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Research Proposal (จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ) 
Part 1  (Limited to one A4 page) 

Project title (Thai/English) 
 Project duration 

Total budget 
Principal investigator / Department / Faculty / Institute 
Abstract 
Keywords (3-5 words) 
Research area / Sub area of this project Research area / Sub area of this project (e.g. 
Inventory Biodiversity, Biodiversity-based Bioproducts, Digitization of Biodiversity, Aquatic 
Ecosystem, Karst Ecosystem, Tropical Forest Ecosystem) 
 
Part 2  Proposal  
1. Project title  
2. Principal investigator 
 2.1  Name / ID card number / Age 
 2.2  Position (Lecturer/Researcher) / Academic position / Salary 
 2.3  Education / Title of thesis 
 2.4  Department / Faculty / Institute / Address  
 2.5  Telephone / Mobile phone / Email address 
 2.6  Weekly hours intended to spend on this project / Project duration 
3. Introduction to the research problem and its significance 
4. Literature review 
5. Objectives 
6. Methodology 
7. Scope of research 
8. Equipment needed for the project 

 9. Schedule for the entire project and expected outputs 
10. Budget details 
Please show the budget detail according to the following categories: 
 10.1  Honorarium 
 10.2  Salary for research assistant 
 10.3  Materials e.g. chemical reagent, office material, etc. 

10.4  Other Expenses 
10.5  Equipment (not exceeding 20% of total budget) 
10.6  International Travel (not exceeding 20% of total budget) 
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11. Please clearly state expected output / outcomes / impact (For example: 
publications, potential to commercial exploitation, etc.) 
12. Connections with other experts within and outside Thailand 
13. Will this proposal or related proposal be submitted within the next six months or 
has it been submitted to other funding agency/source? 
  No 

  Yes, please give the name of the funding agency, name of the project and status of 
submission. 
14. The projects that the principal investigator is currently carrying out. 
14.1 Project title:__________________________________________________________ 
 Project duration _____ years from ____________________to_________________ 
 Research funding institute______________________________________________ 
 Budget _____________________________________________________________ 
 Role of principal investigator in this project   principal investigator 
               other (please specify) ___________  
 Weekly hours spent on this project _________________________ hours/week 
14.2 Project title:__________________________________________________________ 
 Project duration _____ years from ____________________to_________________ 
 Research funding institute_______________________________________________ 
 Budget _____________________________________________________________ 
 Role of principal investigator in this project   principal investigator 
               other (please specify) ___________  
 Weekly hours spent on this project _________________________ hours/week 
 
 
 I hereby certify that all the information above is true and I accept that TRF’s decision is 
final. 
 
 
 

Signature________________________________  (Principal investigator) 
(                                                  ) 

   Date _________________________________ 
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แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
ฝ่ายวิชาการ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :                            
(ภาษาอังกฤษ) :                         
 
หัวหน้าโครงการ 
ค าน าหน้านาม.....(นาย / นาง / นางสาว)........ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) :        
ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษ) :             
ต าแหน่งปัจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) :            
สังกัด/หน่วยงาน/ที่อยู่ :             
             
              
 
ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่มีผลต่อการประเมินข้อเสนอโครงการ) 

1. มาจากผู้ใช้ประโยชน์/Stakeholders โดยตรง (โปรดระบุ)                                                                      
2. มาจากฝ่ายให้ทุน/ส านักประสานงาน                                               
3. มาจากความสนใจของนักวิจัยเอง                                                
4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                                                                            

 
เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดว่าจะก่อให้เกิด impact ต่อเศรษฐกิจ/สังคม/
ชุมชนและพื้นที่/วงวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (Begin with the end in mind) (ต้องระบุ)* 
             
              
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ท่ีเกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย, ประเด็นวจิัย, input, และ outputs ในระยะต่าง ๆ)  
ต้นน้ า :                                       
กลางน้ า :                                                                
ปลายน้ า :                                    
 
 
ผลงานวิจัย/ตัวชี้วัด/สิ่งท่ีคาดว่าจะส่งมอบต่อ สกว. (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจยั)...(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. ความรู้/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิ่งตีพิมพ์/Website                               
2. เอกสารวิชาการ/บทความ/แผน่พับ/หนังสือ                                
3. ผลิตภัณฑ์ (Products)/ เทคโนโลย ีและ/หรือกระบวนการ (Processes)                                            
4. อ่ืน ๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ ฯลฯ)                                                         

            5. การพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย (นักวิจัย บัณฑิตศึกษา เกษตรกร อ่ืนๆ)                    
            6. แปลงสาธติ                                                                    
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ผู้ที่ท่านคาดว่าใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้/ที่ไหน/ใช้อย่างไร/ เกิดผลเช่นใด (Outcomes)...(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

1. ภาครัฐ (โปรดระบุชื่อคร่าว ๆ)                                              
2. ภาคเอกชน (โปรดระบุชื่อ หรือกลุ่ม sector คร่าว ๆ)                               
3. กลุ่มคน/กลุ่มอาชีพ (โปรดระบุ)                                                
4. อ่ืน ๆ                                                                                        

 
การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อผลงานวิจัยถูกน าไปใช ้(ข้อนี้จ าเป็นต้องระบุ)* 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมลูที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

  

(*สกว. จะเก็บข้อมูลน้ีอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งน้ี เพื่อต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีงานวิจัยเข้าไป*) 

 
**ตัวอย่างการกรอกข้อมูล** 

นักวิจัยกรอกในข้อเสนอโครงการ นักวิจัยกรอกตอนปิดโครงการ 

ก่อนวิจัย 
(ข้อมลูที่ปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 
(ใน proposal ใช้ข้อมูลคาดการณ์) 

หลังวิจัย (เมื่อปิดโครงการ ให้ใช้ขอ้มูลที่
ปรากฏจริง) 

การผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่เป็นของเหลว (โซเดียมไฮดร
อกไซด์) ดังน้ัน การผลิตไบโอดีเซลจึงมี
น้ าเสียเกิดขึ้นเนื่องจากต้องมี
กระบวนการชะล้างตัวเร่งปฏิกิริยาใน
แต่ละรอบของการผลิต (การผลติไบโอ
ดีเซล 1 ลติร เกดิน้ าเสีย 3 ลิตร) 

ได้กระบวนการผลติ หรือได้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ท่ีไม่ท าให้เกิดน้ าเสยี 

1. โครงการค้นพบว่า เปลือกไข่ (ของแข็ง) 
น ามาแปรรูปเป็นตัวเร่งปฏิกริิยาได้ ผลที่
เกิดขึ้น คือ ไม่มีน้ าเสยีจากกระบวนการผลิต  
2. ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลทั้งระบบ (เดมิใช้ 2 ช่ัวโมง ลดเหลือ 
1.30 ช่ัวโมง) 
3. ลด Waste ของเปลือกไข่ และลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวเร่งปฏิกิริยา 

 
ผลจากโครงการนี้สอดคล้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนด้์านใด  

1. ด้านนโยบาย        2. ด้านสาธารณะ      3. ด้านพาณิชย์     4. ด้านชุมชนและพื้นที่      5. ด้านวิชาการ 
 
แผนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ต้องระบุส าหรับงาน R&D ….เป็น optional ส าหรับงานวิจัยพื้นฐาน)* 
             
             
             
              

 
ลงนาม                         ผู้เสนอโครงการ 

 
ผู้รับข้อเสนอโครงการ                                     วันที ่                                   


