
 

แบบ คอบช. 2ค  
คู่มือ ประกอบการเขียน 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  (แบบ คอบช. 1ย/1ด) 
------------------------------------ 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง (ให้ระบุกลุ่มเรื่องที่เสนอขอเพียงกลุ่มเรื่องเดียวเท่านั้น เช่น ข้าว เป็นต้น) 
กรอบวิจัย (ให้ระบุกรอบวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่องที่เสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเท่านั้น) 
กรอบวิจัยย่อย (ระบุชื่อกรอบวิจัยย่อยข้อเดียวเท่านั้น) 
ชื่อโครงการวิจัย ให้ใส่ทั้งชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (ภาษาไทย) ..................................... ....................................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ..................................... .................................................................. 
(กรณีเป็นโครงการเดี่ยวไม่ต้องระบุแผนงานวิจัย) 
ชื่อแผนงานวิจัย ใส่ชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ………………………………….………………………… 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
ส่วน  ก : องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
1.1 หัวหน้าโครงการ (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงาน หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  โทรสารและ E-mail * * กรุณาระบุให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ของท่านในการ
ติดต่อกลับ) 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย (ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัย หน่วยงาน พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ) 

1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงาน สถานที่ติดต่อหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) 

1.4 หน่วยงานหลัก (ระบุชื่อหน่วยงานหลักในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/กระทรวงหรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร) 

1.5 หน่วยงานสนับสนุน (ระบุชื่อหน่วยงานสนับสนุน พร้อมรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.4) 
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) ของการวิจัย ระบุค าส าคัญ (keyword) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือ
เนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

5. ความส าคัญ และที่มาของปัญหา แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
รวมถึงความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  

 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับ

ความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหา 
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7. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท า

การวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) 
8. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมมติฐาน 

และ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย
แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องโดย
บรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย 

10. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบ
จากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย ให้แสดง
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
ขั้นต่อไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมายวิธีการถ่ายทอดระยะเวลาสถานที่ ฯลฯ 
ให้ชัดเจน 

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย 
อาทิ การเก็บข้อมูลการก าหนดพ้ืนที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการ
เสนอของบประมาณ 

14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท า
การวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด 
ทั้งนี้ให้จัดท าแยกเป็นรายปีกรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี และ 
คอบช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีโดยไม่มีความผูกพันกับปีถัดไป 

15. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่
สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่
เกิดขึ้นในด้านความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้
จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 1 โดยระบุแยกเป็นรายปี กรณีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 
 

 
 

   

16. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้อาทิชุมชนองค์กรประเทศสภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ควรจัดท าแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและต้องระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและต้นทุน โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2 โดยระบุแยกเป็นรายปี กรณีมี
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยเกิน 1 ปี 
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ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 
 

    

17. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่(ระบุรายละเอียด) 
18. งบประมาณของโครงการวิจัย 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย  โดย
แยกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ งบบุคคลากร งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมใบ
เสนอราคา)  

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี... 
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 (ให้หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภค
ด้วย) 

   

รวมงบประมาณที่เสนอขอ    
การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยอ้างอิงตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนด ดังนี้ 
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 1. พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ 
ก าหนดจ่ายตามอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ตามวุฒิการศึกษา คือ 

ป.เอก อัตราค่าจ้าง 20,000.- บาท 
ป.โท  อัตราค่าจ้าง 16,400.- บาท    
ป.ตรี  อัตราค่าจ้าง 13,300.- บาท  
ปวส.  อัตราค่าจ้าง 10,200.- บาท 
ปวช.  อัตราค่าจ้าง 8,300.-   บาท 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข) 

2. งบด าเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทน
คณะผู้วิจัย  
(ให้ระบุต าแหน่ง 
หรือ ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือ
ประกอบการ
พิจารณา) 

- 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 ต่อโครงการต่อนักวิจัย 

1. ก าหนดค่าตอบแทนคณะนักวิจัย       
(ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
ไม่รวมครุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน)  หากค านวณแล้วไม่ถึง 30,000 
บาท ให้ขั้นต่ า 30,000 บาท และต้องไม่เกิน
อัตราตามระดับต าแหน่ง 
2. กรณีเป็นแผนงานวิจัย ผู้บริหารแผนงาน
สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้เพียง
โครงการเดียวเท่านั้นและมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนคณะนักวิจัยทั้ง 2 สถานะ แต่
รวมแล้วต้องไม่เกินอัตราตามระดับต าแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนที่
ปรึกษา 

- ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 คนต่อโครงการ 
และคนละไม่เกิน 100,000 บาท 
กรณีเป็นแผนงานวิจัยจ่ายไม่เกิน
แผนงานละ 5 คน 

1. ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา 
2. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ที่ส าคัญของโครงการโดยพิจารณาจาก 

- ประสบการณ์การท างาน 
- คุณวุฒิ 

3. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคนละไม่
เกิน 100,000 บาท  
4. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
โครงการวิจัยละไม่เกิน 2 คน กรณีเป็นแผน
งานวิจัยจ่ายไม่เกินแผนงานละ 5 คน 

(3) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ดังนี้ 

- วันท าการปกติ ชม.ละ 50 บาท 
ไม่เกิน 4 ชม. 

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท 
ไม่เกิน 7 ชม. 

(4) ค่าตอบแทนผู้ให้
ข้อมูล (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม, 
ผู้ให้สัมภาษณ์) 

- ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 
บาท กรณีข้อมูลมีระดับความยาก
สูงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ
ทางวิชาการ 

- ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 บาท  
กรณขี้อมูลมีระดับความยากสูงให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
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(5) ค่าตอบแทนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

- ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อคน - ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อคน 

(6) ค่าตอบแทน
วิทยากรในการ
ฝึกอบรม 

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ดังนี้ 

1. วิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้จ่าย
ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง 

2. นอกเหนือจากข้อ 1 ให้จ่ายไม่เกิน  
1,200 บาท/ชั่วโมง 

2.2 ค่าใช้สอย 
(1) ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา/ ฝึกอบรม 

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง    

(3) ค่าใช้สอยอ่ืน 
(ค่าจ้างเหมา
บริการ, ค่าแรง, 
เงินประกันสังคม) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม 

2.3 ค่าวัสด ุ - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม โดย
แยกรายการวัสดุเป็นประเภท เช่น วัสดุ
ส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งรายการวัสดุต้องมี
ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000 บาท ยกเว้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วยต่ า 
กว่า 20,000 บาท 
- ส าหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ ามัน) 
ก าหนดให้ กม.ละ 4 บาท (โดยให้จัดท า
รายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสมโดยแยก
รายการครุภัณฑเ์ป็นประเภท เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซ่ึง
รายการครุภัณฑ์ต้องมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 
5,000 บาท ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต้องมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 20,000 บาท 
- ให้แนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 
- ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของ
ครุภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย เพื่อประกอบการ
พิจารณา 
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3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลงต่อ
เติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างมี วงเงินเกินกว่า 
50,000 บาท  
- ให้แนบใบเสนอราคาสิ่งก่อสร้าง 

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน  
(ให้หมายรวมถึงค่า
สาธารณูปโภคด้วย) 

- ให้จ่ายตามความจ าเป็นเหมาะสม - ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัย
ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

18.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

งบบุคคลากร 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่าธรรมเนียมการ
อุดหนุนสถาบัน 

ครุภัณฑ์ รวม 

ปีที่ 1        
ปีที่ 2        
ปีที่...        

19. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จาก
งานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) 
และผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (กรณี
เป็นโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัยนั้นจะต้องอธิบายผลกระทบที่มีต่อแผนงานวิจัยนั้น เช่น ผลส าเร็จที่มี
ผลกระทบต่อแผนงาน/ผลกระทบที่มีต่อประเทศ) 

1.  ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1  ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป 
 1.2  ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
 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) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง 
 -  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) 

20. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
 1. ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 2. เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืนคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน) 

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

21. ค าชี้แจงอ่ืนๆ  
21.1 ค ารับรองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแหล่งทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกว่า 1 

แหล่งโปรดระบุสัดส่วน 
21.2 แสดงเอกสารหลักฐานค ารับรองค ายินยอมอาทิโครงการพระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ในอันที่จะเป็น
ประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

21.3  หนังสืออนุมัติ หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาส าหรับผู้ขอรับทุน
ประเภทบัณฑิตศึกษา 

21.4 การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. ก าหนด 
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22. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย

และด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……….. 

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

(...................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

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

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

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……….. 

23. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐรวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ 
และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัยผู้บังคับบัญชาต้องลงนามเพื่อแสดงการยินยอมและอนุญาต      
ให้ด าเนินการวิจัย กรณีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจแสดงต่อ คอบช. และผู้รับมอบอ านาจ    
ไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อให้ผู้อ่ืนได้ยกเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีอ านาจ แสดงความยินยอมให้
มอบอ านาจช่วงต่อได้   

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

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. ……. 
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ค านิยามศัพท์ 
1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบด้วย 

1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฏการณ์ 
และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ (laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะ 

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ  และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้
จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น  
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 

2.1  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ 
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา 
ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2.3  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมี
เชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.6  สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.7  สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.8  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบ
การเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง 
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.9  สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 

และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา

สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอ่ืนๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวข้อง 

2.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 


