สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โครงการวิจัย
(ฉบับปรับปรุงป3 พ.ศ. 2557)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป'นโครงการวิจัยภายใต+แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส.วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป3 ป3นี้เป'นป3ที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล4องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร6การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความ
สอดคล+องเพียง 1 ยุทธศาสตร= ที่มีความสอดคล+องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล4องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร6การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล+องเพียง 1 ยุทธศาสตร= 1 กลยุทธ=
และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล+องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล4องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร6การวิจัยของชาติรายประเด็น∗
IV ระบุความสอดคล4องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล∗∗
ส.วน ข : องค6ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผู+รับผิดชอบ [คณะผู+วิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา
การวิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบด+วย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 4)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปLญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค=ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ+ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข+อง
∗

สามารถดูรายละเอียดได+จากเว็บไซต= www.nrct.go.th
รอรายละเอียดในคําแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม

∗∗

10. เอกสารอ+างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน=ที่คาดวาจะได+รับ เชน ด+า นวิช าการ ด+านนโยบาย ด+า นเศรษฐกิจ/พาณิช ย=
ด+านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่
นําผลการวิจัยไปใช+ประโยชน=
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปcาหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข+อมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให+ระบุขั้นตอนอยาง
ละเอียด)
15. ปLจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณ=การวิจัย โครงสร+างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปLจจัยที่
ต+องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ป3งบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 5)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน
แตละป3 [กรณีเ ป' นโครงการวิ จัย ที่ มีร ะยะเวลาดํ า เนิ น การวิจั ย มากกวา 1 ป3
(ผนวก 8)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได+รับจัดสรรในแตละป3ที่ผานมา (กรณีเป'นโครงการวิจัย
ตอเนื่องที่ได+รับอนุมัติให+ทําการวิจัยแล+ว)
17. ผลสําเร็จและความคุ+มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได+รับ
18. โครงการวิจัยตอเนื่องป3ที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหน+าโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยได+รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในป3งบประมาณที่ผานมา
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือ
เป'นการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ+ามี)
18.3 รายงานความก+าวหน+าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ+ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน+าโครงการวิจัย พร+อมวัน เดือน ป3
ส.วน ค : ประวัติคณะผู4วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปLจจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใช+ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห=)
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอได+สะดวก พร+อมหมายเลขโทรศัพท= โทรสาร และไปรษณีย=
อิเล็กทรอนิกส= (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ=ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเป'นผู+อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน+าโครงการวิจัย หรือ
ผู+รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
7.1 ผู+อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน+าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล+ว : ชื่อผลงานวิจัย ป3ที่พิมพ= การเผยแพร และแหลงทุน
(อาจมากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข+อเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยวาได+ทําการวิจัยลุลวงแล+วประมาณร+อยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หนวยงานมิได+ทําการวิจัยเองแตใช+วิธีจัดจ+าง โปรดใช+ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร=มที่กําหนดไว+ให+มากที่สดุ พร+อมทั้งแนบแบบข+อกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ+างทําการวิจัยด+วย
2. กรณีเป'นโครงการวิจัยตอเนื่องที่ได+รับการจัดสรรงบประมาณในป3งบประมาณที่ผานมา และนักวิจัยมี
ความประสงค= จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในป3 ง บประมาณตอไป ต+ อ งจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด+วย
3. ระบุข+อมูลโดยละเอียดในแตละหัวข+ออยางถูกต+องและครบถ+วนสมบูรณ= เพื่อประโยชน=ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ ีการใช+สตั ว= ให+ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช+สัตว=เพื่องานทางวิทยาศาสตร= สภาวิจยั
แหงชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให+ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองการอนุมัติให+ดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จํานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด+านความปลอดภัยทางชีวภาพให+ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด+านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 14) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองการอนุมัติให+ดําเนินการวิจัยด+านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด+านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15)
จํานวน 2 ชุด

__________________________________

