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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 
 

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

 ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัย) ....................................................... 
         (ภาษาอังกฤษ)     ............................................................................................................. .......... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 
โครงกำรวิจัยใหม่ 
 โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง  

    ระยะเวลำ...........ป.ี..........เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี....................... 
 1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    ยุทธศาสตร์       ไม่สอดคล้อง                          
  เป้าประสงค์     -ไม่ต้องระบุ-                                                                                

     กลยุทธ์  -ไม่ต้องระบุ-                                                                                   
 2.    นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
          ยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้อง  
           กลยุทธ์  1.1 เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนและนักวิจัยผลิตผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยในรูปแบบสหวิทยำกำรและบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน เพ่ือมุ่งเป้ำสนองตอบต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและภำรกิจของหน่วยงำน  

           แผนวิจัย       -ไม่ต้องระบุ-                                                                                    
 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

       ไม่สอดคล้อง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ไม่สอดคล้อง     
 5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 

              ระเบียบวำระแห่งชำติ  
                     ไม่สอดคล้อง 
              โครงกำรท้ำทำยไทย  

    ไม่สอดคล้อง 
                นโยบำยรัฐบำล  
                     ไม่สอดคล้อง 

6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
           ไม่มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 
      ชื่อหน่วยงำน/บริษัท               ............................................................................................................... .................... 
      ที่อยู่                    ............................................................................................................... .................... 
      เบอร์โทรศัพท ์                     ............................................................................................................... .................... 
      ชื่อผู้ประสำนงำน                  ............................................................................................................... .................... 
      เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสำนงำน     .................................................................................... ............................................... 
      เบอร์โทรสำรผู้ประสำนงำน      ............................................................................................................... .................... 
      อีเมลผู้ประสำนงำน               ............................................................................................................... .................... 
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน                      

 มี     ไม่มี  
      หนว่ยงำน/สถำบันที่ยื่น            ............................................................................................................... ....................      
      ชื่อโครงกำร                           ............................................................................................................... .................... 
      ระบุควำมแตกต่ำงจำกโครงกำรนี้  .......................................................... ......................................................................... 
      สถำนะกำรพิจำรณำ     
                   ไม่มีกำรพิจำรณำ 
                   โครงกำรได้รับอนุมัติแล้ว  
                             สัดส่วนทุนที่ได้รับ......................... %             
                  โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  
 มาตรฐานการวิจัย 

       มีกำรใช้สัตว์ทดลอง 
 มีกำรวิจัยในมนุษย์ 
 มีกำรวิจัยที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
 มีกำรใช้ห้องปฎิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมี 
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ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
 1.  ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

  หัวหน้ำโครงกำร   
  ผู้ร่วมวิจัย   
  ผู้ประสำนงำน   

2. ประเภทการวิจัย                  กำรวิจัยพื้นฐำน 
      สาขาการวิจัยหลัก OECD     1. วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ      
      สาขาการวิจัยย่อย OECD      1.1 วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ : วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
      ด้านการวิจัย                      เกษตร 
 3.  สาขาวิชาการ           สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์   
 4.  ค าส าคัญ (keyword) 
      ค าส าคัญ (TH)  …………………………………………………………………………………………………………………… 
      ค าส าคัญ (EN)  …………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน            
              ด้ำนวิชำกำร       
               ด้ำนนโยบำย     
              ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์/อุตสำหกรรม      
              ด้ำนสังคมและชุมชน           
 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 13.  วิธีการด าเนินการวิจัย          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   14.  ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลำโครงกำร      1         ปี         0         เดือน          
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2560  วันที่สิ้นสุด  30 กันยำยน 2561  

  สถานที่ท าการวิจัย     
 ในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 

 ในประเทศ  กรุงเทพมหำนคร  ห้องปฏิบัติกำร  
 ในประเทศ  กระบี่  ภำคสนำม  
 ต่ำงประเทศ   ส ำนักงำน  
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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. 

2561  X X           

2561              

2561              

2561              

2561              

2562              

2562              

 
 15. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยท่ีต้องการเพิ่มเติม)                

ประเภท 
ชื่อครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

สถานภาพใน
หน่วยงาน 

รายละเอียด 
เหตุผลและความ

จ าเป็น 
ประมาณการ

ราคา 
ครุภัณฑ์  มี    
สิ่งก่อสร้ำง  ไม่มี    

     
16.  งบประมาณของโครงการวิจัย 

 ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 
2561 งบบุคลำกร   
2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำตอบแทน   
2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำใช้สอย   
2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน

สถำบัน 
  

 รวม    
2562 งบด ำเนินกำร : ค่ำสำธำรณูปโภค   
2562 งบด ำเนินกำร : ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน

สถำบัน 
  

 รวม   
 รวมตลอดโครงการ   
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 17.  ผลส าเร็จ 
ปี ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ ประเภท 

2561   Primary Result 
2562   Intermediate Result 

 
 18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง (ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (                                    ) 

                                                                                 หวัหน้ำโครงกำรวิจัย 

                                                                               วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 


