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แบบ ว-1ด

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) ....................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
*

ชื่อเครือขายวิจัย (กรณีเสนอโครงการนี้ภายใตเครือขายวิจัย).......................................................

....

ชื่อหัวหนาโครงการ...................................................................คณะ/หนวยงาน................................................................

สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…..ป ปนี้เปนปที่….. รหัสโครงการวิจัย**….....…..
I ระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 2*** (พ.ศ. 25 60-2564) (ระบุความสอดคลอง

เพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
II ระบุความสอดคลองของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่
9*** (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ และ 1
แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
V ระบุความสอดคลองของ โครงการ วิจัยกับยุทธศาสตร ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยป
2560

- กรณีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหระบุยุทธศาสตรหลัก
และ ยุทธศาสตรยอย เชน
+ (กรณีมียุทธศาสตรยอย 2 ระดับ) -- ยุทธศาสตรที่ 1. ทะเลสาบสงขลา ยุทธศาสตรยอย
ที่ 1.1. การฟนฟูปาธรรมชาติ และ 1.1.1 ปาตนน้ํา
+ (กรณีมียุทธศาสตรยอย 1 ระดับ) -- ยุทธศาสตร 4. ทะเลและชายฝง ยุทธศาสตรยอยที่
4.1 สังคมผูสูงอายุ
- กรณีไมสอดคลอง ใหระบุวา ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
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*********
หมายเหตุ

* เครือขายวิจัย หมายถึง สถานวิจัยความเปนเลิศ สถานวิจัย หนวยวิจัย
** รหัสแผนงานวิจัย หมายถึง รหัสของ วช. (เปนเลข 13 หลัก สามารถดูไดจากระบบ NRMS)
*** วช. ยังไมประกาศฯ ชณะนี้ขอใหใชยุทธศาสตรฯ ป 2555-2559 กอน และใหปรับแกหลังจาก วช. ประกาศใชแลว
คําอธิบายในวงเล็บ ไมตองพิมพใสในโครงการ เพราะเปนคําอธิบายเพื่อใหนักวิจัยดําเนินการ

VI ผลงานของโครงการนี้ สามารถนําไปใชประโยชนไดใน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 เชิงนโยบาย (ระบุ)................................................................................................
 เชิงพาณิชย (ระบุ).................................................................................................
 เชิงวิชาการ (ระบุ)..................................................................................................
 เชิงพื้นที่ (ระบุ)......................................................................................................
 เชิงสาธารณะ/สังคม (ระบุ)....................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................
สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทําการวิจัย
( %)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 4)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/ สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
10. การสืบคนจากฐานขอมูลสิทธิบัตร
11. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย
ดานสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่ใช ประโยชนจากผลการวิจัย
การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่ใช ประโยชนจากผลการวิจัย

13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ละเอียด)

(ใหระบุขั้นตอนอยาง
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16. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการ
เพิ่มเติม
17. งบประมาณของโครงการวิจัย
17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
[ปงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 5)]
17.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน
แต
ละป [กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป (ผนวก 8)]
17.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง
ที่ไดรับอนุมัติให ทําการวิจัยแลว) (ผนวก 8)
18. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ

19. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
19.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จริงใน
ปงบประมาณทีผ่ านมา
19.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น
หรือ
เปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถามี)
19.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
20. เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดําเนินงานโครงการตามแบบวิจัย 16.1_60
21. โครงการนี้หรือสวนใดสวนหนึ่งหรือโครงการสืบเนื่องจากนี้ ไดยื่นเสนอขอรับทุนหรือไดรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม
( ) ไมไดยื่นเสนอขอรับทุน
( ) ยื่นเสนอ โปรดระบุแหลงทุน …………………………………………………
( ) ไดรับการสนับสนุน จาก……………………ชื่อโครงการ…………...
(โปรดระบุความจําเปนหรือความแตกตางจากโครงการนี้)
( ) ไมไดรับการสนับสนุน
( ) ยังไมทราบผลการพิจารณา
22. โครงการนี้มีการใชสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม
 มี
 ไมมี
23. แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรณยาบรรณ
การใชสัตว การศึกษาวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองฯ (ตามมาตรา 52 และมาตรา 53)ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ฯลฯ
24. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
25. คํารับรองของหัวหนาโครงการวา
( ) ไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยแลว
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( )
ไมเปนผูติดคางการสงผลงานวิจัยตามเงื่อนที่กําหนดไวในประกาศทุน/สัญญารับทุน
เชน reprint การนําผลงานไปใชประโยชน ฯลฯ
26. คํารับรองของหัวหนาโครงการวิจัยยอย/หัวหนาโครงการเดี่ยว วาไมเปนผูติดคางการสงผล
งานวิจัยสําหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานวิจัยแลว
27. ลงลายมือชื่อ ผูอํานวยการแผนงานวิจัย ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ / ผูอํานวยการสถาน
วิจัยความเปนเลิศ / ผูอํานวยการสถานวิจัย / หัวหนาหนวยวิจัย (กรณีเสนอแผนงานวิจัยผานเครือขายวิจัย) ที่
ปรึกษา พรอมวัน เดือน ป
28. คําอนุมัติและลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาระดับภาควิชาและคณะ /สํานัก/ศูนย
ใหใชเวลา
สถานที่อุปกรณการวิจัยและอื่น ๆ ที่จําเปนแกการดําเนินการวิจัย และกรณีเปนการทําวิจัยรวมกันหลายคณะ/
หนวยงาน จะตองมีคําอนุมัติและลายมือชื่อทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใชทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห)

4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ(แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวม
วิจัยในแตละผลงานวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน
(อาจมากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย วาได
ทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
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หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเอง แตใชวิธีจัดจาง โปรดใช
แบบ ว –1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด (terms of
reference-TOR) การจัดจางทําการวิจัยดวย
2.
กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่
ผานมา
และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณ
ตอไป ตอง
จัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย
3.
ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชน ในการ
ประเมินผล
1

1

4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองในผนวก 12 จํานวน
10 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนใหปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่
ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 10 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุ
วิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการวิจัย
ดานความปลอดภัย ทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการดานความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน
(ผนวก 16) จํานวน 10 ชุด

แบบวิจัย 16.1_60

เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดําเนินงานโครงการวิจัย
หนวยนับ
ลําดับ

1

2

ตัวชี้วัด

ผลผลิตเชิงองคความรู
1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ (ชิ้น)
- วารสารระดับชาติที่ สกอ. หรือ สกว. ยอมรับ
- วารสารระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐาน ISI หรือ
Scopus
- วารสารระดับนานาชาติอยูในฐาน ISI
- วารสารระดับนานาชาติอยูในฐาน Scopus
1.2 จํานวนผลงานที่นําเสนอในที่ประชุม/สัมมนา (ชิ้น)
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
1.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลผลิตเชิงผลิตภัณฑ/นวัตกรรม
2.1 จํานวนโครงการวิจัยตอยอด (โครงการ)
2.2 จํานวนโครงการขอทุนขนาดใหญจากแหลงทุน
ภายนอก (โครงการ
/ เงิน)
2.3 จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ชิ้น/ระบุชื่อ)
2.4 เอกสารการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (เรื่อง)
2.5 เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
2.6 เทคโนโลยีที่สามารถนําไปถายทอดได
- จํานวนโครงการ/จํานวนครั้ง
- จํานวนผูไดรับประโยชน (คน/ชุมชน)
2.7 ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอเสนอเพื่อแกไขปญหา
(จํานวนขอเสนอ)

ปที่ 1
ปงบประมาณ 2560
เปาหมาย ผลที่ได

ปที่ 2
ปงบประมาณ 2561
เปาหมาย
ผลที่ได

ปที่ 3
ปงบประมาณ 2562
เปาหมาย ผลที่ได

ปที่ 4
ปงบประมาณ 2563
เปาหมาย ผลที่ได

หมายเหตุ

เชน ชื่อแหลงทุนที่เสนอ
ขอ

2
2.8 การนําไปใชประโยชนอยางอื่น ที่หนวยงานที่นําไปใช
ประโยชนมีเอกสารรับรอง (เรื่อง)
2.9 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
หมายเหตุ 1. ในการเสนอโครงการขอรับทุน ใหระบุเฉพาะเปาหมาย สวนผลที่ได ใชสําหรับการรายงานผลการวิจัย
2. ผูเสนอโครงการสามารถใหรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมไดในชอง “หมายเหตุ”

