมำรถดำเนิ นกำรต่อได้
ง่ำย ขอให้ท่ำนตรวจสอบ Check list ต่อไปนี้ กับข้อเสนอโครงกำรของท่ำน ขอให้เข้ำใจว่ำ check list คือ เครื่ องมือช่ วยท่ ำน
วิเครำะห์ขอ้ เสนอของท่ำนเอง ไม่ ใช่ เครื่ องมือที่ สกว. ใช้ ตรวจสอบท่ ำน
ข้ อตรวจสอบในเนื้อหำข้ อเสนอโครงกำร
check list นี้จะช่วยท่ำนขณะ revise draft proposal เพรำะจะ guide ควำมคิดให้
เขียนได้เนื้อหำครบถ้วน

วัตถุประสงค์

1.1

ควำมสอดคล้ องกับเจตนำรมของ สกว. ฝ่ ำย 5

งำนวิจยั นี้มุ่งสู่อุตสำหกรรม

กระบวนกำรทำวิจยั มีอุตฯ ร่ วมด้วย  และเป็ นกระบวนกำรที่อำจจะช่วยเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของอุตฯ

ในระหว่ำงกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจยั ท่ำนได้คำนึงถึงควำมเป็ นจริ งทำงธุรกิจอยูต่ ลอด

1.2

เนื้อหำ


มัน่ ใจแล้ วว่ ำมีกำรเสนอข้ อมูลทีแ่ สดงให้ เห็นควำมสำคัญของปัญหำ
 และปั ญหำนี้สำคัญต่ออุตสำหกรรม



มัน่ ใจแล้ วว่ ำได้ เสนอทำงเลือกครบถ้ วน
 และวิเครำะห์ทุกทำงเลือกด้วยเหตุผลทำงธุรกิจ
 และตรวจสอบงำนวิจยั ตำมแหล่งต่ำงๆ แล้วว่ำทำงเลือกนี้ยงั ไม่มีใครทำในประเทศไทย



ทำงเลือกนีม้ ผี ลงำนขึน้ ต้ นทำโดยผู้อื่นแล้ ว
 และที่เสนอนี้เป็ นกำรทำต่อยอด



งำนวิจยั นีเ้ ป็ นประเภทแก้ ปัญหำ
 และได้เสนอข้อมูลวิเครำะห์ควำมสูญเสี ยอันเกิดจำกปั ญหำนั้นแล้ว



งำนวิจยั นีเ้ ป็ นประเภทสร้ ำงโอกำส
 และได้มีกำรวิเครำะห์ตลำดเบื้องต้นแล้ว  และนำเสนอในข้อเสนอโครงกำรนี้
 และเป็ นงำนต่อเนื่องจำกโครงกำรศึกษำเบื้องต้น



ระบุวตั ถุประสงค์ ชัดเจน
 และสอดคล้องกับปั ญหำที่ระบุไว้เบื้องต้น



ได้ กำหนดสิ่งทีจ่ ะได้
 และระบุช่วงเวลำที่จะวัด
 และพิจำรณำแล้วว่ำเป็ น output ที่จะทำให้วตั ถุประสงค์ขำ้ งต้นบรรลุได้

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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 ได้ กำหนดแนวทำงวิจยั ไว้ ชัดเจน
 โดยได้หำรื อกับผูร้ ู ้บำงท่ำนแล้ว
 พิจำรณำแล้วว่ำเป็ นแนวทำงที่มีประสิ ทธิภำพ / ประสิ ทธิภำพสูงสุด
 ได้คิดรอบคอบแล้วว่ำ methodology ที่เสนอนี้จะทำให้ได้ output ที่ดี เชื่อถือได้ รวดเร็ ว รำคำถูก
 ได้พิจำรณำรอบคอบแล้วว่ำ ค่ำที่จะวัดมีอะไรบ้ำง  กำรพิจำรณำนี้ได้หำรื อเป็ นกลุ่ม
 เมื่อทรำบค่ำที่จะวัดแล้ว ก็ได้พิจำรณำต่อว่ำจะใช้อะไรวัด ควำมแม่นยำ ควำมเชื่อถือ
ยอมรับได้ไหม
 และเครื่ องมือวัดนั้นมีแล้ว
 เครื่ องมือวัดยังไม่มี แต่ได้วำงแผนแล้วจะแก้ไขอย่ำงไร (เช่ำ ,ยืม )
 ในแผนกำรดำเนิ นงำนนั้น ได้ดูปฏิทินกำรทำงำนของตน / และทีมแล้วว่ำช่วงเวลำของงำนวิจยั จะมีเวลำให้ได้ (เช่น ไม่มี
โปรแกรมไปฝึ กอบรมนำนๆ ภรรยำไม่คลอดบุตร)
 แผนงำนจะได้ output ตำมชนิดและเวลำที่กำหนด
 ในแผนงำนได้ตกลงแล้วว่ำใครทำบ้ำง

และตกลงกันชัดแล้วว่ำงำนใดที่วกิ ฤติ หำกล่ำช้ำจะมีผลต่องำนทั้งหมด

และหำกล่ำช้ำเพรำะเหตุคำดไม่ถึง (เช่น อุปกรณ์สร้ำงไม่ทนั กำหนด) ในกรณี น้ ีวำงแผนแก้ไขแล้ว
(เช่น สลับงำนได้ไหม ?)
 ท่ำนได้เจรจำกับผูร้ ่ วมทุนเอกชนและตกลงในเรื่ องกำรแบ่งผลประโยชน์ทรัพย์สินทำงปั ญญำแล้ว

และเอกชนได้ลงนำมรับรอง (ในหน้ำที่ปรำกฏหัวข้อกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปั ญญำ) แล้ว (หมำยเหตุ
กำรลงสนำมในข้อเสนอโครงกำรยังไม่เป็ นข้อผูกมัด เพรำะจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก สกว. อีก
ฝ่ ำยหนึ่งด้วย)
 ในกำรขอซื้อครุ ภณั ฑ์น้ นั ท่ำนมีเหตุผลสนับสนุนดีแล้วว่ำต้องซื้อ จึงจะทำวิจยั ได้มีประสิ ทธิภำพ/ ประสิ ทธิผล
 ในกำรจัดทำงบประมำณได้ยดึ หลักของคู่มือในเอกสำรแนบที่ 1โดย

คิด inkind contribution ตำมเกณฑ์แล้ว

ตำรำงงบประมำณได้นำเสนอตำมแบบในเอกสำรแนบที่ 1 และ

แบ่งงวดเงินตำมแบบตัวอย่ำงในคู่มือ
 ได้ตรวจสอบแล้วว่ำในข้อเสนอโครงกำรมีกำรอ้ำงเอกสำร  และเอกสำรที่อำ้ งนั้นได้ปรำกฏใน list
 รวมทั้งได้ตรวจสอบว่ำทุกเอกสำรใน list ได้ถูกใช้อำ้ ง
 ได้ให้ขอ้ มูลประวัติและผลงำนที่สอดคล้องกับข้อแนะนำในคู่มือของ สกว.
 ในกำรคำนวณภำระงำนได้ตกลงกันในทีมงำนได้เข้ำใจตรงกันแล้วว่ำ เนื้องำนและทรัพยำกร (คน-วัน) สอดคล้องกัน
 และท่ำนพิจำรณำแล้วว่ำ ทรัพยำกรคน – เวลำ ทั้งหมดเหมำะสมกับเนื้องำนทั้งหมด

ลงชื่อ……………………………………….
(ผูต้ รวจสอบเนื้อหำ)

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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เอกสำรแนบที่ 6
Check list ควำมครบถ้ วนใช้ ประกอบกำรเสนอโครงกำรวิจยั
โครงกำรวิจยั เรื่ อง “ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … ”



















หน้ ำปก คือ กำรได้ขอ้ มูลสำหรับจัดทำฐำนข้อมูลของ สกว. ที่จะใช้ในกำรบริ หำรงำนวิจยั ขอให้นกั วิจยั ให้ขอ้ มูลให้ครบ
บทสรุปย่ อสำหรับผู้บริหำร (เป็ นใจควำมย่อของโครงกำรที่อ่ำนเข้ำใจได้ภำยในควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ)
ชื่ อทีอ่ ยู่ของนักวิจยั ทุกคน
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของเรื่ อง
วัตถุประสงค์
ทำงเลือกกำรแก้ ปัญหำ
กำรวิเครำะห์ เศรษฐศำสตร์ ,สังคม และสิ่งแวดล้ อม
รำยงำนผลงำนทีม่ ผี ้ทู ำมำแล้ ว
วิธีกำรดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินกำร
ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับทุก 6 เดือน
ข้ อเสนอกำรจัดกำรทรัพย์ สินทำงปัญญำ
งบประมำณ
เอกสำรอ้ ำงอิง
ประวัตแิ ละผลงำนวิชำกำรของหัวหน้ ำโครงกำร
เอกสำรแนบท้ ำย
เอกสำรคิดภำระงำนวิจยั ของหัวหน้ ำโครงกำร
เอกสำรรับรองกำรรักษำจรรยำบรรณ

ลงชื่อ ……………………………………………
(…………………………………………………)
ผู้เสนอโครงกำร
วันที่………… เดือน……………….ปี ………..

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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เอกสำรแนบที่ 7
ลับ

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยฝ่ ำยอุตสำหกรรม (สกว. ฝ่ ำย 5)”

RESTRICTED

แนวทำงสำหรับผู้ประเมินข้ อเสนอโครงกำรวิจัย

เอกสำรนีส้ ำหรับ

1. นักวิจัย เพื่อทรำบและใช้ เป็ นหลักในกำรเขียนข้ อเสนอโครงกำร

2. ผูป้ ระเมิน เพื่อให้ควำมเห็น
ตำม พรบ. ข้ อมูลข่ ำวสำร นักวิจัยสำมำรถขอดูผลกำรประเมินได้ แต่ พรบ. ฉบับนีค้ ้ ุมครองตัวบุคคล ดังนั้น สกว.
จะสำมำรถเก็บชื่ อผู้ประเมินเป็ นควำมลับได้
โครงกำรวิจัย เรื่ อง
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว
 ไม่เคยรู ้จกั นักวิจยั หรื อผูร้ ่ วมงำนในโครงกำรนี้


รู ้จกั นักวิจยั หรื อผูร้ ่ วมงำนในโครงกำรนี้ ในฐำนะ (เช่นเคยเป็ นอำจำรย์/ศิษย์/ผูร้ ่ วมงำน/เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน/

ฯลฯ)

 ทรำบดีวำ่ สกว. จัดให้ขอ้ เสนอโครงกำรเป็ นเอกสำร “ลับ” (class IV หรื อ restricted)
ประเด็นพิจำรณำ
สกว.ขอให้ท่ำนพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรนี้โดยอำจกรอกควำมเห็นในช่องว่ำงหรื อเขียนลงกระดำษแยก
ต่ำงหำก
1. วัตถุประสงค์ สกว. สนับสนุ นกำรทำวิจยั เป็ น “ชุ ดโครงกำร” ซึ่ งในชุ ดโครงกำรจะมีหลำยโครงกำรย่อย ทำโดย
นัก วิจยั หลำยคนหลำยสถำบัน โดยผูป้ ระสำนงำนชุ ดโครงกำรจะต้องดู แลให้โครงกำรย่อยแต่ ล ะโครงกำรมี
วัตถุประสงค์ไปในทำงที่จะทำให้วตั ถุประสงค์ของ “ชุดโครงกำร” สัมฤทธิ์ ผล ในกำรประเมินนี้ ผปู ้ ระสำนงำนชุ ด
โครงกำรจะบอกท่ ำนถึ งวัตถุ ป ระสงค์ของ “ชุ ดโครงกำร” ดังนั้นขอให้ท่ำนศึ กษำและพิจำรณำว่ ำโครงกำรนี้มี
วัตถุประสงค์ ทชี่ ั ดเจนหรื อไม่ ทำได้ หรื อไม่ ส่ วนไหนควรทำ ส่ วนไหนไม่ ควรทำ
ควำมเห็น

สำนักประสำนงำน ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
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ลับ

RESTRICTED
วัตถุประสงค์ของกำรสำรวจเอกสำรก็เพื่อให้รู้วำ่ เรื่ องนี้ใครทำมำแล้วบ้ำง
ทำอย่ำงไร ได้ผลอย่ำงไร ทั้งนีเ้ พื่อไม่ ให้ เสี ยเวลำทำซ้ำ ไม่ ให้ ไปทำสิ่ งทีไ่ ม่ ควรทำและให้ ร้ ู ว่ำจำกทีค่ นอื่นทำไว้ น้ ัน
เรำควรทำอะไร อย่ ำงไร เพื่อให้ ได้ คำตอบทีเ่ ร็วและลงทุนถูกทีส่ ุ ดและแสดงให้ เห็นว่ ำผู้เสนอโครงกำรมีควำมเข้ ำใจ
ลึกซึ้งในเรื่ องทีจ่ ะทำเพียงไร เป็ นต้น
ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับกำรตรวจเอกสำรของโครงกำรนี้

2. ควำมครบถ้ วนของกำรสำรวจเอกสำร

ควำมเห็น

3. วิธีวจิ ัย สกว. ให้ควำมสำคัญกับวิธีกำรวิจยั เป็ นอย่ำงมำกเพรำะกำรตรวจสอบวิธีกำรโดยผูท้ รงคุณวุฒิทำให้เชื่ อมั่น

ได้ ว่ำ เมื่อนักวิจัยทำตำมวิธีกำรแล้วย่อมได้ ผลตำมต้ องกำร โดยมีควำมแม่นยำเชื่อถือได้ ผลวิจยั ที่เชื่ อถือไม่ได้จะ
ทำให้ผนู ้ ำผลไปใช้ได้รับควำมเสี ยหำย ดังนั้นต้องขอควำมกรุ ณำจำกผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบวิธีกำรตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ ว่ ำจะได้ ผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คำดว่ ำจะได้ รับหรื อไม่ ต้ องทำทุกอย่ ำงทีเ่ สนอหรื อไม่ มี
ทำงเลือกอื่นไหม จะมีอุปสรรคอะไรบ้ ำง แผนงำนและเวลำเหมำะสมกับวิธีกำรที่เสนอไหม
ควำมเห็น (กรุ ณำตอบคำถำมให้ ครบ)
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4. Outputs Outputs มีควำมสำคัญต่อ สกว. มำก เพรำะผูป้ ระสำนงำนต้ องกำร Outputs ทีต่ อบสนองวัตถุประสงค์

ของ “ชุ ดโครงกำร” นอกจำกนั้น สกว. จะยึด outputs นีเ้ ป็ นเกณฑ์ ประเมินควำมสำเร็จกำรทำวิจัย สิ่ งที่
ผูท้ รงคุณวุฒิควรต้องพิจำรณำคือ output จะเชื่อมโยงไปถึงจุดที่จะนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุ รกิจได้อย่ำงไร ยังห่ำง
จำกผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนกำรที่จะนำไปใช้ได้มำกน้อยเพียงใด จะต้องมีกำรวิจยั และพัฒนำเพิ่มเติม ผูใ้ ช้ผลงำน
จะได้ประโยชน์อย่ำงไร
ควำมเห็น

5. งบประมำณ

5.1 งบประมำณทั้งหมด โปรดพิจำรณำว่ำเนื้องำนและ outputs ทีจ่ ะได้ เหมำะสมกับงบประมำณที่เสนอขอ
หรื อไม่ มีอะไรบ้ำงที่อำจจะไม่จำเป็ นต้องใช้หรื อต้องทำโดยไม่กระทบต่อ output อย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมเห็น
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5.2 งบประมำณสมทบ หลักของ สกว. ฝ่ ำย 5 คือ กำรลงทุนวิจยั เพื่อใช้ผลเชิงพำณิ ชย์น้ นั ผูร้ ับผลประโยชน์ควร
ต้องลงทุนสมทบด้วย ขอให้พิจำรณำว่ำ งบประมำณสมทบจำกผูป้ ระกอบกำร อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรื อไม่ มี
ควำมเหมำะสมเพียงไรเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบกำรจะได้รับ
ควำมเห็น

5.3 ควำมเหมำะสมของงบประมำณ

ค่ำตอบแทน
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำเดินทำง
ค่ำครุ ภณั ฑ์
ค่ำเครื่ องต้นแบบ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

มำก
เกินไป








เหมำะสม
แล้ว
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น้อยเกินไป

วงเงินที่เห็นสมควร(บำท)
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6. ทรัพยำกร ทีมงำนวิจยั มีควำมเหมำะสมทีจ่ ะทำงำนนีไ้ หม ? (โปรดดูประวัติ ประสบกำรณ์ ) คนเกินงำนหรื อไม่

หรื อน่ำจะขำดคนด้ำนใดด้ำนหนึ่งที่ควรหำมำเสริ ม เวลำทีเ่ สนอมำนั้นเพียงพอไหม ขอให้ท่ำนพิจำรณำเนื้ องำน
ทั้งหมดแล้วให้ควำมเห็นว่ำงำนนี้ตอ้ งกำรทรัพยำกรคนและเวลำกี่ คน – วัน (หรื อ คน – เดือน) (ขอควำมกรุ ณำ
ให้ ควำมเห็นข้ อนี้โดยเฉพำะ เพรำะ สกว. จะใช้ เป็ นหลักในกำรคิดค่ ำตอบแทนนักวิจัย)
ควำมเห็น

7. ควำมเสี่ ยง งำนบำงอย่ำงมีควำมเสี่ ยงสู ง เช่นกำรเปลี่ยนเทคโนโลยี รสนิยมของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนควำมเสี่ ยงที่จะ

ทำให้งำนวิจยั ล้มเหลว เช่นควำมแห้งแล้ง โรคระบำด เป็ นต้น ท่ำนพอจะมองเห็นควำมเสี่ ยงในงำนนี้ไหม
ควำมเห็น
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8. หน่ วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง สกว. ไม่ ต้องกำรเห็นกำรวิจัยทีซ
่ ้ำซ้ อนทั้งหัวเรื่ องและกำรใช้ ทรัพยำกร หำกท่ำนทรำบ

ว่ำมีหน่วยงำนอื่น หรื อบุคคลอื่นที่กำลังทำวิจยั เรื่ องทำนองเดียวกันนี้ หรื อได้ทำไปแล้ว หรื อควรรับทรำบ ขอ
ควำมกรุ ณำแจ้งหำกมีชื่อบุคคลและเบอร์ โทรศัพท์ดว้ ย ก็จะเป็ นประโยชน์ยงิ่
ควำมเห็น

9. ทรัพย์ สินทำงปัญญำ งำนวิจยั และพัฒนำที่มุ่งผลเชิ งพำณิ ชย์จะต้องใช้กลไกกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปั ญญำมำ

สนับสนุนในควำมเห็นของท่ำน
9.1 ผลงำนนี้นำไปสู่ กำรจดสิ ทธิ บตั รได้หรื อไม่ คุม้ ค่ำกำรจดหรื อไม่ มีโอกำสละเมิดสิ ทธิ บตั รผูอ้ ื่นหรื อไม่
ควำมเห็น
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9.2 กำรแบ่งปั นผลประโยชน์ทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปั ญญำของโครงกำรนี้ควรเป็ นอย่ำงไร ระหว่ำง สกว. นักวิจยั
และเอกชนผูส้ มทบงบประมำณ
ควำมเห็น

10. แนวโน้ มของตลำดและลู่ทำงจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ (กรณี output เป็ นผลิตภัณฑ์) ท่ำนเห็นว่ำผลิตภัณฑ์น้ ีมีอนำคต
ยัง่ ยืนหรื อไม่ ตลำดภำยในและภำยนอกประเทศเป็ นอย่ำงไร ใครคือคู่แข่งของประเทศไทยและผลิตภัณฑ์น้ ีมีโอกำส
แข่งขันได้หรื อไม่
ควำมเห็น
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11. ควำมเห็นสรุ ป หลังจำกท่ำนได้พิจำรณำโครงกำรวิจยั นี้ในทุกด้ำนแล้วท่ำนมีควำมเห็นสรุ ปได้ดงั นี้
ให้น้ ำหนักของแต่ละหัวข้อเป็ นคะแนน 0-10 ดังต่อไปนี้ (10 = มำกที่สุด 0 = ไม่มีเลย)
คะแนน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Originallity/Innovation : งำนวิจยั เป็ นงำนใหม่ สิ่ งประดิษฐ์ใหม่ กระบวนกำรใหม่
สร้ำงองค์ควำมรู ้ที่ยงั ขำดแคลนอยูม่ ำกในเมืองไทย จำเป็ นต้องทำกำรวิจยั อย่ำงเร่ งด่วน
วัตถุประสงค์ชดั เจน มีควำมเป็ นไปได้ สำเร็ จได้ในเวลำที่กำหนด
สร้ำงองค์ควำมรู ้ที่เป็ นเทคโนโลยีข้ นั สูง หรื อองค์ควำมรู ้ที่ใช้ในกำรทำผลิตภัณฑ์ใหม่
นักวิจยั มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และควำมพร้อมที่จะทำงำนวิจยั ได้สำเร็ จ
เป็ นงำนวิจยั และพัฒนำ ที่ยกระดับของเทคโนโลยีกำรผลิต ไม่ได้ลอกแบบโดยตรง
ผลงำนวิจยั สำมำรถนำไปจดลิขสิทธิ์/สิ ทธิบตั รได้
ได้นำกรอบทฤษฎี (Theoretical framework) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมำใช้
ได้อำ้ งถึงงำนวิจยั อื่น สื บค้นสิ ทธิบตั ร อย่ำงเพียงพอ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
วิธีกำรที่ใช้ในกำรดำเนินกำรวิจยั มีควำมเหมำะสม สำมำรถทำให้ได้ขอ้ มูลอย่ำงถูกต้องแม่นยำ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในเวลำที่กำหนด
วิธีกำรที่เลือกใช้ในกำรดำเนินกำรวิจยั มีควำมทันสมัย (up-to-date)
ได้ผลตอบแทนที่คุม้ กับกำรลงทุนเพื่อวิจยั และพัฒนำ
มีงบประมำณสมทบที่เหมำะสม
มีควำมสำมำรถที่จะคืนทุนได้ในเวลำที่กำหนด
ผูป้ ระกอบกำรมีควำมมัน่ คงและเชื่อถือได้
ได้รับควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนอื่นเป็ นอย่ำงดี




สมควรให้กำรสนับสนุน
สมควรให้กำรสนับสนุน แต่มีขอ้ แม้ดงั นี้





ไม่สมควรให้กำรสนับสนุน
ไม่ออกควำมเห็น
ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมคือ
ผูป้ ระเมินโครงกำร
(

)
/
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