สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554)

แบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .............................................................................................

		
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .......................................

		
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)*
II ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของโครงการวิ จั ย กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผน
งานวิจยั ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน (โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล**

* รอรายละเอียดจากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
** รอรายละเอียดจากรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

โครงการวิจัยใหม่
       
โครงการวิจยั ต่อเนือ่ งระยะเวลา…......ปี ปีนเี้ ป็นปีท…
ี่ ....... รหัสโครงการวิจยั ..……...........…..
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คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�โครงการวิจัย
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1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท�ำวิจัย และสัดส่วนที่
ท�ำการวิจัย (%)] และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท�ำการวิจัย  (ผนวก 4)
4. ค�ำส�ำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13. วิธีการด�ำเนินการวิจัย และสถานที่ท�ำการทดลอง/เก็บข้อมูล
14. ระยะเวลาท�ำการวิจยั และแผนการด�ำเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ให้ระบุขนั้ ตอนอย่างละเอียด)
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัย
ที่ต้องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 5)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจยั ทีม่ รี ะยะเวลาด�ำเนินการวิจยั มากกว่า 1 ปี (ผนวก 8)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท�ำการวิจัยแล้ว)
17. ผลส�ำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 ค�ำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจยั ว่าโครงการวิจยั ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                    
ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย

หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท�ำการวิจัยเองแต่ ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference-TOR)    
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำโครงการวิจัย     
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุขอ้ มูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์   เพือ่ ประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์   ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จ�ำนวน 1 ชุด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank
  2. เลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. ต�ำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ท�ำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่ก�ำลังท�ำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท�ำ
วิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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แบบ ว-1ด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คำ�ชีแ้ จงแบบเสนอโครงการวิจยั (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ด)
แบบ ว-1ด หมายถึง

ชื่อโครงการวิจัย :

แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับโครงการวิจยั (research project) ประกอบการ
เสนอของบประมาณประจ�ำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐระดับ
กรมหรือเทียบเท่า  ซึง่ สามารถใช้เป็นแบบในการจัดท�ำข้อเสนอการวิจยั ทัง้ ใน
รูปแบบโครงการวิจยั อิสระหรือโครงการวิจยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้แผนงานวิจยั
ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีเป็นโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั ให้ระบุชอื่ แผนงานวิจยั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ก. ลักษณะโครงการวิจัย
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- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณี เ ป็ น โครงการวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งต้ อ งระบุ จ� ำ นวนระยะเวลาที่ ท� ำ การวิ จั ย ทั้ ง หมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)*
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้อง
มากทีส่ ดุ เพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจยั ทีส่ อดคล้องมากทีส่ ดุ ในยุทธศาสตร์นนั้ ๆ
พร้อมทั้ง ระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย 15 กลุ่มเรื่อง
   (ผนวก 3)
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล**
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง  

* รอรายละเอียดจากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
** รอรายละเอียดจากรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส�ำนัก/
กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ร่วมด�ำเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมี      
ส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทัง้ ระบุชอื่ หัวหน้าโครงการวิจยั ทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ผูร้ ว่ มงาน
วิจยั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท�ำการวิจยั พร้อมทัง้ ระบุสดั ส่วนทีท่ ำ� งาน
วิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
  2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 4)
  4. ระบุค�ำส�ำคัญ (keywords) ที่มีความส�ำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท�ำการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท�ำการวิจัยได้
5. แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องท�ำการวิจัยเรื่องนี้
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญเป็นข้อ ๆ  
โดยเชื่อมโยงกับความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท�ำการวิจัย
แต่ไม่สามารถก�ำหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท�ำการวิจัย แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  9. ก�ำหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา  หรือ
ด้านอืน่ ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 แก้ปัญหาในการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่ท�ำการวิจัย
11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วน ข. องค์ประกอบในการจัดทำ�โครงการวิจัย (research project)
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12.

13.

14.

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

15.

44

16.

11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ
11.5 น�ำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย
อธิบายขั้นตอนวิธีการท�ำการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การก�ำหนดพื้นที่ ประชากร
ตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ รวมทัง้ ระบุสถานที่
ที่จะใช้เป็นที่ท�ำการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ
ระบุระยะเวลาที่ท�ำการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้
รวมทัง้ ระบุขนั้ ตอนและระยะเวลาของแผนการด�ำเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายใน
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการ
วิจยั ทีเ่ สนอของบประมาณเพือ่ ท�ำการวิจยั มากกว่า 1 ปี ให้แจ้งแผนการด�ำเนินงานในปีตอ่ ๆ
ไปโดยสังเขปด้วย
ระบุ ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะและความจ� ำ เป็ น ของอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
วิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้อง
ขอเช่า หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อการวิจัยนี้
ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจ�ำแนกตาม
งบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5)
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอด
การวิจัย โดยจ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 8)
16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ ได้รับอนุมัติ ให้ท�ำการวิจัยแล้ว ให้ระบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั และน�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ความคุม้ ค่าของ
งบประมาณทีจ่ ะใช้ทำ� การวิจยั ซึง่ จะน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จทีเ่ ป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยระบุ
ประเภทของผลส�ำเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส�ำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลส�ำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน�ำไปสู่การวิจัยใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลส�ำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลส�ำเร็จที่อาจจะถูกน�ำไปต่อยอดการวิจัยได้
2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลส�ำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส�ำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลส�ำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส�ำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
3. ระบุ  G  หมายถึงผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลส�ำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส�ำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท�ำให้เกิดผล
กระทบสูง ย่อมมีน�้ำหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง
ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วง
ที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วง
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้นจึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจ�ำแนกผลส�ำเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส�ำเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา  โดยวิจัยในรายละเอียด
ต�ำแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต�ำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส�ำเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลส�ำเร็จกึ่งกลาง (I)
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3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง
ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่งออก
-  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส�ำเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็น ผลส�ำเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :

1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้
2. แต่ละผลส�ำเร็จทีไ่ ด้อาจด�ำเนินการเสร็จสิน้ ภายในปีเดียวกันหรือ มากกว่า 1 ปี ก็ได้
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส�ำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั ในแต่ละปีให้ชัดเจน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ  พร้อมลายมือชื่อก�ำกับ
อย่างชัดเจน
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. ค�ำชี้แจงอื่น ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค�ำรับรอง ค�ำยินยอม อาทิ โครงการ
พระราชด�ำริ จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สตั ว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอืน่
ที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
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ส่วน ค. ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ เป็นต้น) และนามสกุล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ระบุเลขหมายบัตรประจ�ำตัวประชาชน
  3. ระบุต�ำแหน่งบริหาร/วิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน
  4. ระบุหน่วยงานทีส่ งั กัด และสถานทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
  5. ระบุประวัติการศึกษา

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความช�ำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
  7. ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
สถานภาพในการท�ำการวิจัยว่าเป็นผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ  
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย เป็นต้น
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ�ำนวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ท�ำเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่
สถานภาพในการท�ำการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจยั ทีก่ ำ� ลังท�ำ : ชือ่ ข้อเสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท�ำ
การวิจัยว่าได้ท�ำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ท�ำการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว-1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก�ำหนด (terms of reference-TOR)    
การจัดจ้างท�ำการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัย
มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท�ำโครงการวิจัย     
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุขอ้ มูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์   ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท�ำเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จ�ำนวน 1 ชุด

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผนวก 4

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

หรือวิธกี าร เพือ่ ให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตัง้ กฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบตั ิ
2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data)
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report)
กิจกรรม หรือลักษณะงานทีเ่ ป็นเพียงขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของการวิจยั เช่น การส�ำรวจเพือ่
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การท�ำรายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจยั
ได้แก่ การฝึกอบรมนักวิจยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่านีไ้ ม่นบั เป็นการวิจยั ตามนิยามข้างต้น และ
สามารถแบ่งการวิจยั ตามกลุม่ สาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส�ำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็น
ขั้นตอนด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่
มนุษย์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย
ความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกริ ยิ า ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์และสังคม
เพือ่ ให้ทราบถึงความรูแ้ ละความจริงทีจ่ ะน�ำมาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรูใ้ หม่
3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท�ำ
วิจยั ทีม่ งุ่ ไปสูส่ งิ่ ทีค่ าดหวังว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต หากด�ำเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไม่เป็น
1
2

จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2520, หน้า 9
นที เนียมศรีจันทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้กำ�หนด
นโยบายการวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
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คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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รูปธรรมที่เป็นตัวเลขที่ก�ำหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล�ำดับ ทั้งนี้ ทิศทางการ
วิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)
3.2 แผนวิจยั (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก�ำหนดทีร่ ะบุเรือ่ งหรือลักษณะ
การด�ำเนินการในการท�ำวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก�ำหนดไว้
3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อด�ำเนิน
การวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่า ชุดโครงการ
วิจัย โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท�ำให้เกิดองค์รวม
(holistic ideology) เป็นการวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดย
มีเป้าหมายที่จะน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
แผนงานวิจัย ซึ่งก�ำหนดลักษณะการท�ำงานวิจัยของโครงการวิจัย
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก�ำหนดหรือคิดไว้ในการ
ด�ำเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมี
ระบบทีแ่ น่นอน ซึง่ หน่วยงานหนึง่ ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ภายในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัย ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด�ำเนินการ
3.7 งานวิจยั ย่อย (research task) หมายถึง เป็นขัน้ สุดท้ายของแต่ละโครงการวิจยั
(research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้อง
ปฏิบตั ใิ นงานวิจยั ย่อย โครงการวิจยั และแผนงานวิจยั โดยให้สอดคล้องและเป็นล�ำดับกับแผนการด�ำเนินงาน
(work plan) ที่ก�ำหนดไว้
4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจยั และพัฒนา (R&D) 3 ประกอบด้วย
4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical
research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพือ่ หาความรูใ้ หม่ ๆ เกีย่ วกับสมมุตฐิ าน
ของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws)
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
3

ที่มา : Organization for Economic Co - operation and Development (OECD). 1993. The Measurement of
Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพือ่ หาความรูใ้ หม่ ๆ
และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำความรูน้ นั้ ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ หรือเป็นการน�ำเอาความรูแ้ ละวิธกี าร
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้
ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานทีท่ �ำอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ความรูท้ ี่ได้รบั จากการวิจยั และประสบการณ์ทมี่ อี ยู่ เพือ่ สร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งมือใหม่ เพือ่
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น
5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่ วิชา คณิตศาสตร์
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม
เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส�ำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การ
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน�้ำเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมวิ จั ย ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา ปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุม่ วิชาของสภาวิจยั แห่งชาติ ประกอบด้วย
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คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

5. 8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. 9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความ
เสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส�ำรวจและรับรูจ้ าก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุม่ วิชา พืน้ ฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผนวก 5
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
จำ�นวนเงิน

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำ�การนอกเวลา ค่าตอบแทน
			
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
		 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
			
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
			
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
			
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
			
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
			
6) ค่ารับรองและพิธีการ
			
7) ค่าเงินประกันสังคม
			
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
			
ฯลฯ
		 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
			
1) วัสดุสำ�นักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำ�รา
			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
		 ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้ส�ำหรับข้อเสนอการวิจยั ทัง้ แผนงานวิจยั /โครงการวิจยั ซึง่ เป็นรายละเอียดงบประมาณ
การวิจัยเฉพาะปีงบประมาณที่เสนอขอ โดยจ�ำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นแบบฟอร์ม
ส�ำหรับงบประมาณในส่วนบริหารจัดการแผนงานวิจัยด้วย
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายการ
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ผนวก 6
ตัวอย่าง
ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
รายการ

แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1…….n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รวม
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สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่ 1

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ n

รวม

ผนวก 7
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั ของแผนงานวิจยั จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจยั
งบประมาณ (บาท)
รายการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ n
พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ......... พ.ศ.........

รวม

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n
2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n
2.2
		
		
		

ค่าใช้สอย
แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
โครงการวิจัยที่ 1 ……n

2.3
		
		
		

ค่าวัสดุ
แผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
โครงการวิจัยที่ 1 ……n
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
		 แผนงานวิจัย
		 แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 ……n (ถ้ามี)
		 โครงการวิจัยที่ 1 ……n

รวมงบประมาณที่เสนอขอ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ผนวก 8
ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ทีเ่ สนอขอในแต่ละปี
(กรณีเป็นโครงการวิจยั ทีม่ รี ะยะเวลาดำ�เนินการวิจยั มากกว่า 1 ปี)
จำ�นวนเงิน

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายการ

180

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบดำ�เนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
		 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทำ�การนอกเวลา
			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
			
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
		 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
			
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
			
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
			
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
			
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
			
6) ค่ารับรองและพิธีการ
			
7) ค่าเงินประกันสังคม
			
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
			
ฯลฯ
		 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
			
1) วัสดุสำ�นักงาน
			
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
			
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
			
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
			
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำ�รา
			
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
			
7) วัสดุอื่น ๆ
			
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
		 ค่าไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
		 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
พ.ศ. .................. พ.ศ. .................. พ.ศ. ..................

ผนวก 9

จรรยาบรรณนักวิจัย

ความเป็นมา

ปัจจุบนั นีผ้ ลการวิจยั มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิง่ หากงานวิจยั
ที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น�ำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงก็จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดี
มีคุณภาพ จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบส�ำคัญหลายประการ นอกจากการด�ำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัย
อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส�ำคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด�ำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์
ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด�ำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธอี นั เป็นทีย่ อมรับในแต่ละศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ครอบคลุมทัง้ แนวคิด มโนทัศน์ และวิธกี าร
ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ทีก่ ลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึน้ ไว้เป็นหลัก เพือ่ ให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานวิจยั ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1.

นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น�ำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ
การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะท�ำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท�ำวิจัย การด�ำเนินการวิจัย ตลอดจนการน�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่น�ำมาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ�้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำ�วิจัย ตามข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจยั ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทศิ
เวลาท�ำงานวิจยั ให้ได้ผลดีทสี่ ดุ และเป็นไปตามก�ำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างด�ำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�ำวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท�ำงานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำ�งานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท�ำวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามก�ำหนดเวลา ไม่ท�ำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้ผล
อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3.

นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำ�วิจัย

นักวิจยั ต้องมีพนื้ ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ �ำวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรูค้ วามช�ำนาญ
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท�ำวิจัย เพื่อน�ำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหา
การวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช�ำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อน�ำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

นักวิจัยต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส�ำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท�ำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องด�ำเนินการวิจัยโดยมีจิตส�ำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ข้อ 5.

นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

นักวิจยั ต้องไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศ์ รีของ
เพือ่ นมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าทีท่ จี่ ะอธิบายจุดมุง่ หมายของการวิจยั แก่บคุ คลทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างโดย
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทำ�การวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค�ำนึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง
ข้อ 6.

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำ�วิจัย

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล�ำเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท�ำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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นักวิจัยพึงนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อ 8.

นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท�ำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน�ำที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้
ข้อ 9.

นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

นักวิจยั มีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะอุทศิ ก�ำลังสติปญั ญาในการท�ำวิจยั เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท�ำการวิจัยด้วยจิตส�ำนึก
ทีจ่ ะอุทศิ กำ�ลังปัญญาของตนเพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพือ่ ความเจริญของสถาบัน
และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท�ำ
การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น�้ำใจ กระท�ำการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้
แก่สังคมสืบไป

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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