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แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 
 
 ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)     ระบุชื่อแผนงานวิจัยภาษาไทย 

             (ภาษาอังกฤษ)      ระบุชื่อแผนงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
  ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย                                      

โครงการวิจัยย่อยที่ n  ชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยภาษาไทย 
    ชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
 
ส่วน ก    : ลักษณะแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัยใหม่  เลือกในกรณีท่ีเป็นแผนงานวิจัยใหม่ 
 แผนงานวิจัยต่อเนื่อง เลือกในกรณีท่ีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง ระบุระยะเวลา และปีนี้เป็นปีที่เท่าใด 

    ระยะเวลา n ปี n เดือน ปีนี้เป็นปีที่ n 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

เลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 
 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

เลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  

 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
    เลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
  

 5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
  เลือกความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล โดยเลือกความสอดคล้องเพียงด้านเดียวเท่านั้น 

               ระเบียบวาระแห่งชาติ  
               โครงการท้าทายไทย  
                 นโยบายรัฐบาล  
 

6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ระบุรายละเอียดว่าข้อเสนอการวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดของหน่วยงาน 
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      แผนงานวิจัย 
ค าอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภทแผนงานวิจัย 

                                                                                2 
 

 

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
  เลือกการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญหาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
            ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
            ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
            ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 
หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 
  ระบุหน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (ถ้ามี) 
      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               ระบุรายละเอียด 
      ที่อยู่                    ระบุรายละเอียด 
      เบอร์โทรศัพท ์                     ระบุรายละเอียด 
      ชื่อผู้ประสานงาน                  ระบุรายละเอียด 
      เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน     ระบุรายละเอียด 
      เบอร์โทรสารผู้ประสานงาน      ระบุรายละเอียด 
      อีเมลผู้ประสานงาน               ระบุรายละเอียด 
 
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน                     

 มี     ไม่มี  เลือกว่ามีการเสนอขอข้อเสนอการวิจัยนี้ในแหล่งทุนอื่นหรือไม่ 
      หนว่ยงาน/สถาบันที่ยื่น             ระบุรายละเอียด      
      ชื่อโครงการ                           ระบุรายละเอียด 
      ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้  ระบุรายละเอียด 
      สถานะการพิจารณา     ระบุรายละเอียดาสถานะการพิจารณาหากมีการเลือก มีการเสนอขอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วน

ใดของงานวิจัยต่อแหล่งทุนอ่ืนฯ    
                   ไม่มีการพิจารณา 
                   โครงการได้รบัอนุมัติแล้ว  
                             สัดสว่นทุนที่ได้รับ n  %             
                    โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา  
 
 มาตรฐานการวิจัย เลือกมาตรฐานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอการวิจัย 

        มีการใช้สัตว์ทดลอง        ระบเุม่ือมีการใช้สตัว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

  มีการวิจัยในมนุษย์  ระบุเม่ือมีการวิจัยในมนุษย์ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ  ระบุเม่ือมีการวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี ระบุเม่ือมีการใช้ห้องปฏิบัติการทางสารเคมี 
 

 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      แผนงานวิจัย 
ค าอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภทแผนงานวิจัย 

                                                                                3 
 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย  
  1.  ผู้รับผิดชอบ 

 ค า
น าหน้า 

 ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ระบุค า
น าหน้าชื่อ
นักวิจัย
สามารถ
ระบุค า
น าหน้า 
ต าแหน่ง 
หรือยศ ได้ 

ระบุชื่อ และนามสกุลของนักวิจัย 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1. ชื่อ-สกลุ นักวิจัยต้องมีอยู่ใน

ฐานข้อมูลนักวิจัยของระบบ 
NRMS 

2. ชื่อ-สกุล นักวิจัยต้องพิมพ์ให้
ถูกต้อง 

การเว้นวรรคระหว่างชื่อและ
นามสกุล ให้เว้นวรรคเพียงช่องเดียว
เท่านั้น 

เลือกต าแหน่งในโครงการ
ของคณะผู้วิจัย โดย
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยมี
ได้เพียง 1 คน เท่านัน้ หาก
เป็นการจัดจ้างท าวิจัยให้
ระบุเป็น “ผู้รับผิดชอบ
โครงการ(กรณีจัดจ้างท า
วิจัย)” 

ระบุสัดส่วน
การมีส่วนร่วม
ของนักวิจัย
แต่ลคน โดย
สัดส่วนของ
คณะผู้วิจัยทุก
คนรวมกันต้อง
เท่ากับ 100 
เท่านั้น 
มากกว่าหรือ
น้อยกว่าไม่ได้ 

ระบุเวลาที่ท าวิจัย
ต่อสัปดาห์ของ
นักวิจัย 

 

 2. ประเภทการวิจัย  เลือกความสอดคล้องกับประเภทการวิจัย 
      สาขาการวิจัยหลัก OECD เลือกความสอดคล้องกับสาขาวิจัยหลัก OECD     
      สาขาการวิจัยย่อย OECD เลือกความสอดคล้องกับสาขาวิจัยย่อย OECD 
      ด้านการวิจัย    เลือกความสอดคล้องกับด้านการวิจัย 
 

 3.  สาขาวิชาการ  เลือกความสอดคล้องกับสาขาวิชาการ 
 
 4.  ค าส าคัญ (keyword) 
      ค าส าคัญ (TH)  ระบุค าส าคัญภาษาไทย     
      ค าส าคัญ (EN)  ระบุค าส าคัญภาษาอังกฤษ 
    หมายเหตุ การระบุค าส าคัญใช้ “,” คั่นระหว่างค า 
 
 5.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          

ระบรุายละเอียดความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
 6.  วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย          

ระบรุายละเอียดวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย 
 
 7.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย          
 ระบรุายละเอียดแผนงานวิจัยในการตอบสนองยุทธศาสตร์ นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มากน้อยเพียงใดใน
เชิงปริมาณ พร้อมเกณฑ์ผลกระทบ 
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  8. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด      

  ชื่อผลผลิต 
  ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา   เชิงต้นทุน 
ระบุชื่อผลผลิตของแผนงานวิจัย ระบุตวัชี้วัดของ

ผลผลิตเชิง
ปริมาณของแผน
งานวิจัย(ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลผลิตเชิง
คุณภาพของแผน
งานวิจัย (ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลผลิตเชิงเวลา
ของแผนงานวิจัย 
(ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลผลิตเชิงต้นทุน
ของแผนงานวิจัย 
(ถ้ามี) 

  
 9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด                           

 ชื่อผลผลิต  ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  เชิงต้นทุน 
ระบุชื่อผลผลิตของ
แผนงานวิจัย 

ระบุผลลัพธ์ที่เกิด
จากผลผลิต 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณของแผน
งานวิจัย(ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพของแผน
งานวิจัย (ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลลัพธ์เชิงเวลา
ของแผนงานวิจัย 
(ถ้ามี) 

ระบุตัวชี้วัดของ
ผลลัพธ์เชิง
ต้นทุนของแผน
งานวิจัย (ถ้ามี) 

 
 10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย          

ระบุรายละเอียดทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
 

 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          
ระบุรายละเอียดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน   ระบุการน าไปใช้ประโยชน์โดยเลือกด้านท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์หลักเพียง 1 
ด้านเท่านั้น         
              ด้านวิชาการ       
               ด้านนโยบาย     
              ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม      
              ด้านสังคมและชุมชน          
 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ระบรุายละเอียดหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 12.  แผนการบริหารแผนงานวิจัยและการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)          
ระบุรายละเอียดแผนการบริหารแผนงานวิจัยและการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ท าให้การวิจัยไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ และระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด 
 

 13.  แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
ระบุรายละเอียดแผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าวิจัยตามแผนงานวิจัย 
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 14.  กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย          
ระบุรายละเอียดกลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 

 

  15.  ระยะเวลาการวิจัย          
ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          เลือกระยะเวลาในการวิจยั ปี-เดือน 
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2561 เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการวิจัย 
 

  สถานที่ท าการวิจัย     
 ในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 

เลือกสถานที่ท า
วิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 ระบ/ุเลือก ประเทศ
หรือจังหวัดใน
สถานที่ท าวิจัย 

เลือกพ้ืนที่ที่ท า
วิจัย  
 

ระบุชื่อสถานที่ท าวิจัย 

  * กรุณาเพ่ิมรายละเอียดสถานที่ท าวิจัยให้ครบทุกพ้ืนที่ 
  

 แผนการด าเนินงานวิจัย 

 ปี  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ระบุ
ปีงบประมาณ
ของแผนการ
ด าเนินงานวิจัย 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมในการจัดท าแผน
งานวิจัย 

x            

ระบุกิจกรรมในแตล่ะเดือนโดยใช้ตัวอักษร “x” แทนที่
ในเดือนนั้นๆ 

  * กรุณาเพ่ิมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกปีงบประมาณ 
 

 16.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
 ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 

ระบุ
ปีงบประมาณ
ของแผน
งานวิจัย 

เลือกประเภทงบประมาณ ระบุรายละเอียดของงบประมาณที่เสนอขอ ระบุจ านวน
งบประมาณท่ี
เสนอขอใน
รายละเอียด 

 รวม   ระบุรายละเอียด
งบประมาณรวม
ที่เสนอขอใน
ปีงบประมาณนั้น 

 รวมตลอดแผนงานวิจัย  ระบุรายละเอียด
รวมงบประมาณ
ที่เสนอขอทุก
ปีงบประมาณ 

 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      แผนงานวิจัย 
ค าอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภทแผนงานวิจัย 
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 17.  ผลส าเร็จ 
ปี ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ ประเภท 

ระบุ
ปีงบประมาณ
ของผลส าเร็จ 

ระบุรายละเอียดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ  เลือกประเภท
ผลส าเร็จ 

 
18. แผนงานวิจัยต่อเนื่อง (ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 

หากเป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง ให้ระบุรายละเอียดค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจริงในปีที่ผ่านมา หากเป็นข้อเสนอการวิจัยใหม่ไม่จ าเป็นต้องระบุ 

 

 19. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ระบรุายละเอียดค าชี้แจงอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากปัญหาและที่มาของการท าวิจัย (ถ้ามี)  

 

20. ลงลายมือชื่อ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 
 

      

                                                                            ลงชื่อ รูปภาพลายเซ็นต์ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
                                                                                   ( ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ) 

                                                                                   ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
            ระบุวันเดือนปีที่ส่งข้อเสนอการวิจัยให้หน่วยงาน 

 


