สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

คําชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ช)
-------------------------------------แบบ ว-1ช หมายถึง แบบขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (research program) หรือเรียกวา
“ชุดโครงการวิจัย” ประกอบการเสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรี
ของหนวยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเทา
ชื่อแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อแผนงานวิจยั (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อโครงการวิจัย (research project) ภายใตแผนงานวิจยั ทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) ทุกโครงการ
รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
1. ระบุแผนงานวิจัยเปนแผนงานวิจยั ใหม หรือเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง (ปที่ 2 เปนตนไป)
กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่องตองระบุจาํ นวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และ
ปงบประมาณที่เสนอขอวาเปนปที่เทาใด พรอมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยดวย
2. ระบุความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (ผนวก 2) หาก
สอดคลองมากกวา 1 ยุทธศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับความสอดคลองจากมากที่สุดไปสู
นอยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1 ในยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองมากที่สุด และระบุ
ความสําคัญกับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ
สวน ข : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อผูรับผิดชอบหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนในระดับกลุม/กอง/สํานัก/
กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานที่ต้ัง หมายเลข
โทรศัพท โทรสาร และ e-mail
2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 3) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจยั พื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจยั ประยุกต (applied research)

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
ระบุสาขาวิชาการและกลุมวิชาของสภาวิจยั แหงชาติ (ผนวก 3)
ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชใน
การเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจยั โดยกําหนด
ปญหาใหชัดเจน ทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น ดวยการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหา
แนวทางทีน่ าจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ
ระบุวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความสําคัญและที่มาของปญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจยั
อธิบายวาแผนงานวิจยั นี้ ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มากนอยเพียงใดในเชิงปริมาณ พรอม
แสดงผลกระทบดวย
ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการทีเ่ ปนรูปธรรมซึ่งไดจากการวิจยั เพือ่ ใหบคุ คลภายนอก
สามารถนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เวลา และตนทุน
ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจากผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ
หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนถายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาว และตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน
แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่
นาจะเปนไปไดจากทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปน
สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พรอมแสดงความเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ดังตอไปนี้
11.1 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
11.2 เปนองคความรูในการวิจัยตอไป
11.3 บริการความรูแกประชาชน
11.4 บริการความรูแกภาคธุรกิจ
11.5 นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย

12.

13.
14.

15.

16.

17.

11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
11.7 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมทัง้ สนองตอบยุทธศาสตรใดในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และอื่น ๆ (ถามี)
แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจยั เพื่อประโยชนในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยของ
แผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แตละขั้นตอน จน
สิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหาร
จัดการแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหการวิจัยไมบรรลุวัตถุประสงค
และระบุแนวทางการแกไขหากเกิดความผิดพลาด
ระบุแนวทางหรือแผนการดําเนินงานในการเปดโอกาสหรือสรางนักวิจยั รุนใหมจากการ
ทําการวิจยั ตามแผนงานวิจัย
ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจยั โดยเชื่อมโยงขัน้ ตอนการทําการวิจยั ทั้งในระดับ
แผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตองและ
ชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกัน เพื่อนําไปสูผลสําเร็จของแผนงาน
วิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม
ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน
ปที่เริ่มตน ถึงเดือน ปที่สิ้นสุดการวิจัย และระบุวาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของแผนงาน
วิจยั
แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจยั
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจยั เฉพาะปที่เสนอขอ โดยแยกตาม
งบประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน (ผนวก 4)
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจยั ทีเ่ สนอขอในแตละปตลอดการวิจัย (ผนวก 5)
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน
แตละป ตลอดการวิจัย (ผนวก 6 และ 7)
16.4 กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง ที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว ใหระบุงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรในแตละปของทุกปที่ผานมา
แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่จะใชทํา
การวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดวา

จะไดรับ โดยใหสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย
พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจยั เปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะ
ตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
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 และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบ
สูง ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาขอเสนอการวิจัยสูง
ตัวอยาง เชน กรณีวิจยั การปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออก
มีคุณภาพดี แตเมื่อสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบาง
เนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตองวิจัยเพื่อแกปญหา
ดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจยั ระยะนี้
เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมกี ารวิจยั และพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจยั ในรายละเอียดตําแหนง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ไดคือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจยั และพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือทําใหเกิดมูลคาเพิม่ ของมะมวง
เพื่อการสงออก

- ให ร ะบุ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด คื อ มะม ว งพั น ธุ เ ปลื อ กแข็ ง ที่ แ สดง
มูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปน
ผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
หมายเหตุ : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงขอ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจยั ที่กําหนดไว
2. แตละผลสําเร็จที่ไดอาจดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในปเดียวกันหรือมากกวา 1 ป
ก็ได กรณีมากกวา 1 ป ใหระบุผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในระยะตาง ๆ ใน
แตละปใหชัดเจน
18. แผนงานวิจัยตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป
18.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัยตองรับรองวาแผนงานวิจัยนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปงบประมาณที่ผานมาจริง โดยระบุเปนขอความ พรอมลายมือชื่อกํากับอยาง
ชัดเจน
18.2 ระบุวาแผนงานวิจัยนี้ อยูในระหวางการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหลง
เงินทุนอื่นหรือไม หรือเปนการวิจยั ตอยอดจากการวิจยั อื่น (ถามี)
18.3 ตองรายงานความกาวหนาของแผนงานวิจยั ตามแบบ ต-1ช/ด
19. คําชี้แจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตว ฯลฯ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในอันที่จะ
เปนประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
สวน ค : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจยั
1. ระบุชื่อและนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายประจําตัวประชาชน
3. ระบุตําแหนงบริหาร/วิชาการ ที่เปนปจจุบนั
4. ระบุหนวยงานที่สังกัด และที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร
และ e-mail
5. ระบุประวัตกิ ารศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึง่ อาจแตกตางจากวุฒกิ ารศึกษาก็ได
7. ระบุประสบการณที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิจยั ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
สถานภาพในการทําการวิจยั วาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู
รวมวิจยั ในแตละขอเสนอการวิจัย เปนตน
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจยั ในฐานะผูอํานวยการแผนงานวิจยั : ชื่อแผนงานวิจยั
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่ตัวเองเปนหัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 ระบุชื่องานวิจยั ที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปทพี่ ิมพ การเผยแพร สถานภาพ และ
แหลงทุนในการทําวิจัย

7.4 งานวิจยั ที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจยั แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาได
ทําการวิจยั เสร็จแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบ ว–1ช โดยระบุ
รายละเอียดใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (terms of reference-TOR) ดวย
2. กรณีแผนงานวิจัยตอเนือ่ งทีไ่ ดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และ
นักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตอง
จัดทําแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย
3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มกี ารใชสัตวในงานวิจยั โปรดปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการใชสัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ (ผนวก 9) และจัดทําเอกสารแนบตาม
แบบฟอรมใบรับรองในผนวก 10 จํานวน 1 ชุด

__________________________________

