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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าช้ีแจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

---------------------------------------- 
 

ชื่อโครงการวิจัย :  ระบุช่ือโครงการวิจัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจยั ใหร้ะบุช่ือแผนงานวิจัยทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วน  ก  : ลักษณะโครงการวิจัย 
- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 

กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบจุ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทัง้หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปทีี่เท่าใด พร้อมทัง้ระบรุหสัโครงการวิจัยด้วย 

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ** 
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติรายประเด็น* 
IV ระบุความสอดคลอ้งของโครงการวิจยักบัยทุธศาสตรป์ระเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากทีสุ่ดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 

ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) โดยระบุความ
สอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง 

หมายเหตุ  : หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III, IV และ V ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง   

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย (research project) 
  1. ระบุช่ือผูร้ับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/

กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทัง้สถานที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุช่ือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ร่วมด าเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แตล่ะหน่วยงานมีส่วนร่วม
ดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรกึษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท าการวิจัย พรอ้มทั้งระบุสัดส่วนที่ท างานวิจัย 
(%) และจ านวนช่ัวโมงที่ท าการวิจัยใน 1 สปัดาห์ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย 

  2. ระบปุระเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

                                                        
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th  
 รอรายละเอียดจาก วช. 
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2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

3. ระบสุาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 4) 
  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อช่ือเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีช่ือเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  

5. แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญทีจ่ าเป็นต้องท าการวิจัยเรือ่งนี้  
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ  

โดยเช่ือมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เช่ือมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่

ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่

น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

  9. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือ
ด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

10. ระบเุอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ดังต่อไปนี้ 
11.1 ด้านวิชาการ 
11.2 ด้านนโยบาย 
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย ์ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 42 กลุ่มอุตสาหกรรม 

(ผนวก 4) โดยระบุเพียง 1 กลุ่ม 
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 
11.5 อื่น ๆ (ระบ)ุ 

และระบุช่ือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีจ่ะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรอืผลการวิจยัสู่กลุม่เป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาข้ันต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนน้ีด้วย 

13 อธิบายข้ันตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง 
การสุม่ตัวอย่าง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทัง้ระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมลูให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

14 ระบรุะยะเวลาทีท่ าการวิจัย ตัง้แต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีทีเ่ริม่ต้น 
ถึงเดือน ปทีี่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีทีเ่สนอขอเปน็ปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยน้ี 
รวมทั้งระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็น
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โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย 

15 ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า 
หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยน้ี 

16 ระบงุบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ  โดยจ าแนกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5) 
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มรีะยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ

รายละเอยีดงบประมาณการวิจัยทีจ่ะเสนอขอในปีตอ่ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 8) 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยตอ่เนื่องทีไ่ด้รบัอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ใหร้ะบงุบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีทีผ่่านมา 

17 แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและน าไปสูก่ารประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดย
ระบุประเภทของผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลกัษณะ ดังนี ้

1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรปูแบบ หรือวิธีการทีจ่ะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลกัษณะ ดังนี ้
 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะตอ่มา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหนึง่กบัผลส าเรจ็เบือ้งต้น 
 2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสูผ่ลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจยั 

3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมลีักษณะ ดังนี ้
  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึง่กลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
 3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ทีม่ีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบ

สูง ย่อมมีน้ าหนักการพจิารณาโครงการวิจัยสงู 
ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก

มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
อาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี ้

   1. การวิจยัระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง  
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     - ให้ระบผุลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จ
เบ้ืองต้น (P) 

   2. กรณีมกีารวิจัยและพฒันาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหนง่
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง  

     - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ท่ี
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลส าเร็จก่ึงกลาง (I) 

 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือท าให้เกิดมลูค่าเพิ่มของมะม่วง
เพื่อการสง่ออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งท่ีแสดงมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

2. แต่ละผลส าเร็จที่ได้อาจด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี 
ก็ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน 

18 โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ข้ึนไป 
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรบัรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจดัสรรงบประมาณใน

ปงีบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือก ากับอย่าง
ชัดเจน 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19 ค าช้ีแจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการ

พระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น
ที่จะเป็นประโยชน์และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

20 ลงช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี 

ส่วน  ค  : ประวัติคณะผู้วิจัย 
   1. ระบุช่ือ (พร้อมค าน าหน้าช่ือ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกลุ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
   2. ระบเุลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
   3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปจัจบุัน  
   4. ระบหุน่วยงานทีส่งักดั และสถานทีอ่ยู่ที่ตดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
   5. ระบปุระวัติการศึกษา 

  6. ระบสุาขาวิชาการที่มีความช านาญพเิศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
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  7. ระบปุระสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบสุถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะทีเ่ป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 
7.3 ระบุช่ืองานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ระบุช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 

สถานภาพในการท าการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

การวิจัยว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ท าการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้แบบโครงการวิจัย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดท า

เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval 
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จ านวน 2 ชุด 

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 14) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) 
จ านวน 2 ชุด 

 7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัตติามแนวทาง 
การด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสารเคมี (ผนวก 16) 
และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

  


