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สวน  ก  : ลักษณะโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยใหม 
  โครงการวิจัยตอเน่ืองระยะเวลา………ป ปนี้เปนปที่…….รหัสโครงการวิจัย………… 
  I. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย 
5 ยุทธศาสตร (หากสอดคลองมากกวา 1 ยุทธศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจาก
มากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1 ในยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองมากที่สุด และระบุ
ความสําคัญกับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

   การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน 
   การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  
        มีความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 

 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
 

 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปน
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย             
ในชอง  ) 

 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ แบบ ว-1ด 
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2550) 



 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยัง่ยืน                     
ใหความสําคญักับ  (ทําเครื่องหมาย ในชอง  )  

 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคาและ   
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 

 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 
 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  
     ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  
ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวม 
ในการบริหารจัดการประเทศ 

 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการ
แทนการกํากับควบคุมและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 

 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น  
และชุมชนเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 

 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชน
จากการพัฒนา 

 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

 
 
 



II. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุความสอดคลอง
เพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย ในชอง  และระบุ          
กลยุทธการวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลอง
มากที่สุดในกลยุทธการวิจัยนั้น ๆ ) 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 กลยุทธการวิจัยที่ 1 การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมงและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของ
สินคาเกษตรและประมง (ทาํเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพ่ึงพาตนเอง เชน 
ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม            
ไมดอกไมประดับ เปนตน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตวเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง เชน สุกร        
โคเนื้อ โคนม สัตวปก แพะ เปนตน 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการ
เพาะเลี้ยงชายฝงเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการ
พ่ึงพาตนเอง  

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
จัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง 

 แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
และประมง 

 แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย  
 แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 
 แผนงานวิ จัยที่  8 การวิ จัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
ชลประทานที่เหมาะสมในพ้ืนที่และการใชน้ําชลประทานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและประมง 

 กลยุทธการวิจัยที่ 2 การพัฒนาองคกรความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อเปนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน         
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางองคความรู และ
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา         
ของทองถิ่น 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาด
สินคาในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใชองคความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 กลยุทธการวิจัยที่  3  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อุ ตส าหก ร รม  ใ ห เ อ้ื อ ต อ ก า รดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อย า ง ยั่ ง ยื น                
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปน
ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศและ
การเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 

 กลยุทธการวิจัยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ
ทองเที่ยว (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยว 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา      
การทองเที่ยว 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 กลยุทธการวิจัยที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ
และพลังงานทางเลือกอ่ืน (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานชีวภาพ 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานทางเลือกอ่ืน 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใชพลังงาน
ประเภทตาง ๆ  

 



 กลยุทธการวิจัยที่ 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐาน       
การใหบริการดานโลจิสติกสที่มีคุณภาพ  
(ทําเครื่องหมาย ในชอง   ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการดานโลจิสติกส 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานโลจิสติกส 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคมและ
ระบบการจัดสงและกระจายสินคาที่ มีมาตรฐานและการเพิ่ม   
ประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและ
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและผูใชบริการ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
แนวทางการแกไขปญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรวมกับประเทศเพื่อนบาน 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 กลยุทธการวิจัยที่  1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียน          
การสอนทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถ่ิน              
(ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 



 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับทองถิ่น 

 กลยุทธการวิจัยที่ 2 การสงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทาง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณที่หลากหลาย 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา
คุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติ บนฐาน
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี คานิยม และสรางสรรคงานศิลป ระดับทองถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 3 การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม
การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
 แผนงานวิ จัยที่ 2 การวิ จัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนใน           
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอดส 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันโรคอุบัติใหม 
 แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ 

 แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 กลยุทธการวิจัยที่  4 การพัฒนาและการคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และ
สมุนไพร (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน  และการแพทยทางเลือก  เ พ่ือสรางองคความรูจาก             
ภูมิปญญาทองถิ่นและการคุมครองภูมิปญญา 
 แผนงานวิ จัยที่  2 การวิ จัยเกี่ ยวกับสมุนไพรเ พ่ือประโยชน             
ทางการแพทยและสาธารณสุข 

 
 



 กลยุทธการวิจัยที่ 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา  
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา 

 กลยุทธการวิจัยที่ 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรม 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมและ
การเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคม 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเพื่อการตอตานและปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ของภาคราชการและภาคเอกชน 

 แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 7 การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหารจัดการ
ปญหายาเสพติด 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัย       
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูมี
อิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

 กลยุทธการวิจัยที่ 8 การสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง
ภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็ง       
ของทองถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวม           
ของประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการออมและ
การสรางหลักประกันรายได ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน 



 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดาน      
ประชาสังคม และการจัดการความรูเพ่ือขจัดความยากจนและ
เสริมสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม 

 กลยุทธการวิจัยที่ 9 การเสริมสรางความมั่นคงและบูรณาการ      
การแกไขปญหาสถานการณความไมสงบในประทศ 
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
คุณภาพชีวิตและสังคม และการสรางความสมานฉันทที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและใน
ประเทศ 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบ
อันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาวและแรงงานตาง
ถิ่น 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงาน
การขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล (ทําเครื่องหมาย ในชอง ) 

 กลยุทธการวิจัยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม       
ทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และการพัฒนาองคความรูใหม
ในวิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน  เทคโนโลยี  ชีวภาพ          
วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารนาโนเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีดานอาวุธ
ยุทโธปกรณ เปนตน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม
ทางสังคมศาสตร 
 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหม
ทางวิทยาการอื่น ๆ  
 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อการ
ใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 



 กลยุทธการวิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในวิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิ จัยที่ 1 การวิ จัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของนักวิจัยรุนใหม นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย  
ในวิทยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูชวยนักวิจัยในภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

 กลยุทธการวิจัยที่  1 การบริหารจัดการและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ทําเครื่องหมาย 
ในชอง  ) 
 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน 

 แผนงานวิ จัยที่  3  การวิ จัย เกี่ ยวกับสิ่ งบ งชี้ ทางภู มิศาสตร            
เพ่ือเสริมสรางคุณคา (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร 

 แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอม 
เพ่ือแกปญหาการกีดกันทางการคา 

 แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ      
กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมงและชายฝง 

 แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แผนงานวิจัยที่ 7  การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษพ้ืนที่ที่สําคัญและมี
ความเปราะบางเชิงนิเวศ 

 แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเพ่ือฟนฟูและเพ่ิมความสมบูรณของพื้นที่
ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง และ
การจัดการไฟปา 

 แผนงานวิจัยที่ 9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 



 กลยุทธการวิจัยที่ 2 การสรางองคความรูเก่ียวกับการฟนฟูบํารงุดนิ
รวมทั้งการใชประโยชนที่ดิน (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางดิน 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการ
ฟนฟูบํารุงดิน 

 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใชประโยชน
ทรัพยากรที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธการวิจัยที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า แบบบูรณาการและสรางความเปนเอกภาพในการบริหาร
จัดการนํ้าของประเทศ (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการน้ําของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
สรางเขื่อนและฝาย 

 กลยุทธการวิจัยที่ 4 การสรางองคความรูเก่ียวกับภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบ
การพยากรณเตือนภัยและระบบเฝาระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 

 

 ยุทธศาสตรการวิจัยที่  5 การบริหารจัดการความรู  ผลงานวิจัย
ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธี    
ที่เหมาะสม (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ) 

 กลยุทธการวิจัยที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ
ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และ      
ภูมิปญญาของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชน     
(ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
ของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการความรูผลงานวิ จัย
ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชน 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองสิทธิประโยชน 
และทรัพยสินทางปญญา และแนวทางการผลักดันสูการนําทรัพยสิน
ทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 



 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลและดัชนี
ดานการวิจัยที่เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 

 แผนงานวิ จัยที่ 4 การวิ จัยเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตาง ๆ ตลอดจน 
องคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 

 แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรวิจัยระดับชุมชน 
 กลยุทธการวิจัยที่ 2 การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ (ทําเครื่องหมาย ในชอง  ) 

 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะหและประเมนิผล 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของ
ประเทศ 

 
III. ระบุกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบดวย 10 กลุม (หากสอดคลองกับกลุมเร่ืองใดมากที่สุด
ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง   ) 

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปการศึกษา 
 การจัดการน้ํา 
 การพัฒนาพลังงานทดแทน 
 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
 การปองกันโรคและรักษาสุขภาพ 
 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 
 การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 



สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 
1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา

การวิจัย (%)] และหนวยงานประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
 2. ประเภทของการวิจัย 
 3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 
 4. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 
 5. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
 6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ 
 10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอน

อยางละเอียด) 
15. ปจจัยที่เอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ )ระบุเฉพาะปจจัยที่ 

ตองการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประมาณประเภทตาง ๆ 
[ปงบประมาณที่เสนอขอ] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประมาณตาง ๆ ที่เสนอขอใน 
แตละป [กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ือง] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย
ตอเน่ืองที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว) 

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 
18. โครงการวิจัยตอเน่ืองปที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปงบประมาณที่ผานมา 

18.2 ระบุวาโครงการวิจัยน้ีอยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอ่ืน หรือ
เปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถามี) 

18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 



19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป 

 
สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหนงปจจุบัน 
4. หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ

ไปรษณียอิเล็คโทรนิกส (e-mail) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการทําการวิ จัยวาเปนผู อํานวยการแผนงานวิ จัย หัวหนา
โครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย 

 7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน  

(อาจมากกวา 1 เรื่อง) 
 7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทํา

วิจัยวาไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
 

หมายเหตุ :1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบ ว-1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบขอกําหนด 
(Terms of Reference – TOR) ดวย 

 2. กรณีเปนโครงการวิ จัยตอเ น่ือง และนักวิ จัยมีความประสงคจะเสนอขอ
งบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตองจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
ดังกลาว ประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

 3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือ
ประโยชนในการประเมินผล 

 4. กรณีโครงการวิจัยมีการใชสัตวในงานวิจัย โปรดปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช
สัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และจัดทําเอกสารแนบตาม
แบบฟอรมใบรับรอง จํานวน 1 ชุด 

 



สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ 
 

คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

(แบบ ว-1ด) 
-------------------------------------- 

 
แบบ ว-1ด  หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ
หนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา ซึ่งสามารถใชเปนแบบในการ
จัดทําขอเสนอการวิจัย ทั้งในรูปแบบโครงการวิจัยอิสระหรือโครงการวิจัยที่
อยูภายใตแผนงานวิจัย 

 
ชื่อโครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกรณีเปนโครงการวิจัย

ภายใตแผนงานวิจัย ใหระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 
สวน ก  :  ลักษณะโครงการวิจัย  
  -  ระบุโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยใหม หรือเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง (ปที่ 2 
เปนตนไป) กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ืองตองระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมดและ
ปงบประมาณที่เสนอขอวาเปนปที่เทาใด พรอมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยดวย 
  I. ระบุความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร หาก
สอดคลองมากกวา 1 ยุทธสศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจากมากที่สุดไปสูนอย
ที่สุดโดยระบุหมายเลข 1 ในยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองมากที่สุด และระบุความสําคัญกับเร่ือง
ที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ  
  II. ระบุความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-
2553) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรที่มีความ
สอดคลองมากที่สุด และระบุกลยุทธการวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ พรอมทั้ง
ระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวิจัยนั้น ๆ  
  III. ระบุกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบดวย 10 กลุมเร่ือง 
 



สวน ข  :  องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (Research Project) 
1. ระบุชื่อผูรับผิดชอบ หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุนในระดับกลุม/กอง/

สํานัก/กรม/กระทรวง หรือ ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมทั้ง   
สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กโทรนิกส (e-mail) พรอม
ทั้งระบุชื่อหนวยงานอื่น ๆ ที่รวมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดสวน
ของงานที่แตละหนวยงานมีสวนรวมดังกลาว (ถามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหนา
โครงการวิจัยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผูรวมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทบาทในการทําวิ จัย พรอมทั้ งระบุสัดสวนที่ทํางานวิ จัย (%) ของผูวิ จัย               
ในโครงการวิจัยนี้แตละคนดวย  

2. ระบุประเภทของการวิจัย เพียง 1 ประเภท คือ 
 2.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 
 2.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research) 
 2.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) 
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุมวิชาการของสภาวิจัยแหงชาติ 
4. ระบุคําสําคัญ (Keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องเน้ือหาของเร่ืองที่ทําการวิจัย

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการนําไปใช
ในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเร่ืองประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได 

5. แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ 
6. ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปน

ขอ ๆ โดยเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ทําการ

วิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของ 
โครงการวิจัยได 

8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหา
เหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ทําการวิจัย แลวนํามา
สังเคราะหเปนสมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

9. กําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา 
หรือดานอ่ืน ๆ ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริงดวยการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ (Reviewed Literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐาน       
ในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ 

10. ระบุเอกสารที่ใชอางอิง (Reference)  ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
 
 



11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนดังตอไปน้ี 

 11.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย 
 11.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป 
 11.3 บริการความรูแกประชาชน 
 11.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ 
 11.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 
 11.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
 11.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย 
 11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 และระบุชื่อหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
12. แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจนและควร
เสนอของบประมาณในสวนนี้ดวย 

13. อธิบายขั้นตอนวิธีการทําวิจัย อาทิ การเก็บขอมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากร 
ตัวอยางการสุมตัวอยาง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุ
สถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพ่ือประโยชนใน
การเสนอของบประมาณ 

14. ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ป       
ที่เร่ิมตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุดวยวาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของ
โครงการนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) 
โดยรายละเอียดภายในปงบประมาณ (1 ตุลาคมของปนั้น – 30 กันยายนของป
ถัดไป) ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อทําการวิจัยมากกวา     
1 ป ใหแจงแผนการดําเนินงานในปตอ ๆ ไปโดยสังเขปดวย 

15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณที่เปนปจจัยที่เอ้ือตอการ
วิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ตองการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ
ที่ตองขอเชา หรือขอยืมจากหนวยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้ 

16. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
 16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปที่เสนอขอ โดยจําแนกตามงบ

ประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน 
 16.2 กรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเน่ือง โปรดระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่

เสนอขอในปตอ ๆ ไป แตละปตลอดการวิจัย โดยจําแนกตามงบประเภท
ตางๆ ใหชัดเจน 



 16.3 กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ืองที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป ทุกปที่ผานมา 

17. แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต ( Output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการ
วิจัยโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช
ความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ 
(Outcome) ไดโดยระบุประเภทของผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่ง
จําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary Results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยใน

ระยะตอไป 
  1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว 
  1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
 2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate Results) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 
  2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใด อยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 
  2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 
 3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal Results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา 
  3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ 
  3.3 ผลสําเร็จตามเปาประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผล

กระทบสงู ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาขอเสนอการวิจัยสูง 
ตัวอยางเชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวง

สงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเนา
เสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้นจึงตองวิจัยเพ่ือแกปญหา
ดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

     1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene)ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

      - ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปน
ผลสําเร็จเบื้องตน (P) 

     2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียด
ตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 



      - ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 

     3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง 
ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของ
มะมวงเพ่ือการสงออก 

      - ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุ เปลือกแข็งที่แสดง
มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะน้ีเปน
ผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

หมายเหตุ : 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยที่กําหนดไว 

     2. แตละผลสําเร็จที่ไดอาจดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปเดียวกันหรือ
มากกวา 1 ปก็ได กรณีมากกวา 1 ป ใหระบุผลสําเร็จที่คาดวาจะ
ไดรบัในแตละปใหชัดเจน 

 18. โครงการวิจัยตอเน่ืองปที่ 2 ขึ้นไป 
  18.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองรับรองวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณในป งบประมาณที่ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความพรอม
ลายมือชื่อกํากับอยางชัดเจน 

  18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหลงเงิน ทุนอ่ืนหรือไม หรือเปนการวิจัยตอยอดจากการวิจัยอ่ืน  (ถามี) 

  18.3 ตองรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
 19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ 

โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ 
หรือรายละเอียดอ่ืนที่จะเปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัย
มากยิ่งขึ้น 

 20. ลงชื่อหัวหนาโครงการวิจัย พรอมลงมือชื่อ และวัน เดือน ป 
 
 
 
 
 
 
 



สวน ค  :  ประวัติคณะผูวิจัย 
 1. ระบุชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ระบุเลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
 3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ที่เปนปจจุบัน 
 4. ระบุหนวยงานที่สังกัด และสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลข

โทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรนิกส (e-mail) 
 5. ระบุประวัติการศึกษา 
 6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกตางจากวุฒิการศึกษาก็ได 
 7. ระบุประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ อาทิ สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย  
หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน 

  7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
  7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

  7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร 
สถานภาพในการทําการวิจัยและแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 

  7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการ
ทําการวิจัยวาไดทําการวิจัยเสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด 

 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวยงานวิจัยมิไดทําการวิจัยเองแตเปนการจัดจางโปรดใช แบบ ว-1ด 

โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบ
ขอกําหนด (Terms of Reference - TOR) ดวย 

 2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ืองที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่ผานมา และ
นักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป 
ตองจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

 3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือ
ประโยชนในการประเมินผล 

 4. กรณีโครงการวิจัยมีการใชสัตวในงานวิจัย โปรดใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการ
ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ และจัดทําเอกสารแนบตาม
แบบฟอรมใบรับรอง จํานวน 1 ชุด 

  


