แบบฟอรมแนวคิดขอเสนอโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสงเสริมความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร ปงบประมาณ 2564
KMUTT Partnering Initiative grant fiscal year 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป (1st Section: general information)
1. ชื่อโครงการวิจัย (Title)
ภาษาไทย (Thai)
................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ (English) ................................................................................................................................
2. กรุณาเลือกความเชื่อมโยงกับกรอบวิจัยของพันธมิตรตอไปนี้ (Please choose your partner and
research framework)
เลือกเพียง 1 กรอบวิจัย (Choose only 1 research framework)
� วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
� ชีววัสดุ (Biomaterials)
� อื่น ๆ โปรดระบุ (Others (please specify)) ................................................................................
3. คำสำคัญ (กำหนดไมเกิน 5 คำ) (Key words – not more than 5 words)
ภาษาไทย (Thai)
................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ (English) ................................................................................................................................
4. กรุ ณ าเลื อ กความสอดคล อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ว ิ จ ั ย มจธ. (Related to following KMUTT
Strategic Research Themes)
สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ (You can choose more than 1 answer)
� การผลิตและการกอสรางที่ชาญฉลาด (Innovative Materials, Manufacturing and Construction)
� การเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation)
� พลังงานและสิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน (Sustainable Energy and Environment)
� เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Bioeconomy)
� การเดินทางและขนสงที่ยงั่ ยืน (Sustainable Mobility)
� บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด (Smart Healthcare)
� สังคมแหงการเรียนรูและสรางสรรค (Creative and Learning Society)
� อื่น ๆ โปรดระบุ (Others (please specify)) ............................................................................................
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5. กรุณาเลือกความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Related to following Sustainable
Development Goals: SDGs)
สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ (You can choose more than 1 answer)
� เปาหมายที่ 1: ขจัดความยากจน (GOAL 1: No Poverty)
� เปาหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย (GOAL 2: Zero Hunger)
� เปาหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (GOAL 3: Good Health and Well-being)
� เปาหมายที่ 4: การศึกษาที่เทาเทียม (GOAL 4: Quality Education)
� เปาหมายที่ 5: ความเทาเทียมทางเพศ (GOAL 5: Gender Equality)
� เปาหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (GOAL 6: Clean Water and Sanitation)
� เปาหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได (GOAL 7: Affordable and Clean Energy)
� เปาหมายที่ 8: การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GOAL 8: Decent Work and
Economic Growth)
� เปาหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน (GOAL 9: Industry, Innovation and
Infrastructure)
� เปาหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (GOAL 10: Reduced Inequality)
� เปาหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน (GOAL 11: Sustainable Cities and Communities)
� เปาหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (GOAL 12: Responsible Consumption and
Production)
� เปาหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GOAL 13: Climate Action)
� เปาหมายที่ 14: การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (GOAL 14: Life Below Water)
� เปาหมายที่ 15: การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก (GOAL 15: Life on Land)
� เปาหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก (GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions)
� เปาหมายที่ 17: ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal)
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6. รายละเอียดของผูวิจัยและคณะประกอบดวย (Detail of project member)
ชื่อหนวยงานเจาภาพ (Main organisation)
..................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล หัวหนาโครงการ (Principal investigator’s name-surname)
..................................................................................................................................................
ผูรวมโครงการ (Project member)
หนวยงาน
(Organization)

สัดสวนเปน
ชื่อ-สกุล
ตำแหนงในโครงการ (เชน
(Name-surname) หัวหนาโครงการ หรือผูร วมวิจัย) เปอรเซ็นต
(Position in the project such (Attribution
as principal investigator or
in %)
co-investigators)

7. แนวทางการทำงานรวมกันของนักวิจัยโครงการ (Collaboration plan between researchers)
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สวนที่ 2: ขอมูลโครงการวิจัย (2nd Section: research project information)
8. บทสรุปผูบ ริหารหรือบทคัดยอ (Executive summary or abstract)
แสดงไมเกิน 3,000 คำ (Do not more than 3,000 words)
9. หลักการและเหตุผล (Rationale)
แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปญหาและความตองการของพื้นที่ (Situation Review) และ
อธิบายความจำเปนและความสำคัญที่โครงการวิจัยจะเขาไปแกไขปญหาสำคัญ/พัฒนาศักยภาพที่สำคัญ
และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย (Show the context of the area and identify the problem
and the needs of the area as well as explain the need and importance of research project
to address the critical problem or develop the critical capacity and indicate the research
questions)
10. วัตถุประสงค (Objectives)
ระบุเปนขอ (Specify as list)
11. กรอบการวิจัยและเปาหมายของโครงการ (Research framework and project goals)
กรอบการวิจัยที่เปนแผนผังภาพแสดงถึงเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ที่แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกับ
เครือขายพันธมิตรและการบูรณาการจากทั้งฝาย (Please demonstrate your research framework as
a schematic diagram to show goals and output/outcome/impact of the project. In addition,
the research framework must show collaboration and synergy between both partners)
12. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (Concepts, theories and research hypotheses)
13. วิธีการดำเนินงาน (Methodology)
14. แผนการดำเนินงานวิจัย (Research operational plan)
แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใชในระยะเวลาดำเนินการ (Please show the
detail of your action plan by state your activities and timeline)
ปงบประมาณ
(Fiscal year)
2564

กิจกรรม (Activities)

ต.ค.
Oct

พ.ย.
Nov

ธ.ค.
Dec
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ม.ค.
Jan

ก.พ.
Feb

มี.ค.
Mar

เม.ย
Apr

พ.ค.
May

มิ.ย.
Jun

ก.ค.
Jul

ส.ค.
Aug

ก.ย.
Sep

15. พื้นที่ทำวิจัย (Research sites)
โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัย และเพิ่มเติมชื่อเฉพาะ เชน ชุมชน หมูบาน (Please
specify your research sites - include details such as community/village’s name)
ชื่อประเทศ/จังหวัด
พื้นที่ทที่ ำวิจัย
ในประเทศ/ตางประเทศ
ชื่อสถานที่
(Name of
(Research
(Domestic/International) country/province
(Place name)
sites)
or state)

16. พื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการวิจัย (Benefit sites)
ชื่อประเทศ/จังหวัด
ในประเทศ/ตางประเทศ
(Name of
(Domestic/International) country/province
or state)

ชื่อสถานที่
(Place name)

17. ความเชื่อมโยงกับนักวิจัย หรือผูมีสวนไดสว นเสีย และผูใ ชประโยชนจากงานวิจัย (Specify
connection between your project and all your stakeholders)
17.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและตางประเทศ และแผน
ที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเ ชีย่ วชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย (ถามี)
(Connections with other experts within and outside Thailand and planning to build
relationships with experts, as well as build future research teams (if any))
.........................................................................................................................................................................
17.2 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย โดยระบุชื่อ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน (Collaborations with stakeholder and user
engagement by specifying the names of government, private sector, civil society and
community agencies)
โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชน
อยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัย
เสร็ จ สิ ้ น (Describes the process of working together and the links that drive research results
into usefulness. It also describes the ongoing work process of the users taking advantage of
the research when the research project is complete.)
..........................................................................................................................................................................
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18. หนวยงานรวมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดำเนินการ (Co-funding
organization)
การรวม
แนวทางรวม
ลงทุนใน
การรวม
ปงบประมาณ
ชื่อหนวยงาน
ลำดับ
ดำเนินการ
รูปแบบตัว ลงทุนใน
รวม
(Fiscal
(Organization
(No.)
(Co-operation เงิน (บาท) รูปแบบอื่น (Total)
year)
name)
approach)
(In-cash
(In-kind)
(baht))
1
2
19. จริยธรรมการวิจัย (Ethics)
การวิจัยที่เขาขา ยการพิจารณาดานความปลอดภัยทางชี วภาพ โดยคณะกรรมการดานความ
ป ล อ ด ภ ั ย ท า ง ช ี ว ภ า พ ( Research involve to biosafety considerations by Institutional
Biosafety Committee: IBC)
� มี ก ารนำจุ ล ิ น ทรี ย  พื ช หรื อ วั ส ดุ ช ี ว ภาพ มาใช เ พื ่ อ การทดลองวิ จ ั ย (Microbes, plants and
biomaterials were used in the experiments)
� จุลินทรีย พืช หรือวัสดุชีวภาพทที่ใชมีศักยภาพกอใหเกิดโรคหรือการติดเชื้อในมนุษย พืช หรือสัตว
( Microbes, plants and biomaterials were used in the experiment are pathogenic agent in
human, plants and animals)
การวิจัยที่เขาขายการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย (Research involve to ethical considerations of human research by Institutional
Review Board: IRB)
� มีการทำการทดสอบหรือทำการเก็บขอมูลจากมนุษย (Human were used in the experiment)
การวิจัยที่เขาขายการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในสัตว โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง
และใชสั ตว (IACUC) (Research involve to ethical considerations of animals research by
Institutional Animal Care and Use Committee: IACUC)
� มีการทำการทดสอบหรือทำการเก็บขอมูลจากสัตว (Animals were used in the experiment)
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20. แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย
ระยะเวลาดำเนินการ (Duration of project) ............. เดือน (Months)
งบประมาณรวมทั้งโครงการ (Total budget) …....................................…………..………. บาท (Baht)
แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการ โดยแบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
(Show project budget details divided into different categories as follows)
รายละเอียด (Details)
งบประมาณ (บาท)
ประเภท
(Budget (baht))
งบประมาณ
(Budget
categories)
งบดำเนินงาน:
คาจาง
(Wage)
งบดำเนินงาน:
คาวัสดุ
(Material costs)
งบดำเนินงาน:
คาใชสอย
(Expenses)
งบลงทุน:
โปรดระบุเหตุผลความจำเปน และคุณลักษณะเฉพาะ
คาครุภัณฑ
(Specify the reason for necessity and specification)
(Equipment)
รวม (Total)
*ไมสนับสนุนงบประมาณสิ่งกอสราง และคาตอบแทนนักวิจัย (Do not support construction
budget and compensation)

21. ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน (ถามี) (The current readiness level (If any))
16.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
1) TRL ณ ปจจุบัน (Present TRL) …....................................................................................................
รายละเอียด (Details)
.......................................................................................................
2) TRL หลังงานวิจัย (Post TRL) .......................................................................................................
รายละเอียด (Details)
.......................................................................................................
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16.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
1) SRL ณ ปจจุบัน (Present SRL) …....................................................................................................
รายละเอียด (Details)
.......................................................................................................
2) SRL หลังงานวิจัย (Post SRL) .......................................................................................................
รายละเอียด (Details)
.......................................................................................................
22. ผลผลิตจากงานวิจัย (Research outputs)
ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

จำนวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

(Expected outputs)

(Quantity)

(Unit)

(Details)

องคความรู (Knowledge)
การพัฒนากำลังคน
(Human capacity
building)

องคความรูใหม

(New

knowledge)
นศ.ระดับอาชีวศึกษา
(Vocational students)
นศ.ระดับปริญญาตรี
(Undergraduate)
นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา
(Postgraduate)
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(พื้นฐาน, R&D)
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
(Community
researchers)
นักวิจัยภาคเอกชน
(Researcher in private
sector)
นักวิชาการอิสระ
(Independent
researchers)

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เด็กและเยาวชน
(Training)
(Children and youth)
ครู/อาจารย (Teacher)
เกษตรกรรุนใหม (Young
farmers)
ใหระบุเพิ่มเติมวาเปนทักษะพิเศษใด เชน

กลุมคนที่ตองการทักษะ

กลุมผูสูงอายุ กลุมแรงงาน EEC กลุม

พิเศษ (Specific group

คนทำงาน IT เปนตน ((Specify special

who need special

skills such as the elderly, EEC

skills)

workers, IT workers, etc.))
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ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

จำนวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

(Expected outputs)

(Quantity)

(Unit)

(Details)

ผลงานตีพิมพ
(Publication)

ระดับชาติ
(ระบุฐานขอมูลที่ตีพิมพ)
(National

level

(specific

published

database))
นานาชาติ
(ระบุฐานขอมูลที่ตีพิมพ)
(International
(specific

level

published

database))
หนังสือ (Book)

Book
ระดับชาติ

chapter
(National

book chapter)
Book chapter ระดับ
นานาชาติ
(International

book

chapter)
หนังสือเลมระดับชาติ
(National book)
หนังสือเลมระดับ
นานาชาติ
(International book)
การประชุมเผยแพร
ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ
(National conference)
การประชุมเผยแพร
ผลงาน/สัมมนาระดับ
นานาชาติ (International
conference)
ตนแบบผลิตภัณฑ
(Product prototype)

ตนแบบเทคโนโลยี
(Technology
prototype)

นำเสนอแบบปากเปลา
(Oral presentation)
นำเสนอแบบโปสเตอร
(Poster presentation)
นำเสนอแบบปากเปลา
(Oral presentation)
นำเสนอแบบโปสเตอร
(Poster presentation)
ระดับหองปฏิบัติการ
(Laboratory scale)
ระดับภาคสนาม (Pilot
scale)
ระดับอุตสาหกรรม
(Industrial scale)
ระดับหองปฏิบัติการ
(Laboratory scale)
ระดับภาคสนาม (Pilot
scale)
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ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

จำนวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

(Expected outputs)

(Quantity)

(Unit)

(Details)

โครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure)

กระบวนการใหม (New
process)

ทรัพยสินทางปญญา
(Intellectual property)

ระดับอุตสาหกรรม
(Industrial scale)
หองปฏิบัติการ / หนวย
วิจัย (Laboratory/
research unit)
ศูนยวิจัยและพัฒนา
(Research and
development center)
โรงงานตนแบบ (Pilot
plant)
ระดับหองปฏิบัติการ
(Laboratory scale)
ระดับภาคสนาม (Pilot
scale)
ระดับอุตสาหกรรม
(Industrial scale)
อนุสิทธิบัตร (Petty
patent)
สิทธิบัตร (Patent)
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
เครื่องหมายทางการคา
ความลับทางการคา
พันธุพืช/พันธุสัตว

23. ผลลัพธทคี่ าดวาจะเกิดขึน้ (Expected outcomes)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

จำนวน

หนวยนับ

รายละเอียด

ผูไดรับผลกระทบ

ปที่นำสงผลลัพธ

(Expected outcomes)

(Quantity)

(Unit)

ของผลลัพธ

(Stakeholder)

(Year of deliver

(Details)
ผลงานตีพิมพ (Publications)
การอางอิง (Citations)
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย
(Research tools and methods)
ฐานขอมูลและแบบจำลองวิจัย
(Research databases and
models)
ความกาวหนาในวิชาชีพของ
บุคลากรดานวิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม (Next destination)
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outcomes)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

จำนวน

หนวยนับ

รายละเอียด

ผูไดรับผลกระทบ

ปที่นำสงผลลัพธ

(Expected outcomes)

(Quantity)

(Unit)

ของผลลัพธ

(Stakeholder)

(Year of deliver

(Details)

outcomes)

รางวัลและการยอมรับ (Awards
and recognition)
การใชประโยชนจากเครื่องมือ
อุปกรณ หองวิจัยและโครงสราง
พื้นฐาน (Use of facilities and
resources)
ทรัพยสินทางปญญาและการอนุญาต
ใหใชสิทธิ (Intellectual property
and licensing)
การจัดตั้งบริษัท (Spin-off
Companies)
ผลิตภัณฑใหม (New Products)
ทุนวิจัยตอยอด (Further funding)
ความรวมมือหรือหุนสวนความ
รวมมือ (Collaborations and
partnerships)
การผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ
แผนและกฎระเบียบ (Influence
on policy, practice, plan and
regulations)
กิจกรรมสรางการมีสวนรวม
(Engagement activities)

24. ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ (Expected impacts)
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ

คุณคาที่คาดวาจะสงมอบใน

หนวยงาน / ผูไดรับ

(Expected impacts)

ดานเศรษฐกิจ สังคม

ประโยชน หรือผูมีสวนได

สิ่งแวดลอม เมื่องานสิ้นสุดลง

สวนเสียจากการนำผลงาน

และถูกนำไปใชในวงกวาง

ไปใชประโยชน

(Value propositions

(Stakeholder)

deliver)
ดานเศรษฐกิจ (Economy)
ดานสังคม (Social)
ดานสิ่งแวดลอม (Environment)
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พื้นที่ที่นำผลงานไป
ใชประโยชน
(Use area)

25. ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (Project
management experience of principal investigator in the past 5 years)
โครงการที่เกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก (Top 5 high-impact projects)
การนำไปใชประโยชน
หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ปที่ไดรับ
งบประมาณ
(Utilization)
(principal
(Project title) งบประมาณ
(บาท)
(Grant
investigator’s
(Year
amount
Name-surname)
granted)
(baht))
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