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การจัดท าข้อเสนอการวจิัย 
เพือ่เสนอขอรับงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
 

โดย 

 

 เวชยนัต์  เฮงสุวนิช 
กองมาตรฐานการวจิัย  ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

 

การก าหนดโจทย์หรือประเดน็การวจิัย 

  การเขียนข้อเสนอการวจิัย 
 [ แผนงานวจิัย (ชุดโครงการวจิยั) และโครงการวจิัย ]  

แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวจิัย 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ                                 
ที่เสนอของบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

 ส านักงบประมาณ 

เพือ่ทราบ  

แจ้ง (ก.ค.57) 

    แจ้งผล (ม.ีค.58) 

แจ้งผลเพือ่จัดสรร 
งบประมาณ (ก.พ.58) 

จัดท าแบบแผนความต้องการภาพรวม
งานวจิัย (แบบ ว - 6) และ   

รายละเอยีดของข้อเสนอการวจิัย  
(แบบ บช - 3) 

  

นรม./
ค.ร.ม. 

คณะกรรมการ/คณะท างานประเมนิผลข้อเสนอการวจิัย         
     - ความเป็นไปได้ทางวชิาการ 
     - งบประมาณ 
     - จัดเรียงล าดบัความส าคญั 

 
                                       นท - 1 ช   นท - 1 ด 

 แจ้ง (ส.ค.-15 ต.ค.57)  

      

   หน่วยงาน 

     ภาครัฐ 
แจ้ง 

นักวจิยัจดัท า
ข้อเสนอการวจิยั
ตามแบบฟอร์ม 

 แบบ ว-1ช 

 แบบ ว-1ด 

หน่วยงานแต่งตั้ง
คณะผู้ประเมินผล 

1 

2 

3 
4 

5 

การก าหนดโจทย์หรือประเดน็การวิจัย 



3 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจัิยของชาต ิ
(พ.ศ.2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม          
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่11 

  (พ.ศ.2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร์การวจัิยและภารกจิหลกัของหน่วยงาน 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม           
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่11 

  (พ.ศ. 2555 – 2559) 
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยัง่ยนื 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ 
    พลงังาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพและ 
    ยัง่ยนื 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความ 
    มั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม 

6. ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ
(พ.ศ.2555-2559) 
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ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่1   

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางสังคม 
 

      เป้าประสงค์การวจิยั   :   สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพืน้ฐาน 
                                              เพือ่ความมั่นคงของประเทศ  โดยการสร้าง  
                                              ความเข้มแขง็ของสังคม  การพฒันาและ  
                                              ยกระดบัคุณภาพชีวติและความผาสุกของ  
                                              ประชาชน  
      กลยุทธ์การวจิยั           :   10 กลยทุธ์  67 แผนงานวจิยั 

  

 กลยุทธ์การวจัิยที ่2  ส่งเสริม  อนุรักษ์และพฒันาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม    
                                  จริยธรรม  ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ที่หลากหลาย 
                                  ( มี  4 แผนงานวจิัย ) 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่3  ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรคอุบัติใหม่  การรักษาพยาบาล  
                                  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึง่พาตนเองด้าน 
                                  สุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 
                                  ( มี  12 แผนงานวิจัย ) 

 

 
กลยุทธ์การวจัิยที ่1   ปฏรูิปการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  ทั้งในและ 
                                  นอกระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
                                  ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติทีส่อดคล้องกบัวถีิชีวติ                            
                                  ในแต่ละท้องถิ่นด้วยการพฒันาคน เด็กและเยาวชน 
                                  ( มี  6 แผนงานวจิัย ) 
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 กลยุทธ์การวจัิยที ่4  พฒันาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
                                  การแพทย์พืน้บ้าน  การแพทย์ทางเลอืก  และสมุนไพร 
                                  ( มี  2 แผนงานวจิัย ) 

 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5  พฒันาศักยภาพทางการกฬีา 
                                  ( มี  3 แผนงานวจิัย ) 
 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่6  พฒันาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ 
                                  และภาคเอกชน  และการบริหารรัฐกจิบนพืน้ฐานของ 
                                  หลกัธรรมาภิบาล 
                                  ( มี  7 แผนงานวจิัย ) 

 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่7  จัดการปัญหายาเสพติด  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
                                  และปัญหาผู้มีอทิธิพล 
                                  ( มี  3 แผนงานวจิัย ) 

  กลยุทธ์การวจัิยที ่8  ส่งเสริมความเข้มแขง็และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัของท้องถ่ิน 
                                  และสังคม 
                                  ( มี  15 แผนงานวิจัย ) 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่9  เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และบูรณาการการแก้ไข 
                                  ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ  เพือ่การพฒันาที ่ 
                                  ยัง่ยนื 
                                  ( มี  12 แผนงานวิจัย ) 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่10  วจัิยเพือ่การปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและ 
                                   มีธรรมาภิบาล 
                                   ( ม ี 3  แผนงานวิจัย ) 
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ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่2   
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

     เป้าประสงค์การวจิัย  :  สร้างเสริมองค์ความรู้เพือ่เป็นพืน้ฐาน                
                                              สู่การสร้างศักยภาพและความสามารถ 
                                              เพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทียมและ  
                                              เป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์  สมดุลและยัง่ยนื  
                                              โดยค านึงถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
 

      กลยุทธ์การวจิัย          :  มี  8  กลยุทธ์  81 แผนงานวจิยั 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่1  สร้างมูลค่าผลผลติทางการเกษตรและการพฒันาศักยภาพ 
                                  ในการแข่งขันและการพึง่พาตนเองของสินค้าเกษตร  
                                  ( มี  18 แผนงานวิจัย ) 

 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2  พฒันาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกดิ 
                                  ประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ  เพือ่เป็นพืน้ฐานในการ 
                                  พฒันาเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยนื   
                                  ( มี  7 แผนงานวจิัย ) 

 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3  พฒันาประสิทธิภาพการผลติทางอุตสาหกรรมให้เอือ้ต่อการ 
                                  ด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื   
                                  ( มี  8 แผนงานวจิัย ) 
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 กลยุทธ์การวจัิยที ่4  พฒันาศักยภาพระดบัคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการ 
                                  และการท่องเที่ยว  
                                  ( มี  13 แผนงานวิจัย ) 

 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่5  พฒันาอุตสาหกรรมผลติพลงังานชีวภาพและพลงังานทางเลอืก 
                                  อืน่  
                                  ( มี  7 แผนงานวจิัย ) 

 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่6  ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้าน 
                                  โลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  
                                  ( มี  9 แผนงานวจิัย ) 

 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่7  เพิม่สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
                                  ประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                 
                                  ( มี  7 แผนงานวจิัย ) 

 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่8  พฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ                                 
                                  ( มี  12 แผนงานวิจัย ) 
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  ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่3    
  การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์การวจิยั   :  พฒันาองค์ความรู้และฐานข้อมูล  เพือ่การบริหาร   
                                      จดัการและการพฒันาทุนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
                                      และส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็น 
                                      ระบบ โดยท้องถิน่และชุมชนมีส่วนร่วม 
 
กลยุทธ์การวจิยั           :  4  กลยุทธ์  31 แผนงานวจิยั 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่1  บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                  และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
                                  ( มี  12 แผนงานวิจัย ) 
 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่2  สร้างองค์ความรู้เกีย่วกบัทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณ ี                                
                                  ( มี  6 แผนงานวจิัย ) 
 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่3  พฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการและ 
                                  สร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน า้ของประเทศ 
                                  ( มี  4 แผนงานวจิัย ) 
  กลยุทธ์การวจัิยที ่4  สร้างองค์ความรู้เกีย่วกบัภัยพบัิติจากธรรมชาติและ 
                                  อุตสาหกรรม 
                                  ( มี  9 แผนงานวจิัย ) 
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ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่4  
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันานวตักรรม 

และบุคลากรทางการวจิัย 

เป้าประสงค์การวจิยั  :  พฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
                                      และการพึง่พาตนเอง  โดยใช้ฐานความรู้ด้าน 
                                      วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และวทิยาการต่าง ๆ 
                                      อย่างสมดุลและเหมาะสม 
 
กลยุทธ์การวจิยั          :   2  กลยุทธ์  12 แผนงานวจิยั 

  
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1  พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่เชิงพาณชิย์  
                                  รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  
                                  และการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ในวทิยาการต่างๆ 
                                  ( มี  9 แผนงานวจิัย ) 
 

 กลยุทธ์การวจัิยที ่2  สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการ 
                                  วจิัยในวทิยาการต่างๆ 
                                  ( มี  3 แผนงานวจิัย ) 
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ยทุธศาสตร์การวจิยัที ่5  
การปฏิรูประบบวจิัยของประเทศ เพือ่การบริหารจัดการ

ความรู้  ผลงานวจิัย  นวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์ ทรัพยากร และ      
ภูมปัิญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ  
สาธารณะ ด้วยยุทธวธีิทีเ่หมาะสมทีเ่ข้าถึงประชาชนและ         

ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

เป้าประสงค์การวจิยั   :  พฒันาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวจิยัของ 
                                      ประเทศ เพือ่บริหารจดัการความรู้ของประเทศ 
                                      อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ   
 
กลยุทธ์การวจิยั          :   2 กลยุทธ์  19 แผนงานวจิยั 
    

 
 
 กลยุทธ์การวจัิยที ่1  วจัิยเพือ่การปฏิรูประบบวจัิยของประเทศ 
                                  ( มี  16 แผนงานวิจัย ) 

 

 
 กลยุทธ์การวจิัยที่ 2  วเิคราะห์และประเมินผลเพือ่การพฒันาศักยภาพและ 
                                  ความสามารถด้านการวจิัยของประเทศทีม่ีประสิทธิภาพ                                 
                                  ( มี  3 แผนงานวจิัย ) 
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 ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาตริายประเดน็ 

   1) การประยุกต์เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง 
   2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
   3) การปฏรูิปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
   4) การบริหารจดัการน า้               
   5) การบริหารจดัการพลงังานทดแทนเพือ่ความยัง่ยนื 
   6) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   7) ส่ิงแวดล้อม 
   8) เทคโนโลย ี
   9) การท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาตริายประเดน็ (ต่อ) 

  10) สังคมผู้สูงอายุ  
  11) โลจสิตกิส์ และโซ่อปุทาน 
  12) การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(AEC) 
  13) พืน้ทีสู่ง 
  14) ข้าว 
  15) มันส าปะหลงั 
  16) ยางพารา 
  17) เกษตรเพือ่ความยัง่ยนื 
  18) สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาตริายประเดน็ (ต่อ) 

  
  19) พชืสวน (ไม้ผล  พชืผกั  ไม้ดอกไม้ประดบั) 
  20) ปาล์มน า้มัน 
  21) อ้อยและน า้ตาลทราย 
  22) การพฒันาสมุนไพรของประเทศไทย 
  23) อาหารและความมัน่คงด้านอาหาร 
   

 
นโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์(การวจิัย)ของหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอการวจิัย 

แผนงานวจิยั 
(ชุดโครงการวจิยั) โครงการวจิยัเดีย่ว 

แบบ ว - 1 ช 

แบบ ว - 1 ด 

แบบ ว - 1 ด 

การจัดท าและพฒันาชุดโครงการวจิัย 



16 

p3 

p4 

p1 
  วตัถุประสงค์หลกั 
        เป้าหมาย 

    p2 

องค์ประกอบแผนงานวจิัย 

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ 1 (แบบ ว -1ด) 

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ 2 (แบบ ว -1ด)  

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ 3 (แบบ ว -1ด) 

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ 4 (แบบ ว -1ด) 

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่ n (แบบ ว -1ด) 
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แบบเสนอแผนงานวจิัย (แบบ ว- 1ช) 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ                  แบบ ว-1ช                   
                                                                                           (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557)                      

 

                      แบบเสนอแผนงานวจิัย (Research Program ) 

ประกอบการของบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามมติคณะรัฐมนตรี                                                                              
  

ช่ือแผนงานวจิัย (       ) ................................................................................................. 
(          )...............................................................................................................                                            
ช่ือโครงการวจิัยภายใต้แผนงานวจิัย(       )...........................................................  
(          )...............................................................................................................                                              
 
  

           แผนงานวจิัยใหม่ 

           แผนงานวจิัยต่อเน่ืองระยะเวลา.....ปี ปีนีเ้ป็นปีที่....รหัสแผนงานวจิัย.............. 
 

ส่วน ก : ลกัษณะแผนงานวจิัย 
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I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวจิยักบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
    ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555- 
    2559) ( รุณ ระบุคว มส ดคล ้ เพี   1   ุธศ สตร์  ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   
     ่ีสุด โด โปรดดูร  ละเ ี ดในผนว ) 
    ยุทธศาสตร์......................................................................................... 
     - ระบุคว มส  ค ญ  บเร่ื   ่ีส ดคล ้ ม   ่ีสุดใน  ุธศ สตร์น ้น ๆ (โปรดดู 
       ร  ละเ ี ดในผนว ) ................................................................................. 
  

II  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวจิยักบันโยบายและยุทธศาสตร์การ 
      วจิยัของชาต(ิพ.ศ. 2555-2559) ( รุณ ระบุคว มส ดคล ้ เพี   1  
         ุธศ สตร์ 1  ล  ุธ์ และ 1 แผน  นวิจ   ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   ่ีสุด โปรดดู 
       ร  ละเ ี ดในผนว  ) 
       - ยุทธศาสตร์การวจัิยที.่.................................................................................... 
       - กลยุทธ์การวจัิยที.่........................................................................................... 
    - แผนงานวิจัยที.่............................................................................................... 
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III  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวจิยักบัยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ   
       รายประเดน็ (โปรดดูร  ละเ ี ดในผนว )  
        ยุทธศาสตร์....................................................................................................... 

 IV  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวจิยักบันโยบายรัฐบาล ( รุณ ระบุ   
         คว มส ดคล ้ เพี   1 ห วข ้ ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   ่ีสุด โปรดดูร  ละเ ี ด 
         ในผนว ) 
           นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก : เร่ื  ....................................... 
         นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาล : นโ บ  ............. 
          ........................................................................................................................ 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวจิัย 

  1. ผู้รับผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลกั และ  
      หน่วยงานสนับสนุน  (ระดบักลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวง   
      สถานที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์   โทรสาร  และ e-mail )  

  2. ประเภทการวจิยั 
       2.1 การวจิยัพืน้ฐาน 
       2.2 การวจิยัประยุกต์ 
       2.3 การพฒันาทดลอง 

  3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่ าการวจิยั 
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      สาขาวชิาการของสภาวจิัยแห่งชาต ิ
 

  1.  สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ 
 

 2.  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 

  3.  สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 

  4.  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา 
 

  5.  สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั 
 

  6.  สาขาปรัชญา 
 

 7.  สาขานิติศาสตร์ 
 

  8.  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  9.  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 

 10.  สาขาสังคมวทิยา 
 

 11.  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 

 12.  สาขาการศึกษา 
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   4. ค าส าคญั (Keywords) ของแผนงานวจิยั 

   5. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวจิยั  

   6. วตัถุประสงค์หลกัของแผนงานวจิยั 

    7.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวจิยั 

   8. เป้าหมายของผลผลติ (output ) และตวัช้ีวดั 

   9. เป้าหมายของผลลพัธ์ (outcome) และตวัช้ีวดั 

 10. ทฤษฎ ี สมมติฐาน (ถ้ามี) หรือกรอบแนวความคดิ  (Conceptual     
       Framework)  ของแผนงานวจิยั  และวธีิการเช่ือมโยงของแผนงาน   
       วจิยัย่อย  โครงการวจิยัและหรือโครงการวจิยัย่อยภายใต้แผนงานวจิยั 

  11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  เช่น  การเผยแพร่ในวารสาร   
        จดสิทธิบัตร ฯลฯ  หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากผลการวจิยั 
  และควรระบุให้ชัดเจนว่ามีประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึงหรือหลาย 
        ด้าน ดงันี ้
           1) ด้านวชิาการ 
    2) ด้านนโยบาย 
  3) ด้านเศรษฐกจิ / พาณิชย์ 
  4) ด้านสังคม / ชุมชน 
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  12. แผนการบริหารแผนงานวจิยัและแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้ง 
        ขั้นตอนการด าเนินงานตลอดแผนงานวจิยั  และโปรดระบุ 
        การบริหารความเส่ียง  (ถ้ามี) ด้วย 

  13. แผนการสร้างนักวจิยัรุ่นใหม่จากการท าการวจิยัตามแผนงานวจิยั 

  14. กลยุทธ์ของแผนงานวจิยั 

  15. ระยะเวลา  และสถานทีท่ าการวจิัย 

  16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวจิยั 

 17.  ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจิัยตามแผนการบริหารงาน    
        และแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวจิัย 
         P – preliminary results = ผลส าเร็จเบือ้งต้น  
                มีลกัษณะเป็นองค์ความรู้  รูปแบบ  วธีิการทีจ่ะน าไปสู่การวิจัย ต่อไป 
          I – intermediate results = ผลส าเร็จกึง่กลาง             
                  มีลกัษณะเป็นผลส าเร็จทีต่่อยอดหรือมคีวามเช่ือมโยงมาจาก  
                  ผลส าเร็จเบือ้งต้น หรือจะก้าวไปสู่ความส าเร็จระยะสุดท้ายของการวจัิย 
         G – goal results = ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์  
                  มีลกัษณะเป็นผลส าเร็จทีต่่อยอดมาจากผลส าเร็จกึง่กลางและก่อให้เกดิ 
                  ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์สูง 
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18. แผนงานวจิยัต่อเน่ืองปีที ่2 ขึน้ไป ต้องมี 
     18.1 ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวจิยัว่าแผนงานวจิยั 
              ได้รับการจดัสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวจิยันีอ้ยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ 
             จากแหล่งเงนิทุนอืน่ หรือเป็นการวจิยัต่อยอดจากแผนงานวจิยั 
             อืน่ (ถ้ามี) 
     18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวจิยัและโครงการวจิยั 

 19. ค าช้ีแจงอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 20. ลงลายมือช่ือ ผู้อ านวยการแผนงานวจิยั พร้อมวนั เดอืน ปี 

ส่วน ค : ประวตัผู้ิรับผดิชอบแผนงานวจิัย 
       1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
           ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
       2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
       3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
           เงินเดอืน (บาท) 
           เวลาท าการวจิยั (ช.ม./สัปดาห์) 
       4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลข     
           โทรศัพท์  โทรสาร  และ e-mail 
       5. ประวตัิการศึกษา 
       6. สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา)   
          ระบุสาขาวชิาการ 
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      7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและ  
          ภายนอกประเทศ  โดยระบุสถานภาพในการท าการวจิยัว่าเป็น  
          ผู้อ านวยการแผนงานวจิยั  หัวหน้าโครงการวจิยั หรือผู้ร่วมวจิยั      
          ในแต่ละข้อเสนอการวจิยั 
             7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวจิยั : ช่ือแผนงานวจิยั 
             7.2 หัวหน้าโครงการวจิยั : ช่ือโครงการวจิยั 
             7.3 งานวจิยัทีท่ าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ์ การเผยแพร่   
                   และแหล่งทุน 
             7.4 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ช่ือข้อเสนอการวจิยั แหล่งทุน และ 
                   สถานภาพในการท าวจิยัว่า ได้ท าการวจิยัลุล่วงแล้วประมาณ   
                   ร้อยละเท่าใด 

แบบเสนอโครงการวจิัย (แบบ ว - 1ด) 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ               แบบ ว-1ด                   
                                                                                     (ฉบับปรับปรุงป  พ.ศ . 2557)                      

 

                         แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

  ประกอบการของบประมาณ  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตร ี                                                                             
  

ชื่อโครงการวิจัย (       ) .............................................................................................. 
                          (          )...................................................................................                                         
ชื่อแผนงานวิจัย(       ) ( รณีเป นโคร   รวิจ     ใต้แผน  นวิจ  )....................................   
                          (          )...................................................................................                                            
 
  

           โครงการวิจัยใหม่ 
           โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา.....ป  ป นี้เป นป ที่...รหัสโครงการวิจัย............. 
 

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจิยักบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
    ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-  
    2559) ( รุณ ระบุคว มส ดคล ้ เพี   1   ุธศ สตร์  ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   
     ่ีสุด โด โปรดดูร  ละเ ี ดในผนว ) 
    ยุทธศาสตร์........................................................................................... 
   - ระบุคว มส  ค ญ  บเร่ื   ่ีส ดคล ้ ม   ่ีสุดใน  ุธศ สตร์น ้นๆ(โปรดดู  
        ร  ละเ ี ดในผนว ) ...................................................................................... 
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II  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจิยักบันโยบายและยุทธศาสตร์การ  
     วจิยัของชาต(ิพ.ศ.2555-2559)  ( รุณ ระบุคว มส ดคล ้ เพี   1   
        ุธศ สตร์ 1  ล  ุธ์ และ 1 แผน  นวิจ   ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   ่ีสุด  
     โปรดดูร  ละเ ี ดในผนว ) 
    - ยุทธศาสตร์การวจัิยที.่....................................................................................... 
    - กลยุทธ์การวจัิยที.่.............................................................................................. 
    - แผนงานวิจัยที.่.................................................................................................... 

III   ระบุความสอดคล้องของโครงการวจิยักบัยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ    
        รายประเดน็ (โปรดดูร  ละเ ี ดในผนว )   
         ยุทธศาสตร์........................................................................................................ 

 IV  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจิยักบันโยบายรัฐบาล ( รุณ ระบ ุ
          คว มส ดคล ้ เพี   1 ห วข ้ ่ีมีคว มส ดคล ้ ม   ่ีสุด โด โปรดดู 
          ร  ละเ ี ดในผนว ) 
            นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก : เร่ื  ........................................            
          นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี : นโ บ  .................................. 
           ......................................................................................................................... 
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวจิัย 

 1.  ผู้รับผดิชอบ [ คณะผู้วจิยั บทบาทของนักวจิยัแต่ละคนในการท าวจิยั    
      และสัดส่วนที่ท าการวจิยั(%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน  
      หลกั และหน่วยงานสนับสนุน  (ระดบักลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวง   
      สถานที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์   โทรสาร  และ e-mail ) 

 2.  ประเภทการวจิยั 
      2.1 การวจิยัพืน้ฐาน 
      2.2 การวจิยัประยุกต์ 
      2.3 การพฒันาทดลอง  

 3.  สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่ าการวจิยั 

  
 

      สาขาวชิาการของสภาวจิัยแห่งชาติ 
 

  1.  สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ 
 

 2.  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 

  3.  สาขาวทิยาศาสตร์เคมแีละเภสัช 
 

  4.  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา 
 

  5.  สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิัย 
 

  6.  สาขาปรัชญา 
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 7.  สาขานิติศาสตร์ 
 

  8.  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  9.  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 

 10.  สาขาสังคมวทิยา 
 

 11.  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 

 12.  สาขาการศึกษา 
 

 
 

  
 

  4. ค าส าคญั (Keywords) ของโครงการวจิยั 

  5. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวจิยั  

  6. วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

  7. ขอบเขตของโครงการวจิยั 

  8. ทฤษฎ ี สมมติฐาน (ถ้ามี)  และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 

  9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (information) ทีเ่กีย่วข้อง 

10. เอกสารอ้างองิของโครงการวจิยั 
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  11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร   
        จดสิทธิบัตร ฯลฯ  หน่วยงานที่จะใช้ประโยชน์จากผลการวจิยั 
  และควรระบุให้ชัดเจนว่ามีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดงันี ้
           1) ด้านวชิาการ 
    2) ด้านนโยบาย 
  3) ด้านเศรษฐกจิ / พาณิชย์ 
  4) ด้านสังคม / ชุมชน 
  

 12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 13. วธีิการด าเนินการวจิยั    และสถานทีท่ าการทดลอง / เกบ็ข้อมูล  

 14. ระยะเวลาท าการวจิัย  และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั                  
       (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอยีด) 

 15. ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั (อุปกรณ์การวจิยั , โครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ) 
       โดยระบุเฉพาะปัจจยัทีต้่องการเพิม่เตมิ 
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  16.  งบประมาณของโครงการวจิยั 
         16.1  รายละเอยีดของงบประมาณการวจิยั จ าแนกตามงบประเภท 
                  ต่างๆ (ปีงบประมาณทีเ่สนอขอ) 
         16.2  รายละเอยีดของงบประมาณการวจิยั จ าแนกตามงบประเภท 
                  ต่างๆ ทีเ่สนอขอในแต่ละปี (กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเน่ือง) 
         16.3  งบประมาณการวจิยัที่ได้รับจดัสรรในแต่ละปีทีผ่่านมา 
                  (กรณเีป็นโครงการวจิยัต่อเน่ืองทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้ท าการวจิยั 
              แล้ว) 

   17.  ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจิยัทีค่าดว่าจะได้รับ 
           P – preliminary results = ผลส าเร็จเบือ้งต้น  
                    มีลกัษณะเป็นองค์ความรู้  รูปแบบ  วธีิการทีจ่ะน าไปสู่การวจัิยต่อไป 
           I – intermediate results = ผลส าเร็จกึง่กลาง             
                   มีลกัษณะเป็นผลส าเร็จทีต่่อยอดหรือมคีวามเช่ือมโยงมาจาก 
                   ผลส าเร็จเบือ้งต้น หรือจะก้าวไปสู่ความส าเร็จระยะสุดท้ายของการวจัิย 
          G – goal results = ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์  
                 มีลกัษณะเป็นผลส าเร็จทีต่่อยอดมาจากผลส าเร็จกึง่กลางและก่อให้เกดิ  
                    ผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์สูง 
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 18. โครงการวจิยัต่อเน่ืองปีที ่ 2 ขึน้ไป ต้องมี 
       18.1  ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวจิยัว่า โครงการวจิยัได้รับการ  
                จดัสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
       18.2  โปรดระบุว่า โครงการวจิยันีอ้ยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจาก  
                แหล่งเงนิทุนอืน่หรือเป็นการวจิยัต่อยอดจากโครงการวจิยัอืน่               
                (ถ้ามี)  
       18.3  รายงานความก้าวหน้าของโครงการวจิยั 

 19. ค าช้ีแจงอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 20. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวจิยั พร้อมวนั เดอืน ปี 

ส่วน ค : ประวตัผู้ิรับผดิชอบโครงการวจิัย 
       1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
           ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
       2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
       3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
           เงินเดอืน 
           เวลาท าการวจิยั (ช.ม./สัปดาห์) 
       4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลข     
           โทรศัพท์  โทรสาร  และ e-mail 
       5. ประวตัิการศึกษา 
       6. สาขาวชิาการทีม่ีความช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา)   
          ระบุสาขาวชิาการ 
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      7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและ  
          ภายนอกประเทศ  โดยระบุสถานภาพในการท าการวจิยัว่าเป็น  
          ผู้อ านวยการแผนงานวจิยั  หัวหน้าโครงการวจิยั หรือผู้ร่วมวจิยั      
          ในแต่ละข้อเสนอการวจิยั 
             7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวจิยั : ช่ือแผนงานวจิยั 
             7.2 หัวหน้าโครงการวจิยั : ช่ือโครงการวจิยั 
             7.3 งานวจิยัทีท่ าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ์ การเผยแพร่   
                   และแหล่งทุน 
             7.4 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ช่ือข้อเสนอการวจิยั แหล่งทุน และ 
                   สถานภาพในการท าวจิยัว่า ได้ท าการวจิยัลุล่วงแล้วประมาณ   
                   ร้อยละเท่าใด 

        จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ สภาวจิัยแห่งชาติ 

จริยธรรมการวจิยัในคน 

ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่หรือพนัธุวศิวกรรม 



33 

ตัวอย่างรายละเอยีดงบประมาณของข้อเสนอการวจิยั  
จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  ( ปีงบประมาณทีเ่สนอขอ ) 

                                รายการ             จ านวนเงนิ 

1. งบบุคลากร 
   ค่าจ้างช่ัวคราว 

   ฯลฯ 

2. งบด าเนินงาน 
    ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 

      (1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา       

           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ                           
           ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ฯลฯ 

      (2) ค่าใช้สอย เช่น 

          - ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ 

          - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

                                 รายการ              จ านวนเงนิ 

            - ค่าจ้างเหมาบริการ 

            - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 

            - ค่ารับรองและพธีิการ 

            - ค่าเงนิประกนัสังคม 

            - ค่าใช้สอยอืน่ๆ 

              ฯลฯ 

      (3) ค่าวสัดุ เช่น 

            - วสัดุส านักงาน 

            - วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 

            - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 

            - วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

            - วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 

            - วสัดุคอมพวิเตอร์ 

              ฯลฯ 
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                                 รายการ             จ  นวนเ ิน 

     ค่าสาธารณูปโภค  เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าโทรศัพท์ 

     ค่าไปรษณย์ี ค่าบริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม 

3. งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ์ 

  

 

 

 

 

 

 

   รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ 

ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี  ตลอดการวิจัย 

 

 

งบประมาณทีเ่สนอขอ 

แผนงานวิจัย 
    โครงการวิจัยที ่1......n 

รวม 

รายการ 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่n รวม 
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รายละเอยีดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จ าแนกงบประมาณต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 

 

 

งบประมาณทีเ่สนอขอ 

1. งบบุคลากร  
   - ค่าจ้างช่ัวคราว 

     แผนงานวจิัย 

       โครงการวจิัยที่ 1 ......n  

2. งบด าเนินงาน 
   - ค่าตอบแทน 

     แผนงานวจิัย 

        โครงการวจิัยที ่1 ........n 

 

รวม 

รายการ ปีที่ 1 

  พ.ศ...... 

 ปีที ่ 2 

  พ.ศ...... 

ปีที่  3 

  พ.ศ...... 

 ปีที ่ 4 

  พ.ศ...... 

 ปีที ่ 5 

  พ.ศ...... 
รวม 

 
 

งบประมาณทีเ่สนอขอ 

  - ค่าใช้สอย 
     แผนงานวจิัย 

       โครงการวจิัยที่ 1 ........n 

  - ค่าวัสดุ 

    แผนงานวจิัย 

       โครงการวจิัยที่ 1 ........n 

3. งบลงทุน 
    - ค่าครุภัณฑ์  

      แผนงานวจิัย 

         โครงการวจิัยที ่1 ........n 

 

รวม 

 ปีที ่ 1 

  พ.ศ..... 

 ปีที ่ 2 

  พ.ศ...... 

ปีที่  3 

  พ.ศ...... 

 ปีที ่ 4 

  พ.ศ...... 

ปีที่  5 

  พ.ศ...... 
รวม 

รายการ 
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รายละเอยีดงบประมาณวิจยั จ าแนกตามงบประเภทต่างๆทีเ่สนอขอในแต่ละปี              
(กรณีเป็นโครงการวจิัยต่อเน่ือง) 

                       รายการ จ านวนเงิน 

1. งบบุคลากร 
     ค่าจ้างช่ัวคราว 

     ฯลฯ 

2. งบด าเนินงาน 

   (1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา       
        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ                

        ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ฯลฯ 

   (2) ค่าใช้สอย เช่น 

      - ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ 

      - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ปีที ่2 
พ.ศ........ 

ปีที ่3 
พ.ศ......... 

ปีที ่4 
พ.ศ...... 

                       รายการ จ านวนเงิน 

    - ค่าจ้างเหมาบริการ 

    - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 

    - ค่ารับรองและพธีิการ 

    - ค่าเงนิประกนัสังคม 

    - ค่าใช้สอยอืน่ๆ 

      ฯลฯ 

   (3) ค่าวสัดุ เช่น 

    - ค่าวสัดุส านักงาน 

    - วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 

    - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 

    - วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

    - วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 

    - วสัดุคอมพวิเตอร์ 

ปีที ่2 
พ.ศ........ 

ปีที ่3 
พ.ศ......... 

ปีที ่4 
พ.ศ...... 
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                             รายการ จ านวนเงิน 

     - วสัดุอืน่ ๆ 

        ฯลฯ 

 (4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น 

       ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณย์ี 

       ค่าบริการด้านส่ือสาร และโทรคมนาคม 

 3.งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 

   ฯลฯ 

                                                                                   

                                                                               
รวมงบประมาณทีเ่สนอขอแต่ละปี 

 

ปีที ่2 
พ.ศ........ 

ปีที ่3 
พ.ศ......... 

ปีที ่4 
พ.ศ...... 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ                                            แบบ ต-1ช/ด 

แบบรายงานความก้าวหน้า 
 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงานวิจัย / โครงการวจิัย  
   ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 
                                       ........................................................................................................................ 
              (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 
                      ......................................................................................................................... 
     ช่ือผู้วจัิย (นาย  นาง  นางสาว  ยศ) .................................................................................................. 
     หน่วยงานที่สังกัด .............................................................................................................................  
      .......................................................................................................................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์ ................................. โทรสาร ................................. e-mail .............................. 
     ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................ 
     งบประมาณทีไ่ด้รับ ................................................ บาท ระยะเวลาท าการวจิัย ........................... ปี 
     เร่ิมท าการวจิัยเมื่อ (เดอืน  ปี) .......................................... ถึง (เดอืน ปี)........................................... 
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบัผลงานความก้าวหน้าของการวจิัย 
    2.1  วตัถุประสงค์ของแผนงานวจัิย / โครงการวจิัย (โดยสรุป) ........................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 
     2.2  แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวจิัยที่ได้เสนอไว้กบังานวจิัย  
            ที่ได้ด าเนินการจริง ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวจัิย / โครงการวจิัย ว่าม ี
            กจิกรรม / ขั้นตอนปฏบัิติตามล าดบัอย่างไร ................................................................................ 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 
     2.3  แสดงรายละเอยีดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวเิคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   
            [ทั้งนี ้ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวชิาการของแผนงานวจิัย / โครงการวจิัย   
            ระหว่างทีท่ าการวจิัย ที่เคยพมิพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะน าไปเผยแพร่ 
            ทางส่ือมวลชนได้ (ถ้ามี)] ............................................................................................................. 
            ...................................................................................................................................................... 
            ...................................................................................................................................................... 
 
 

      
2.4  ระบุรายละเอยีดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) ............................... 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
     2.5  งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เร่ิมท าการวจิัยเป็นเงนิทั้งส้ิน ................................ บาท 
     2.6  งานตามโครงการวจิัย / แผนงานวจิัยที่จะท าต่อไป...................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
     2.7  ค าช้ีแจงเกีย่วกบัปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้ามี) ......................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
             ..................................................................................................................................................... 
 
        (ลงช่ือ) .............................................................. 
                            (............................................................) 
                    ผู้อ านวยการแผนงานวจัิย / หัวหน้าโครงการวจิยั 
              วนัที่ ......... เดอืน ........................ พ.ศ. ............   
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ผลการประเมนิรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวจิัย / โครงการวจิัย  
สรุปความเห็นของการประเมิน 
          สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
          ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล.........................................................................  
                ................................................................................................................................................. 
                .................................................................................................................................................   
                .................................................................................................................................................
     
   (ลายเซ็น)       
                                                           (............................................................) 
             หัวหน้าส่วนราชการ  
       วนัที่ ......... เดอืน ........................ พ.ศ. ............ 
 
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับข้อเสนอการวจิัยทั้งแผนงานวจิัย / โครงการวจิัย 
 

แนวทางการประเมนิผล 
ข้อเสนอการวจิัย 

 โดย 

 
เวชยนัต์ เฮงสุวนิช 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
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ประโยชน์ของข้อเสนอการวจิัย 

ประเมนิคุณภาพข้อเสนอการวจิยั 

ประโยชน์ของข้อเสนอการวจิัย 

1. วชิาการ 

2. นโยบาย 

3. พาณชิย์ 

4. ชุมชน/สังคม 
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ประเมนิคุณภาพข้อเสนอการวจิยั 

 แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (นท – 1ช / นท - 1ด ) 
ประเดน็พจิารณา    คะแนน 

    1. ความสอดคล้องกบัประเด็น                                                                                     
1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   
ฉบบัที ่11    (พ.ศ.2555-2559)                                                                                                                   
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) และยุทธศาสตร์การ
วจิัยของชาตริายประเดน็                                                                                                                     
1.3 นโยบายรัฐบาล                                                                                                                
1.4  แผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน   

    2. คุณค่าทางปัญญาของข้อเสนอการวจัิย                                                      
2.1 ปัจจัยการวจิัย (input)                                                                                      
2.2 กระบวนการวจิัย (process)                                                                                   
2.3 ผลผลติการวจิัย (output) 

    3. ผลกระทบของข้อเสนอการวิจัย (impact) 

10 

60 

30 

(20) 

(20) 

    (20) 

รวม 100 
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แนวทางการประเมินผลแผนงานวจิัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 255..  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

                                                   รายการ คะแนนเตม็       คะแนนที่ได้รับ      

1. ความสอดคล้องกบัประเดน็ 
     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
         แห่งชาติ  ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559)                  
     -  นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) 

         และยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็   

     -  นโยบายรัฐบาล   

     -  แผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 

 

      10      

                                                     รายการ คะแนนเตม็      คะแนนที่ได้รับ      

2.คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวจิัย 
   2.1 ปัจจัยการวจิัย  (input) 
          1) หัวข้อเร่ืองของการวจิัยน่าสนใจ  เป็นประเดน็เร่งด่วนที่มี 
               ความส าคัญจ าเป็นต้องท าวจิัยเพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
          2) วตัถุประสงค์หลกัของการวจิัยมคีวามชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
          3) มศัีกยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง  (hub) สามารถท าหน้าทีเ่ป็น 
              ศูนย์กลางหรือศูนย์ประสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิัยอืน่ทั้งใน 
              ประเทศและต่างประเทศ 
          4) มส่ีวนร่วมของภาคเอกชน / ภาคประชาชน  มหีน่วยงานร่วมท า 
              วจิัยหลายหน่วยงาน ภายใต้เป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกั 
              เดยีวกนั 
 

              60 
    (20) 
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                                                      รายการ คะแนนเต็ม    คะแนนที่ได้รับ 

                   

      5) โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วจิัยมีความเหมาะสม 
           และมีความพร้อมครอบคลุมทุกสาขาวชิาการหรือกลุ่มวชิาในเร่ืองที่วจิัย    
           โดยพจิารณาจาก 
           5.1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วจิัยที่จะท าการวจิัยได้ส าเร็จ 
           5.2) วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวจิัยความเหมาะสมกบัภารกจิที่ 
                   ก าหนดไว้ในแผนงานวจิัย 
           5.3) เป็นที่ยอมรับในวงวชิาการด้านการวจิัย 
           5.4) อุทิศเวลาให้กบัการท าการวจิยัตลอดแผนงานวจิัย 
           5.5) มีจรรยาบรรณนักวจิัยและมีความรับผดิชอบสูง 
       6) สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่ 
       7) มีผลวจิัยที่เกีย่วข้องและตรวจสอบเอกสารอ้างองิอย่างสมบูรณ์ 
       8) มีแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวจิัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
           สามารถท าการวจิัยได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์หลกั 
       9) มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท าการวจิัย 
     10) งบประมาณที่ใช้ท าการวจิัยมีความเหมาะสม 

                                              รายการ  คะแนนเต็ม    คะแนนที่ได้รับ      

2.2 กระบวนการท าวจิัย (process) 
        1) กระบวนการวจิัยมคีวามเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎ ี สมมุติฐาน 
            หรือกรอบแนวความคดิสู่การปฏิบตัิได้อย่างชัดเจนและมคีวาม 
            เป็นไปได้สูง  มกีารแสดงความสัมพนัธ์และสนับสนุนซ่ึงกนั 
            ระหว่างแผนงานวจิัยย่อย / โครงการวจิัยภายใต้แผนงานวจิัย 
        2) มกีลยุทธ์โดยเช่ือมโยงขั้นตอนการท าการวจิัยอย่างสมบูรณ์   
            ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกบัเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
            หลกั 
        3) มแีผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี หรือผลการวจิัยสู่กลุ่มเป้าหมาย   
            หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยและพฒันาขั้นต่อไป  หรือ 
            การบริหารงานในองค์กรทีเ่กีย่วข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย  
            วธีิการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที ่ฯลฯ ชัดเจน 
 

 (20) 



44 

                                                                    รายการ คะแนนเตม็   คะแนนที่ได้รับ      

2.3 ผลผลติการวจิัย  (output) 
        1) งานวจิัยก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ   หรือสร้างคุณค่าเพิม่ทาง 
            สังคมและวฒันธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนของการวจิัยและพฒันา        
            ท าอย่างเป็นระบบครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่มูลค่า (value chain) 
        2) แสดงผลส าเร็จทีค่าดว่าจะได้รับเมือ่ส้ินสุดการวจิัยอย่างชัดเจน 
        3) มกีลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิัย 
            ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
            ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11  และอาจ 
            รวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย 
        4) แสดงจ านวนนักวจิัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกดิจากการด าเนินงานวจิัย 

(20) 

                                                       รายการ คะแนนเต็ม    คะแนนที่ได้รับ      

3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย  (impact) 
       3.1 ผลลพัธ์ (outcome) ของแผนงานวจิัยที่คาดว่าจะเกดิขึน้เป็นตวัคูณ      
             (multiplier) ที่ส่งผลสะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม  ชาติและ 
             นานาชาติเป็นอย่างมาก  ซ่ึงผลกระทบของงานวจิัยอาจจะแสดงใน         
             เชิงปริมาณ หรือเป็นงานวจิัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต า่  แต่ได้ 
             ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย 
       3.2 งานวจิัยได้พฒันาเช่ือมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมี 
              แนวโน้มจะสามารถขยายการพฒันาไปสู่ระดบัประเทศและนานาชาตไิด้ 
       3.3 ผลลพัธ์ของงานวจิัยท าให้เกดิผลกระทบในด้านต่างๆ ดงันี ้ 
             1)  ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ    
                   สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.2555-2559)  
                   นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาต ิ (พ.ศ. 2555-2559) 
             2)  ด้านเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม มีนวตักรรมสูง ทดแทนการน าเข้า 
             3)  ก่อให้เกดิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานเจ้าของ 
                   ผลงานวจิัย  ชุมชน  ชาต ิฯลฯ   
 

   รวม 

      30  

   100 
      หมายเหตุ : วช. เสนอแนะเป็นแนวทางส าหรับการประเมนิผลแผนงานวจิัยเท่าน้ัน หน่วยงานสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการประเมินผลโครงการวจิัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 255..  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

                                                      รายการ คะแนนเต็ม    คะแนนที่ได้รับ      
1. ความสอดคล้องกบัประเดน็ 
     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
         และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)                   
     -  นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ  
         (พ.ศ.2555-2559)  และยุทธศาสตร์การวจิัยของชาตริาย 
         ประเดน็ 
     -  นโยบายรัฐบาล   

     -  แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
  

      10  

                                           

                                                         รายการ 
 

 คะแนนเตม็      คะแนนที่ได้รับ      

2.คุณค่าทางปัญญาของโครงการวจิัย                                                                                          
   2.1 ปัจจัยการวจิัย  (input) 
        1) หัวข้อเร่ืองของการวจิยัน่าสนใจ  เป็นประเดน็เร่งด่วนที่มีความจ าเป็น ต้องท าวจิยัเพือ่

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
        2) วตัถุประสงค์ของการวจิยัมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
        3) ผู้วจิยั / คณะผู้วจิยัมีความเหมาะสมและมีความพร้อมครอบคลุมทุกสาขาวชิาการหรือ 
            กลุ่มวชิาในเร่ืองที่วจิยั โดยพจิารณาจาก 
            3.1) การแสดงให้เห็นถงึความพร้อมของผู้วจิยั / คณะผู้วจิยัที่จะท าการวจิยัได้ส าเร็จ 
            3.2) มีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการท าวจิยัและมีความเหมาะสมกบัภารกจิที ่
                    ก าหนดไว้ในโครงการวจิยั 
            3.3) เป็นที่ยอมรับในวงวชิาการด้านการวจิยั 
            3.4) การอุทิศเวลาให้กบัการท าวจิยัตลอดโครงการวจิยั 
            3.5) มีจรรยาบรรณนักวจิยัและความรับผดิชอบสูง  
        4) สร้างนักวจิยัรุ่นใหม่ 
        5) มีผลวจิยัที่เกีย่วข้องและตรวจสอบเอกสารอ้างองิอย่างสมบูรณ์ 
        6) จดัท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยัอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
            สามารถท าการวจิยัได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
        7) มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ท าการวจิยั 
        8) งบประมาณที่ใช้ท าการวจิยัมีความเหมาะสม 
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2.2 กระบวนการท าวจิัย (process)                                                                                                                        
        1) มีกลยุทธ์โดยเช่ือมโยงขั้นตอนการท าการวจิัยอย่างสมบูรณ์  ถูกต้อง  ชัดเจน และ 
            สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิัย                   
        2) มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี หรือผลการวจิัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  หรือส่งเสริมและ 
            สนับสนุนการวจิัยและพฒันาขั้นต่อไป  หรือการบริหารงานในองค์กรที่เกีย่วข้อง          
            โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วธีิการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ชัดเจน 
 2.3 ผลผลติการวจิัย  (output) 
        1) งานวจิัยก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ   หรือสร้างคุณค่าเพิม่ทางสังคม   
             และวฒันธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนของการวจิัยและพฒันา ท าอย่างเป็น 
             ระบบครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่มูลค่า (value chain) 
        2)  แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อส้ินสุดการวจิัยอย่างชัดเจน 
        3)  มีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิัยที่     
             คาดว่าจะเกดิขึน้  รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม 
             แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  และอาจรวมถึง  
             ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย 
        4)  แสดงจ านวนนักวจิัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกดิจากการด าเนินงานวจิัย 
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3. ผลกระทบของโครงการวิจัย  (impact) 
    3.1 ผลลพัธ์  (outcome) ของงานวจิัยท าให้เกดิผลกระทบในด้านต่างๆ ตาม  
         1) ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
              แห่งชาติ  ฉบบัที ่11  (พ.ศ.2555-2559) 
         2) นโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) 
         3) นโยบายรัฐบาล  
         4) แผนปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน 
     

   รวม 

30 

   100 

หมายเหตุ : วช. เสนอแนะ เป็นแนวทางส าหรับการประเมินผลโครงการวจิยัเท่าน้ัน หน่วยงานสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 

 


