
 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                

ค าช้ีแจงแบบเสนอโครงการวจิยั (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

(แบบ ว-1ด) 

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

แบบ ว-1ด    หมายถึง แบบขอ้เสนอการวิจยัในระดบัโครงการวิจยั (research project) ประกอบการ
 เสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐระดบั
 กรมหรือเทียบเท่า ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแบบในการจดัท าขอ้เสนอการวิจยั ทั้งใน
 รูปแบบโครงการวจิยัอิสระหรือโครงการวจิยัท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนงานวจิยั 

ช่ือโครงการวจัิย :  ระบุช่ือโครงการวจิยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
กรณีเป็นโครงการวิจยัภายใตแ้ผนงานวิจยั ให้ระบุช่ือแผนงานวิจยัทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

รายละเอยีดโครงการวจัิย  ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วน  ก  : ลกัษณะโครงการวจัิย 
- ระบุโครงการวจิยัเป็นโครงการวจิยัใหม่ หรือเป็นโครงการวิจยัต่อเน่ือง (ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป)

 กรณีเป็นโครงการวิจยัต่อเน่ืองตอ้งระบุจ านวนระยะเวลาท่ีท าการวิจยัทั้งหมด และ
 ปีงบประมาณท่ีเสนอขอวา่เป็นปีท่ีเท่าใด พร้อมทั้งระบุรหสัโครงการวจิยัดว้ย 

I ระบุความสอดคลอ้งของโครงการวจิยักบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจยักบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ 
(พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลอ้ง
มากท่ีสุดเพียง 1 ยทุธศาสตร์ และระบุกลยทุธ์การวิจยัท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุดในยุทธศาสตร์
นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุแผนงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุดในกลยทุธ์การวจิยันั้น ๆ 

III ระบุความสอดคลอ้งของโครงการวิจยักบักลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจยัเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกอบดว้ย 12 กลุ่มเร่ือง โดยระบุ
กลุ่มเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดเพียง 1 กลุ่มเร่ือง (ผนวก 2) 

 

                                                           
 รอรายละเอียดจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 



 

IV ระบุความสอดคลอ้งของโครงการวิจยักบันโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดว้ย 
2 ระยะ โดยระบุความสอดคลอ้งมากท่ีสุดเพียง 1 เร่ือง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ 

หมายเหตุ  : หากโครงการวจิยัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ I, II, III และ IV ก็ไม่ตอ้งระบุความสอดคลอ้ง   

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวจัิย (research project) 
  1. ระบุช่ือผูรั้บผดิชอบ หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุนในระดบักลุ่ม/กอง/ส านกั/

กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั/กระทรวง พร้อมทั้งสถานท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์โทรสาร และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุช่ือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีร่วมด าเนินการวิจยั และอธิบายถึงลกัษณะและสัดส่วนของงานท่ีแต่ละหน่วยงานมี
ส่วนร่วมดงักล่าว (ถา้มี) รวมทั้งระบุช่ือหวัหนา้โครงการวจิยั ท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 
ผูร่้วมงานวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ บทบาทในการท าการวิจยั พร้อมทั้งระบุ
สัดส่วนท่ีท างานวจิยั (%) ของผูว้จิยัในโครงการวิจยัน้ีแต่ละคนดว้ย 

  2. ระบุประเภทการวจิยั (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวจิยัพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวจิยัประยกุต ์(applied research) 
2.3 การพฒันาทดลอง (experimental development) 

3. ระบุสาขาวชิาการและกลุ่มวชิาของสภาวจิยัแห่งชาติ (ผนวก 4) 
  4. ระบุค าส าคญั (keywords) ท่ีมีความส าคญัต่อช่ือเร่ืองหรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีท าการวจิยั

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการน าไปใชใ้น
การเลือกหรือคน้หาเอกสารท่ีมีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกนักบัเร่ืองท่ีท าการวจิยัได ้ 

5. แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัเร่ืองน้ี  
  6. ระบุวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัอยา่งชดัเจนและเรียงตามล าดบัความส าคญัเป็นขอ้ ๆ  

โดยเช่ือมโยงกบัความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั 
  7. ระบุขอบเขตของการวิจยัในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีท าการวิจยั

แต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจยัและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัได ้
  8. แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล

ท่ีน่าจะเป็นไปไดจ้ากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการวิจยั แลว้น ามาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวจิยั 

  9. ก าหนดปัญหาใหช้ดัเจนทั้งในดา้นการเกิดความรุนแรง การกระจายตวัของปัญหา หรือ
ดา้นอ่ืน ๆ ให้เขา้ถึงขอ้เทจ็จริงของปัญหาอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
แสวงหาเหตุผลท่ีน่าจะเป็นไปได ้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ระบุเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง (reference) ของโครงการวจิยัตามระบบสากล 



 

11. แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวธีิการหรือแนวทางท่ีจะน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

11.1 แกปั้ญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีท าการวิจยั 
11.2 เป็นองคค์วามรู้ในการวิจยัต่อไป 
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน 
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ 
11.5 น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

และระบุช่ือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์  
12 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ

สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชดัเจน และควร
เสนอของบประมาณในส่วนน้ีดว้ย 

13 อธิบายขั้นตอนวธีิการท าการวิจยั อาทิ การเก็บขอ้มูล การก าหนดพื้นท่ี ประชากรตวัอยา่ง
การสุ่มตวัอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานท่ี
ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีท าการวิจยั/เก็บขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ 

14 ระบุระยะเวลาท่ีท าการวจิยั ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดโครงการวจิยั โดยระบุเดือน ปีท่ีเร่ิมตน้ 
ถึงเดือน ปีท่ีส้ินสุดการวิจยั โดยระบุดว้ยวา่ปีท่ีเสนอขอเป็นปีท่ีเท่าใดของโครงการวจิยัน้ี 
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปีนั้น - 30 กนัยายน ของปีถดัไป) ในกรณีท่ีเป็น
โครงการวิจยัท่ีเสนอของบประมาณเพื่อท าการวิจยัมากกวา่ 1 ปี ใหแ้จง้แผนการด าเนินงาน
ในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปดว้ย 

15 ระบุรายละเอียดคุณลกัษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการวิจยั
(อุปกรณ์การวิจยั โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ท่ีตอ้งการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีตอ้งขอเช่า 
หรือขอยมืจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อการวจิยัน้ี 

16 ระบุงบประมาณของโครงการวจิยั 
16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวจิยัเฉพาะปีท่ีเสนอขอ  โดยจ าแนกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ใหช้ดัเจน (ผนวก 5) 



 

16.2 กรณีท่ีเป็นโครงการวิจยัท่ีมีระยะเวลาด าเนินการวจิยัมากกวา่ 1 ปี โปรดระบุ
รายละเอียดงบประมาณการวิจยัท่ีจะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการ
วจิยั โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  ใหช้ดัเจน (ผนวก 8) 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจยัต่อเน่ืองท่ีได้รับอนุมติัให้ท าการวิจยัแล้ว ให้ระบุ
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละปี ทุกปีท่ีผา่นมา 

17 แสดงขอ้มูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจ้ากงานวิจยัในแต่ละปีตลอดการวจิยั 
โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและน าไปสู่การประยกุตใ์ชค้วามคุม้ค่า
ของงบประมาณท่ีจะใชท้  าการวิจยั ซ่ึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นผลลพัธ์ (outcome) ได ้
โดยระบุประเภทของผลส าเร็จของงานวจัิยเป็นอกัษรย่อ ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1 ผลส าเร็จท่ีเป็นองคค์วามรู้ หรือรูปแบบ หรือวธีิการท่ีจะน าไปสู่การวจิยัใน
ระยะต่อไป 

1.2 ผลส าเร็จท่ีเป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแลว้ 
1.3 ผลส าเร็จท่ีอาจจะถูกน าไปต่อยอดการวจิยัได ้

2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.1 เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบ้ืองตน้ในระยะต่อมา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จท่ีมีความเช่ือมโยงอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัผลส าเร็จเบ้ืองตน้ 
 2.3 เป็นผลส าเร็จท่ีจะกา้วไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดทา้ยของงานวิจยั 

3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์(goal results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  3.1 เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงคน้ี์จะตอ้งแสดงศกัยภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
 3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผล

กระทบสูง ยอ่มมีน ้าหนกัการพิจารณาโครงการวจิยัสูง 
ตัวอย่าง  เช่น กรณีวิจยัการปรับปรุงพนัธุ์มะม่วงเพื่อการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงท่ี

ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเร่ืองมะม่วง
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดงันั้นจึงตอ้งวิจยัเพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวจิยัท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดงัน้ี 

   1. การวจิยัระยะแรกไดค้น้พบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
เปลือกแขง็ของมะม่วง  

     -  ให้ระบุผลผลิตท่ีได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลกัษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวจิยัระยะน้ี
เป็นผลส าเร็จเบือ้งต้น (P) 



 

   2. กรณีมีการวจิยัและพฒันาในระยะต่อมา โดยวจิยัในรายละเอียดต าแหน่ง 
    ของยนี (gene) ท่ีควบคุมลกัษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง  
     -  ใหร้ะบุผลผลิตท่ีไดคื้อ รายละเอยีดต าแหน่งของยีน (gene) ที่

ควบคุมลกัษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวจิยั
ระยะน้ีเป็นผลส าเร็จกึง่กลาง (I) 

 3. กรณีมีการวิจยัและพฒันาระยะต่อมาจนไดม้ะม่วงพนัธ์ุเปลือกแข็ง 
ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่งออก  

     -   ให้ระบุผลผลิตท่ีได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดง 
      มูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจยัระยะน้ีเป็น
      ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. โครงการวิจยัอาจจะศึกษาเพียงขอ้ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ้ ข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคห์ลกัของแผนงานวจิยั หรือวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัท่ี
ก าหนดไว ้

2. แต่ละผลส าเร็จท่ีได้อาจด าเนินการเสร็จส้ินภายในปีเดียวกันหรือมากกวา่ 
1 ปี ก็ได ้ กรณีมากกวา่ 1 ปี ใหร้ะบุผลส าเร็จท่ีคาดวา่จะไดรั้บในแต่ละปีให้
ชดัเจน 

18 โครงการวจิยัต่อเน่ืองปีท่ี 2 ข้ึนไป 
18.1 หวัหนา้โครงการวจิยัตอ้งรับรองวา่โครงการวิจยัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณที่ผา่นมาจริง โดยระบุเป็นขอ้ความ  พร้อมลายมือช่ือก ากบั
อยา่งชดัเจน 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจยัน้ีอยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจยัจาก
แหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจากการวิจยัอ่ืน (ถา้มี) 

18.3 ตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั (แบบ ต-1ช/ด) 
19 ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร  หลกัฐาน  ค ารับรอง  ค ายินยอม อาทิ โครงการ

พระราชด าริ จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ จรรยาบรรณการใชส้ัตว ์ ฯลฯ หรือรายละเอียด
อ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจยัมากยิง่ข้ึน 

20 ลงช่ือหวัหนา้โครงการวิจยั พร้อมลายมือช่ือ และวนั เดือน ปี 

ส่วน  ค  : ประวตัิคณะผู้วจัิย 
   1. ระบุช่ือ (พร้อมค าน าหนา้ช่ือ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ เป็นตน้) และนามสกุล ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
   2. ระบุเลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 
   3. ระบุต าแหน่งบริหาร/วชิาการ ท่ีเป็นปัจจุบนั 



 

   4. ระบุหน่วยงานท่ีสังกดั และสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดส้ะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ 
โทรสาร และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

   5. ระบุประวติัการศึกษา 
  6. ระบุสาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซ่ึงอาจแตกต่างจากวฒิุการศึกษาก็ได ้
  7. ระบุประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

อาทิ สถานภาพในการท าการวจิยัวา่เป็นผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั หวัหนา้โครงการวิจยั 
หรือผูร่้วมวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั เป็นตน้ 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจยัในฐานะผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั  : ช่ือแผนงานวจิยั 
7.2 ระบุช่ือโครงการวจิยัในฐานะท่ีเป็นหวัหนา้โครงการวจิยั : ช่ือโครงการวิจยั 
7.3 ระบุช่ืองานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ : ระบุช่ือผลงานวิจยั ปีท่ีพิมพ ์ การเผยแพร่ 

สถานภาพในการท าการวจิยั และแหล่งทุน (อาจมากกวา่ 1 เร่ือง)  
7.4 งานวจิยัท่ีก าลงัท า : ช่ือขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

การวจิยัวา่ไดท้  าการวจิยัเสร็จแลว้ประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีท่ีหน่วยงานวจิยัมิไดท้ าการวิจยัเอง แต่เป็นการจดัจา้ง โปรดใช ้แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไวใ้หม้ากท่ีสุด พร้อมทั้งแนบแบบขอ้ก าหนด (terms of  reference-TOR) 
การจดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท า
โครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มูลโดยละเอียดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

 4. กรณีโครงการวิจัย ท่ี มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่ องานทาง
 วทิยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองใน
ผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 

  
 

_________________________________ 


