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คําชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรฐัมนตร ี

(แบบ ว-1ช) 

แบบ ว-1ช หมายถึง แบบขอ้เสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (research program) หรือเรียกว่า “ชุด
โครงการวิจัย” ประกอบการเสนอของบประมาณประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรีของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  

ชื่อแผนงานวิจัย  
1. ระบุช่ือแผนงานวิจัย (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ระบุช่ือโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) ทุกโครงการ  

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย  
- ระบุแผนงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยใหม ่หรือเป็นแผนงานวิจัยต่อเน่ือง (ปีที ่2 เป็นต้นไป) กรณีเป็น
แผนงานวิจัยต่อเน่ืองต้องระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอว่า
เป็นปีที่เท่าใด  
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยให้ระบุรายละเอียดเป็นหัวข้อ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-         
2559) ) 

เป้าประสงค ์: (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับเป้าประสงค์ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เลือก) 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์น้ัน ๆ พร้อมทัง้ระบุแผน
งานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยน้ัน ๆ  

ยุทธศาสตร์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)) 

กลยุทธ ์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลยุทธท์ี่สอดคล้องมากที่สุด
ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)) 
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แผน  : (ให้ระบุแผนงานวิจัยทีส่อดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยทีเ่ลอืก
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์รายประเด็น ซึ่งประกอบไปด้วย 18 ประเด็น 
โดยให้ระบุเป็นหัวข้อต่อไปน้ี 

 
เรื่องเร่งด่วน : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์รายประเด็น โดย

ให้เลือกเพียงประเด็นเดียวที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยมากที่สุด) 
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

นโยบายเร่งด่วนที่เริ่มดําเนนิการในปีแรก  : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยใน
นโยบายรัฐบาล) 
นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล  : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของ
โครงการวิจัยกับนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล) 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยต้องระบคุวามสอดคล้องทุกหวัข้อ ในส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย  

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย  
1. ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุม่/กอง/สานัก/กรม/

กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  

2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ  
2.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)  
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)  
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)  

3. ระบุสาขาวิชาการและกลุม่วิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 5)  
- สาขาการวิจยั 

  - ด้านการวิจัย 
4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคญัต่อช่ือเรื่องหรือเน้ือหาของเร่ืองที่ทําการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้ในการเลอืกหรือ
ค้นหาเอกสารท่ีมีช่ือเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได้  

5. แสดงให้เหน็ถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องทําการวิจัยเรื่องน้ีในระดับแผนงานวิจัย โดยกําหนดปัญหา
ให้ชัดเจน ทั้งขอ้เท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึน้ ด้วยการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้อง และแสวงหาแนวทางที่น่าจะ
เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เก่ียวข้อง  
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6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับความสําคัญ
และที่มาของปญัหา ตลอดจนช่ือของแผนงานวิจัย  

7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยน้ี ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่8 
(พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเรื่องเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิงปริมาณ พร้อม
แสดงผลกระทบด้วย  

8. ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้จากการวิจัย เพ่ือให้บุคคลภายนอก สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีต้องระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น
ในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน  

9. ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดขึ้นหรือผลต่อเน่ืองจากผลผลติที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้ 
อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งน้ี ควรจัดทําแผนถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือ
ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา 
และต้นทุน  

10. แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สมมุติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะ
เป็นไปได้จากทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ทําการวิจัย แล้วนํามาสังเคราะห์เป็น สมมุติฐาน (ถ้าม)ี 
และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงความเช่ือมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย  

11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปน้ี  

11.1 แก้ปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงานที่ทําการวิจัย  
11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน  
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ  
11.5 นําไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
11.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ)  

ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น          
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่8 
(พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
(พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเรื่องเร่งด่วน นโยบายของรัฐบาลและอื่น ๆ (ถ้ามี)  
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12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยของแผนงานวิจัย
โดยละเอียด และแสดงแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุดการวิจัย ใน
กรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่คาดว่า
จะเกิดความเสี่ยงที่จะทําให้การวิจัยไม่บรรลวัุตถุประสงค์ และระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิด
ความผิดพลาด  

13. ระบุแนวทางหรือแผนการดําเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทําการ
วิจัยตามแผนงานวิจัย  

14. ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเช่ือมโยงขั้นตอนการทําการวิจัยทั้งในระดับแผน
งานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนถึงการ
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพ่ือนําไปสู่ผลสาํเร็จของแผนงาน วิจัยน้ีอย่างเป็น
รูปธรรม  

15. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทําการวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นถึงสิน้สุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน ปีที่
เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย และระบุว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของแผนงาน วิจัย  

16. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย  
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยแยกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)  
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย (ผนวก 7)  
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 

ตลอดการวิจัย (ผนวก 8 และ 9)  
16.4 กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเน่ือง ที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่านมา  
17. แสดงข้อมลูหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลกัของแผนงานวิจัยและนําไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผ่ลสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบปุระเภทผลสาํเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจําแนกเป็น 3 
ประเภท ดังน้ี  
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  

1.1 ผลสําเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป  
1.2 ผลสําเร็จที่เป็นของใหมแ่ละมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว  
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปต่อยอดการวิจัยได้  

2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  
2.1 เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จเบ้ืองต้นในระยะต่อมา  
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2.2 เป็นผลสําเร็จที่มีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลสําเร็จเบ้ืองต้น  
2.3 เป็นผลสําเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสําเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย  

3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเรจ็ตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  
3.1 เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา  
3.2 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์น้ีจะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ  
3.3 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําให้เกิดผลกระทบสูง ย่อม

มีน้าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง  
ตัวอย่างเชน่ กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อ

ส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
ดังน้ัน จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
ดังน้ี  

1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ
มะม่วง ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือก
แข็งของมะม่วง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะน้ี เป็นผลสําเรจ็เบื้องต้น (P)  

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหน่งของยีน (gene) 
ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดตําแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลกัษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสําเร็จของงานวิจัย           
ระยะน้ีเป็นผลสําเร็จก่ึงกลาง (I)  

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น คือทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออกให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ 
มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลคา่เพิ่มเพื่อการสง่ออก ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะน้ี
เป็นผลสําเร็จตามเป้าประสงค ์(G)  

หมายเหตุ :  1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
หลักของแผนงานวิจัยที่กําหนดไว้  
2. แต่ละผลสําเร็จที่ได้อาจดําเนินการเสร็จสิน้ภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได้ กรณี
มากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสําเรจ็ที่คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ชัดเจน  

18. แผนงานวิจัยต่อเน่ือง 2 ปี ขึ้นไป  
18.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัยต้องรับรองว่าแผนงานวิจัยน้ีได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือกํากับอย่างชัดเจน  
18.2 ระบุว่าแผนงานวิจัยน้ี อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ 

หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอ่ืน (ถา้มี)  
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด  
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19. คําช้ีแจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์และช้ีให้เห็น
ถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากย่ิงขึ้น  

20. ลงช่ือผู้อํานวยการแผนงานวิจัย พร้อมลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี  
 
ส่วน ค : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย  
1. ระบุช่ือ (พร้อมคํานําหน้าช่ือ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ เป็นต้น) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  
2. ระบุเลขหมายประจําตัวประชาชน  
3. ระบุตําแหน่งปัจจุบัน / เงินเดือน (บาท) / เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ช่ัวโมง : สัปดาห์)   
4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
5. ระบุประวัติการศึกษา  
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้  
7. ระบุประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานภาพ            

การวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย เป็นต้น  
7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผู้อํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย  
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ช่ือโครงการวิจัย  
7.3 ระบุช่ืองานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว: ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพ และแหล่งทุนวิจยั  
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทําการวิจัยเสร็จ

แล้วประมาณร้อยละเท่าใด  
หมายเหตุ :  1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุ 

รายละเอียดตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบขอ้กําหนด (terms of 
reference-TOR) การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย  

2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ 
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทําแผน

งานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย  
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์เพ่ือประโยชน์การ 
ประเมินผล  

4. กรณีแผนงานวิจัยมีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรอง (ผนวก 12 )
จํานวน 1 ชุด  


