
คู่มอื ประกอบการเขยีน 
แบบเสนอโครงการวจิัย (Research Project)  (แบบ วช. 2ค) 

------------------------------------ 
ประเภททุน   ใหร้ะบุช่ือทุนท่ีนกัวจิยัประสงคเ์สนอรับทุนท่ี วช. ประกาศ 
ช่ือโครงการวจัิย   ให้ระบุช่ือโครงการวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  กรณีเป็นโครงการเด่ียวไม่ตอ้ง

ระบุแผนงานวจิยั 
ช่ือแผนงานวิจัย ใส่ช่ือแผนงานวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน
งานวิจัย) 

ส่วน  ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวจัิย  
      1. ผู้รับผดิชอบ   ประกอบด้วย  (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้ รับผิดชอบ

ท้ัง “ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 
1.1 หัวหน้าโครงการ  (ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ หน่วยงาน  หมายเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ E-mail * * กรุณาระบุให้
ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ) 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย  (ระบุช่ือผู้ ร่วมวิจัย  หน่วยงาน  พร้อมท้ังสถานท่ีติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์  โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานท่ีแต่ละคน
รับผิดชอบ) 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  (ระบุช่ือท่ีปรึกษาโครงการ หน่วยงาน  สถานท่ีติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์  โทรสาร และ E-mail) 

1.4 หน่วยงานหลัก  (ระบุช่ือหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/ กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร) 

1.5 หน่วยงานสนับสนุน (ระบุช่ือหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.4) 
2. ประเภทการวจัิย  ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท ได้แก่  1 .  ก า ร วิ จั ย พื้น ฐ าน (Basic 

research) 2. การวิจัยประยุกต์ (Applied research)  3. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) (ตาม
รายละเอียดแนบท้าย) 

3.   สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาที่ท าการวิจัย ระบุช่ือกลุ่ม สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชา ท่ีท าการวิจัย 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

4. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย ระบุค าส าคัญ (keywords) ท่ีมีความส าคัญต่อช่ือเร่ืองหรือ
เนื้อหาของเร่ืองท่ีท าการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน  ท้ังนีเ้พ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารท่ีมีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกันกับเร่ืองท่ีท าการวิจัยได้ 

  B1 - B3 
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5. ความส าคัญ และที่มาของปัญหา แสดงให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท าการวิจัยเร่ืองนี้ 
รวมถึงความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียง
ตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ โดยมีความเช่ือมโยงกับความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

7. ขอบเขตของการวิจัย  (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเช่ือมโยงกับ
ปัญหาท่ีท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจัยได้) 

8. ทฤษฎี สมมติฐาน  และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย   แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
สมมติฐานและหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีน่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง  ให้ระบุเนือ้หาโดยสรุปของ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมข้อมลูสถิติและเหตุผลท่ีเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
โดยบรรยายให้เช่ือมโยงกับประเดน็ท่ีจะท าการวิจัย 

10. เอกสารอ้างองิของการวจัิย  ระบุเอกสารท่ีใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ  พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อส้ินสุดการวิจัย  ให้แสดง
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาขั้นต่อไปท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือส้ินสุดการวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา 
สถานท่ี ฯลฯ ให้ชัดเจน 

 13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการ
วิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การก าหนดพืน้ท่ี ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

14. ระยะเวลาท าการวจัิย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  ระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ท าการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี   รวมท้ังระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) โดย
ละเอียด ท้ังนีใ้ห้จัดท าแยกเป็นรายปีกรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเน่ืองระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี 
และ วช.จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีโดยไม่มีความผกูพันกับปีถัดไป 

15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้   ท้ังนีต้้องระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และ
ต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมลูในรูปแบบดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตวัช้ีวดัของแผนงานวจิยั 

 
ผลผลติ ตัวช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 
 

   

   
16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวช้ีวัด   ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดขึน้หรือผลต่อเน่ือง

จากผลผลิตท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ท้ังนี ้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และ
ต้องระบุตัวช้ีวดัท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในด้านความประหยัด  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมลูในรูปแบบดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลลพัธ์และตวัช้ีวดัของแผนงานวจิยั 
 

ผลลพัธ์ ตัวช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 
 

   

 
17. ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการวจัิยที่มีอยู่  (ระบุรายละเอียด) 
18. งบประมาณของโครงการวจัิย 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยย่อย (ตามแบบ งป.1) 
โดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชดัเจน โดยแยกเป็นหมวดดงัน้ี งบบุคคลากร งบด าเนินการ

(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นพร้อมใบเสนอราคา) การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกบัระเบียบวิธีวิจยั 
โดยอา้งอิงตามระเบียบกระทรวงการคลงั และตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายท่ี วช. ก าหนด (แบบ งป. 2) 
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รายการ อตัรา หลกัเกณฑ์ (เงือ่นไข) 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจา้งชัว่คราว 

1.2 ค่าจา้งผูช่้วยนกัวจิยั 

 

- ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม 1. พิจารณาใหต้ามท่ีเสนอขอโดยไม่เกินท่ี    
   วช. ก าหนดจ่ายตามอตัราเงินเดือน     
   ขา้ราชการตามวฒิุการศึกษา คือ 
   ป.เอก  อตัราค่าจา้ง  17,010.- บาท 
   ป.โท   อตัราค่าจา้ง  12,600.- บาท    
   ป.ตรี   อตัราจา้ง       9,140.- บาท  
   ปวส.   อตัราค่าจา้ง    7,670.- บาท 
   ปวช.   อตัราค่าจา้ง    6,410.- บาท 

2. งบด าเนินงาน 
   2.1 ค่าตอบแทน 
        (1) ค่าตอบแทนคณะผูว้จิยั 
            (ใหร้ะบุต าแหน่ง หรือ  
            ต  าแหน่งทางวชิาการเพ่ือ 
            ประกอบการพิจารณา) 

-  ใหเ้บิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ  โดยใช ้ 
   ระดบัต าแหน่งของหวัหนา้โครงการวจิยั  
   เป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ศาสตราจารยห์รือขา้ราชการระดบั 10      
   ไม่เกินปีละ200,000 บาท ต่อโครงการต่อ  
   คณะนกัวจิยั 
2. รองศาสตราจารยห์รือขา้ราชการระดบั     
   8-9 ไม่เกินปีละ 160,000 บาท  
   ต่อโครงการต่อคณะนกัวจิยั 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยห์รือขา้ราชการระดบั   
   6-7 ลงมา ไม่เกินปีละ 120,000 บาท     
   ต่อโครงการต่อคณะนกัวจิยั 
4. อาจารยห์รือขา้ราชการระดบั 5 ลงมาไม่  
   เกินปีละ 80,000 บาท ต่อโครงการต่อ  
   นกัวจิยั 

1. วช. ก าหนดค่าตอบแทนคณะนกัวจิยั     
   (10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ  
   ไม่รวมครุภณัฑแ์ละค่าธรรมเนียมสถาบนั)   
   หากค านวณแลว้ไม่ถึง 30,000 บาท        
   ใหข้ั้นต ่า 30,000 บาท และตอ้งไม่เกิน  
   อตัราตามระดบัต าแหน่ง 
2. กรณีเป็นแผนงานวจิยั ผูบ้ริหารแผนงาน 
   สามารถเป็นหวัหนา้โครงการยอ่ยไดเ้พียง 
   โครงการเดียวเท่านั้น และมีสิทธิไดรั้บ   
   ค่าตอบแทนคณะนกัวจิยัทั้ง 2 สถานะ    
   แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกินอตัราตามระดบั  
   ต  าแหน่ง 

        (2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา - ใหจ่้ายไดไ้ม่เกิน 2 คนต่อโครงการ และคน  
  ละไม่เกิน 100,000 กรณีเป็นแผนงานวจิยั  
  จ่ายไม่เกินแผนงานละ 5 คน 

1. ตอ้งมีหนงัสือยนืยนัตอบรับจากท่ีปรึกษา 
2. ตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิา   
   การท่ีส าคญัของโครงการ โดยพจิารณาจาก 
   - ประสบการณ์การท างาน 
   - คุณวฒิุ 
3. วช. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนท่ีปรึกษา  
   ท่านละไม่เกิน 100,000 บาท  
 
 

หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่ายการวจัิยที ่วช. ก าหนด 
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รายการ อตัรา หลกัเกณฑ์ (เงือ่นไข) 

  
4. วช. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนท่ีปรึกษา  
   โครงการวจิยัละไม่เกิน 2 คน กรณีเป็น 
   แผนงานวจิยัจ่ายไม่เกินแผนงานละ 5 คน 

       (3) ค่าตอบแทนการปฎิงาน  
            นอกเวลาราชการ 

- ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม - วช. ก าหนดจ่ายตามระเบียบ  
  กระทรวงการคลงั ดงัน้ี 
   - วนัท าการปกติ ชม.ละ 50 บาท 
     ไม่เกิน 4 ชม. 
   - วนัหยดุราชการ ชม.ละ 60 บาท  
     ไม่เกิน 7 ชม. 

        (4) ค่าตอบแทนผูใ้หข้อ้มูล   
            (ผูต้อบแบบสอบถาม,ผูใ้ห ้ 
            สมัภาษณ์) 

- ผูใ้หข้อ้มูลรายละไม่เกิน 100 บาท กรณี  
  ขอ้มูลมีระดบัความยากสูงใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ  
  ของผูต้รวจสอบทางวชิาการ 

- ผูใ้หข้อ้มูลรายละไม่เกิน 100 บาท กรณี  
  ขอ้มูลมีระดบัความยากสูงใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ  
  ของผูต้รวจสอบทางวชิาการ 

        (5) ค่าตอบแทนกลุ่มตวัอยา่ง - ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคร้ังต่อคน - ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อคร้ังต่อคน 

        (6) ค่าตอบแทนวทิยากรใน  
             การฝึกอบรม 

- ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรงการคลงั 
   

- ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรงการคลงั ดงัน้ี 
  1. วทิยากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหจ่้าย  
     ไม่เกิน 600 บาท/ชัว่โมง 
  2. นอกเหนือจากขอ้ 1 ใหจ่้ายไม่เกิน  
     1,200  บาท/ชัว่โมง 

   2.2 ค่าใชส้อย 
        (1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
            ไปราชการ 

 

 

- ใหเ้ป็นตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
 

 

 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั ดงัน้ี 

 

รายการ ระดบั9 ข้ึนไป ระดบั 8 ลงมา 

ค่าท่ีพกั 
(เหมาจ่าย) 

1,200 800 

ค่าเบ้ียเล้ียง 270 240 

ค่าพาหนะ จ่ายตามจริง 

 
         (2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา/  
              ฝึกอบรม 

- ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั - ใหเ้ป็นไปตามระเบียบประทรวงการคลงั  
  รายละเอียด ดงัน้ี 
     ค่าอาหาร   400 บาท  ต่อม้ือ 
     อาหารวา่ง    50 บาท  ต่อม้ือ 
     ท่ีพกั        1,500 บาท (พกัคู)่ 
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รายการ อตัรา หลกัเกณฑ์ (เงือ่นไข) 

         (3) ค่าใชส้อยอ่ืน 
             (ค่าจา้งเหมาบริการ,     
             ค่าแรง,เงินประกนัสงัคม) 

- ใหจ่้ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ใหจ่้ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 

2.3 ค่าวสัดุ - ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม 
 
- ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม โดย  
  แยกรายการวสัดุ เป็นประเภท เช่น วสัดุ  
  ส านกังาน, วสัดุคอมพิวเตอร์,วสัดุ 
  วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงรายการวสัดุตอ้งมี 
  ราคาต่อหน่วยต ่ากวา่ 5,000 บาท ยกเวน้ 
  วสัดุคอมพิวเตอร์ตอ้งมีราคาต่อหน่วยต ่า  
  กวา่ 20,000 บาท 
- ส าหรับค่าวสัดุเช้ือเพลิง (ค่าน ้ ามนั) วช. 
  ก าหนดให ้กม.ละ 4 บาท (โดยใหจ้ดัท า 
  รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

 
3. งบลงทุน 
   3.1 ค่าครุภณัฑ ์

 
- ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม 

 
- ใหจ่้ายตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยแยก  
  รายการครุภณัฑ ์เป็นประเภท เช่น   
  ครุภณัฑส์ านกังาน,ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   
  เป็นตน้ ซ่ึงรายการครุภณัฑต์อ้งมีราคาต่อ  
  หน่วยสูงกวา่ 5,000 บาท ยกเวน้ 
  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ตอ้งมีราคาต่อหน่วย 
  สูงกวา่ 20,000 บาท 
- ใหแ้นบใบเสนอราคาครุภณัฑ ์

   3.2 ค่าส่ิงก่อสร้าง - ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม 
 
- ใหจ่้ายตามความจ าเป็นเหมาะสม          
  ซ่ึงเป็นรายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่  
  ดดัแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้างมี  
  วงเงินเกินกวา่ 50,000 บาท  
- ใหแ้นบใบเสนอราคาส่ิงก่อสร้าง 

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั    
   (ใหห้มายรวมถึงค่าสาธารณูปโภค   
   ดว้ย) 

 
- ใหจ่้ายไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม - วช. ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของ     

  งบวจิยัไม่รวมค่าครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 
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18.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท)/ 

งบบุคคลากร ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบนั 

ครุภณัฑ์ รวม 

ปีท่ี 1        

ปีท่ี 2        

ปีท่ี....        

 
 19.  ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีได้
จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีจะใช้ท าการวิจัย ซ่ึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นผลลัพธ์ (outcome) 
และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย พร้อมท้ังระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้    
(กรณีเป็นโครงการยอ่ยในแผนงานวจิยันั้นจะตอ้งอธิบายผลกระทบท่ีมีต่อแผนงานวิจยันั้น เช่น ผลส าเร็จท่ีมี
ผลกระทบต่อแผนงาน / ผลกระทบท่ีมีต่อประเทศ) 

1.  ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบือ้งต้น (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี ้
 1.1  ผลส าเร็จท่ีเป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
 1.2  ผลส าเร็จท่ีเป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแล้ว 
 1.3  ผลส าเร็จท่ีอาจจะถกูน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
2.  ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี ้
 2.1  เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบือ้งต้นในระยะต่อมา 
 2.2  เป็นผลส าเร็จท่ีมีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลส าเร็จเบือ้งต้น 
 2.3  เป็นผลส าเร็จท่ีจะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
3.  ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี ้
 3.1  เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา 
 3.2  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นีจ้ะต้องแสดงศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 3.3  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี

น า้หนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
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 ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงท่ีส่งออกมี
คุณภาพดี แต่เม่ือส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเร่ืองมะม่วงเปลือกบางเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ ดังนี ้
 1.  การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะม่วง 
   -  ให้ระบุผลผลิตท่ีได้ คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง 
ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนีเ้ป็นผลส าเร็จเบือ้งต้น (P) 
 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene)      
ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง 
   -  ให้ระบุผลผลิตท่ีได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแขง็
ของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนีเ้ป็นผลส าเร็จก่ึงกลาง (I) 
 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแขง็ ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ คือท าให้เกิดมลูค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออก 
   -  ให้ระบุผลผลิตท่ีได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแขง็ท่ีแสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จ
ของงานวิจัยนีเ้ป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 
 

20. ข้อเสนอการวจัิยหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อเสนอการวจัิยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
    1.  ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
    2.   เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ  (ระบุช่ือแหล่งทุน) 
  2.1  ช่ือโครงการท่ีเสนอ  (ระบุข้อเสนอการวิจัย) 
  2.2  คาดวา่จะทราบผล    ( ระบุเดือน และ พ.ศ.ท่ีคาดว่าจะทราบผล 
             การพิจารณา)   
21. ค าช้ีแจงอืน่ๆ  

21.1 ค ารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหล่งทุนของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอหากมีมากกว่า 1 
แหล่งโปรดระบุสัดส่วน 

21.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพฯลฯ หรือ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันท่ีจะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัย
มากย่ิงขึน้ 

21.3 หนังสืออนุมติั หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาส าหรับผู้ขอรับทุน
ประเภทบัณฑิตศึกษา 

21.4 การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ปปช. ก าหนด 
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   22.  ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการ และนักวิจัยร่วม เพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ       
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เร่ือง  การรับข้อเสนอ
การวจัิยเพือ่ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวจัิย  ประจ าปีงบประมาณ...................  
 

(ลงช่ือ)                                                                   . 
       (                                                                  ) 

         หวัหนา้โครงการวจิยั 
         วนัท่ี           เดือน           พ.ศ.            . 

 
23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจยัผูบ้งัคบับัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและ
อนุญาตให้ด าเนินการวิจยั กรณีการมอบอ านาจตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจแสดงต่อ วช. และผูรั้บมอบอ านาจ
ไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อใหผู้อ่ื้นไดย้กเวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูมี้อ  านาจ แสดงความยินยอมให้มอบ
อ านาจช่วงต่อได ้  

(ลงช่ือ)                                                                   . 
       (                                                                  ) 

ต ำแหน่ง ...................................................................... 
          วนัท่ี           เดือน           พ.ศ.           . 
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รายละเอยีดแนบท้าย 

1. ประเภทของการวจัิย (Type of research) หมายถึง การวจิยัและพฒันา (R&D) ประกอบดว้ย 
1.1 การวิจัยพืน้ฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research)                

เป็นการศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัสมมติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงท่ีสามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบติัโครงสร้างหรือ
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws)     
โดยมิไดมุ้ง่หวงัท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ 

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และ              
มีวตัถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการ
ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัขั้นพื้นฐานมาประยกุตใ์ชอี้กต่อหน่ึง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดร้ะบุไว้
แน่ชดัล่วงหนา้ 

1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ท  าอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ ท่ีไดรั้บจากการวิจยัและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างวสัดุ ผลิตภณัฑ์และเคร่ืองมือใหม่ เพื่อการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นใหดี้ข้ึน  
2.  สาขาวชิาการ หมายถึง สาขาวชิาการ และกลุ่มวชิาของสภาวจิยัแห่งชาติ ประกอบดว้ย 

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ 
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา 
ฟิสิกส์ของส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย  ์ และอ่ืน ๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา อนินทรียเ์คมี อินทรียเ์คมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีส่ิงแวดลอ้ม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี 
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวทิยา เคร่ืองส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
ทรัพยากรสัตว ์ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบ
เกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร 
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยพีื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอุตสาหกรรมวจิยั และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.6 สาขาปรัชญา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง 
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยทุธศาสตร์เพื่อความมัน่คง เศรษฐศาสตร์
การเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบญัชี 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวทิยา กระบวนการยติุธรรม มนุษยนิ์เวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
พฒันาสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวา่งเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การส่ือสารดว้ยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศ์าสตร์ เทคนิคพิพิธภณัฑ์และภณัฑาคาร 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลกัสูตรและการสอนการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


