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ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ปีงบประมาณ 2559 

เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) 
 

1. หลักการโครงการทุน  

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 อนุมัติเงินทุน

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 

765,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่างๆ  โดยน าร่องการใช้งานในด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ นิคม

อุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พ้ืนที่ห่างไกล และยานยนต์ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างฐานการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ

พลังงานให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระยะยาว และได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ 

1.2 เป้าหมายของโครงการ  

(1) การประยุกต์ใช้งานจริงของระบบกักเก็บพลังงานในเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ด้านความมั่นคงและ
ภัยพิบัติ นิคมอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พ้ืนที่ห่างไกล และยานยนต์ โดยเกิดผลงาน
ประยุกต์ใช้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 เพ่ือสร้างโอกาสด้านการตลาดกระตุ้นการ
ลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศ  

(2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า และ/หรือ
เทียบเท่าต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตในการพัฒนาเทคโนโลยีและทดแทนการน าเข้า
จากต่างประเทศ 
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1.3 กรอบงานวิจัยท่ีให้การสนับสนุน  

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงแบ่งกรอบวิจัย
เป็น 5 ด้าน และก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิจัย เป็น 2 กลุ่มระดับการพัฒนา คือ กลุ่มที่ 1 การสนับสนุน
งานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง ได้แก่ กรอบงานวิจัยที่ 1, 2 และ 3  กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้น
งานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ กรอบงานวิจัยที่ 4 และ 5 ดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยท่ีเน้นการประยุกต์ใช้งานจริง 

กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ 
กรอบวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/พลังงาน

ทดแทน/พ้ืนทีห่่างไกล 
กรอบวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานในยานยนต์ 

 

 

 

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา 

กรอบวิจัยที่ 4 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบ
การกักเก็บ  และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงส าหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บ
พลังงาน 

กรอบวิจัยที่ 5 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการ
ควบคุมการท างาน การน าระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และ
ผลิตพลังงานอื่น  

และการจัดท า "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ป"ี 
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รายละเอียดแต่ละกรอบวิจัยมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์:  
การต่อยอดงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงผ่านโครงการสาธิต 

เป้าหมาย: 

เกิดการประยุกต์ใช้งานในเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ความมั่นคง นิคมอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน 
พ้ืนที่ห่างไกล และการใช้งานในยานยนต์ โดยได้ต้นแบบในระดับสาธิตภาคสนาม (ความพร้อมของเทคโนโลยี
อยู่ในระดับ 6 - 7) ภายในปี 2560 

(1) ด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ เช่น การมีไฟฟ้าและแสงสว่างที่เพียงพอในกิจกรรมภาคสนาม
ส าหรับทหาร ต ารวจ และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยพิบัติ 

(2) ด้านนิคมอุตสาหกรรม เช่น การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak load) ในช่วง
เวลากลางวัน 

(3) ด้านพลังงานทดแทน เพ่ือให้มีความเสถียรของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 

(4) ด้านพ้ืนที่ห่างไกลที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าใช้ เช่น เกาะ ดอย มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
ปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้งานชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐานได้ เช่น แสงสว่าง  

(5) ด้านยานยนต์ เช่น การมีแบตเตอรี่ที่มปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 

กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยท่ีเน้นการประยุกต์ใช้งานจริง 
กรอบวิจัยที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ 

 กรอบวิจัยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/ พลังงาน
ทดแทน/พ้ืนทีห่่างไกล 

 กรอบวิจัยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือการใช้งานในยานยนต์ 
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ประเด็นวิจัย:   

ศึกษาการประยุกต์ใช้งานหน่วยกักเก็บพลังงานในโครงการระดับสาธิต (ภาคสนาม) ตัวอย่างหัวข้อ
ประกอบด้วย 

(1) On Grid 

 โครงการระดับสาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในนิคมอุตสาหกรรม (Load 
side) – Black start, Time shift/ Peak shaving, Power quality, Reliability, 
Demand charge management 

(2) Microgrid/ Off Grid 

  โครงการระดับสาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือความมั่นคง – Diesel 
replacement/ improvement 

  โครงการระดับสาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในพ้ืนที่ห่างไกล – Diesel 
replacement/improvement, reliability, Green community renewable energy 
integration  

  โครงการระดับสาธิตการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนบน
เกาะที่ ไม่ เชื่ อมต่อกับระบบสายส่ ง – Green island concept (energy storage + 
renewable), ESS for time shift, smoothing/firming  

  โครงการระดับสาธิตการประยุกต์ใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหน่วยส ารองการใช้ไฟฟ้า
ส าหรับการใช้งานในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างเสถียรภาพการใช้ไฟฟ้า 

(3) ยานยนต์ 

    โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ ในยานยนต์ไฟฟ้า หรือ
ระบบราง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:  

(1) ต้นแบบระดับสาธิต (ภาคสนาม) การกักเก็บพลังงาน ส าหรับการประยุกต์การใช้งานในด้าน
ความมั่นคงและภัยพิบัติ นิคมอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พ้ืนที่ห่างไกล และการใช้งานใน
ยานยนต์ 

(2) ข้อมูลความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของการน าต้นแบบระดับสาธิตกักเก็บ
พลังงานไปประยุกต์ใช้ในเป้าหมายส าคัญดังกล่าว รวมถึงเสนอแนะการใช้พลังงานรวมให้มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดโดยอาศัยการใช้ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้ก าหนดนโยบายของประเทศในการพิจารณาขยายผลการใช้งานในวงกว้างต่อไป 
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(3) สร้างโอกาสด้านการตลาดเพ่ือกระตุ้นการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์:  

(1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(2) วิจัยเพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในภาคการผลิตของ

ประเทศและต่อยอดเทคโนโลยีสู่การผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน และลด
การพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

เป้าหมาย: 

(1) พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในประเทศ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่/ 
เทียบเท่า/ ที่สามารถทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีการผลิตใน
ประเทศที่เทียบเท่ากับต่างประเทศ เน้นสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยจากระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี 3 ให้เป็น 4 – 6 

(2) ส่งเสริมภาคการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมข้ึน  

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยท่ีเน้นงานวิจัยและพัฒนา 
กรอบวิจัยที่ 4 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบ

การกักเก็บ  และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงส าหรับการใช้งานเป็นระบบกัก
เก็บพลังงาน 

กรอบวิจัยที่ 5 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการ
ควบคุมการท างาน การน าระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และ
ผลิตพลังงานอื่น  

และการจัดท า "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทยระยะ 20 ปี" 
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ประเด็นวิจัย:  

(1) เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยเน้นการใช้งานเป็นระบบ

กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Stationary ESS) เป็นส าคัญ และการใช้งานในยานยนต์ 

(2) การศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงส าหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน  

(3) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ป ี

 ตัวอย่างหัวข้อประกอบด้วย  

(1) วัสดุ (Materials) เช่น  
(1.1)  การพัฒนาวัสดุที่เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บพลังงาน (High energy) มีราคาถูก

ลง (low cost) และวัสดุอิเล็กโทรดที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นส าหรับตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวด (Supercapacitors) และแบตเตอรี 

(1.2) การพัฒนาอิเล็กโตรไลท์ส าหรับแบตเตอรีที่มีราคาถูกลง และสามารถท างานได้ในช่วง
อุณหภูมิที่กว้างข้ึน 

(1.3) การพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงส าหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี 
(1.4) การพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงส าหรับการเปลี่ยนแปลง/การกักเก็บทางเคมีและไฟฟ้าเคมี 

(2) ระบบการกักเก็บ (DC Storage system) เช่น  
(2.1)  การออกแบบชุดแบตเตอรีและ Supercapacitor ส าหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบกัก

เก็บพลังงานขนาดใหญ่ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบราง  
(2.2) ระบบจัดการการกักเก็บพลังงานส าหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ยานยนต์ไฟฟ้า 

และระบบราง  
(2.3) เทคโนโลยีการติดตามระบบการกักเก็บพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 

และอายุการใช้งาน เป็นต้น 
(2.4) ซอฟต์แวร์การจัดการการเก็บประจุ - คายประจุ 

(3) การควบคุมการท างาน (Power Electronic Control) เช่น อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ (Smart 
Inverters) ระบบปรับสภาพขั้นสูงเพ่ือลดอัตราการสูญเสียพลังไฟฟ้า อุปกรณ์ชาร์จไฟ
อัจฉริยะ (Smart charger) เป็นต้น 

 (4)  การน าระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอ่ืน (System 
Integration) เช่น 
(4.1) ระบบจัดการที่ตอบสนองความต้องการใช้งาน 
(4.2) ซอฟต์แวร์จัดการการกักเก็บพลังงานส าหรับประยุกต์ใช้กับพลังงานหมุนเวียน และการ

 กักเก็บพลังงานส าหรับการน าไปใช้ใน on-grid เป็นต้น   
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:  

(1) นวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า/เทียบเท่า/ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

(2) ต้นแบบวัสดุ/อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องส าหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยที่
เทียบเท่ากับต่างประเทศ (ระดับห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม) 

(3) ผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในภาคการผลิต 
(4) ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึนและสร้างโอกาสทางการลงทุน 

1.4 ระยะเวลาที่เปิดให้ขอรับทุน  วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2559 

1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1 ปี ถึง 1 ป ี6 เดือน โดยมีการประเมินเพ่ือรับทุนต่อเนื่องทุกปี 

1.6 งบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายโครงการ คณะท างานก ากับโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย 

พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  ได้พิจารณาแบ่งสัดส่วนงบประมาณการสนับสนุนกรอบการวิจัยด้านการ

ประยุกต์ใช้เป็นร้อยละ 80 และด้านวิจัยและพัฒนาร้อยละ 20 

2. คุณสมบัติผู้สมัครและผู้รับทุน การส่งข้อเสนอโครงการ และการพิจารณาคัดเลือก 

2.1 คุณสมบัติผู้สมัครและผู้รับทุน 

(1) เป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการท่ีอยู่ในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

(2) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานฯ โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร 

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด าเนินการวิจัย 

(4) เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะด าเนินโครงการวิจัยให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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2.2 การส่งข้อเสนอโครงการ 
 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nstda.or.th  
โดยน าส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการวิจัยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 จ านวน 10 ชุด และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (MS word) จ านวน 2 ชุด ไปยัง ทุนวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage Systems) ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120  
 

2.3  กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอโครงการ ที่ส่งมายัง สวทช. ต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมของโครงการทั้งในด้าน

หลักการเหตุผล ความส าคัญของโครงการ ความเป็นไปได้ของเทคนิคและวิธีการที่น าเสนอว่า สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ฝ่ายเลขานุการ (สวทช.) พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพ่ือพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อเสนอโครงการ รวมทั้งพิจารณาว่าเข้าขอบข่ายการสนับสนุนของโครงการหรือไม่ 

(2) ฝ่ายเลขานุการ (สวทช.) น าเสนอข้อเสนอโครงการ ตามข้อ (1) แก่คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิค
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
โดยให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ตามข้อ 2.4 ทั้งนี้ในระหว่างกระบวนการประเมินข้อเสนอ
โครงการ คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคฯ อาจพิจารณาเพ่ิมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม 

(3) ฝ่ายเลขานุการสรุปผลคะแนนรายโครงการเพ่ือน าเสนอต่อคณะท างานก ากับโครงการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ ทั้งนี้ หากมีงบประมาณคงเหลือ คณะท างานก ากับโครงการฯ มีอ านาจในการน าโครงการที่
มีคะแนนล าดับถัดไปเสนอขึ้นมาเพ่ือพิจารณา และ/หรือประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 2 
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะท างานก ากับโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

(4) ประกาศผลการพิจารณาโครงการ แจ้งผู้ได้รับทุนทราบผลการพิจารณาและจัดท าสัญญาให้ทุนกับ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 
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2.4 เกณฑ์การพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มระดับการพัฒนา คือ กลุ่มที่ 1 

เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือการประยุกต์ใช้  และกลุ่มที่  2 เกณฑ์ส าหรับการพิจารณา

โครงการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดเกณฑ์เป็นดังนี้ 

(1) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ 
A. การมสี่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์ (35%) 
B. การมนีวัตกรรมใหม ่และ/หรือเทียบเท่ากับต่างประเทศ (15%) 
C. ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและมีโอกาสความส าเร็จของโครงการ (20%) 
D. ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทีมวิจัย (20%) 
E. ความเหมาะสมของงบประมาณ (10%) 

(2) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา 
A. ศักยภาพในการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย (35%) 
B. การมนีวัตกรรมใหม่ และ/หรือเทียบเท่ากับต่างประเทศ (15%) 
C. ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและมีโอกาสความส าเร็จของโครงการ (20%) 
D. ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทีมวิจัย (20%) 
E. ความเหมาะสมของงบประมาณ (10%) 

3. แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากโครงการ 

(1) แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property; IP) ที่เกิดจากโครงการสนับสนุน
การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กองทุนฯ โดย สนพ. เป็นเจ้าของสิทธิ IP ที่
เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน โดยให้หน่วยงานผู้ทรงสิทธิร่วมเป็นผู้รับผิดชอบการ
ขอรับความคุ้มครอง IP นั้น ทั้งนี้ โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับความคุ้มครอง IP ใน
ประเทศเป็นจ านวนเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่ เกิดขึ้นแต่ไม่เกิน  200,000 บาทต่อรายการ หากมี
ค่าใช้จ่ายเกินกว่านี้ ให้หน่วยงานผู้ทรงสิทธิร่วมรับผิดชอบส่วนที่เกินนั้น ส าหรับกรณีการพิจารณา
ขอรับความคุ้มครอง IP ในต่างประเทศให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะท างานก ากับโครงการฯ 
และกองทุนฯ โดย สนพ. 

(2) คณะท างานก ากับโครงการฯ และกองทุนฯ โดย สนพ. ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาแนวทางการ
ผลักดันการใช้ประโยชน์  IP ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือให้สามารถน า IP ดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศโดยรวม 

(3) กองทุนฯ โดย สนพ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ IP ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสิทธิร่วม  ทั้งนี้ จะจัดสรรให้ในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 กรณี
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ที่โครงการนั้นได้ระบุสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ IP ในสัญญารับทุนแล้วให้เป็นอ านาจ
การพิจารณาของคณะท างานก ากับโครงการฯ ส าหรับกรณีที่ไม่มีการระบุสัดส่วนดังกล่าวไว้ในสัญญา
รับทุน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณาสัดส่วนดังกล่าว 
 

4. แผนการด าเนนิงานโครงการฯ 

 กิจกรรม วัน-เดือน-ปี 

1. เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์และประกาศกรอบวิจัย 1 ก.ย. 2559 

2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 ก.ย. - 15 ต.ค.2559 

3. พิจารณาและประกาศผล 30 ธ.ค. 2559 

 

5. ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 Technology Readiness Level (TRL: 1 - 9) 
 TRL เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะน าเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถเปรียบเทียบความพร้อมและ
เสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้  
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เลขท่ีเอกสาร………………………….…… 

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
 

กรอบงานวิจัย  (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ที่สอดคล้องกับโครงการวจิัยมากท่ีสดุ เพียง 1 ข้อ) 
 

กลุ่มที่ 1   การสนับสนนุงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ใช้งานจริง  
  กรอบวิจัยที่ 1   การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ 
  กรอบวิจัยที่ 2   การพัฒนาเทคโนโลยรีะบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอตุสาหกรรม/พลังงานทดแทน/พื้นที่หา่งไกล 
  กรอบวิจัยที่ 3   การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์ 
 

กลุ่มที่ 2   การสนับสนนุงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา  
  กรอบวิจัยที่ 4   งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ   
                           และการศึกษาการใช้เซลล์เช้ือเพลิงส าหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน 
  กรอบวิจัยที่ 5   งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้าน Power Electronics Controls/  
                           System Integration 
 
1. ข้อมูลทั่วไป                                                                                          
ช่ือโครงการ (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….............. 

 (อังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………........... 
ช่ือหัวหน้าโครงการ  (ไทย)  ………………………………………………………………………………………………………….…………....................……
      (อังกฤษ)  …………………………………………………………………………………….....................................................……        
 ต าแหน่ง   …...............……………………………………………..………………………………………..……………………........…… 
          หน่วยงานต้นสังกัด ...........................................................................................................................................…....……… 
          สถานท่ีติดต่อ    ...........................................................................................................................................…....………           
 โทรศัพท์ (มือถือ)    ...........................................................................................................................................…....………   
 โทรสาร         ...........................................................................................................................................……....……

อีเมล์          ...........................................................................................................................................…....………  
 

ลายมือช่ือ…………………………………………………….. 
 

ช่ือหัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด  ...........................................................................................................................................…....……… 
           ต าแหน่ง   ...........................................................................................................................................…....……… 
           สถานท่ีติดต่อ ...........................................................................................................................................…....………          
 โทรศัพท ์  ...........................................................................................................................................…....……… 
 โทรสาร             ...........................................................................................................................................…....………        
 อีเมล์          ...........................................................................................................................................…....………  
         

ลายมือช่ือ…………………………………………………….. 
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ระยะเวลาของโครงการ ................………………..............ปี    

งบประมาณรวมตลอดโครงการ .........................................….................บาท 
 
วันท่ีเสนอโครงการครั้งแรก   .................................................……………...……................................................. 
 ครั้งท่ี 2 (กรณีทีม่ีการปรับปรุง) .................................……………………………………...............................................… 

โครงการนี้หรือโครงการทีส่ืบเนื่องกันนี้ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนหรือได้รบัการสนับสนุนจาก สวทช. หรือหน่วยงานอื่น 
    ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน        
    ยื่นเสนอ  โปรดระบุ    

 ได้รับการสนับสนุน    จาก …………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (โปรดระบุความจ าเป็นหรือความแตกต่างกับโครงการนี้)………………………………………………………………………………. 
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก.......(หน่วยงานให้ทุน)....................... 

 
2. คณะผูว้ิจัย 

2.1 หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ท่ีปรึกษา 
          ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................…… 
          ต าแหน่ง....................................................................…...………..คณุวุฒิ................................................................................ 
 ความช านาญ/ความสนใจพเิศษ............................................................................................................................................ 
 สถานท่ีติดต่อ........................................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท ์(มือถือ) ................................................................................................................................................................. 
 โทรสาร................................................................................................................................................................................. 
 อีเมล ์ .......................................................................................................................................................................... 

ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ (ระบสุ่วนงาน)...............................................................................................................
คิดเป็น ........................................ % ของงานท้ังหมด 
เวลาที่ใช้ในโครงการ …………………………………. %  

 
          ความรับผิดชอบในโครงการอื่น ๆ 

ช่ือโครงการ วันท่ีสิ้นสุด สถานภาพ ความรับผิดชอบ 
(%) 

เวลาที่ใช้ใน
โครงการ (%) 

แหล่งเงินทุน 

      
      

 
 
 

ลงช่ือ .........................................................       
               (.......................................................) 
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2.2 หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ท่ีปรึกษา 
          ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................…… 
          ต าแหน่ง....................................................................…...………..คณุวุฒิ................................................................................ 
 ความช านาญ/ความสนใจพเิศษ............................................................................................................................................ 
 สถานท่ีติดต่อ........................................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท ์(มือถือ) ................................................................................................................................................................. 
 โทรสาร................................................................................................................................................................................. 
 อีเมล ์ .......................................................................................................................................................................... 

ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ (ระบสุ่วนงาน)...............................................................................................................
คิดเป็น ........................................ % ของงานท้ังหมด 
เวลาที่ใช้ในโครงการ …………………………………. %  

 
          ความรับผิดชอบในโครงการอื่น ๆ 

ช่ือโครงการ วันท่ีสิ้นสุด สถานภาพ ความรับผิดชอบ 
(%) 

เวลาที่ใช้ใน
โครงการ (%) 

แหล่งเงินทุน 

      
      

 
 

ลงช่ือ .........................................................       
               (.......................................................) 

 
3. บทคัดย่อ (ไทย)  
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
 
บทคัดย่อ (อังกฤษ) 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
…………….………………………………………..………………………………………………………………............…………………………..........………………. 
 
Keywords (ไทย): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Keywords (อังกฤษ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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5. เป้าหมายและผู้น าผลงานไปใช้ประโยชน ์

ผลงานหลักที่ได้ (ระบุเชิงคุณภาพ) กลุ่มผู้น าผลงานไปใช้ประโยชน ์

  

  

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7. รายละเอียดโครงการ 
7.1  หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.2  สมมติฐาน       
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.3  การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.4  การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มี ทรัพย์สินทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มี ทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 

 รายการที่ 1 
 หมายเลขทรัพยส์ินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือทรัพย์สินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือผู้ประดิษฐ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช่ือผู้ครอบครองสิทธ์ิ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 รายการที่ 2 
 หมายเลขทรัพยส์ินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือทรัพย์สินทางปัญญา ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ช่ือผู้ประดิษฐ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ช่ือผู้ครอบครองสิทธ์ิ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.5  ผลการศึกษาเบื้องต้นของคณะวิจัย  
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.6  เหตุผลที่ใช้เทคโนโลยีที่น าเสนอ  
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.7  การวิเคราะห์ SWOT 
 การวิเคราะห์ S 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 การวิเคราะห์ W 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 การวิเคราะห์ O 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 การวิเคราะห์ T 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 การประเมินความเสี่ยงของโครงการและวิธีการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.8  Technology Readiness Level 
 Technology Readiness Level ปัจจุบัน …………………………………………………….………………………….……………………… 
 Technology Readiness Level ที่คาดหวัง …………………………………………….……………………………….……………………… 

 
7.9  อุปกรณ์ที่มีอยู ่และพื้นที่ท าวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

7.10 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
ช่ือหน่วยงาน……………………………………………..……… 
ลักษณะความร่วมมือกับโครงการ…………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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7.11  ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์/พาณิชย ์

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 ผลกระทบเชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

7.12  วิธีการและแผนการด าเนินงานวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
7.13  ที่มาของตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในงานวิจัย   
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
8. ตารางแผนงานวิจัย 

วัตถุประสงค์เชิง
กิจกรรม 

แผนงาน/กิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 
เดือนที ่
1 - 6 

เดือนที ่
7 - 12 

เดือนที ่
1 - 6 

1. ……………………….…… 1.1 ……………………………………….……… 
1.2 ……………………………………….……… 

    

2. ……………………….…… 2.1 ……………………………………….……… 
2.2 ……………………………………….……… 

    

 
9. ผลงานในแต่ละช่วงเวลา 

ปีที ่ เดือนที่ ผลงานที่คาดว่าจะส าเร็จ 

1 1-6  
 7-12  
2 1-6  
 7-12  
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10. ตารางผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยฯ เป็นจ านวนนับ  
 

ผลผลิตหลัก 
ผลผลิตย่อย 

ลักษณะ/สเปคของ
ผลงาน 

ปีที ่1  
(จ านวน) 

ปีที ่2 
(จ านวน) 

เดือนที่ 
1-6 

เดือนที ่
7-12 

เดือนที ่
1-6 

1. ต้นแบบผลติภณัฑ/์เทคโนโลย ี
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     1.2 ระดับภาคสนาม 
     1.3 ระดับห้องปฏิบัติการ 

     

2. ต้นแบบกระบวนการ 
     2.1 ระดับอุตสาหกรรม 
     2.2 ระดับภาคสนาม 
     2.3 ระดับห้องปฏิบัติการ 

     

3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/
เครื่องหมายการค้า 

     

4. บทความในวารสารวิชาการ 
4.1 ระดับนานาชาติตามCitation 

index ที่ม ีimpact factor 
4.2 ระดับนานาชาต ิ
4.3 ระดับชาต ิ

     

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
     5.1 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     5.2 การฝึกอบรม 
     5.3 การจัดสัมมนา 

     

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
     6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
     6.2 การฝึกอบรม 
     6.3 การจัดสัมมนา 

     

7. การเสนอผลงานในการประชุม/
สัมมนา 
    7.1 ระดับนานาชาติ 

7.2 ระดับชาต ิ

     

8.เอกสารทางวิชาการ (Technical 
Paper) 

     

9. หนังสือ/ต าราวิชาการ       
10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      
11. การผลิตบคุลากร      
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ผลผลิตหลัก 

ผลผลิตย่อย 
ลักษณะ/สเปคของ

ผลงาน 

ปีที ่1  
(จ านวน) 

ปีที ่2 
(จ านวน) 

เดือนที่ 
1-6 

เดือนที ่
7-12 

เดือนที ่
1-6 

12. หลักสูตรการสอน      
13. หลักสูตรการฝึกอบรม      
14. การพัฒนาความสามารถบุคลากร
ร่วมวิจัย 

     

15. การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
     15.1 ปริญญาโท 
     15.2 ปริญญาเอก 

     

 
11.  การประเมินความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ (เบ้ืองต้น) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
13. งบประมาณส าหรับด าเนินงานวิจัย รวมตลอดโครงการ ………………………………………….บาท 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 
   1.1 ช่ือ .............……………………………………………………………………………………… 
    1.2 ช่ือ .............……………………………………………………………………………………… 

 

2. เงินเดือนและค่าจ้าง (ระบุจ านวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอตัราค่าจ้างตามที่ก าหนด) 
     2.1 ช่ือ ..................................................................  
          เงินเดือน ........................บาท   วุฒิ .......................  ประสบการณ์ในการท างาน................ ปี 

 

3.  ค่าวัสดุ 
 3.1  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 
     3.2  ……………..(รายละเอียด)……………………………………………………………………… 

 

4. ค่าครุภัณฑ ์(ไม่เกิน 1 ล้านบาท) 
     ………………(รายละเอียด)…………………………………………………………………………………… 

 

5. ค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะห์ตัวอยา่ง ค่าเดินทางระหว่างปฏิบตัิงาน ฯลฯ) 
     5.1 ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง ............. (รายละเอียด)…………………… 
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รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

 5.2 ค่าเดินทางระหว่างปฏิบตัิการในโครงการ ............. (รายละเอียด)………………….. 
 5.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ............. (รายละเอียด)………………….. 

รวมงบประมาณทั้งหมด  
 
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการด าเนินการวิจัยตลอดโครงการ ...........................….... บาท 

รายการค่าใช้จ่าย (บาท) 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

รวม งวดที่ 1 
(เดือน 1-6) 

งวดที่ 2 
(เดือน 7-12) 

งวดที่ 3 
(เดือน 1-6) 

1. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 
1.1 ช่ือ........................................................ 
1.2 ช่ือ........................................................ 

    

2. เงินเดือนและค่าจ้าง 
2.1 ช่ือ........................................................ 
2.2 ช่ือ........................................................ 

    

3. ค่าวัสด ุ     
4. ค่าครุภณัฑ ์(ไมเ่กิน 1 ล้านบาท)     
5. ค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะหต์ัวอย่าง ค่าเดินทาง ฯลฯ) 
5.1  ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง......  
5.2  ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ ............. 

    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     
รวมงบประมาณแต่ละปีทั้งสิ้น    

 
15. รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซ้ือครุภัณฑ์  

ชื่อครุภัณฑ์  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานภาพของครุภณัฑ์ที่ขอสนับสนุนจากส านักงานฯ ในหน่วยงานของท่านในปัจจุบัน  โปรดระบุ 
     ไม่มีครุภณัฑ์นีเ้ลย 
     มีครุภัณฑ์ใกล้เคียง ได้แก…่………………………………………..…  สถานภาพการใช้งาน…………………………………………… 
            มีครุภัณฑ์นี้แล้ว มสีถานภาพการใช้งานดังน้ี ..…………………………………………………………………………………………………,. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลักษณะการใช้และความจ าเป็นตอ่โครงการวิจัยที่ขอสนบัสนุน  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 เหตุผลและความจ าเป็นต่อโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 การใช้ประโยชน์ของครุภณัฑ์นีเ้มือ่โครงการสิ้นสุด  
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

12. เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  
12.1 เอกสารอ้างอิง  
12.2 ประวัติคณะผู้วิจัย 
12.3 เอกสารยืนยันความร่วมมือกับหน่วยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม   

ค าอธิบาย 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือโครงการ : ควรใช้ช่ือท่ีสื่อถึงวัตถุประสงค์และแผนงานวิจัยโดยตรง ไม่ควรใช้ค าที่มี
ความหมายกว้างเกินไป โดยระบุทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกัน 

2. หัวหน้าโครงการ : ระบุช่ือหัวหน้าโครงการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุ
ต าแหน่ง/ ท่ีอยู่/ โทรศัพท์/ โทรสาร/อีเมล์ ท่ีติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมลงลายมือช่ือ 

3. หัวหน้าสถาบัน (ต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี อธิบดี ประธานกรรมการบริษัท หรือ               
ผู้ไดร้ับมอบอ านาจ) : ระบุช่ือ/ต าแหน่ง/ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร ท่ีติดต่อได้โดยสะดวก 
พร้อมลงลายมือช่ือ 

คณะผู้วิจัย แนบประวัตเิต็มของนักวิจัยแตล่ะท่านต่อท้ายข้อเสนอโครงการวิจัยฯ  
1. ในกรณีมีที่ปรึกษาโครงการให้แสดงรายชื่อพร้อมลายมือช่ือด้วย  ทั้งนี้ท่ีปรึกษาจะไม่ได้

รับค่าตอบแทน 
2. ความรับผิดชอบในโครงการ (%) หมายถึง ความรับผิดชอบทุกคนในโครงการ                 

รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 100% 
3. เวลาที่ใช้ในโครงการ (%) หรือ FTE หมายถึง ร้อยละของจ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อวัน                

(8 ช่ัวโมงต่อ 1 วัน คิดเป็น 100%) 
บทคัดย่อ เขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมคีวามยาวของบทคัดย่อไมเ่กิน 1 A4 

โดยระบุถึงการวิจัยในแบบย่อ กระชับ มีสาระส าคญั ครอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัย และผลงานที่คาดว่าจะไดร้ับ และระบุค าส าคญั (Keyword) ของโครงการ              
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในส่วนท้ายของบทคัดย่อ 

วัตถุประสงค ์ ระบุสิ่งท่ีโครงการต้องการศึกษาเพือ่แก้ปัญหาหรือให้บรรลุผลตามเปา้หมายและให้มีความ
สอดคล้องกับแผนงาน 

เป้าหมายและผู้น าผลงานไปใช้
ประโยชน ์

ระบุผลงานหลักของโครงการในเชิงปริมาณและ/หรือคณุภาพท่ีวัดได ้ระบุผูไ้ด้ประโยชน์
หรือผู้น าผลงานไปใช้ หากผลงานเป็นไปตามที่คาดหมาย 

รายละเอียดโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- การทบทวนวรรณกรรม 
- การศึกษาเบื้องต้นของคณะวิจยั 

1. อธิบายที่มาของโครงการ และเหตุผลที่เสนอโครงการวิจยัฯ พร้อมระบุปญัหาที่
โครงการวิจัยฯ ต้องการตอบหรือแก้ไขหรือมสี่วนช่วยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งอธิบายว่า          
โจทย์วิจัยหรือที่มาของปัญหาวิจัยนี้เป็นความต้องการของใคร และโครงการนี้ว่าเป็น
ทางออกหรือตอบโจทย์วิจัยได้อย่างไร รวมทั้งเปรยีบเทียบแนวทางการตอบโจทย์วจิัย
นี้กับวิธีการแกป้ัญหาโจทย์วิจัยแบบอ่ืน ๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และใครเป็น 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
ผู้ไดป้ระโยชน์ (Need/Solution/Differentiate/Benefit) 

2. น าเสนอผลงานและความรู้ ท่ีมมีาก่อน ท้ังของนักวิจัยอื่นๆ และของคณะผู้วิจยัชุดนี้ 
เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยฯ ซึ่งจ าเป็นต้องอา้งแหล่งข้อมูลให้ชัดเจน และ
ทันสมัย พร้อมท้ังเสนอรายการเอกสารอ้างอิงตอนท้ายของข้อเสนอโครงการวิจัยฯ 

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา 
และ/หรือ สิทธิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

การส ารวจสิทธิบัตร (Patent search) ส าหรบัโครงการวิจัยที่คาดว่าจะไดผ้ลงานวิจัยเป็น
สิทธิบัตร หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลการวเิคราะห์ข้อมูลสทิธิบัตร 
 

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีที่น าเสนอ 
 

ระบุเทคโนโลยีท่ีจะได้รับการพัฒนาจากโครงการวิจัยฯ พร้อมทั้งช้ีแจงว่าเทคโนโลยีหรือ
วิธีการที่เลือกใช้มีข้อดี หรือข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีหรือวิธีการทีม่ีอยู่ในปัจจุบันและ
แบบอ่ืนๆ อย่างไร 

การวิเคราะห์ SWOT และการ
ประเมินความเสี่ยง 

จากข้อมูลทั้งเชิงวิชาการ และเชิงธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ขอให้คณะวิจัยวเิคราะห์จดุ
แข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคาม ของโครงการ และผลงานวิจยัจากโครงการนี้ โดยตั้งอยู่
บนสมมตุิฐานตามข้อเท็จจริงของข้อมูลต่างๆ 
วิเคราะห์ S  Strengths   หมายถงึ ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจดุแข็งของโครงการ 
วิเคราะห์ W  Weaknesses  หมายถึง ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจดุอ่อนของโครงการ 
วิเคราะห์ O  Opportunities  หมายถึง ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นโอกาสของโครงการ 
วิเคราะห์ T  Threaths  หมายถึง ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นภัยคุกคามของโครงการ 
การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) คือ การวิเคราะห์หาเหตุการณ์หรือปัจจยัที่
อาจน ามาซึ่งอุปสรรคของการบรรลุเป้าหมายของโครงการ พร้อมทั้งบอกแนวทางแก้ไข 

Technology Readiness Leavel 
(TRL) 
 

TRL คือ การบ่งช้ีระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยตีามบริบทการใช้งาน 
ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ องค์ประกอบส าคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการท างานท้ังระบบก่อนท่ีจะ
มีการบูรณาการเทคโนโลยเีป็นระบบ โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
TRL 1:  หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles 

observed and reported)  
TRL 2: มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกต์ใช้ (Technology 

concept and/or application formulated) 
TRL 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ/หรือ มีการพสิจูน์ความเป็นไปได้            

ของแนวคิด (Analytical and experimental critical function and/or 
characteristic proof-of concept) 

TRL 4: การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง 
(breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and/or 
breadboard validation in laboratory environment)  

TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง 
(breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Component and/or 
breadboard validation in relevant environment) 
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TRL 6: การทดสอบแบบจ าลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาคพื้นดินหรืออวกาศ (System/subsystem model           
or prototype demonstration in a relevant environment (ground or 
space)) 

TRL 7: การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ (System prototype 
demonstration in a space environment) 

TRL 8: ระบบจริงเสรจ็สมบรูณ์และมีคุณสมบตัิผ่านการทดสอบและสาธิตบนภาคพื้นดิน
หรือในอวกาศ (Actual system completed and “flight qualified” 
through test and demonstration (ground or space))  

TRL 9: ระบบจริงได้รับการพิสจูนท์างการบิน โดยภารกิจส าเร็จ (Actual system  
“flight proven” through successful mission operations) 

TRL ปัจจุบัน หมายถึง ระดับ TRL ของโครงการ ณ วันที่เร่ิมต้นโครงการ 
TRL ที่คาดหวัง หมายถึง ระดับ TRL ของโครงการ เมื่อโครงการสิ้นสุด 

อุปกรณ์ที่มีอยู่และสถานที่ท าวิจยั - เขียนอธิบายว่ากิจกรรมวิจัยหรือแผนงานในแต่ละส่วนด าเนินการวิจยัที่ใด และระบุ
อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการท าวิจยั 

- ระบุพ้ืนท่ีท าวิจัยในระดับจังหวัด สามารถระบไุดม้ากกว่า 1 จังหวัด 
ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น แสดงความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)  โดยอธิบายสิ่งที่สถาบันอ่ืนให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินโครงการ เช่น ร่วมสนับสนนุด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์ สถานท่ีหรอืบุคลากร เป็นต้น 
ผลกระทบด้านต่างๆ   
 

แสดงให้ทราบว่าโครงการวิจยันี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งไร  เช่น ก่อนท่ีจะมีโครงการวิจัยฯ มีผลผลิตต่ า ต้นทุนสูง เกิดความ
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องน าเข้า  หากโครงการวิจัยฯ นี้ส าเร็จจะมีส่วน
การแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสไดม้ากน้อยเพียงใด รวมถึงการมสี่วนในการเพิ่มศักยภาพ 
ในการผลติ/การแข่งขันของสินค้า และการให้บริการภายในประเทศได้อย่างไร และด้วย
มูลค่าเท่าใด หรือเป็นการแสดงว่าผลของโครงการวิจัยฯ มีส่วนท าใหว้ิถีชีวิต โครงสร้าง
ทางสังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด หรือแสดงให้
เห็นว่าจะมสี่วนในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

วิธีการและแผนการด าเนินงานวจิัย ส่วนน้ีเป็นหัวใจของข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ต้องเขียนให้ชัดเจนและละเอียดมากท่ีสดุ  
พร้อมอา้งถึงเอกสารที่จ าเป็น โดยให้ระบุที่มาของวัสดุ (Material) ที่น ามาใช้ในการวิจัย
และวิธีการวิจยั เนื่องจากผู้ประเมนิโครงการวิจัยฯ อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้น ๆ 
แต่ต่างสาขา และมีความประสงคจ์ะเข้าใจรายละเอียดแผนงานเพียงพอก่อนให้ความเห็น
ต่อโครงการ 

ตารางแผนงานวิจัย จัดท าตารางสรุปแสดงกิจกรรมต่างๆ  ที่เสนอว่าจะด าเนินการพร้อมระบุเวลาที่ต้องใช้ของ
แต่ละกิจกรรม นับตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นสดุโครงการ 

ผลงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ระบุผลงานท่ีจะได้จากการท าวจิัยให้ชัดเจน    
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งบประมาณในการด าเนินการวิจัย งบประมาณในการด าเนินการวิจยัจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแผนการด าเนินงาน และ

เขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกปีตามระยะเวลาโครงการที่เสนอ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการวิจัย 

งบประมาณในการด าเนินการวิจยัจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแผนการด าเนินงาน และ
เขียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาโครงการที่เสนอ 

รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

กรณีที่มีการขอครุภณัฑ์ ขอให้แสดงเหตผุลความจ าเป็นในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ สถานภาพ
ของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ และการใช้ประโยชน์ของครุภณัฑ์นี้เมื่อโครงการสิ้นสุด โดย 
- ระบุรายละเอยีดของครุภณัฑ์ เช่น ช่ือ ข้อก าหนด คุณสมบัติ และ ราคา 
ลักษณะการใช้และความจ าเป็นตอ่โครงการวิจัยที่ขอการสนับสนุน 
-ประโยชน์ของครุภณัฑ์นี้ท่ีจะมีต่อไปหลังจากโครงการวจิัยเสร็จสิ้นลง 

เอกสารอ้างอิง ให้ใส่เอกสารอ้างอิงตามวิธีการสากล 
ประวัติคณะผู้วิจัย ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจยัฯ  ผูร้่วมโครงการวจิัยฯ และผูร้่วมวิจัยทกุท่าน โดยให้ระบุ

ประวัติการศึกษา ประวตัิการท างาน ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ หรือรางวัลทางวิชาการที่ไดร้ับ  

เอกสารยืนยันความร่วมมือกับ
หน่วยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรม   

หนังสือหรือเอกสารแสดงความร่วมมือจากภาคอตุสาหกรรม เช่น ระบุความสนใจการใช้
ผลงานท่ีจะได้จากโครงการวิจัยฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณบางสว่น หรือให้ใช้วัสดุ 
สถานท่ี อุปกรณ์ หรือบุคลากรบางส่วนของหน่วยงาน บริษัท หรืออุตสาหกรรมในการ
ร่วมด าเนินงานวิจัย 

 
 
ติดต่อสอบถาม : 
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานและพลังงานทดแทน เรื่อง เทคโนโลยรีะบบกักเก็บพลังงาน  
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายบรหิารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์   0 2117 6454 (ธรรมนัญญา)/ 0 2117 6459 (กิติ์สริิรัตน์)/ 0 2117 6464 (จันทนา) 
โทรสาร    0 2117 6498 
E-mail : energystorage-eppo@nstda.or.th 
www.facebook.com/ThailandEnergyStorage 
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