
 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ                

คําชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

(แบบ ว-1ช) 

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

แบบ  ว-1ช  หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (research program) หรือเรียกวา 
 “ชุดโครงการวจิัย” ประกอบการเสนอของบประมาณประจาํป ตามมติคณะรัฐมนตรี
 ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา

ชื่อแผนงานวิจัย 
1. ระบุช่ือแผนงานวิจยั (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ระบุช่ือโครงการวิจัย (research project) ภายใตแผนงานวิจยัทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ พรอมทั้งแนบรายละเอยีดตามแบบเสนอโครงการวจิยั (แบบ ว-1ด) ทกุโครงการ 

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้

สวน  ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย 
- ระบแุผนงานวจิัยเปนแผนงานวจิัยใหม หรือเปนแผนงานวิจยัตอเนื่อง (ปที่ 2 เปนตนไป)
 กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่องตองระบุจาํนวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และ
 ปงบประมาณที่เสนอขอวาเปนปที่เทาใด พรอมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยดวย 
I ระบุความสอดคลองของแผนงานวจิัยกับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 ยทุธศาสตร และระบุความสําคัญ
กับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ 

II ระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2551-2554) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคลอง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร และระบุกลยุทธการวจิยัที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตร
นั้น ๆ พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวจิัยนัน้ ๆ 

III ระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ซ่ึงประกอบดวย 12 กลุมเรื่อง โดยระบุ
กลุมเรื่องที่มีความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 กลุมเรื่อง (ผนวก 3)  

 
 



 

IV ระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบดวย 
2 ระยะ โดยระบุความสอดคลองมากที่สุดเพียง 1 เร่ือง/นโยบาย ในนโยบายแตละระยะ 

หมายเหตุ : หากแผนงานวจิัยไมสอดคลองตามขอ I, II, III และ IV ก็ไมตองระบุความ
สอดคลอง 

สวน  ข  : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย  
   1. ระบุช่ือผูรับผิดชอบ หนวยงานหลักและหนวยงานสนบัสนุนในระดบักลุม/กอง/สํานัก/

กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท  โทรสาร  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

  2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจยัพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจยัประยกุต (applied research) 
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) 

  3. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวชิาของสภาวิจยัแหงชาติ (ผนวก 5) 
  4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอช่ือเร่ืองหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนาํไปใชใน
การเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีช่ือเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได  

  5. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจัย โดย
กําหนดปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึน้ ดวยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ 
และแสวงหาแนวทางที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ 

  6. ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความสําคัญและที่มาของปญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจยั 

  7. อธิบายวาแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และนโยบายรัฐบาล มากนอยเพียงใดในเชิงปริมาณ พรอม
แสดงผลกระทบดวย 

  8. ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่เปนรูปธรรมซึ่งไดจากการวจิัย เพื่อใหบุคคลภายนอก
 สามารถนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายใน
ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน 

  9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจากผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ
หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนถายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาว และตองระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึง



 

การบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน 

 10. แสดงทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตผุล
ที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย แลวนาํมาสังเคราะหเปน
 สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคดิของแผนงานวิจัย พรอมแสดงความเชื่อมโยง
 หรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยภายใตแผนงานวจิัย 

 11. แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนาํผลการวจิยัไปใชประโยชน
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) 

 ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกดิขึ้น 
 รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตรใดในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) กลุมเรื่องเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) นโยบายของรฐับาลและอื่น ๆ (ถามี) 

 12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื่อประโยชนในการติดตาม
และประเมนิผลแผนงานวจิัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจยัของ
แผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละขั้นตอน 
จนสิ้นสุดการวจิัย ในกรณีที่มกีารเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหาร
จัดการแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหการวิจัยไมบรรลุวัตถุประสงค 
 และระบแุนวทางการแกไขหากเกดิความผิดพลาด 

 13. ระบุแนวทางหรือแผนการดําเนินงานในการเปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการ
ทําการวิจยัตามแผนงานวิจัย 

 14. ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการวิจัยท้ังในระดับ
แผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง
และชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน เพื่อนาํไปสูผลสําเร็จของ
แผนงาน วิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม 



 

 15. ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัย ตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ 
เดือน ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่ส้ินสุดการวิจัย และระบวุาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของ
แผนงาน วิจัย  

 16. แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจยั 
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปท่ีเสนอขอ โดยแยก

ตามงบประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน (ผนวก 6) 
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละปตลอดการวิจัย 

(ผนวก 7) 
16.3 แสดงรายละเอยีดของงบประมาณการวจิัย ตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอ

ในแตละป ตลอดการวิจัย (ผนวก 8 และ 9) 
16.4 กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง ที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุ

งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรในแตละปของทุกปที่ผานมา 
 17. แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย 

โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช 
ความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดวาจะไดรับ โดยใหสอดคลองตามแผน
บริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จ
ของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยใน

ระยะตอไป 
  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 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผล

กระทบสูง ยอมมีน้ําหนกัการพิจารณาแผนงานวิจยัสูง 



 

 ตัวอยาง  เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่
สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวง
เปลือกบาง เนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตองวิจัย
เพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวา
จะไดรับ ดังนี ้

   1. การวิจยัระยะแรกไดคนพบยนี (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
     เปลือกแข็งของมะมวง 
     -  ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออก
      ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจยัระยะนี ้
      เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 
   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนง 
    ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง  
     -  ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
      ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง   ผลสําเร็จของงานวิจัย
      ระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 
   3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง 

ซ่ึงแสดงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของ
มะมวงเพื่อการสงออก  

     -  ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดง 
      มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปน
      ผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวจิัยที่กําหนดไว 

  2. แตละผลสําเร็จที่ไดอาจดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปเดียวกันหรือ
มากกวา 1 ป กไ็ด กรณีมากกวา 1 ป ใหระบผุลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ
ในระยะตาง ๆ ในแตละปใหชัดเจน 

18. แผนงานวิจัยตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป 
18.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัยตองรับรองวาแผนงานวิจัยนี้ไดรับการจัดสรร

งบประมาณในปงบประมาณที่ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความ พรอมลายมือช่ือ
กํากับอยางชดัเจน 

18.2 ระบุวาแผนงานวิจัยนี้ อยูในระหวางการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหลงเงินทุนอ่ืนหรือไม หรือเปนการวจิัยตอยอดจากการวิจัยอ่ืน (ถามี) 

18.3 ตองรายงานความกาวหนาของแผนงานวจิยัตามแบบ ต-1ช/ด 



 

19. คําชี้แจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ใน
อันที่จะเปนประโยชนและชีใ้หเห็นถึงคุณคาของแผนงานวิจยัมากยิ่งขึน้ 

20. ลงชื่อผูอํานวยการแผนงานวจิัย พรอมลายมือช่ือ และวนั เดือน ป 

สวน ค  : ประวัติผูรับผดิชอบแผนงานวิจัย 
  1. ระบุช่ือ (พรอมคํานําหนาชื่อ เชน นาย  นางสาว  นาง  ยศ  เปนตน) และนามสกุล ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. ระบุเลขหมายประจําตัวประชาชน 
  3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ที่เปนปจจุบนั 
  4. ระบุหนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท  

โทรสาร และไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
  5. ระบุประวัตกิารศึกษา 
  6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชาํนาญพิเศษ ซ่ึงอาจแตกตางจากวุฒกิารศึกษาก็ได 
  7. ระบุประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

อาทิ สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวจิัย หัวหนาโครงการวิจัย 
หรือผูรวมวจิัยในแตละผลงานวิจยั เปนตน 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจยัในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจยั : ช่ือแผนงานวจิยั 
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะที่ตนเองเปนหัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 
7.3 ระบุช่ืองานวจิยัที่ทําเสร็จแลว : ช่ือผลงานวจิัย ปที่พิมพ การเผยแพร สถานภาพ 

และแหลงทุนในการทําวิจัย 
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทํา

วิจัยวาไดทําการวิจัยเสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเอง  แตใชวิธีจัดจาง โปรดใช  แบบ ว–1ช  โดยระบุ
 รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด 
( terms of  reference-TOR) การจัดจางทําการวิจัยดวย 

   2. กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และ
นักวิจยัมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตองจัดทํา
แผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

   3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ  เพื่อประโยชน
ในการประเมนิผล 



 

   4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใชสัตว  ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทาง
 วิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทาํเอกสารแนบตามแบบฟอรม
 ใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด 

 
 

____________________________ 


