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แบบ ว-1ด

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ....................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
*
ชื่อเครือข่ายวิจัย (กรณีเสนอโครงการนี้ภายใต้เครือข่ายวิจัย)....................................................... ....
ชื่อหัวหน้าโครงการ...................................................................คณะ/หน่วยงาน................................................................

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…..ปี ปีนี้เป็นปีท…ี่ .. รหัสโครงการวิจัย**….....…..
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12*** (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้อง

เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด)
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่
9*** (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1
แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด)
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ ดา้ นการวิจัยของมหาวิทยาลัยปี
2560

- กรณีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้ระบุยุทธศาสตร์หลัก
และ ยุทธศาสตร์ย่อย เช่น
+ (กรณีมียุทธศาสตร์ย่อย 2 ระดับ) -- ยุทธศาสตร์ที่ 1. ทะเลสาบสงขลา ยุทธศาสตร์ย่อย
ที่ 1.1. การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ และ 1.1.1 ป่าต้นน้า
+ (กรณีมียุทธศาสตร์ย่อย 1 ระดับ) -- ยุทธศาสตร์ 4. ทะเลและชายฝั่ง ยุทธศาสตร์ย่อยที่
4.1 สังคมผู้สูงอายุ
- กรณีไม่สอดคล้อง ให้ระบุว่า ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
*********
หมายเหตุ

* เครือข่ายวิจัย หมายถึง สถานวิจัยความเป็นเลิศ สถานวิจัย หน่วยวิจัย
** รหัสแผนงานวิจัย หมายถึง รหัสของ วช. (เป็นเลข 13 หลัก สามารถดูได้จากระบบ NRMS)
*** วช. ยังไม่ประกาศฯ ชณะนีข้ อให้ใช้ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2555-2559 ก่อน และให้ปรับแก้หลังจาก วช. ประกาศใช้แล้ว
คาอธิบายในวงเล็บ ไม่ตอ้ งพิมพ์ใส่ในโครงการ เพราะเป็นคาอธิบายเพือ่ ให้นกั วิจัยดาเนินการ
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VI ผลงานของโครงการนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ใน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เชิงนโยบาย (ระบุ)................................................................................................
 เชิงพาณิชย์ (ระบุ)..................................................................................... ............
 เชิงวิชาการ (ระบุ)..................................................................................................
 เชิงพื้นที่ (ระบุ)......................................................................................................
 เชิงสาธารณะ/สังคม (ระบุ)....................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทาการวิจัย
(%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 4)
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ ประโยชน์จากผลการวิจัย
การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
14. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)
16. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ
เพิ่มเติม
17. งบประมาณของโครงการวิจัย
17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 5)]
17.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่
ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก 8)]
17.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
ที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว) (ผนวก 8)
18. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
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19. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
19.1 คารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
19.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
19.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
20. เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ ดั และผลการดาเนินงานโครงการตามแบบวิจัย 16.1_60
21. โครงการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโครงการสืบเนื่องจากนี้ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนหรือได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่
( ) ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน
( ) ยื่นเสนอ โปรดระบุแหล่งทุน …………………………………………………
( ) ได้รับการสนับสนุน จาก……………………ชื่อโครงการ…………...
(โปรดระบุความจาเป็นหรือความแตกต่างจากโครงการนี้)
( ) ไม่ได้รับการสนับสนุน
( ) ยังไม่ทราบผลการพิจารณา
22. โครงการนี้มีการใช้สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่
 มี
 ไม่มี
23. แสดงเอกสาร หลักฐาน คารับรอง คายินยอม อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรณยาบรรณ
การใช้สัตว์ การศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองฯ (ตามมาตรา 52 และมาตรา 53)ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ฯลฯ
24. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
25. คารับรองของหัวหน้าโครงการว่า
( ) ไม่ เ ป็ น ผู้ ติ ด ค้ า งการส่ ง รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส าหรั บ โครงการวิ จั ย ที่ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาดาเนินงานวิจัยแล้ว
( ) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยตามเงื่อนที่กาหนดไว้ในประกาศทุน/สัญญารับทุน
เช่น reprint การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ
26. คารับรองของหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย/หัวหน้าโครงการเดี่ยว ว่าไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผล
งานวิจัยสาหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานวิจัยแล้ว
27. ลงลายมือชื่อ ผู้อานวยการแผนงานวิจัย ผู้บริหารสาขาความเป็นเลิศ / ผู้อานวยการสถาน
วิจัยความเป็นเลิศ / ผู้อานวยการสถานวิจัย / หัวหน้าหน่วยวิจัย (กรณีเสนอแผนงานวิจัยผ่านเครือข่ายวิจัย) ที่
ปรึกษา พร้อมวัน เดือน ปี
28. คาอนุมัติและลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ/สานัก/ศูนย์
ให้ใช้เวลา
สถานที่อุปกรณ์การวิจัยและอื่น ๆ ที่จาเป็นแก่การดาเนินการวิจัย และกรณีเป็นการทาวิจัยร่วมกันหลายคณะ/
หน่วยงาน จะต้องมีคาอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบนั
เงินเดือน (บาท)

4

เวลาที่ใช้ทาวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ย วข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
a. 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. 7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อ
ผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และ
แหล่งทุน
2. (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
ii. 7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย
แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัย ว่าได้ทา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ : 1. กรณีที่ห น่ว ยงานมิไ ด้ท าการวิจ ัย เอง แต่ใ ช้ว ิธ ีจัด จ้า ง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of
reference-TOR) การจัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเ ป็น โครงการวิจัย ต่อ เนื่อ งที่ไ ด้รับ การจัด สรรงบประมาณในปีง บประมาณที่ผ่านมา
และนักวิจัย มีค วามประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีง บประมาณต่อไป ต้อง
จัดทาโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จานวน
10 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจยั ในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่
ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จานวน 10 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ
วิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย
ด้านความปลอดภัย ทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน
(ผนวก 16) จานวน 10 ชุด

แบบวิจัย 16.1_60

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดาเนินงานโครงการวิจัย
หน่วยนับ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ปีที่ 1
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 2
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย
ผลที่ได้

ผลผลิตเชิงองค์ความรู้
1.1 จานวนผลงานตีพิมพ์ (ชิ้น)
- วารสารระดับชาติที่ สกอ. หรือ สกว. ยอมรับ
- วารสารระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐาน ISI หรือ
Scopus
- วารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐาน ISI
- วารสารระดับนานาชาติอยูใ่ นฐาน Scopus
1.2 จานวนผลงานที่นาเสนอในที่ประชุม/สัมมนา (ชิ้น)
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
1.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2
ผลผลิตเชิงผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
2.1 จานวนโครงการวิจยั ต่อยอด (โครงการ)
2.2 จานวนโครงการขอทุนขนาดใหญ่จากแหล่งทุน
ภายนอก (โครงการ / เงิน)
2.3 จานวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (ชิ้น/ระบุชื่อ)
2.4 เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (เรือ่ ง)
2.5 เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
2.6 เทคโนโลยีที่สามารถนาไปถ่ายทอดได้
- จานวนโครงการ/จานวนครั้ง
- จานวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน/ชุมชน)
2.7 ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา
(จานวนข้อเสนอ)
2.8 การนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่หน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์มเี อกสารรับรอง (เรื่อง)
2.9 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
หมายเหตุ 1. ในการเสนอโครงการขอรับทุน ให้ระบุเฉพาะเป้าหมาย ส่วนผลที่ได้ ใช้สาหรับการรายงานผลการวิจัย
2. ผู้เสนอโครงการสามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ในช่อง “หมายเหตุ”

ปีที่ 3
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย ผลที่ได้

ปีที่ 4
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย ผลที่ได้

หมายเหตุ

1

เช่น ชื่อแหล่งทุนที่เสนอ
ขอ

2

