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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  โครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม่         

            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท่ี..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 
1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)  

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 
กลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 3) 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุ
ความสอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 4) 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 
วิจัยอ่ืน 

 มาตรฐานการวิจัย 

 

 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
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ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย สัดส่วนที่ท า

 การวิจัย (%) และเวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ 
Matching fund) 

  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่

ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละ
ปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
- ต าแหน่งบริหาร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า

ได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบรุายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใหม้ากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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 7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อโครงการวิจัย :  ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

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

กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั ้งหมด  และ
ปีงบประมาณทีเ่สนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ผนวก 2) ซึ่งประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 
1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากท่ีสุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

3. ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) โดยระบุความ
สอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 เรื่อง 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (โดยระบุว่าโครงการวิจัยมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่) 

  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 
วิจัยอ่ืน [โดยระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุนอ่ืน
หรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)] 

                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 



 

 

36 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

 มาตรฐานการวิจัย [โดยระบุว่าโครงการวิจัยนี้มีการใช้สัตว์ทดลอง มีการวิจัยในคน มีการวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ก่อโรค เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม และมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี (ถ้ามี)] 

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

กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานร่วมลงทุน ร่วม
วิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (โดยระบุรายละเอียด กรณีท่ีมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัย ร่วมวิจัย หน่วยงานรับจ้างวิจัย หรือกองทุนร่วม) และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วน
ของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท าการ
วิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ท างานวิจัย (%) และจ านวนชั่วโมงท่ีท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์
ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย 

  2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 5) 
  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือก
หรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  

5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดย

เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่

ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่

น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

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

10. ระบเุอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ดังต่อไปนี้ 
11.1 ด้านวิชาการ 
11.2 ด้านนโยบาย 
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11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม 
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 

และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12. แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่ม 
เป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณ
ในส่วนนี้ด้วย 

13. อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

14. ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
การวิจัย ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่ เสนอขอเป็นปีที่ เท่าใดของ
โครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) 
โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ใน
กรณีที่ เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ือท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้ง
แผนการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย 

15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า 
หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพ่ือการวิจัยนี้ 

16. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจ าแนกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6) 
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9) 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบงุบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา 

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

1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
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 2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง 
ตัวอย่างเช่น กรณวีิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก

มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
อาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

   1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง  

     - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จ
เบื้องต้น (P) 

   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  

     - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้
เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซ่ึง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วง
เพ่ือการส่งออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก 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 ก็
ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน 

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อก ากับอย่าง
ชัดเจน 

18.2 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด 
19. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการ

พระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนที่
จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น 

20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 
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ส่วน  ค  : ประวัติคณะผู้วิจัย 
   1. ระบุชื่อ (พร้อมค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
   2. ระบุเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
   3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน  
   4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   5. ระบุประวัติการศึกษา 

  6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
  7. ระบุประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ระบุชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ในฐานะผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย 
7.4 ระบุชื่องานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 

สถานภาพในการท าการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

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

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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 7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

  


