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คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

(แบบ ว-1ด) 

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

แบบ ว-1ด    หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (research project) ประกอบการ
 เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหนวยงานภาครัฐระดับ
 กรมหรือเทียบเทา ซ่ึงสามารถใชเปนแบบในการจัดทาํขอเสนอการวิจัย ทั้งใน
 รูปแบบโครงการวิจยัอิสระหรือโครงการวิจัยที่อยูภายใตแผนงานวิจัย 

ชื่อโครงการวจัิย : ระบุช่ือโครงการวิจัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย ใหระบุช่ือแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
 ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้

สวน  ก  :  ลักษณะโครงการวิจัย 
- ระบุโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยใหม หรือเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ปที่ 2 เปนตนไป)
 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องตองระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และ
 ปงบประมาณที่เสนอขอวาเปนปที่เทาใด พรอมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยดวย 
I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 
 (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุความสําคัญกับ
 เร่ืองที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ 
II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคลอง
 มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุกลยุทธการวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตร
 นั้น ๆ พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวจิัยนัน้ ๆ 
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ
 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซ่ึงประกอบดวย 10 กลุมเรื่อง โดยระบุ
 กลุมเรื่องที่มีความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 กลุมเรื่อง (ผนวก 3) 
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไมสอดคลองตามขอ I, II และ III  ก็ไมตองระบุความสอดคลอง   
 



 

สวน  ข  :  องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (research project) 
1. ระบุช่ือผูรับผิดชอบ หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนในระดับกลุม/กอง/สํานัก/

กรม/กระทรวง หรือ ภาควชิา/คณะ/มหาวทิยาลัย/กระทรวง พรอมทั้งสถานที่อยู หมายเลข
โทรศัพท  โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมทั้งระบุช่ือหนวยงานอื่น ๆ 
ที่รวมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวนของงานที่แตละหนวยงานมี
สวนรวมดังกลาว (ถามี) รวมทั้งระบุช่ือหัวหนาโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ผูรวมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พรอมทั้งระบุ
สัดสวนที่ทํางานวิจยั (%) ของผูวิจัยในโครงการวิจยันี้แตละคนดวย 

2. ระบุประเภทของการวิจยั (ผนวก 4) เพยีง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจยัพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจยัประยกุต (applied research) 
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) 

3. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวชิาของสภาวิจยัแหงชาติ (ผนวก 4) 
4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชใน
การเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได  

5. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทาํการวิจยัเร่ืองนี้  
6. ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจยัอยางชดัเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ ๆ  

โดยเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ทําการวิจัย

แตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได 
8. แสดงทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตผุลที่

นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปน
สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

9. กําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตวัของปญหา หรือ
ดานอืน่ ๆ ใหเขาถึงขอเทจ็จริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของ 
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ 

10. ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (reference) ของโครงการวิจยัตามระบบสากล 
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ดังตอไปนี ้
11.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย 
11.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป 



 

11.3  บริการความรูแกประชาชน 
11.4  บริการความรูแกภาคธุรกิจ 
11.5  นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 
11.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
11.7  เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย 
11.8  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
และระบุช่ือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

12. แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพฒันาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
ระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในสวนนีด้วย 

13. อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง
การสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ  รวมท้ังระบุสถานที่ที่จะ
ใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอขอ
งบประมาณ 

14. ระบุระยะเวลาที่ทําการวจิัย ตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจยั โดยระบุเดือน ปที่เริม่ตน 
ถึงเดือน ปที่ส้ินสุดการวจิัย โดยระบุดวยวาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของโครงการวิจยันี้ 
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดาํเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภายในปงบประมาณ  (1 ตุลาคมของปนั้น - 30 กันยายน ของปถัดไป) ในกรณีที่เปน
โครงการวิจยัทีเ่สนอของบประมาณเพือ่ทําการวิจยัมากกวา 1 ป ใหแจงแผนการดําเนินงาน
ในปตอ ๆ ไปโดยสังเขปดวย 

15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณที่เปนปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย 
(อุปกรณการวจิัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ตองการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณที่ตองขอเชา 
หรือขอยืมจากหนวยงานอืน่เพื่อการวิจยันี ้

16. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1  แสดงรายละเอยีดงบประมาณการวิจยัเฉพาะปที่เสนอขอ  โดยจําแนกตามงบประเภท
 ตาง ๆ ใหชัดเจน (ผนวก 5) 
16.2 กรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง โปรดระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะ 

เสนอขอในปตอ ๆ ไป แตละปตลอดการวิจัย โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ  
ใหชัดเจน (ผนวก 8) 

16.3 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุงบประมาณ 
ที่ไดรับการจัดสรรในแตละป ทุกปที่ผานมา 



 

17. แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย 
โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนําไปสูการประยกุตใช ความคุมคา
ของงบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) ได 
โดยระบุประเภทของผลสาํเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวจิัยในระยะ 
   ตอไป 
 1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว 
 1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
 2. ระบุ  I  หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 
 2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 
 2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสดุทายของงานวิจัย 
 3. ระบุ  G  หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา 
  3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศกัยภาพที่จะกอใหเกดิผลกระทบ 
 3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มศีักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกดิผลกระทบ 
  สูง ยอมมีน้ําหนักการพจิารณาขอเสนอการวิจัยสูง 
 ตัวอยางเชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่

สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวง
เนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้นจึงตองวจิัยเพื่อแกปญหา
ดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวจิัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี ้

   1. การวิจยัระยะแรกไดคนพบยนี (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะมวง  

     -  ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออก
      ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจยัระยะนี้ 
      เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนง 
    ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง  
     -  ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ี
      ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัย
      ระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 



 

 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง 
ซ่ึงแสดงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของ
มะมวงเพื่อการสงออก  

     -  ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดง 
      มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปน
      ผลสาํเร็จตามเปาประสงค (G) 
หมายเหต ุ: 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ขึ้นอยูกับ 
   วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงคของโครงการวิจัยที่ 
   กําหนดไว 
  2. แตละผลสําเรจ็ที่ไดอาจดําเนนิการเสรจ็สิ้นภายในปเดยีวกนัหรือมากกวา 1 ป  
   ก็ได กรณมีากกวา 1 ป ใหระบุผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในแตละปใหชัดเจน 

18. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป 
18.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองรับรองวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณในป

 งบประมาณที่ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความ  พรอมลายมือช่ือกํากับอยางชัดเจน 
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูในระหวางการเสนอของบประมาณการวจิัยจากแหลงเงนิ
 ทุนอื่นหรือไม หรือเปนการวจิัยตอยอดจากการวิจยัอ่ืน (ถามี) 
18.3 ตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจยั (แบบ ต-1ช/ด) 

19. คําชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร  หลักฐาน  คํารับรอง  คํายินยอม อาทิ โครงการ
พระราชดําริ จริยธรรมการวิจยัในมนษุย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอยีดอื่น
ที่จะเปนประโยชนและชีใ้หเห็นถึงคณุคาของโครงการวจิยัมากยิง่ขึ้น 

20. ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย พรอมลายมือช่ือ และวนั เดอืน ป 

สวน  ค  :  ประวัติคณะผูวิจัย 
 1. ระบุช่ือและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ระบุเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
 3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ที่เปนปจจุบนั 
 4. ระบุหนวยงานที่สังกัด และสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท  โทรสาร 
  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

5. ระบุประวัตกิารศึกษา 
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชาํนาญพิเศษ ซ่ึงอาจแตกตางจากวุฒกิารศึกษาก็ได 
7. ระบุประสบการณที่เกีย่วของกับการบริหารงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ

สถานภาพในการทาํการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือ
ผูรวมวิจยัในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 



 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจยัในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจยั  : ช่ือแผนงานวจิยั 
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 
7.3 ระบุช่ืองานวจิยัที่ทําเสร็จแลว : ระบุช่ือผลงานวิจยั ปที่พมิพ การเผยแพร สถานภาพ

ในการทําการวิจัย และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เร่ือง)  
7.4 งานวิจยัที่กําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจยั แหลงทุน และสถานภาพในการทําการวจิัย

วาไดทําการวจิัยเสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเอง แตเปนการจัดจาง โปรดใช แบบ ว–1ด โดย 
  ระบุรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กาํหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบขอกําหนด   
  (terms of  reference-TOR) ดวย 
 2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่
  ผานมา  และนกัวิจยัมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวจิัยในปงบประมาณ 
  ตอไป  ตองจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย 
 3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหวัขออยางถกูตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน 
  ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยที่มกีารใชสัตว  ใหปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทาง 
  วิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรม 
  ใบรับรองในผนวก 11 จํานวน 1 ชุด 
  
 

_________________________________ 


