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สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ทีม่ ีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุความ
สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมาก
ที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับ ผิ ด ชอบ [คณะผู้ วิจั ย บทบาทของนัก วิจั ยแต่ ล ะคนในการท าวิจั ย สัด ส่ว นที่ ท า
การวิจัย (%) และเวลาที่ ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัป ดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 4)
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย


สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th
รอรายละเอียดจาก วช.
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที่ ค าดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิ จ /พาณิช ย์
อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 5)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ล ะปี [กรณี เป็นโครงการวิจัย ที่ มี ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี
(ผนวก 7)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว)
17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
- ตาแหน่งบริหาร
- ตาแหน่งทางวิชาการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
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6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒกิ ารศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พมิ พ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทา
วิจัยว่าได้ทาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทาการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of reference - TOR)
การจัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อไป ต้ อ งจั ด ท าโครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย
แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์ มใบรับ รองการอนุ มัติ ให้ด าเนิ นการวิ จัยหรือ Certiftcate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 14) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม ใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15)
จานวน 2 ชุด
7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัตติ ามแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ผนวก 16)
และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
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สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คาชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------ชื่อโครงการวิจัย :

ระบุชื่อโครงการวิจัยทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจยั ให้ระบุชอื่ แผนงานวิจัยทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจานวนระยะเวลาที่ทาการวิจัยทัง้ หมด
และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทัง้ ระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติรายประเด็น*
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจยั กับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากทีส่ ุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย
ระเบียบวาระแห่ง ชาติ โครงการท้ าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) โดยระบุความ
สอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่อง
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III, IV และ V ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย (research project)
1. ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สานัก/กรม/
กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทัง้ สถานที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ร่วมดาเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วม
ดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทาการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทางานวิจัย
(%) และจานวนชั่วโมงที่ทาการวิจัยใน 1 สัปดาห์ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)


สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th
รอรายละเอียดจาก วช.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12

13
14

2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development)
ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 4)
ระบุคาสาคัญ (keywords) ที่มีความสาคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทาการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทาการวิจัยได้
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญทีจ่ าเป็นต้องทาการวิจัยเรือ่ งนี้
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลาดับความสาคัญเป็นข้อ ๆ
โดยเชื่อมโยงกับความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทาการวิจัยแต่
ไม่สามารถกาหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้
แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่
น่าจะเป็นไปได้จ ากทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่องที่ ท าการวิจัย แล้วนามาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
กาหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือ
ด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้านวิชาการ
11.2 ด้านนโยบาย
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 42 กลุ่มอุตสาหกรรม
(ผนวก 4) โดยระบุเพียง 1 กลุ่ม
11.4 ด้านสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีจ่ ะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยั สู่กลุม่ เป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพั ฒ นาขั้ นต่อ ไป หรือการบริห ารงานในหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย
อธิบายขั้นตอนวิธีการทาการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การกาหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง
การสุม่ ตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทัง้ ระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ทาการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ
ระบุระยะเวลาทีท่ าการวิจัย ตัง้ แต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีทเี่ ริม่ ต้น
ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีทเี่ สนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดาเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีท่ีเป็น
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โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทาการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการดาเนินงาน
ในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย
15 ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจาเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า
หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจาแนกตามงบ
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5)
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มรี ะยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยทีจ่ ะเสนอขอในปีตอ่ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย
โดยจาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 8)
16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องทีไ่ ด้รบั อนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีทผี่ ่านมา
17 แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ทาการวิจัย ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดย
ระบุประเภทของผลสาเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสาเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 ผลสาเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการทีจ่ ะนาไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป
1.2 ผลสาเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสาเร็จที่อาจจะถูกนาไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ I หมายถึง ผลสาเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลสาเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึง่ กับผลสาเร็จเบือ้ งต้น
2.3 เป็นผลสาเร็จที่จะก้าวไปสูผ่ ลสาเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจยั
3. ระบุ G หมายถึง ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสาเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็จกึง่ กลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ทมี่ ีศักยภาพ และมีแนวทางในการทาให้เกิดผลกระทบ
สูง ย่อมมีน้าหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง
ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก
มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
อาจจาแนกผลสาเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจยั ระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
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- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลสาเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสาเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมกี ารวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตาแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผ ลผลิตที่ ได้คือ รายละเอีย ดตาแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ งของมะม่วง ผลสาเร็จ ของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลสาเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของมะม่วง
เพื่อการส่งออก
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลสาเร็จของงานวิจัยระยะนี้ เป็นผลสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :

1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่กาหนดไว้
2. แต่ละผลสาเร็จที่ ได้อาจดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี
ก็ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสาเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน

18 โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อกากับอย่าง
ชัดเจน
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19 คาชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลัก ฐาน คารับ รอง คายินยอม อาทิ โครงการ
พระราชดาริ จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น
ที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20 ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมคานาหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ระบุตาแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
4. ระบุหน่วยงานทีส่ งั กัด และสถานทีอ่ ยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
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7. ระบุประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะทีเ่ ป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่อ งานวิจัยที่ ท าเสร็จ แล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปี ที่ พิม พ์ การเผยแพร่
สถานภาพในการทาการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท า
การวิจัยว่าได้ทาการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :

1. กรณี ที่ ห น่ วยงานวิจัย มิได้ ท าการวิ จัย เอง แต่ เป็ นการจั ดจ้ าง โปรดใช้ แ บบโครงการวิจั ย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of reference TOR) การจัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อไป ต้ อ งจั ด ท าโครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย
แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์ มใบรับ รองการอนุ มัติ ให้ด าเนิ นการวิ จัยหรือ Certiftcate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบั ติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 14) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15)
จานวน 2 ชุด
7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัตติ ามแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ผนวก 16)
และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
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