
 
 

แบบ รยส. 1ค 
คู่มือ ประกอบการเขียน 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ช) 
…………………………………… 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกรอบการวิจัย (ให้ระบุกรอบการวิจัยที่เสนอขอเพียงกรอบเดียวเท่านั้น) 
ชื่อแผนงานวิจัย ให้ใส่ทั้งชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (ภาษาไทย) ........................................... ...................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................... .................................. 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ใส่ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้จัดท าแบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบ รยส. 1ย/1ด) ทุกโครงการแนบท้ายแบบเสนอแผนงานวิจัยด้วย 
1. โครงการวิจัยย่อยที่ 1  (ภาษาไทย) .................................................................... ....................... 

(ภาษาอังกฤษ) .................................. ............................................ ........ 
2. โครงการวิจัยย่อยที่ 2  (ภาษาไทย) ........................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) .................................. ......................................... ........... 
3.  ... 
ส่วน ก : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 

1.  ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้อ านวยการแผนงาน ระบุชื่อผู้อ านวยการแผนงาน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

หน่วยงาน และสถานที่ติดต่อ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร E-mail * * กรุณาระบุให้ชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ของท่านในการติดต่อกลับ 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หน่วยงาน และสถานที่ติดต่อ พร้อมทั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail 

1.3 หน่วยงานหลัก ระบุชื่อหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน ระบุชื่อหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.3 
2.  ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง  1 ประเภท ได้แก่ 1.การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 

research)  2.การวิจัยประยุกต์ (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

3.  สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย ระบุชื่อกลุ่ม สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

4.  ค าส าคัญ (Keyword) ของแผนงานวิจัย ระบุค าส าคัญที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของ
เรื่องที่ท าการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือ
ค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

5.  ความส าคัญและที่มาของปัญหา แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ใน
ระดับแผนงานวิจัยโดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทาง
ที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสอดคล้องหรือการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  
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6.  วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจนเป็นข้อๆ 
เรียงล าดับตามความส าคัญโดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและที่มาของปัญหาตลอดจนชื่อของ
แผนงานวิจัย 

7.  เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่
สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้
จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 โดยระบุแยกเป็นรายปี กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

8. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดท าแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและต้องระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 โดยระบุแยกเป็นรายปี กรณีมี
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 

ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

9. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย  แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท า
การวิจัยแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงแผนผัง
ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน หากมีผู้ประสงค์จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน ชุมชน 
เป็นต้น ให้ท าหนังสือรับรอง ดังแบบ รยส. 4 แนบข้อเสนอการวิจัยด้วย 

11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอด
การวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัยโดยระบุขั้ นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียดและแสดงแผนการด าเนินงาน  (Grant chart) แต่ละขั้นตอนจน
สิ้นสุดการวิจัยควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงที่จะท าให้การวิจัยไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด 

12. แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยจากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย ระบุแนวทางหรือแผนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
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13. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย ระบุวิธีการด าเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการ
วิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และชัดเจน
ถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงานวิจัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

14. ระยะเวลา และสถานที่ท าการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี รวมทั้ง
ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด ทั้งนี้ให้จัดท าแยกเป็นรายปี
กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และจะให้การสนับสนุน
งบประมาณเป็นรายปีโดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป (กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป ให้ระบุปีและ
จ านวนปีด้วย) 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
             

15.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย) 
15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแต่ละโครงการย่อย

เฉพาะปีท่ีเสนอขอ โดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ งบบุคลากร งบด าเนินการ 
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นพร้อมใบเสนอราคา)  

รายการ งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
1.2 .... 

 

2. งบด าเนินการ 
2.1 ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าใช้สอย 
2.3 ... 

 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
3.2 ... 

 

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ให้หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้วย)  
รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
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การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยและอ้างอิงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ก าหนด ดังนี้ 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 1. พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกิน
ที่ ก าหนดจ่ายตามอัตราเงินเดือน
ข้าราชการตามวุฒิการศึกษา คือ 

ป.เอก อัตราค่าจ้าง 21,000.- บาท 
ป.โท  อัตราค่าจ้าง 17,500.- บาท    
ป.ตรี  อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท  
ปวส.  อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท 
ปวช.  อัตราค่าจ้าง 9,400.-   บาท 

2. งบด าเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทน
คณะผู้วิจัย (ให้ระบุต าแหน่ง 
หรือ ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา) 

 
- ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ  
โดยใช้ระดับต าแหน่งของหัวหน้า
โครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์หรือข้าราชการ
ระดับ 10 
ไม่เกินปีละ 200,000 บาท
ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย 

2. รองศาสตราจารย์หรือ
ข้าราชการ ระดับ 8-9  
ไม่เกินปีละ 150,000 บาท  
ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
ข้าราชการระดับ 6-7  
ไม่เกินปีละ 120,000 บาท  
ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย 

4. อาจารย์หรือข้าราชการระดับ 
5 ลงมา  
ไม่เกินปีละ 80,000 บาท 
ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย 

 
1. ก าหนดค่าตอบแทนคณะนักวิจัย       
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ ไม่รวมงบลงทุน
และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน)  หาก
ค านวณแล้วไม่ถึง 30,000 บาท ให้ขั้น
ต่ า 30,000 บาท และต้องไม่เกินอัตรา
ตามระดับต าแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย 
2. กรณีเป็นแผนงานวิจัย ผู้บริหาร
แผนงานวิจัยสามารถเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยย่อยได้เพียงโครงการเดียว
เท่านั้นและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนคณะ
นักวิจัยทั้ง 2 สถานะ แต่รวมแล้วต้องไม่
เกินอัตราตามระดับต าแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนที่
ปรึกษา 

1. กรณเีป็นโครงการวิจัย พิจารณา
ให้ไม่เกินโครงการละ 2 คน และไม่
เกินคนละ 100,000 บาท  
2. กรณีเป็นแผนงานวิจัย 
พิจารณาห้ไม่เกิน 5 คน และ 
ไม่เกินคนละ 100,000 บาท 

1. ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
ปรึกษา โดยให้ระบุรายละเอียดการให้
ค าปรึกษา 
2. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก 

- ประสบการณ์การท างาน 
- คุณวุฒิ 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 
3. กรณเีป็นโครงการวิจัย พิจารณาให้ไม่
เกินโครงการละ 2 คน และไม่เกินคนละ 
100,000 บาท  
4. กรณีเป็นแผนงานวิจัย พิจารณาให้ 
ไม่เกิน 5 คน และไม่เกินคนละ 
100,000 บาท 

(3) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

- วันท าการปกติ ชม.ละ 50 บาท  
ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง 

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 
ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 

(4) ค่าตอบแทนผู้ให้
ข้อมูล (ผู้ตอบแบบสอบถาม, 
ผู้ให้สัมภาษณ์) 

- ไม่เกินคนละ 100 บาท  
- กรณีข้อมูลมีระดับความยากสูง
ไม่เกินคนละ 300 บาท 

- ไม่เกินคนละ 100 บาท  
- กรณีข้อมูลมีระดับความยากสูง ไม่เกิน
คนละ 300 บาท 

(5) ค่าตอบแทนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

- ไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อครั้ง - ไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อครั้ง 

(6) ค่าตอบแทน
วิทยากรในการฝึกอบรม 

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
ดังนี้ 

1. วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้
จ่ายไม่เกิน 600 บาทต่อชั่วโมง 

2. วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้
จ่ายไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง 

2.2 ค่าใช้สอย 
(1) ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 

 
- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 
- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง    
- ให้ระบุรายละเอียดของการเดินทาง เช่น 
เดินทางจากสถานที่ใดไปสถานที่ใด 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง จ านวนครั้ง
ในการเดินทาง และจ านวนคน เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา/ ฝึกอบรม 

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
- จัดสัมมนาได้ในกรณีท่ีสัมมนาเป็นส่วน
หนึ่งของงานวิจัย 
- ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝึกอบรม เช่น 
สถานที่จัดสัมมนา/ฝึกอบรม จ านวน
ผู้เข้าร่วม เป็นต้น 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 
(3) ค่าใช้สอยอ่ืน 

(ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 

2.3 ค่าวัสด ุ - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม 
โดยแยกรายการวัสดุเป็นประเภท เช่น 
วัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งรายการวัสดุต้อง
มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000 บาท 
ยกเว้นวัสดุคอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อ
หน่วยต่ ากว่า 20,000 บาท 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี (ให้แจง
รายละเอียดสิ่งที่ต้องการซื้อ โดยให้ระบุ
จ านวนที่ต้องการและราคาต่อหน่วย) 
- ส าหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ ามัน) 
ก าหนดให้ กม.ละ 4 บาท (โดยให้จัดท า
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

 
- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 

 
- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑ์เป็นประเภท เช่น 
ครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น ซึ่งรายการครุภัณฑ์ต้องมีราคาต่อ
หน่วยสูงกว่า 5,000 บาท ยกเว้น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วย
สูงกว่า 20,000 บาท 
- ให้แนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 
- ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ของครุภัณฑ์นั้นๆ ด้วย เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม ซึ่ง
เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท  
- ให้แนบใบเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง 

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน (ให้หมายรวมถึงค่า
สาธารณูปโภคด้วย) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของงบ
วิจัยไม่รวมค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 
ครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้าง 
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15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยท่ีเสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัยโดยแยกเป็น
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการวิจัยย่อย (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการ
วิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

โครงการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี… 
แผนงานวิจัย…    
โครงการวิจัยย่อยท่ี 1…    
โครงการวิจัยย่อยท่ี 2…    
โครงการวิจัยย่อยท่ี…    

รวมทั้งสิ้น    
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการวิจัยย่อยในปีท่ีเสนอขอ 

โครงการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบ
บุคคลากร 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่าธรรมเนียม

อุดหนุน
สถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

แผนงานวิจัย        
โครงการวิจัยย่อยที ่1        
โครงการวิจัยย่อยที ่2        
โครงการวิจัยย่อยที่...        

รวม        
16. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงานตลอด

แผนงานวิจัย แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (Output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้
ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดย
สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของ
งานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1  ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
 1.2  ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแล้ว 
 1.3  ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
2.  ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1  เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
 2.2  เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
 2.3  เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
3.  ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1  เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
 3.2  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 3.3  ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี

น้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
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ตัวอย่าง เช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อ
ส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบางเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้อง
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (Gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P) 
 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่งของยีน (Gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (Gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 
 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน คือ ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออก 
 -  ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จของ
งานวิจัยนี้เป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

17. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
  1. ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

   2. เสนอต่อแหล่งทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ (ระบุข้อเสนอการวิจัย) 
2.2 คาดว่าจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ. ที่คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา)   

18. ค าชี้แจงอ่ืนๆ  
18.1 ค ารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหล่งทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอ หากมีมากกว่า  

1 แหล่งโปรดระบุสัดส่วน 
18.2 แสดงเอกสารหลักฐานค ารับรองค ายินยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ในอันที่จะเป็น
ประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

18.3 การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. ก าหนด 
19. ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 

 
(ลงชื่อ)     .   

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 


