
Concept paper 

1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อหัวหน้าโครงงาน และทีมงาน 
3. ผลผลิตจากงานวิจัย 
4. วัตุประสงค์ 
5. แผนงาน 
- ส่วนที่ 1 แผนการดําเนินงานในช่วงที่ขอรับการสนับสนุน  
- ส่วนที่ 2 แผนการดําเนินงานเมื่อโครงงานส้ินสุด หรือในช่วงการผลิตจริง (ต่อเน่ืองจากส่วนท่ี 1) 

6. งบประมาณ  
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จและระดับความเส่ียงของโครงงาน 
8. กลุ่มเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้มีส่วนสนับสนุนโครงงาน ผู้รับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงงาน โดยมีการอธิบายเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงก่อน-หลังการ
ดําเนินงานโครงงาน (ข้อ 6 และ 7 สามารถผนวกกันได้) 
หากเนื้อหาและรายละเอียดของ concept paper ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณา concept paper ฉบับนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดทําข้อเสนอโครงงาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย) ..................................................................................................................... 
                    (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 
1.2 ช่ือหัวหน้าโครงงาน .............................................................................................................................. 
     ตําแหน่ง ............................................................................................................................................... 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด (ระบุสาขา) .......................................................................................................... 
    ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .................................................................................................................. 
    หน่วยงานต้นสังกัด ............................................................................................................................... 
    สถานท่ีติดต่อ ....................................................................................................................................... 
    โทรศัพท์ ..........................................................โทรสาร ....................................................................... 
    มือถือ ..............................................................อีเมล์ ....................................................................... 

 
ลายมือช่ือ (....................................................................) 

1.3 ช่ือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ............................................................................................................... 
     ตําแหน่ง (อธิการบดี หรือ อธิบดี หรือเทียบเท่า) ................................................................................. 
     สถานท่ีติดต่อ ....................................................................................................................................... 
     โทรศัพท์ ..........................................................โทรสาร ........................................................................
คําอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ 

เทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน 
ลายมือช่ือ (.....................................................................) 

 
2. ข้อมูลผลผลิตจากผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ของโครงงาน 

2.1 ผลผลิตจากผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ของโครงงาน ได้แก่ .................................................................
ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ใน 

� องค์กรหรือชุมชน ครอบคลุมโครงงานซ่ึงมีผลผลิตจากงานวิจัยท่ีเม่ือดําเนินงานแล้วสามารถส่งผล
กระทบและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยอาจรวมถึงการลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ การ
กระจายอํานาจ ในระดับครัวเรือนขององค์กร สังคม และชุมชน 

� เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมโครงงานซึ่งมีผลผลิตจากงานวิจัยที่เมื่อดําเนินงานแล้วเกิดผลงานท่ีมีศักยภาพใน
การผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้า และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตเพื่อการส่งออกใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 



2.2 ข้อมูลปัจจุบัน โครงงานน้ีหรือที่สืบเน่ืองกันน้ี ได้ย่ืนขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานใดบ้าง รวมถึงการเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานในท้องถ่ินด้วย 

2.3 ข้อมูลในอดีต โครงงานน้ีหรือท่ีสืบเน่ืองกันน้ี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด กรณีท่ีมีโปรดระบุ
รายละเอียดช่ือหน่วยงาน ช่ือทุน ปีงบประมาณ ลักษณะ/รูปแบบการสนับสนุน (in kind/in cash)1 และสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ของโครงงาน 

2.4 ผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ของท่านอยู่ในระดับใด 
ระบุรายละเอียดของผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีผ่านข้ันตอนของวิจัย /การทดลอง/การทดสอบ

ใช้ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง และมีการปรับปรุงมาตรฐานแล้ว (เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา ไม่ใช่การวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ 
หรือการพัฒนาเพื่อหารูปแบบ) อาจอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขยายผล (Scale-up) ออกสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหรือองค์กร หรือผู้ประกอบการท่ีตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
3. เหตุผลของการเสนอขอรับการสนับสนุน ระบุถึงวัตถุประสงค์ ท่ีมาของความต้องการ Product การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่างๆ ของผู้ใช้ประโยชน์ การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้ประโยชน์ ขอบเขตงานและผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 
4. Key words ระบุคํา สํา คัญของโครงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น (3-5 คํา ) 
5. ระยะเวลาและแผนงานโดยละเอียด เพื่อแสดงความพร้อมของโครงงาน และแสดงตัวช้ีวัดของแต่ละแผนงาน
ด้วย (เพิ่มเติมรายละเอียดจาก Concept paper เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงงาน) โดยต้องระบุอย่างชัดเจนว่า 
โครงงานจะดําเนินการในเรื่อง/กิจกรรมใดบ้าง ผลลัพธ์ คืออะไร ตัวช้ีวัดของกิจกรรมคืออะไร งบประมาณที่จะใช้
เป็นจํานวนเท่าไร บทบาทของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นอย่างไร ในช่วงเวลา ดังต่อไปน้ี  

ช่วงเวลา แผนงาน 
ต้ังแต่การลงนามในสัญญา จนถึงการจัดส่ง
รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 (4 เดือนหลังจาก
ลงนามในสัญญา)  

โครงงานจะดําเนินการในเร่ือง/กิจกรรมใดบ้าง ผลลัพธ์ คืออะไร 
ตัวช้ีวัดของกิจกรรมคืออะไร งบประมาณที่จะใช้เป็นจํานวนเท่าไร 
บทบาทของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นอย่างไร  

หลังจากลงนามในสัญญา 8 เดือน จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าคร้ังที่  2 (ประชุม/ตรวจเ ย่ียม
โครงงาน) 

โครงงานจะดําเนินการในเร่ือง/กิจกรรมใดบ้าง ผลลัพธ์ คืออะไร 
ตัวช้ีวัดของกิจกรรมคืออะไร งบประมาณที่จะใช้เป็นจํานวนเท่าไร 
บทบาทของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นอย่างไร 

หลังจากลงนามในสัญญา 11 เดือน จัดส่ง (ร่าง) 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (ประชุม) 

โครงงานจะดําเนินการในเร่ือง/กิจกรรมใดบ้าง ผลลัพธ์ คืออะไร 
ตัวช้ีวัดของกิจกรรมคืออะไร งบประมาณที่จะใช้เป็นจํานวนเท่าไร 
บทบาทของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นอย่างไร 

กรณีไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนท่ีวางไว้ จะมีแผนการรองรับอย่างไร (อาจต้องมีการจ่ายค่าปรับให้กับ
หน่วยงานให้ทุน) 

 

 

 

1 in kind หมายถึง การสนับสนุนในรูปแบบของสถานท่ี โครงสร้างพืน้ฐาน เครื่อ งมือ วัสดุ สาธรณูปโภค ฯลฯ 
  in cash หมายถึง การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณ 
2 End Result หมายถึง รายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงาน/ชุมชน/องค์กร ซึ่งรับผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 
 



6. Model กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งต่อผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อแสดงแผนการ/กระบวนการ/ข้ันตอนการส่งต่อผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ 

พร้อมท้ังระบุตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินผลสําเร็จของโครงงาน และหากไม่เป็นไปตามท่ีนําเสนอไว้ จะมีวิธีการ/ 
กระบวนการแก้ไขอย่างไร ทั้งน้ี เมื่อส้ินสุดโครงงานต้องมีการรายงาน End Result2 จากผู้รับผลงานประโยชน์ 
7. ตารางแสดงสัดส่วนและรายละเอียดของรูปแบบการสนับสนุน in kind และ/ in cash จาก วช.,หน่วยงานต้น
สังกัดของนักวิจัย และหน่วยงานรับประโยชน์ 
8. ความโดดเด่นของผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ การวิเคราะห์แสดงความแตกต่างระหว่าง Product ของ
โครงงานกับ Product ซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่/ชุมชน/ประเทศ/ต่างประเทศ รวมทั้งผลงานของผลผลิตจากงานวิจัย/
ส่ิงประดิษฐ์อ่ืนในขอบข่ายที่เก่ียวข้องใกล้เคียง ของผลงานในฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีความน่าเช่ือถือ อาทิ ฐานข้อมูล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
9. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และส่ิงแวดล้อม การแสดงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม เมื่อมี
การดําเนินงานโครงงาน และเมื่อส้ินสุดโครงงาน เพื่อแสดงการใช้ประโยชน์จริง (Social impact) ศักยภาพการ
ขยายผลออกจากชุมชน (Scale up) และความย่ังยืนหลังส้ินสุดโครงงาน 
10. งบประมาณ โดยมีแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณ ดังน้ี 

รายการ รายละเอียด 
1. งบบุคลากร 
ค่าจ้างช่ัวคราว 

- ตามอัตราค่าจ้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ระบุคุณวุฒิของบุคลากรท่ีจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีของโครงงาน โดยใช้อัตราจ้างตาม
ระเบียบของทางราชการ (จ้างตามวุฒิการศึกษา พร้อมระบุหน้าที่ตามความ
จําเป็นในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ฯลฯ 

- ปวช. 6,100 บาท/เดือน 
- ปวส. 7,300 บาท/เดือน 
- ปริญญาตรี 8,700 บาท/เดือน 
- ปริญญาโท 12,000 บาท/เดือน 
- ปริญญาเอก 16,200 บาท/เดือน 

2. ค่าตอบแทน  
2.1 หัวหน้าโครงงาน  

 
 

  

- พิจารณาให้เฉพาะหัวหน้าโครงงาน 1 คน ในอัตราไม่เกิน10 % ของ
งบประมาณโครงงานท้ังหมด (ไม่รวมครุภัณฑ์ และไม่รวมค่าธรรมเนียมสถาบัน) 
แต่ให้อยู่ในวงเงิน 

- เทียบเท่าระดับ 5 ลงมา ไม่เกินปีละ 80,000 บาท/โครงงาน 
- เทียบเท่ระดับ 6-8 ไม่เกินปีละ 120,000 บาท/โครงงาน 
- เทียบเท่ระดับ 9 ข้ึนไป ไม่เกินปีละ 150,000 บาท/โครงงาน 

(ตามแนวทางหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2549 และตามมติคณะทํางานกล่ันกรองฯ เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 วงเงินไม่เกิน 10% (ไม่รวมครุภัณฑ์ และไม่รวม
ค่าธรรมเนียมสถาบัน)) 
 

2 End Result หมายถึง รายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงาน/ชุมชน/องค์กร ซึ่งรับผลผลิตจากงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 



รายการ รายละเอียด 
1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา  

 
- ระบุรายละเอียดแนบท้ายว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อทําหน้าท่ีในขอบเขตงานหรือ
ประเด็นใดบ้าง/ระยะเวลา/ค่าตอบแทนต่อวันหรือต่อเดือน ฯลฯ 

3. ค่าใช้สอย  
3.1 ค่าจัดอบรม ประชุม สัมมนา

เชิงปฏิบัติการ 
 

3.1.1 ค่าพาหนะเช่าเหมารถพร้อม
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

ไม่เกิน 3,500 บาท ต่อวัน 

3.1.2 ค่าท่ีพัก - ระดับ 8 ลงมา 800 บาท/วัน/คน  
- ระดับ 9 ข้ึนไป 1,200 บาท/วัน/คน 

3.1.3 ค่าเช่าสถานที่ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
3.1.4  ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท/คน/วัน หรือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.1.5 ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน/วัน หรือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.1.6 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล  300 บาท ต่อคนต่อวัน  
3.1.7 ค่าเบ้ียเล้ียง  ระดับ 3-8  240 บาท/คน 

ระดับ 9 ข้ึนไป  270 บาท/คน 
3.2 ค่าถ่ายเอกสาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
3.3 ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  ต้องมีรายละเอียดความจําเป็น พร้อมใบเสนอราคา 

4. ค่าวัสดุ  ต้องมีรายละเอียดความจําเป็น พร้อมใบเสนอราคา 
5.ค่าสาธารณูปโภค  อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์       
6. ค่าธรรมเนียมสถาบัน  ไม่เกิน 10% ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมครุภัณฑ์ และไม่รวมค่าตอบแทน) 
5. ครุภัณฑ์ ต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมแนบใบเสนอราคาทุกรายการ  และเน้น

การบูรณาการ infrastructure ระหว่างหน่วยงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ 
โสตทัศนูปกรณ์ ไม่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณา) 

รวม  
 

ลายมือช่ือหัวหน้าโครงงานวิจัย (................................................................) 
ลายมือช่ือผู้ร่วมงาน (ถ้ามี) (.......................................................................) 
ลายมือช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน(ถ้ามี) (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จะประกอบด้วย 
1. ประวัตินักวิจัย 
2. ใบเสนอราคา (สําหรับการจัดจ้าง [ท่ีไม่ใช่ค่าจ้างช่ัวคราว] และจัดซื้อต้องแนบใบเสนอราคาด้วย) 
3. คํารับรองจากแหล่งทุนวิจัยท่ีสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้ของผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ (ถ้ามี) 

โดยหากมีมากกว่า 1 แหล่ง โปรดระบุสัดส่วนให้ชัดเจน 
4. เอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงงานพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การทําวิจัยในมนุษย์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันที่จะ
เป็นประโยชน์และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของโครงงานมากย่ิงข้ึน โดย โครงงานที่มีการใช้สัตว์ ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ของหน่วยงาน (หรือ คณะกรรมการที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มี
หน้าท่ีในการกํากับและดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์) และต้องมีใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเล้ียงและใช้สัตว์ ท่ีได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ของหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ 

5. คํารับรองความเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ว่าโครงงานท่ีนําเสนอเป็นของผู้นําเสนอ และไม่ซ้ําซ้อนกับ
โครงงานท่ีเคยมีผู้ดําเนินการไว้แล้ว หรือ คํารับรองว่ามีการต่อยอด/ขยายผลจากโครงการใด โดยระบุรายละเอียด
ของส่วนต่อยอด/ขยายผลน้ันด้วย รวมถึงการเสนอขอรับการสนับสนุนผ่าน 

6. คํารับรองความซํ้าซ้อนของโครงงาน ว่าโครงงานที่นําเสนอไม่ได้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการ
สนับสนุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจากหน่วยงานอ่ืน รวมท้ังการเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานในท้องถ่ิน
ด้วย 

 
 

 


