การจัดทาข้ อเสนอการวิจัย
เพือ่ เสนอขอรับงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย

เวชยันต์ เฮงสุ วนิช
กองมาตรฐานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ

การกาหนดโจทย์ หรือประเด็นการวิจัย
การเขียนข้ อเสนอการวิจัย
[ แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจยั ) และโครงการวิจัย ]

แนวทางการประเมินผลข้ อเสนอการวิจัย

1

ขั้นตอนการดาเนินงานการประเมินผลข้ อเสนอการวิจัยของหน่ วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สานักงบประมาณ
แจ้ งผลเพือ่ จัดสรร
3
งบประมาณ (ก.พ.58)

แจ้ งผล (มี.ค.58)

5

นรม./
ค.ร.ม.

4

เพือ่ ทราบ

หน่ วยงาน

1

ภาครัฐ

แจ้ ง (ก.ค.57)
2

แจ้ ง

หน่ วยงานแต่ งตั้ง
คณะผู้ประเมินผล

แจ้ ง (ส.ค.-15 ต.ค.57)

จัดทาแบบแผนความต้ องการภาพรวม
งานวิจัย (แบบ ว - 6) และ
รายละเอียดของข้ อเสนอการวิจัย
(แบบ บช - 3)

นักวิจยั จัดทา แบบ ว-1ช
ข้ อเสนอการวิจยั
ตามแบบฟอร์ ม แบบ ว-1ด

คณะกรรมการ/คณะทางานประเมินผลข้ อเสนอการวิจัย
- ความเป็ นไปได้ ทางวิชาการ
- งบประมาณ
- จัดเรียงลาดับความสาคัญ

นท - 1 ช

นท - 1 ด

การกาหนดโจทย์ หรื อประเด็นการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่11
(พ.ศ.2555 – 2559)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ การวิจัยและภารกิจหลักของหน่ วยงาน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

3

1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสั งคม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวติ อย่ างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน
4. ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่ างมีคุณภาพและ
ยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ่ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม
6. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน

นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ.2555-2559)
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 1
การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางสั งคม
เป้าประสงค์ การวิจยั : สร้ างเสริมองค์ ความรู้ ให้ เป็ นพืน้ ฐาน
เพือ่ ความมั่นคงของประเทศ โดยการสร้ าง
ความเข้ มแข็งของสั งคม การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และความผาสุ กของ
ประชาชน
กลยุทธ์ การวิจยั
: 10 กลยุทธ์ 67 แผนงานวิจยั

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและ
นอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทีส่ อดคล้องกับวิถีชีวติ
ในแต่ ละท้ องถิ่นด้ วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน
( มี 6 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 ส่ งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่ าทางศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ที่หลากหลาย
( มี 4 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 ส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้องกันโรคอุบตั ิใหม่ การรักษาพยาบาล
การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพึง่ พาตนเองด้ าน
สุ ขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
( มี 12 แผนงานวิจัย )
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กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย
การแพทย์ พนื้ บ้ าน การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร
( มี 2 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา
( มี 3 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจบนพืน้ ฐานของ
หลักธรรมาภิบาล
( มี 7 แผนงานวิจัย )

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
และปัญหาผู้มีอทิ ธิพล
( มี 3 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 ส่ งเสริมความเข้ มแข็งและการเสริมสร้ างภูมคิ ุ้มกันของท้ องถิ่น
และสั งคม
( มี 15 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 9 เสริมสร้ างความมั่นคงของประเทศ และบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ ความไม่ สงบในประเทศ เพือ่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
( มี 12 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 10 วิจัยเพือ่ การปฏิรูปประเทศไทยให้ มีเสถียรภาพและ
มีธรรมาภิบาล
( มี 3 แผนงานวิจัย )
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 2
การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ การวิจัย : สร้ างเสริมองค์ ความรู้ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐาน
สู่ การสร้ างศักยภาพและความสามารถ
เพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่ าเทียมและ
เป็ นธรรมอย่ างสร้ างสรรค์ สมดุลและยัง่ ยืน
โดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ การวิจัย

: มี 8 กลยุทธ์ 81 แผนงานวิจยั

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 สร้ างมูลค่ าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่ งขันและการพึง่ พาตนเองของสิ นค้ าเกษตร
( มี 18 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิด
ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน
( มี 7 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้ เอือ้ ต่ อการ
ดาเนินธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน
( มี 8 แผนงานวิจัย )
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กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการ
และการท่ องเที่ยว
( มี 13 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก
อืน่
( มี 7 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 6 ยกระดับประสิ ทธิภาพและมาตรฐานการให้ บริการด้ าน
โลจิสติกส์ และการขนส่ งสาธารณะที่มีคุณภาพ
( มี 9 แผนงานวิจัย )

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 7 เพิม่ สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
ประเทศด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
( มี 7 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
( มี 12 แผนงานวิจัย )
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 3
การอนุรักษ์ เสริมสร้ างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
เป้าประสงค์ การวิจยั : พัฒนาองค์ ความรู้ และฐานข้ อมูล เพือ่ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมที่มีประสิ ทธิภาพอย่ างเป็ น
ระบบ โดยท้ องถิน่ และชุมชนมีส่วนร่ วม
กลยุทธ์ การวิจยั

: 4 กลยุทธ์ 31 แผนงานวิจยั

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน
( มี 12 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างองค์ความรู้เกีย่ วกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี
( มี 6 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบบูรณาการและ
สร้ างความเป็ นเอกภาพในการบริหารจัดการนา้ ของประเทศ
( มี 4 แผนงานวิจัย )
กลยุทธ์ การวิจัยที่ 4 สร้ างองค์ความรู้เกีย่ วกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม
( มี 9 แผนงานวิจัย )
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 4
การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิจัย
เป้าประสงค์ การวิจยั : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
และการพึง่ พาตนเอง โดยใช้ ฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาการต่ าง ๆ
อย่ างสมดุลและเหมาะสม
กลยุทธ์ การวิจยั

: 2 กลยุทธ์ 12 แผนงานวิจยั

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ เชิงพาณิชย์
รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ สั งคมศาสตร์
และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในวิทยาการต่ างๆ
( มี 9 แผนงานวิจัย )

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 สร้ างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการ
วิจัยในวิทยาการต่ างๆ
( มี 3 แผนงานวิจัย )
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ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 5
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพือ่ การบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ทรัพยากร และ
ภูมปิ ัญญาของประเทศ สู่ การใช้ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และ
สาธารณะ ด้ วยยุทธวิธีทเี่ หมาะสมทีเ่ ข้ าถึงประชาชนและ
ประชาสั งคมอย่ างแพร่ หลาย
เป้าประสงค์ การวิจยั : พัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจยั ของ
ประเทศ เพือ่ บริหารจัดการความรู้ ของประเทศ
อย่ างมีเอกภาพและมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ การวิจยั

: 2 กลยุทธ์ 19 แผนงานวิจยั

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 1 วิจัยเพือ่ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
( มี 16 แผนงานวิจัย )

กลยุทธ์ การวิจัยที่ 2 วิเคราะห์ และประเมินผลเพือ่ การพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้ านการวิจัยของประเทศทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
( มี 3 แผนงานวิจัย )
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ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติรายประเด็น
1) การประยุกต์ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
3) การปฏิรูปการศึกษาและสร้ างสรรค์ การเรียนรู้
4) การบริหารจัดการนา้
5) การบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพือ่ ความยัง่ ยืน
6) ความหลากหลายทางชีวภาพ
7) สิ่ งแวดล้ อม
8) เทคโนโลยี
9) การท่ องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติรายประเด็น (ต่ อ)
10) สั งคมผู้สูงอายุ
11) โลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทาน
12) การเป็ นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
13) พืน้ ทีส่ ู ง
14) ข้ าว
15) มันสาปะหลัง
16) ยางพารา
17) เกษตรเพือ่ ความยัง่ ยืน
18) สุ ขภาพและชีวเวชศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติรายประเด็น (ต่ อ)
19) พืชสวน (ไม้ ผล พืชผัก ไม้ ดอกไม้ ประดับ)
20) ปาล์ มนา้ มัน
21) อ้ อยและนา้ ตาลทราย
22) การพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย
23) อาหารและความมัน่ คงด้ านอาหาร

นโยบายรัฐบาล

13

ยุทธศาสตร์ (การวิจัย)ของหน่ วยงาน

14

แบบฟอร์ มการเขียนข้ อเสนอการวิจัย

แผนงานวิจยั
(ชุดโครงการวิจยั )

โครงการวิจยั เดีย่ ว

แบบ ว - 1 ช

แบบ ว - 1 ด

แบบ ว - 1 ด

การจัดทาและพัฒนาชุ ดโครงการวิจัย
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p2

p1

วัตถุประสงค์ หลัก
เป้าหมาย

p3

p4

องค์ ประกอบแผนงานวิจัย
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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แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว- 1ช)

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ

แบบ ว-1ช
(ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2557)

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program )
ประกอบการของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ชื่อแผนงานวิจัย (
) .................................................................................................
(
)...............................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้ แผนงานวิจัย(
)...........................................................
(
)...............................................................................................................
ส่ วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม่
แผนงานวิจัยต่ อเนื่องระยะเวลา.....ปี ปี นีเ้ ป็ นปี ที่....รหัสแผนงานวิจัย..............
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I ระบุความสอดคล้ องของแผนงานวิจยั กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ( รุ ณ ระบุคว มส ดคล้ เพี 1 ุ ธศ สตร์ ี่มีคว มส ดคล้ ม
ี่สุด โด โปรดดูร ละเ ี ดในผนว )

ยุทธศาสตร์ .........................................................................................
- ระบุคว มส คญ บเรื่ ี่ส ดคล้ ม ี่สุดใน ุ ธศ สตร์น้ น ๆ (โปรดดู
ร ละเ ี ดในผนว ) .................................................................................

II ระบุความสอดคล้ องของแผนงานวิจยั กับนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
วิจยั ของชาติ(พ.ศ. 2555-2559) ( รุ ณ ระบุคว มส ดคล้ เพี 1
ุ ธศ สตร์ 1 ล ุ ธ์ และ 1 แผน นวิจ ี่มีคว มส ดคล้ ม ี่สุด โปรดดู
ร ละเ ี ดในผนว )
- ยุทธศาสตร์ การวิจัยที.่ ....................................................................................
- กลยุทธ์ การวิจัยที.่ ...........................................................................................
- แผนงานวิจัยที.่ ...............................................................................................
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III ระบุความสอดคล้ องของแผนงานวิจยั กับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
รายประเด็น (โปรดดูร ละเ ี ดในผนว )
ยุทธศาสตร์ .......................................................................................................

IV ระบุความสอดคล้ องของแผนงานวิจยั กับนโยบายรัฐบาล ( รุ ณ ระบุ
คว มส ดคล้ เพี 1 หวข้ ี่มีคว มส ดคล้ ม ี่สุด โปรดดูร ละเ ี ด
ในผนว )
นโยบายเร่ งด่ วนที่จะเริ่มดาเนินการในปี แรก : เรื่ .......................................
นโยบายที่จะดาเนินการภายในช่ วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาล : นโ บ .............
........................................................................................................................

ส่ วน ข : องค์ ประกอบในการจัดทาแผนงานวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบและหน่ วยงาน ประกอบด้ วย หน่ วยงานหลัก และ
หน่ วยงานสนับสนุน (ระดับกลุ่ม/กอง/สานัก/กรม/กระทรวง
สถานที่ต้งั หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail )
2. ประเภทการวิจยั
2.1 การวิจยั พืน้ ฐาน
2.2 การวิจยั ประยุกต์
2.3 การพัฒนาทดลอง
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาทีท่ าการวิจยั
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สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่ งชาติ
1. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3. สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช
4. สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจยั
6. สาขาปรัชญา

7. สาขานิติศาสตร์
8. สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
9. สาขาเศรษฐศาสตร์
10. สาขาสั งคมวิทยา
11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
12. สาขาการศึกษา
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4. คาสาคัญ (Keywords) ของแผนงานวิจยั
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจยั
6. วัตถุประสงค์ หลักของแผนงานวิจยั
7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของแผนงานวิจยั
8. เป้าหมายของผลผลิต (output ) และตัวชี้วดั
9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วดั
10. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ ามี) หรือกรอบแนวความคิด (Conceptual
Framework) ของแผนงานวิจยั และวิธีการเชื่อมโยงของแผนงาน
วิจยั ย่ อย โครงการวิจยั และหรือโครงการวิจยั ย่ อยภายใต้ แผนงานวิจยั

11. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ เช่ น การเผยแพร่ ในวารสาร
จดสิ ทธิบัตร ฯลฯ หน่ วยงานที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลการวิจยั
และควรระบุให้ ชัดเจนว่ ามีประโยชน์ ในด้ านใดด้ านหนึ่งหรือหลาย
ด้ าน ดังนี้
1) ด้ านวิชาการ
2) ด้ านนโยบาย
3) ด้ านเศรษฐกิจ / พาณิชย์
4) ด้ านสั งคม / ชุมชน

21

12. แผนการบริหารแผนงานวิจยั และแผนการดาเนินงาน พร้ อมทั้ง
ขั้นตอนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจยั และโปรดระบุ
การบริหารความเสี่ ยง (ถ้ ามี) ด้ วย
13. แผนการสร้ างนักวิจยั รุ่ นใหม่ จากการทาการวิจยั ตามแผนงานวิจยั
14. กลยุทธ์ ของแผนงานวิจยั
15. ระยะเวลา และสถานทีท่ าการวิจัย
16. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจยั

17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่ าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน
และแผนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจัย
P – preliminary results = ผลสาเร็จเบือ้ งต้ น
มีลกั ษณะเป็ นองค์ ความรู้ รูปแบบ วิธีการทีจ่ ะนาไปสู่ การวิจัย ต่ อไป

I – intermediate results = ผลสาเร็จกึง่ กลาง
มีลกั ษณะเป็ นผลสาเร็จทีต่ ่ อยอดหรือมีความเชื่อมโยงมาจาก
ผลสาเร็จเบือ้ งต้ น หรือจะก้าวไปสู่ ความสาเร็จระยะสุ ดท้ ายของการวิจัย

G – goal results = ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์
มีลกั ษณะเป็ นผลสาเร็จทีต่ ่ อยอดมาจากผลสาเร็จกึง่ กลางและก่อให้ เกิด
ผลกระทบทีเ่ ป็ นประโยชน์ สูง
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18. แผนงานวิจยั ต่ อเนื่องปี ที่ 2 ขึน้ ไป ต้ องมี
18.1 คารับรองจากผู้อานวยการแผนงานวิจยั ว่ าแผนงานวิจยั
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปี งบประมาณที่ผ่านมา
18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจยั นีอ้ ยู่ระหว่ างเสนอของบประมาณ
จากแหล่ งเงินทุนอืน่ หรือเป็ นการวิจยั ต่ อยอดจากแผนงานวิจยั
อืน่ (ถ้ ามี)
18.3 รายงานความก้ าวหน้ าของแผนงานวิจยั และโครงการวิจยั
19. คาชี้แจงอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
20. ลงลายมือชื่อ ผู้อานวยการแผนงานวิจยั พร้ อมวัน เดือน ปี

ส่ วน ค : ประวัตผิ ้ ูรับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่ งปัจจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาทาการวิจยั (ช.ม./สั ปดาห์ )
4. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ (แตกต่ างจากวุฒกิ ารศึกษา)
ระบุสาขาวิชาการ
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7. ประสบการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการบริหารงานวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทาการวิจยั ว่ าเป็ น
ผู้อานวยการแผนงานวิจยั หัวหน้ าโครงการวิจยั หรือผู้ร่วมวิจยั
ในแต่ ละข้ อเสนอการวิจยั
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจยั : ชื่อแผนงานวิจยั
7.2 หัวหน้ าโครงการวิจยั : ชื่อโครงการวิจยั
7.3 งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้ ว : ชื่อผลงานวิจยั ปี ทีพ่ มิ พ์ การเผยแพร่
และแหล่ งทุน
7.4 งานวิจยั ทีก่ าลังทา : ชื่อข้ อเสนอการวิจยั แหล่ งทุน และ
สถานภาพในการทาวิจยั ว่ า ได้ ทาการวิจยั ลุล่วงแล้ วประมาณ
ร้ อยละเท่ าใด

แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว - 1ด)
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สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ . 2557)

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการของบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการวิจัย (
(
ชื่อแผนงานวิจัย(
(

) ..............................................................................................
)...................................................................................
) ( รณีเปนโคร รวิจ ใต้แผน นวิจ )....................................
)...................................................................................

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา.....ป ปนี้เปนปที่...รหัสโครงการวิจัย.............

I ระบุความสอดคล้ องของโครงการวิจยั กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ( รุ ณ ระบุคว มส ดคล้ เพี 1 ุ ธศ สตร์ ี่มีคว มส ดคล้ ม
ี่สุด โด โปรดดูร ละเ ี ดในผนว )

ยุทธศาสตร์ ...........................................................................................
- ระบุคว มส คญ บเรื่ ี่ส ดคล้ ม ี่สุดใน ุ ธศ สตร์น้ นๆ(โปรดดู
ร ละเ ี ดในผนว ) ......................................................................................
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II ระบุความสอดคล้ องของโครงการวิจยั กับนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
วิจยั ของชาติ(พ.ศ.2555-2559) ( รุ ณ ระบุคว มส ดคล้ เพี 1
ุ ธศ สตร์ 1 ล ุ ธ์ และ 1 แผน นวิจ ี่มีคว มส ดคล้ ม ี่สุด
โปรดดูร ละเ ี ดในผนว )
- ยุทธศาสตร์ การวิจัยที.่ .......................................................................................
- กลยุทธ์ การวิจัยที.่ ..............................................................................................
- แผนงานวิจัยที.่ ....................................................................................................

III ระบุความสอดคล้ องของโครงการวิจยั กับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
รายประเด็น (โปรดดูร ละเ ี ดในผนว )
ยุทธศาสตร์ ........................................................................................................
IV ระบุความสอดคล้ องของโครงการวิจยั กับนโยบายรัฐบาล ( รุ ณ ระบุ
คว มส ดคล้ เพี 1 หวข้ ี่มีคว มส ดคล้ ม ี่สุด โด โปรดดู
ร ละเ ี ดในผนว )
นโยบายเร่ งด่ วนที่จะเริ่มดาเนินการในปี แรก : เรื่ ........................................
นโยบายที่จะดาเนินการภายในช่ วงระยะ 4 ปี : นโ บ ..................................
.........................................................................................................................
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ส่ วน ข : องค์ ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [ คณะผู้วจิ ยั บทบาทของนักวิจยั แต่ ละคนในการทาวิจยั
และสั ดส่ วนที่ทาการวิจยั (%)] และหน่ วยงาน ประกอบด้ วย หน่ วยงาน
หลัก และหน่ วยงานสนับสนุน (ระดับกลุ่ม/กอง/สานัก/กรม/กระทรวง
สถานที่ต้งั หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail )
2. ประเภทการวิจยั
2.1 การวิจยั พืน้ ฐาน
2.2 การวิจยั ประยุกต์
2.3 การพัฒนาทดลอง
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาทีท่ าการวิจยั

สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่ งชาติ
1. สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์
2. สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3. สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช
4. สาขาเกษตรศาสตร์ และชี ววิทยา
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย
6. สาขาปรัชญา
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7. สาขานิติศาสตร์
8. สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
9. สาขาเศรษฐศาสตร์
10. สาขาสั งคมวิทยา
11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
12. สาขาการศึกษา

4. คาสาคัญ (Keywords) ของโครงการวิจยั
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจยั
6. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
7. ขอบเขตของโครงการวิจยั
8. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (information) ทีเ่ กีย่ วข้ อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจยั
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11. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ เช่ น การเผยแพร่ ในวารสาร
จดสิ ทธิบัตร ฯลฯ หน่ วยงานที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลการวิจยั
และควรระบุให้ ชัดเจนว่ ามีประโยชน์ ในด้ านต่ างๆ ดังนี้
1) ด้ านวิชาการ
2) ด้ านนโยบาย
3) ด้ านเศรษฐกิจ / พาณิชย์
4) ด้ านสั งคม / ชุมชน

12. แผนการถ่ ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สู่ กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดาเนินการวิจยั และสถานทีท่ าการทดลอง / เก็บข้ อมูล
14. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั
(ให้ ระบุข้นั ตอนอย่ างละเอียด)
15. ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อการวิจยั (อุปกรณ์ การวิจยั , โครงสร้ างพืน้ ฐาน ฯลฯ)
โดยระบุเฉพาะปัจจัยทีต่ ้ องการเพิม่ เติม
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16. งบประมาณของโครงการวิจยั
16.1 รายละเอียดของงบประมาณการวิจยั จาแนกตามงบประเภท
ต่ างๆ (ปี งบประมาณทีเ่ สนอขอ)
16.2 รายละเอียดของงบประมาณการวิจยั จาแนกตามงบประเภท
ต่ างๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ ละปี (กรณีเป็ นโครงการวิจยั ต่ อเนื่อง)
16.3 งบประมาณการวิจยั ที่ได้ รับจัดสรรในแต่ ละปี ทีผ่ ่ านมา
(กรณีเป็ นโครงการวิจยั ต่ อเนื่องทีไ่ ด้ รับอนุมัตใิ ห้ ทาการวิจยั
แล้ ว)

17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่ าของการวิจยั ทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
P – preliminary results = ผลสาเร็จเบือ้ งต้ น
มีลกั ษณะเป็ นองค์ความรู้ รูปแบบ วิธีการทีจ่ ะนาไปสู่ การวิจัยต่ อไป

I – intermediate results = ผลสาเร็จกึง่ กลาง
มีลกั ษณะเป็ นผลสาเร็จทีต่ ่ อยอดหรือมีความเชื่อมโยงมาจาก
ผลสาเร็จเบือ้ งต้ น หรือจะก้าวไปสู่ ความสาเร็จระยะสุ ดท้ ายของการวิจัย

G – goal results = ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์
มีลกั ษณะเป็ นผลสาเร็จทีต่ ่ อยอดมาจากผลสาเร็จกึง่ กลางและก่อให้ เกิด
ผลกระทบทีเ่ ป็ นประโยชน์ สูง
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18. โครงการวิจยั ต่ อเนื่องปี ที่ 2 ขึน้ ไป ต้ องมี
18.1 คารับรองจากหัวหน้ าโครงการวิจยั ว่ า โครงการวิจยั ได้ รับการ
จัดสรรงบประมาณจริงในปี งบประมาณทีผ่ ่ านมา
18.2 โปรดระบุว่า โครงการวิจยั นีอ้ ยู่ระหว่ างเสนอของบประมาณจาก
แหล่ งเงินทุนอืน่ หรือเป็ นการวิจยั ต่ อยอดจากโครงการวิจยั อืน่
(ถ้ ามี)
18.3 รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการวิจยั
19. คาชี้แจงอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้ าโครงการวิจยั พร้ อมวัน เดือน ปี

ส่ วน ค : ประวัตผิ ้ ูรับผิดชอบโครงการวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่ งปัจจุบัน
เงินเดือน
เวลาทาการวิจยั (ช.ม./สั ปดาห์ )
4. หน่ วยงานและสถานทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่ อได้ สะดวก พร้ อมหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการทีม่ ีความชานาญพิเศษ (แตกต่ างจากวุฒกิ ารศึกษา)
ระบุสาขาวิชาการ
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7. ประสบการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการบริหารงานวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทาการวิจยั ว่ าเป็ น
ผู้อานวยการแผนงานวิจยั หัวหน้ าโครงการวิจยั หรือผู้ร่วมวิจยั
ในแต่ ละข้ อเสนอการวิจยั
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจยั : ชื่อแผนงานวิจยั
7.2 หัวหน้ าโครงการวิจยั : ชื่อโครงการวิจยั
7.3 งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้ ว : ชื่อผลงานวิจยั ปี ทีพ่ มิ พ์ การเผยแพร่
และแหล่ งทุน
7.4 งานวิจยั ทีก่ าลังทา : ชื่อข้ อเสนอการวิจยั แหล่ งทุน และ
สถานภาพในการทาวิจยั ว่ า ได้ ทาการวิจยั ลุล่วงแล้ วประมาณ
ร้ อยละเท่ าใด

จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่ งชาติ
จริยธรรมการวิจยั ในคน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
สาหรับการดาเนินงานด้ านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวศิ วกรรม
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ตัวอย่ างรายละเอียดงบประมาณของข้ อเสนอการวิจยั
จาแนกตามงบประเภทต่ าง ๆ ( ปี งบประมาณทีเ่ สนอขอ )
รายการ

จานวนเงิน

1. งบบุคลากร
ค่ าจ้ างชั่วคราว
ฯลฯ

2. งบดาเนินงาน
ค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
(1) ค่ าตอบแทน เช่ น ค่ าอาหารทาการนอกเวลา
ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ ราชการ
ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ ฯลฯ
(2) ค่ าใช้ สอย เช่ น
- ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
- ค่ าซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์

รายการ

จานวนเงิน

- ค่ าจ้ างเหมาบริการ
- ค่ าใช้ จ่ายในการสั มมนาและฝึ กอบรม
- ค่ ารับรองและพิธีการ
- ค่ าเงินประกันสั งคม
- ค่ าใช้ สอยอืน่ ๆ
ฯลฯ
(3) ค่ าวัสดุ เช่ น
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน่
- วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุหนังสื อ วารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

33

จ นวนเ ิน

รายการ
ค่ าสาธารณูปโภค เช่ น ค่ าไฟฟ้ า ค่ านา้ ประปา ค่ าโทรศัพท์
ค่ าไปรษณีย์ ค่ าบริการด้ านสื่ อสารและโทรคมนาคม

3. งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณทีเ่ สนอขอ

ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ ละปี ตลอดการวิจัย
รายการ

งบประมาณทีเ่ สนอขอ
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4 ปี ที่ n

รวม

แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1......n

รวม
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รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จาแนกงบประมาณต่ างๆ ที่เสนอขอในแต่ ละปี
งบประมาณทีเ่ สนอขอ
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่

2

พ.ศ...... พ.ศ......

ปี ที่

3

พ.ศ......

ปี ที่

4

พ.ศ......

ปี ที่

5

พ.ศ......

รวม

1. งบบุคลากร
- ค่ าจ้ างชั่วคราว
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 ......n

2. งบดาเนินงาน
- ค่ าตอบแทน
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 ........n

รวม

รายการ
- ค่ าใช้ สอย
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 ........n
- ค่ าวัสดุ
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 ........n

งบประมาณทีเ่ สนอขอ
ปี ที่ 1

ปี ที่

พ.ศ.....

พ.ศ......

2

ปี ที่

3

พ.ศ......

ปี ที่

4

พ.ศ......

ปี ที่

5

พ.ศ......

รวม

3. งบลงทุน
- ค่ าครุ ภัณฑ์
แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ 1 ........n

รวม
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รายละเอียดงบประมาณวิจยั จาแนกตามงบประเภทต่ างๆทีเ่ สนอขอในแต่ ละปี
(กรณีเป็ นโครงการวิจัยต่ อเนื่อง)
จานวนเงิน

รายการ
ปี ที่ 2
พ.ศ........

ปี ที่ 3
พ.ศ.........

ปี ที่ 4
พ.ศ......

1. งบบุคลากร
ค่ าจ้ างชั่วคราว
ฯลฯ

2. งบดาเนินงาน
(1) ค่ าตอบแทน เช่ น ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ ราชการ
ค่ าเบีย้ ประชุ มกรรมการ ฯลฯ

(2) ค่ าใช้ สอย เช่ น
- ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
- ค่ าซ่ อมแซมครุภัณฑ์

จานวนเงิน

รายการ
- ค่ าจ้ างเหมาบริการ
- ค่ าใช้ จ่ายในการสั มมนาและฝึ กอบรม
- ค่ ารับรองและพิธีการ
- ค่ าเงินประกันสั งคม
- ค่ าใช้ สอยอืน่ ๆ
ฯลฯ

ปี ที่ 2
พ.ศ........

ปี ที่ 3
พ.ศ.........

ปี ที่ 4
พ.ศ......

(3) ค่ าวัสดุ เช่ น
- ค่ าวัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน่
- วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุหนังสื อ วารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
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รายการ

จานวนเงิน
ปี ที่ 2
พ.ศ........

- วัสดุอนื่ ๆ
ฯลฯ

ปี ที่ 3
พ.ศ.........

ปี ที่ 4
พ.ศ......

(4) ค่ าสาธารณูปโภค เช่ น
ค่ าไฟฟ้ า ค่ านา้ ประปา ค่ าโทรศัพท์ ค่ าไปรษณีย์
ค่ าบริการด้ านสื่ อสาร และโทรคมนาคม

3.งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ฯลฯ

รวมงบประมาณทีเ่ สนอขอแต่ ละปี

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ

แบบ ต-1ช/ด

แบบรายงานความก้าวหน้ า
1. รายละเอียดเกีย่ วกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .........................................................................................................................
........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ชื่อผู้วจิ ัย (นาย นาง นางสาว ยศ) ..................................................................................................
หน่ วยงานที่สังกัด .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................. โทรสาร ................................. e-mail ..............................
ได้ รับอนุมัติจดั สรรงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ............................
งบประมาณทีไ่ ด้ รับ ................................................ บาท ระยะเวลาทาการวิจัย ........................... ปี
เริ่มทาการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี ) .......................................... ถึง (เดือน ปี )...........................................
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2. รายละเอียดเกีย่ วกับผลงานความก้ าวหน้ าของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ ของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) ...........................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานวิจัยที่ได้ เสนอไว้ กบั งานวิจัย
ที่ได้ดาเนินการจริง ในรู ปของแผนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ ามี
กิจกรรม / ขั้นตอนปฏิบัติตามลาดับอย่ างไร ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดาเนินงาน พร้ อมสรุปและวิเคราะห์ ผลที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว
[ทั้งนี้ ให้ แนบบทความ ผลงานความก้ าวหน้ าทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
ระหว่ างทีท่ าการวิจัย ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ วหรือบทความที่จะนาไปเผยแพร่
ทางสื่ อมวลชนได้ (ถ้ ามี)] .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้ แก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ ามี) ...............................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.5 งบประมาณที่ได้ ใช้ จ่ายไปแล้ วนับตั้งแต่ เริ่มทาการวิจัยเป็ นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท
2.6 งานตามโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยที่จะทาต่ อไป......................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.7 คาชี้แจงเกีย่ วกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้ ามี) .........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................................
(............................................................)
ผู้อานวยการแผนงานวิจัย / หัวหน้ าโครงการวิจยั
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............
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ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้ าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนให้ ดาเนินการต่ อไป
 ไม่ สนับสนุนให้ ดาเนินการต่ อไป ระบุเหตุผล.........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(ลายเซ็น)
(............................................................)
หัวหน้ าส่ วนราชการ
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............
หมายเหตุ : แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาหรับข้ อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

แนวทางการประเมินผล
ข้ อเสนอการวิจัย
โดย

เวชยันต์ เฮงสุ วนิช
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
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ประโยชน์ ของข้ อเสนอการวิจัย
ประเมินคุณภาพข้ อเสนอการวิจยั

ประโยชน์ ของข้ อเสนอการวิจัย
1. วิชาการ
2. นโยบาย
3. พาณิชย์
4. ชุมชน/สั งคม

40

ประเมินคุณภาพข้ อเสนอการวิจยั

แนวทางการประเมินผลข้ อเสนอการวิจัย (นท – 1ช / นท - 1ด )
ประเด็นพิจารณา

1. ความสอดคล้องกับประเด็น

คะแนน

10

1.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) และยุทธศาสตร์ การ
วิจัยของชาติรายประเด็น
1.3 นโยบายรัฐบาล
1.4 แผนปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน

2. คุณค่ าทางปัญญาของข้ อเสนอการวิจัย
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)
2.2 กระบวนการวิจัย (process)
2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)

3. ผลกระทบของข้ อเสนอการวิจัย (impact)
รวม

60
(20)
(20)
(20)

30
100
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แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 255.. ตามมติคณะรัฐมนตรี
รายการ

1. ความสอดคล้ องกับประเด็น
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
- นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)
และยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติรายประเด็น
- นโยบายรัฐบาล
- แผนปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน

รายการ

2.คุณค่ าทางปัญญาของแผนงานวิจัย
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)
1) หัวข้ อเรื่องของการวิจัยน่ าสนใจ เป็ นประเด็นเร่ งด่ วนที่มี
ความสาคัญจาเป็ นต้ องทาวิจัยเพือ่ แก้ ไขปัญหาอย่ างเร่ งด่ วน
2) วัตถุประสงค์ หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
3) มีศักยภาพสู งในการเป็ นศูนย์ กลาง (hub) สามารถทาหน้ าทีเ่ ป็ น
ศูนย์ กลางหรือศูนย์ ประสานงานกลางกับหน่ วยงานวิจัยอืน่ ทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ
4) มีส่วนร่ วมของภาคเอกชน / ภาคประชาชน มีหน่ วยงานร่ วมทา
วิจัยหลายหน่ วยงาน ภายใต้ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ หลัก
เดียวกัน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้ รับ

10

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

60
(20)
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รายการ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

5) โครงสร้ างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วจิ ัยมีความเหมาะสม
และมีความพร้ อมครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วจิ ัย
โดยพิจารณาจาก
5.1) แสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมของคณะผู้วจิ ัยที่จะทาการวิจัยได้ สาเร็จ
5.2) วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการวิจัยความเหมาะสมกับภารกิจที่
กาหนดไว้ ในแผนงานวิจัย
5.3) เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการด้ านการวิจัย
5.4) อุทิศเวลาให้ กบั การทาการวิจยั ตลอดแผนงานวิจัย
5.5) มีจรรยาบรรณนักวิจัยและมีความรับผิดชอบสู ง
6) สร้ างนักวิจัยรุ่นใหม่
7) มีผลวิจัยที่เกีย่ วข้ องและตรวจสอบเอกสารอ้ างอิงอย่ างสมบูรณ์
8) มีแผนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจัยอย่ างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
สามารถทาการวิจัยได้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ หลัก
9) มีความพร้ อมด้ านสถานที่และอุปกรณ์ ทาการวิจัย
10) งบประมาณที่ใช้ ทาการวิจัยมีความเหมาะสม

รายการ
2.2 กระบวนการทาวิจัย (process)
1) กระบวนการวิจัยมีความเชื่อมโยงระหว่ างทฤษฎี สมมุติฐาน
หรือกรอบแนวความคิดสู่ การปฏิบตั ิได้ อย่ างชัดเจนและมีความ
เป็ นไปได้ สูง มีการแสดงความสั มพันธ์ และสนับสนุนซึ่งกัน
ระหว่ างแผนงานวิจัยย่ อย / โครงการวิจัยภายใต้ แผนงานวิจัย
2) มีกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทาการวิจัยอย่ างสมบูรณ์
ถูกต้ อง ชัดเจน และสอดคล้ องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
หลัก
3) มีแผนการถ่ ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
หรือส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่ อไป หรือ
การบริหารงานในองค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยระบุกลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการถ่ ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ชัดเจน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

(20)
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รายการ

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)
1) งานวิจัยก่ อให้ เกิดมูลค่ าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ หรือสร้ างคุณค่ าเพิม่ ทาง
สั งคมและวัฒนธรรม โดยในแต่ ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา
ทาอย่ างเป็ นระบบครบวงจรตามรู ปแบบห่ วงโซ่ มูลค่ า (value chain)
2) แสดงผลสาเร็จทีค่ าดว่ าจะได้ รับเมือ่ สิ้นสุ ดการวิจัยอย่ างชัดเจน
3) มีกลุ่มเป้ าหมายทีจ่ ะได้ รับผลประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัย
ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 และอาจ
รวมถึงยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานด้ วย
4) แสดงจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่คาดว่ าจะเกิดจากการดาเนินงานวิจัย

รายการ
3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ เป็ นตัวคูณ
(multiplier) ที่ส่งผลสะเทือนสู งในเชิงผลกระทบต่ อสั งคม ชาติและ
นานาชาติเป็ นอย่ างมาก ซึ่งผลกระทบของงานวิจัยอาจจะแสดงใน
เชิงปริมาณ หรือเป็ นงานวิจัยที่มีการต่ อยอด และใช้ ต้นทุนตา่ แต่ ได้
ผลตอบแทนสู งตามไปด้ วย
3.2 งานวิจัยได้ พฒ
ั นาเชื่อมโยงจากท้ องถิ่น โดยใช้ ภูมิปัญญาไทยและมี
แนวโน้ มจะสามารถขยายการพัฒนาไปสู่ ระดับประเทศและนานาชาติได้
3.3 ผลลัพธ์ ของงานวิจัยทาให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่ างๆ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
2) ด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม มีนวัตกรรมสู ง ทดแทนการนาเข้ า
3) ก่ อให้ เกิดประโยชน์ ท้งั ทางตรงและทางอ้ อมต่ อหน่ วยงานเจ้ าของ
ผลงานวิจัย ชุมชน ชาติ ฯลฯ

รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

(20)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

30

100

หมายเหตุ : วช. เสนอแนะเป็ นแนวทางสาหรับการประเมินผลแผนงานวิจัยเท่ านั้น หน่ วยงานสามารถปรับปรุงได้ ตามความเหมาะสม
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แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 255.. ตามมติคณะรัฐมนตรี
รายการ

1. ความสอดคล้ องกับประเด็น
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
- นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559) และยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติราย
ประเด็น
- นโยบายรัฐบาล
- แผนปฏิบัติราชการของหน่ วยงาน

รายการ

2.คุณค่ าทางปัญญาของโครงการวิจัย
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

10

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้ รับ

60
(20)

1) หัวข้ อเรื่องของการวิจยั น่ าสนใจ เป็ นประเด็นเร่ งด่ วนที่มีความจาเป็ น ต้ องทาวิจยั เพือ่
แก้ไขปัญหาอย่ างเร่ งด่ วน
2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีความชัดเจนและเป็ นรูปธรรม
3) ผู้วจิ ยั / คณะผู้วจิ ยั มีความเหมาะสมและมีความพร้ อมครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือ
กลุ่มวิชาในเรื่องที่วจิ ยั โดยพิจารณาจาก
3.1) การแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมของผู้วจิ ยั / คณะผู้วจิ ยั ที่จะทาการวิจยั ได้ สาเร็จ
3.2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ในการทาวิจยั และมีความเหมาะสมกับภารกิจที่
กาหนดไว้ในโครงการวิจยั
3.3) เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการด้ านการวิจยั
3.4) การอุทิศเวลาให้ กบั การทาวิจยั ตลอดโครงการวิจยั
3.5) มีจรรยาบรรณนักวิจยั และความรับผิดชอบสู ง
4) สร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่
5) มีผลวิจยั ที่เกีย่ วข้ องและตรวจสอบเอกสารอ้างอิงอย่ างสมบูรณ์
6) จัดทาแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั อย่ างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม
สามารถทาการวิจยั ได้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์
7) มีความพร้ อมด้ านสถานที่และอุปกรณ์ ทาการวิจยั
8) งบประมาณที่ใช้ ทาการวิจยั มีความเหมาะสม
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รายการ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

20

2.2 กระบวนการทาวิจัย (process)
1) มีกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทาการวิจัยอย่ างสมบูรณ์ ถูกต้ อง ชัดเจน และ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2) มีแผนการถ่ ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่ กลุ่มเป้ าหมาย หรือส่ งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่ อไป หรือการบริหารงานในองค์ กรที่เกีย่ วข้ อง
โดยระบุกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการถ่ ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ชัดเจน

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)

20

1) งานวิจัยก่ อให้ เกิดมูลค่ าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ หรือสร้ างคุณค่ าเพิม่ ทางสั งคม
และวัฒนธรรม โดยในแต่ ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ทาอย่ างเป็ น
ระบบครบวงจรตามรู ปแบบห่ วงโซ่ มูลค่ า (value chain)
2) แสดงผลสาเร็จที่คาดว่ าจะได้ รับเมื่อสิ้นสุ ดการวิจัยอย่างชัดเจน
3) มีกลุ่มเป้ าหมายที่จะได้ รับผลประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่
คาดว่ าจะเกิดขึน้ รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 และอาจรวมถึง
ยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานด้ วย
4) แสดงจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่คาดว่ าจะเกิดจากการดาเนินงานวิจัย

รายการ

3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ รับ

30

3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจัยทาให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่ างๆ ตาม
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)
3) นโยบายรัฐบาล
4) แผนปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน

รวม

100

หมายเหตุ : วช. เสนอแนะ เป็ นแนวทางสาหรับการประเมินผลโครงการวิจยั เท่ านั้น หน่ วยงานสามารถปรับปรุงได้ ตามความเหมาะสม
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