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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

แบบเสนอโครงการ 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
...................................... 

ช่ือโครงการ/งาน (ภาษาไทย)........................................................................................................................... 

ส่วน ก. ลักษณะของโครงการ 

 โครงการปเีดียว 
 โครงการต่อเนือ่ง ระยะเวลา .................... ปี 
- ระบุประเภทของโครงการ/งาน (ระบุเพียง 1 ประเภทเท่านั้น โดยโปรดดูรายละเอียดใน

ค าช้ีแจง) 

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ/งาน 

1. ผู้รบัผิดชอบ (ช่ือผู้รบัผิดชอบโครงการ/งาน และหน่วยงาน) 
2. หลักการและเหตุผล 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ*** 
6. วิธีการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
9. งบประมาณรวม จ านวน ....................... บาท 
10. เป้าหมาย/ผลผลิต และตัวช้ีวัด 

 

 

หมายเหตุ : ***กรณีเป็นโครงการ/งาน ประเภทวิจัยเชิงปฏิบัติการ ต้องระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังต่อไปน้ีเพียง 1 
ค าตอบ 

1. เชิงพาณิชย์ 
2. เชิงสังคม ชุมชน 
3. สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
4. นโยบาย 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ค าช้ีแจงแบบเสนอโครงการ 
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
............................................. 

ช่ือโครงการ/งาน (ภาษาไทย) : ระบุช่ือโครงการ/งานภาษาไทย 

รายละเอียดโครงการ/งาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วน ก : ลักษณะโครงการ/งาน 

- ระบุโครงการ/งาน เป็นโครงการปเีดียว หรือเป็นโครงการตอ่เนื่องที่มรีะยะเวลามากกว่า 1 ปี 
กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องตอ้งระบจุ านวนระยะเวลาด าเนินงานทั้งหมด 

- ระบปุระเภทของโครงการ/งาน เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย  
1) วิจัยเชิงปฏิบัติ หมายถึง การศึกษาที่ไม่ได้มุ่งพฒันาความรูใ้หม่ แต่เน้นการน าแนวคิด

และองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการประยุกต์และน าไปใช้ประโยชน์
ตามสภาพการณ์ตามจรงิ เพือ่มุง่หวังในการแก้ปญัหา ปรบัปรงุและพฒันาการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน (Process) 
และเรียนรูจ้ากการเปลี่ยนแปลงนั้นจนถึงข้ันสามารถผลิตสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ข้ึนได้ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลติ ซึ่งก่อใหเ้กิดรายได้ การ
สร้างอาชีพ และทางเลือกใหก้ับผู้ประกอบการ 

2)  โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย หมายถึง การจัดการทรัพยส์นิถาวร หรือเป็นการเพิ่มพูน
มูลค่าของทรัพยส์ินถาวร 

3) พัฒนาบุคลากรวิจัย หมายถึง การด าเนินการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา
บุคลากรด้านการวิจัยและพฒันา หรือสร้างศักยภาพ/ความสามารถนักวิจัย  

4) พัฒนาระบบวิจัย หมายถึง การพฒันาโครงสร้างระบบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
จัดการ เช่น การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย การจัดท าฐานข้อมูล  

5) การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัตงิานใด ๆ ของหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องกบัคน สิ่งของและหน่วยงาน 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการ/งาน 

1. ระบุช่ือผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวง หรือ ภาควิชา/
คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

2. แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญทีจ่ าเป็นต้องท าโครงการ/งานนี้ 
3. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน อย่างชัดเจน โดยเช่ือมโยงกับหลกัการและเหตผุล 
4. ระบุขอบเขตของการด าเนินงานในโครงการ/งาน 



  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
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5. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลที่ได้รับจากโครงการ/งาน 
ไปใช้ประโยชน์ (กรณีเป็นโครงการ/งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ) ต้องระบุประโยชน์ที่ได้รับดังต่อไปนี้
เพียง 1 ค าตอบ 
5.1 เชิงพาณิชย์ 
5.2 เชิงสงัคม ชุมชน 
5.3 สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
5.4 นโยบาย 

6. อธิบายข้ันตอนวิธีการด าเนินงาน 
7. ระบรุะยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่เริม่ต้นถึงสิ้นสุด โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึง เดือน ปีที่

สิ้นสุด 
8. ระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด ดงัตัวอย่าง

ต่อไปนี ้
 

กิจกรรม 
ปี 2559 ปี 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
            

 
            

 
            

9. ระบงุบประมาณของโครงการ/งาน 
10. ระบปุรมิาณของสิง่ของหรือบรกิารที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากโครงการ/งาน และระบุตัวช้ีวัดที่

แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดบัผลผลิตทีเ่กิดข้ึน 

 
 


