สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)

แผนงานวิจัย
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
--------------------------------------ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใต/แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................
ส0วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม!
แผนงานวิจัยต!อเนื่องระยะเวลา....…. ป ปนี้เป9นปที่….... รหัสแผนงานวิจัย ...…...........……
I ระบุความสอดคล/องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร7การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความ
สอดคล<องเพียง 1 ยุทธศาสตร? ที่มีความสอดคล<องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล/องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร7การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล<องเพียง 1 ยุทธศาสตร? 1 กลยุทธ?
และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล<องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล/องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร7การวิจัยของชาติรายประเด็น∗
IV ระบุความสอดคล/องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล∗∗
ส0วน ข : องค7ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผู<รับผิดชอบและหน!วยงาน ประกอบด<วยหน!วยงานหลักและหน!วยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุ!มวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 4)
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปKญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค?หลักของแผนงานวิจัย
7. เปNาหมายเชิงยุทธศาสตร?ของแผนงานวิจัย
8. เปNาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
9. เปNาหมายของผลลัพธ? (outcome) และตัวชี้วัด
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ<ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย

∗

สามารถดูรายละเอียดได<จากเว็บไซต? www.nrct.go.th
รอรายละเอียดในคําแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม!

∗∗

11. ประโยชน?ที่คาดว!าจะได<รับ เช!น ด<านวิชาการ ด<านนโยบาย ด<านเศรษฐกิจ/พาณิชย? ด<าน
สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร!ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน!วยงานที่ใช<
ประโยชน?จากผลการวิจัย
12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พร<อมทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ<ามี)
13. แผนการสร<างนักวิจัยรุ!นใหม!จากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย
14. กลยุทธ?ของแผนงานวิจัย
15. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
16. แผนการใช<จ!ายงบประมาณของแผนงานวิจัย
17. ผลสําเร็จและความคุ<มค!าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย
18. แผนงานวิจัยต!อเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํ า รั บ รองจากผู< อํ า นวยการแผนงานวิ จั ย ว! า แผนงานวิ จั ย ได< รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจริงในปงบประมาณที่ผ!านมา
18.2 โปรดระบุว!าแผนงานวิจัยนี้อยู!ระหว!างเสนอของบประมาณจากแหล!งเงินทุนอื่น
หรือเป9นการวิจัยต!อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ<ามี)
18.3 รายงานความก<าวหน<าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ<ามี)
20. ลงลายมือชื่อ ผู<อํานวยการแผนงานวิจัย พร<อมวัน เดือน ป
ส0วน ค : ประวัติผู/รับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหน!งปKจจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใช<ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห?)
4. หน!วยงานและสถานที่อยู!ที่ติดต!อได<สะดวก พร<อมหมายเลขโทรศัพท? โทรสาร และไปรษณีย?
อิเล็กทรอนิกส? (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต!างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ?ที่เกี่ยวข<องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว!าเป9นผู<อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน<าโครงการวิจัย หรือ
ผู<ร!วมวิจัยในแต!ละผลงานวิจัย
7.1 ผู<อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน<าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล<ว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ? การเผยแพร! และแหล!งทุน
(อาจมากกว!า 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข<อเสนอการวิจัย แหล!งทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยว!าได<ทําการวิจัยลุล!วงแล<วประมาณร<อยละเท!าใด

หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน!วยงานมิได<ทําการวิจัยเอง แต!ใช<วิธีจัดจ<าง โปรดใช< แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร?มที่กําหนดไว<ให<มากที่สดุ พร<อมทั้งแนบแบบข<อกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ<างทําการวิจัยด<วย
2. กรณีเป9นแผนงานวิจัยต!อเนื่องที่ได<รับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผ!านมาและนักวิจัยมี
ความประสงค?จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณต!อไป ต<องจัดทําแผนงานวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณด<วย
3. ระบุข<อมูลโดยละเอียดในแต!ละหัวข<ออย!างถูกต<องและครบถ<วนสมบูรณ? เพื่อประโยชน?ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช<สัตว? ให<ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช<สัตว?เพื่องานทางวิทยาศาสตร? สภาวิจัย
แห!งชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร?มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให<ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอร?มใบรับรองการอนุมัติให<ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จํานวน 2 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด<านความปลอดภัยทางชีวภาพให<ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด<านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม!หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 14) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร?มใบรับรองการอนุมัติให<ดําเนินการวิจัยด<านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด<านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15)
จํานวน 2 ชุด

______________________________________

