
                                

สนุนัทา  สมพงษ ์
ผูอ้ านวยการภารกจิโครงการและประสานงานวจัิย 
ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) 

โดย 

บรรยาย 14  สงิหาคม  2555  โรงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ   จังหวดัเชยีงใหม ่

แนวทางการน าเสนอ
งานวจิยัเพือ่ขอรบัการ
สนบัสนนุทนุอดุหนนุการวจิยั 



การสนบัสนนุทนุวจิยัที่

งบประมาณต ัง้ไวท้ ี ่วช. 
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1.ทนุวจิยัประเภทเรง่ดว่นตามความ
ตอ้งการของคณะกรรมการสภาวจิยั
แหง่ชาต ิ 12  สาขา 
 
2. ทนุวจิยัแกป้ญัหาส าคญัประเทศ 
 
3. ทนุวจิยัประเภทแผนงานวจิยั/ชุด
โครงการ 
 
4. ทนุวจิยัประเภทบรหิารมุง่เป้าระหวา่ง 
วชกบั 5 ส  (  สกว  สวก สวทช  สวรส  สว
ทน  ) 
 

5. ทนุวจิยัประเภทบณัฑติศกึษา                                                      
 
 

วช 
& 

 
การ

สง่เสรมิ
และ
สนับ 
สนุน

การวจัิย 
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กรอบการวจิยั 
ปีงบประมาณ 2556 

แบง่เป็น 2 ชุด ดงันี ้

ชุดที ่1  วงเงนิงบประมาณ 430 ลา้นบาท 
จ านวน 9 กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น  บรหิาร
งบประมาณโดย วช 

 

ชุดที ่2  วงเงนิงบประมาณ1,000 ลา้นบาท 
จ านวน 11  กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น บรหิาร
รว่มกนัระหวา่ง  5 ส และวช 
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  ชุดที ่1 - 9 กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น 

1.การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

2.ความม ัน่คงและวฒันธรรมของรฐัและ
การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 

3.การปฏริปูการศกึษาและสรา้งสรรค์
การเรยีนรู ้

4. สงัคมผูส้งูอาย ุ 

5. ดา้นภาวะโลกรอ้นและงานนโยบาย

พลงังานทางเลอืกเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น 
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  ชุดที ่1 - 9  กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น 

6. การเพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออก
และลดการน าเขา้ 

7. พฒันาและเพิม่มลูคา่สนิคา้ผลผลติดา้น

สตัวเ์ศรษฐกจิ 

8. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการ
พฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

9. เทคโนโลยใีหมแ่ละเทคโนโลยทีีส่ าคญัเพือ่
อตุสาหกรรม 
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ชุดที ่2 - 11  กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น 

เดมิ 

1. ขา้ว 

2. ยางพารา 

3. มันส าปะหลงั 

4. โลจสิตกิส ์

5. การบรหิารจัดการทอ่งเทีย่ว 
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  ชุดที ่2 – 11 กลุม่เร ือ่งเรง่ดว่น 

ใหม ่

6. สขุภาพและชวีเวชศาสตร ์(Health and   

 Biomedicine) 

7. อาหารเพือ่ความม ัน่คง 

8. ออ้ยและน า้ตาล 

9.สานเกลยีวคูน่วตักรรมดา้นพลาสตกิ
ชวีภาพในประเทศไทย 

10.เกษตรพืน้ทีส่งู  11. ปาลม์น า้มนั 

 

 

 

 

 

8 



 
แนวทางการสนบัสนนุการวจิยั 

 
1.สนับสนุนการวจัิยภายใตก้รอบการวจัิยทีป่ระกาศ 

2.ผลการวจัิยทีไ่ดต้อ้งมเีป้าหมายของผลผลติ 
และผลลัพธท์ีเ่ป็นรปูธรรม  

3.น าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  เชงิเศรษฐกจิ เชงิ
สงัคมและชมุชน เชงินโยบาย และเชงิวชิาการ 

4.มตีวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมายในระดบั
ผลผลติและผลลัพธ ์

5.มคีวามคุม้คา่ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิคณุภาพ เวลา และตน้ทนุ  

 



 
แนวทางการสนบัสนนุการวจิยั 

 
6.มกีลุม่เป้าหมายชดัเจนทีจ่ะน าผลผลติจากงานวจัิย
ไปใชป้ระโยชน ์ 

7.มผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากงานวจัิย 

8.จะพจิารณาสนับสนุนงบประมาณการวจัิยเป็นรายปี  

9.ส าหรับโครงการทีม่รีะยะเวลาด าเนนิการวจัิย
มากกวา่ 1 ปี จะพจิารณาถงึผลส าเร็จในปีทีไ่ดรั้บ
ทนุกอ่นทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน 



เง ือ่นไขการเสนอ  

 1.มปีระเด็นวจิยัตามกรอบวจิยั ทีป่ระกาศ 

 2.มลีกัษณะเป็นแผนงานวจิยัทีป่ระกอบดว้ย
โครงการวจิยัยอ่ยต ัง้แต ่2-6 โครงการ 

 3.ตอ้งมโีครงการวจิยัยอ่ย 2 โครงการที่
สามารถด าเนนิการวจิยัในปีแรกทีเ่สนอ
ขอรบัทนุ 

 4.มกีารบรูณาการงานวจัิยระหวา่งหน่วยงาน ใน
ลักษณะสหสาขาวชิาการ หรอืมกีารด าเนนิการ
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัก็ได ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวจัิยทีม่ี
ศกัยภาพสงู และน าไปสูว่ตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั  

 

 

 



 5. มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคลอ้งกับความมุ่ง
หมายของการใหทุ้น สามารถน าผลการวจัิยไปใช ้

ประโยชน ์

 6. สว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้เสนอการวจัิย ตอ้งไมอ่ยู่
ในขอ้เสนอการวจัิยทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนจากแหลง่ทนุ
วจัิยอืน่ 

7. หากพบวา่ขอ้เสนอการวจัิยไดรั้บทนุซ ้าซอ้นหรอืมี
การด าเนนิการวจัิยมาแลว้ วช. ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยกเลกิการสนับสนุน “ ขอเรยีกเงนิทนุวจัิยคนื ”  

 

เง ือ่นไขการเสนอ 



 8. กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมตอ้งแสดง
ขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดมิ และงาน
ใหม่    และตอ้งมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงาน
เจา้ของผลงานเดิมใหนั้กวิจัยน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากการวจัิย      มาด าเนนิการวจัิยตอ่ยอด 

 9.  กรณีโครงการวจัิย เป็นการด าเนนิงานในลักษณะ

การวจัิยร่วม (Co-funding) ไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณ ครภุณัฑ ์หรอืสิง่กอ่สรา้ง จากหน่วยงาน
อืน่ ใหแ้สดงรายละเอยีดการสนับสนุนดังกล่าวโดย
ระบงุบประมาณในแตล่ะรายการในขอ้เสนอการวจัิย 
พรอ้มทัง้แสดงหนังสอืรับรองจากหน่วยงานนัน้ๆ  

เง ือ่นไขการเสนอ 



 10. กรณีทีเ่ป็นการวจิยัใชค้นหรอืสตัวใ์นการทดลอง

ใหม้หีนงัสอืรบัรองการอนุมตัใิหด้ าเนนิการวจิยัหรอื 
Certificate of Approval ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยั    ของสถาบนัหรอืมหาวทิยาลยั 

 11. ถา้นกัวจิยัมกีารด าเนนิการวจิยัโดยใชส้ ิง่มชีวีติที่
ตดัตอ่พนัธุกรรม (GMO) ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง  

 12. หากเป็นโครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัหรอื
นกัวจิยัต่างประเทศ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบสภาวจิยั
แห่ ง ช าติว่ า ด้ว ย ก า ร อนุญ าต ให้น ัก ว ิจ ัย ช า ว
ต่างประเทศเข้ามาท าการวิจ ยัในประเทศไทย 
พ.ศ.2550  

  

 

 

 

เง ือ่นไขการเสนอ 



 10. ถา้เป็นโครงการวจิยัทีม่กีารเขา้ถงึทรพัยากร
ชีวภาพ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทาง
ชวีภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2554 

 11.ผูอ้ านวยการแผนงาน หวัหนา้โครงการย่อย
และนกัวจิยัร่วมทุกท่าน    ตอ้งลงนามรบัรองใน
ขอ้เสนอการวจิยัใหค้รบถว้น 

 12.ผูส้นใจสามารถเสนอขอ้เสนอการวจิยัไดเ้พยีง   
1 ขอ้เสนอเทา่น ัน้ 

 13.ต้องปฏิบ ตั ิตามระเบียบ ข้อก าหนด และ
แนวทางปฏบิตัทิ ี ่วช. ก าหนด 

เง ือ่นไขการเสนอ 



 

คณุสมบตั ิ
ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั 

 1.  มสีญัชาตไิทย  มถีิน่พ านักถาวรในประเทศไทย  
และมหีลักฐานการท างานมั่นคง 

2. มศีกัยภาพในการบรหิารการวจัิยและ/ หรอืการ
บรหิารจัดการ 

3.มคีวามรูค้วามสามารถเป็นอยา่งดใีนวทิยาการ
เกีย่วกบัการวจัิยในขอ้เสนอการวจัิยทีข่อรับทนุมี
ศกัยภาพ ความพรอ้มดา้นวฒุกิารศกึษาประสบ 
การณใ์นการวจัิยทีจ่ะด าเนนิการวจัิยไดส้ าเร็จ 

4. เป็นผูม้จีรรยาบรรณนักวจัิยตามจรรยาบรรณนักวจัิย

ของ วช. 

 



 
คณุสมบตั ิ

ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั 
 5. สามารถปฏบิตังิานและควบคมุการวจิยัไดต้ลอด

ระยะเวลาทีไ่ดร้บัทนุ รวมท ัง้สามารถด าเนนิการวจิยั
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดอยา่งมคีณุภาพ  

6. ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหนว่ยงานระดบัอธบิดหีรอื
เทยีบเทา่ของภาครฐัทีผู่อ้ านวยการแผนงานสงักดัอยู ่
หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญห่รอืเทยีบเทา่ในสว่นของ
ภาคเอกชน ใหค้วามเห็นชอบและรบัรอง 

 7.ส าหรบัหวัหนา้โครงการวจิยัยอ่ยภายใตแ้ผนงาน 
วจิยั ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหนว่ยงานระดบัอธบิดี
หรอืเทยีบเทา่ของภาครฐั หรอืกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ ่ หรอืเทยีบเทา่ในสว่นของภาคเอกชนตอ้งให้
ความเห็นชอบรบัรองเชน่เดยีวกนักบั ผูอ้ านวยการ 



 
การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 1. พจิารณาขอ้เสนอการวจัิยตามแนวทางที ่
ก าหนด โดยมผีูท้รงคณุวฒุ ิ         เป็นคณะผู ้
ตรวจสอบทางวชิาการ 

• 2. วช. ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาความเหมาะ 
สมของคณะนักวจัิย โดยจะตรวจสอบสถานะ  การ
รับทนุและความสามารถในการปฏบิัตงิานและ
ควบคมุการวจัิย ทัง้นีนั้กวจัิยทกุคนในโครงการ/
แผนงานตอ้งไมต่ดิคา้งการสง่ราย งานการวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนการวจัิยใดๆ ในระบบ NRPM 
ปีงบประมาณ 2551 - 2553 

 



 
การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 3. วช. จะใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอการวจัิยทีม่ี
การระบผุูใ้ชผ้ลงานวจัิยอยา่งชดัเจนหรอื  มหีลัก
ฐานรองรับ  

 

• 4. วช. ขอสงวนสทิธใินการบรูณาการขอ้เสนอการ
วจัิยเป็นแผนงานวจัิยเดยีวกนัทัง้นีห้ากขอ้เสนอ
การวจัิยสามารถบรูณาการทางวชิาการรว่มกนัได ้ 

• 5.ค าตดัสนิของ วช. ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ  

 



 
การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 1.  ลงทะเบยีนการสง่ขอ้เสนอการวจัิยที ่

www.nrct.go.th หรอื nrpm.nrct.go.th  

• 2. คลกิเลอืกหวัขอ้ การรับขอ้เสนอการวจัิยการวจัิย
ทีมุ่ง่เป้าตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนา
ประเทศ 11 กลุม่เรือ่ง   และ 9 กลุม่เรือ่งเรง่ดว่น  

• 3.พรอ้มแนบไฟลแ์ผนงานวจัิยและโครงการวจัิยยอ่ย
ในรปูแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบยีน
ระหวา่ง วนัที ่20 กรกฎาคม – 20 สงิหาคม 
2555 เทา่นัน้ หากพน้ก าหนด วช. จะไมรั่บ
พจิารณา 

 

http://www.nrct.go.th/


 
การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 4. การใหบ้รกิารเพิม่เตมิที ่วช.     

• (1 ) จะเปิดใหล้งทะเบยีนดว้ยตนเองพรอ้มบรกิาร
ใหค้ าแนะน า ณ หอ้งพลเอกเนตร    เขมะโยธนิ 
อาคาร วช.3  ชัน้ 3 แกผู่ท้ีป่ระสบปัญหาในการ
ลงทะเบยีนระหวา่ง วันที ่14 – 16 สงิหาคม 2555 
จ านวน วันละ 50 ราย  

• ( 2 ) แจง้ความประสงคผ์า่น www.nrct.go.th ซึง่
จะประกาศรับสมัครระหวา่ง    วนัที ่8 - 9 สงิหาคม 
2555 โดยจัดเตรยีมขอ้มลูใหพ้รอ้ม และขอสงวน
สทิธิใ์หบ้รกิารส าหรับ ผูแ้จง้ความประสงคข์อ
ลงทะเบยีนเทา่นัน้ 

 



 
การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 5.หลงัจากกรอกขอ้มลูครบถว้นตามเงือ่นไขที ่วช. 
ก าหนด และยนืยนัการลงทะเบยีนแลว้  

-  ใหน้กัวจิยัจดัท าขอ้เสนอการวจิยัทีเ่ป็นภาษาไทยตาม
แบบ วช.1ช (แผนงานวจิยั) และ วช.1 ย/วช.1ด. 
(โครงการยอ่ย )  

-  มรีายละเอยีดครบถว้นทกุขอ้และมเีนือ้หาตรงกบัไฟล์
ทีแ่นบ โดยจดัท าเป็นชุดโครงการทีป่ระกอบดว้ย
แผนงาน และโครงการยอ่ยตามทีร่ะบใุนแผนงาน 

 -  โดยเย็บรวมกนัเป็นชุด  ใช ้font   TH Sarabun 
PSK  ตวัหนงัสอืขนาด 16  



 
การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 

 
• 6.ใหนั้กวจัิยสง่ขอ้เสนอการวจัิยโดยรวมทัง้ตน้ฉบบัทีม่กีาร
สง่ลงนามแลว้พรอ้มส าเนา รวมเป็น 10 ชดุ และแผน่บนัทกึ
ขอ้มลูขอ้เสนอการวจัิย (MS word) จ านวน 2 ชดุ ถงึ วช. 
ตามทีอ่ยูด่า้นลา่ง ในเวลาราชการ ภายในวนัที ่4 
กนัยายน 2555   

• 7.การสง่เอกสาร กรณีทีส่ง่โดยตนเอง     ใหส้ง่ภายใน

เวลา 16.30 น ของวันที ่4 กนัยายน 2555  ณ หอ้งธรุการ 
ของ ภารกจิโครงการและประสานงานวจัิย (ภค.)  

• หากสง่ทางไปรษณีย ์  ตอ้งประทับตราไปรษณีย ์หรอื ผู ้
ใหบ้รกิารในลักษณะไปรษณียภ์ายในวันที ่4 กนัยายน 
2555  ทัง้นีเ้อกสารตน้ ฉบบัทีน่ าสง่มรีายละเอยีดไม่
ครบถว้นตามเงือ่นไข และหากพน้ก าหนดจะถอืวา่เป็นโมฆะ 

 



 
การสง่ขอ้เสนอการวจิยั 

 
 

• 8.วช. ขอสงวนสทิธ ิ ไมส่ง่คนืขอ้เสนอการวจัิยของ
ผูท้ีไ่มไ่ดรั้บทนุ โดยจะด าเนนิการท าลายขอ้เสนอ
การวจัิยดงักลา่ว 

 

• 9.ตอ้งมหีนังสอืน าสง่จากหน่วยงาน ระดบักองหรอื
เทยีบเทา่ขึน้ไป กรณีหน่วยงานจัดท าหนังสอืน าสง่
ในภาพรวมของทกุแผนงานวจัิย ใหส้ าเนาหนงัสอื
น าสง่ แนบเอกสารแตล่ะแผนงานดว้ย  

 

 



การท าสญัญา 

• การท าสญัญา วช. กบัหนว่ยงานผูร้บัทนุ 

• 1.หนว่ยงานทีเ่ป็นคูส่ญัญา จะตอ้งเปิดบญัชเีงนิ
ฝากธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  รายแผนงาน
แยกตา่งหากจากบญัชอีืน่ เพือ่สะดวกในการ
ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรม นูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ (  ฉบบัที ่2 ) 

• 2. ตอ้งแสดงบญัชรีายการรบัจา่ย     ของแผน
งบ ประมาณโครงการโดยละเอยีดในรายงานความ 
กา้วหนา้และเมือ่สิน้สดุของโครงการวจัิย 

 

 



การท าสญัญา 

• การท าสญัญา วช. กบัหนว่ยงานผูร้บัทนุ 

• 3. กรณีหน่วยงานไดรั้บการยกเวน้ภาษี ใหแ้สดง
หลักฐานการยกเวน้ภาษีหรอืท าหนังสอืยนืยันจาก
หน่วยงานวา่ไดรั้บการยกเวน้ภาษี จ านวน ๒ ชดุ 

• หากไมไ่ดรั้บการยกเวน้ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวั 
ผูเ้สยีภาษีของหน่วยงาน จ านวน ๒ ชดุ พรอ้มอากร
แสตมป์รอ้ยละ 0.10 บาท ของงบประมาณทีไ่ดรั้บ
ในแตล่ะโครงการ  

 

 

 



สนุนัทา   สมพง 
ษ์ผู้ เขียนภาพสไลด์นี ้
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ผลงานวจิยัน าไปสูก่ารใชป้ระโยชน ์

1. วจิยัพฒันา 

2. พฒันาก าลงัคน 

3. พฒันามาตรฐานการวจิยั
เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัในเวที
โลกมากกวา่ทีผ่า่นมา 

4. TT : ถา่ยทอดเทคโนโลย ี
สูผู่ใ้ชป้ระโยชนแ์ละขยายผล 
 

 การ
บรหิาร
จดัการ
งาน 
วจิยั
รว่มกนั 

5ส 
และ 
วช 

•ผลงานวจิยัที่
สง่ผลกระทบภาค
เศรษฐกจิ 

 
 

 

 

•มคีวามสามารถทางเทคโนโลยี
ในภาคการผลติในระดบัชาติ
เพิม่มากขึน้ท ัง้ผูป้ระกอบการ 
เกษตรกร  ประชาชน 

ผลงาน
วจิยั 
ชว่ย
พฒันา
ประ 
เทศ 
ไทย 

องคก์ร พนัธกจิ/ภารกจิขององคก์ร ผลงาน ผลกระทบ 

•ขี
ด
ค
วา
ม 

•ขี
ด
คว
าม
สา 

นกัศกึษา, บณัฑติ,
มหาบณัฑติ, ดษุฎี
บณัฑติ,นกัวจิยั ,ภาค
การผลติและประชาชน  

มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร, 
การใชส้ตัวท์ดลอง, การ
วจิยัในมนุษย ์,ตวันกัวจิยัใน
การท าวจิยักระบวนการวจิยั 
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เกณฑก์ารพจิารณา 

1.  ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์  

2.  คณุคา่ทางปัญญา 

 2.1 ปัจจัยการวจัิย (input) 
 1) ความส าคญั  จ าเป็นเรง่ดว่นทีม่าของ
ปัญหา 
 2) ความชดัเจนเป็นรปูธรรม 
 3) ศกัยภาพการเป็นศนูยก์ลางสงู 
 4) ภาคเอกชน/ประชาชนมสีว่นรว่ม 



  2.1  ปัจจัยการวจัิย  (input) 

6 . แนวคดิ  ทฤษฎ ีสมมตุฐิานทีม่คีวาม
เป็นไปได ้            

7 .  ความชดัเจนของวัตถปุระสงค ์            

8  . องคป์ระกอบของคณะผูว้จัิย          

9 .  มผีลการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งและตรวจสอบ     
เอกสารอา้งองิอยา่งสมบรูณ์       

10 . สถานทีแ่ละอปุกรณ์ในการท าวจัิย มคีวามพรอ้มและ
เหมาะสม 
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2.1  ปจัจยัการวจิยั  (input) 
 

(1) . สรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม ่

( 2). ความชดัเจนของแผนการด าเนนิงาน 

(3 ). ความเหมาะสมของงบประมาณ 



1 . ชือ่แผนงานวจิยั             

2 . ความส าคญัของทีม่าของปญัหา  

3  .ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์

4 .องคป์ระกอบของคณะผูบ้รหิารแผน
งานวจิยั 
5.  แผนการบรหิารแผนงานวจิยัและ
แผนการด าเนนิงาน 

2.2  ความเชือ่มโยงของแผนงานวจิยั 



2.2  ความเชือ่มโยงของแผนงานวจิยั 

6. การบรูณาการระหวา่งสาขาวชิาการ 

7. การบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน 
8. หลกัฐานรองรับวา่มผีูต้อ้งการผลงานวจิัย  
หรอื ผูต้อ้งการผลงานวจิัยใหค้วามรว่มมอื  

9. มกีารสรา้งนักวจัิยรุน่ใหม ่ 

10. แผนการน าเสนอผลงานวจัิยตอ่สาธารณะ 



 
2.3  กระบวนการวจิยั  (Process) 
 
(1). ระบคุวามเชือ่มโยงขัน้ตอนการวจัิยอยา่งสมบรูณ์ 
ถกูตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค ์

(2). กระบวนการวจิัยเป็นลักษณะการวจิัยประยกุต ์ ม ี ความ
ตอ่เนือ่งหรอืน าผลงานวจัิยทีม่อียูเ่ดมิมาตอ่ยอดหรอืใชป้ระโยชน ์           

(3). แผนการด าเนนิงานตลอดแผนงานวจัิย  มแีผนการ
ถา่ยทอดเทคโนโลย/ีผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมาย          

4.  ความชดัเจนของตวัชีวั้ดความส าเร็จ 



 3.  ผลกระทบ (impact) 

(1).ผลลพัธ ์ (Outcome)  ของงานวจัิย ท าใหเ้กดิผล

กระทบตอ่ยทุธศาสตรข์องชาตใินดา้นตา่งๆ     

(2).ผลการวจัิยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้มผีลกระทบดา้น
เศรษฐกจิ  สงัคม  วฒันธรรม  สิง่แวดลอ้ม หรอืมี

ความเป็นนวตักรรมสงู      

(3). ผลการวจัิยจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ชมุชน  หรอืชาต ิความมั่นคง การแขง่ขนักบั

นานาชาต ิ คณุภาพชวีติของสงัคม 

(4). มกีารพัฒนาความกา้วหนา้ของศาสตรใ์นสาขาวชิา

การตา่งๆ  หรอืจะกอ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่
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   4. มดีชันชีีว้ดัทีส่ามารถวดัได ้

ตอ้งสามารถวดัไดแ้ละมวีธิวีดัทีไ่ม่
ยุง่ยากมาก 

มโีอกาสในการวดัผลส าเร็จไดส้งู 

•  ปรมิาณ 

•  คณุภาพ 

•  ระยะเวลา 

•  เศรษฐกจิ 

ผลผลติและ
ตวัชีว้ดัชดัเจน  
4    มติ ิ ไดแ้ก ่



 5.  ผลการวจิยั  (Output) 

1.   กอ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม         

2. มกีลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากงานวจิยัอยา่งชดัเจน         

และวธิกีารถา่ยทอด  

3. ผลส าเร็จทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่ส ิน้สดุโครงการมคีวามชดัเจน  
หรอืมแีนวโนม้น าไปสูก่ารจดทะเบยีนคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  

4. จ านวนนกัวจิยัรุน่ใหมท่ ีเ่กดิขึน้ 



 6.  ความเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

1.   

•ความสมเหตสุมผลของแผนงานวจิยั (เชน่  ขาดโครงการยอ่ย
ทีค่วรจะมแีละเป็นสว่นส าคญั  มโีครงการยอ่ยทีไ่มจ่ าเป็นหรอื
ควรปรบัปรงุ  หรอืความสมเหตสุมผลของการจดัสรร
งบประมาณ  เป็นตน้) 

 

2  

• .  ความซ า้ซอ้นกบัโครงการวจิยัอืน่ (ถา้มใีหร้ะบเุพือ่ให้
นกัวจิยัชีแ้จง 

3 

•.  ความเหมาะสมของระยะเวลาและ  ความเหมาะสมของ
งบประมาณ    

 



ประเมนิความคุม้คา่ผลการวจิยั 

1.งบประมาณทีใ่ช ้ ผลการวจัิยมคีวามคุม้คา่กบังบประมาณทีใ่ช ้
ในการด าเนนิการวจิัยหรอืไม ่  พจิารณาจากผลตอบแทนระยะ

สัน้และระยะยาว  

2.บคุลากรทีใ่ช ้   จ านวนบคุคลากรทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิการวจิัยวา่เหมาะสมและคุม้คา่กบัผลการวจิัยที่

ไดรั้บหรอืไม ่ 

3.เวลาทีใ่ช ้   ผลการวจัิยทีไ่ดคุ้ม้คา่กบัระยะเวลาทีใ่ช ้
ในการวจิัย   และสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิัย   

แผนการด าเนนิการวจิัย  และงบประมาณทีก่ าหนดไว ้



การควบคมุ
คณุภาพ 

• กระบวนการบรหิารงบประมาณเพือ่การวจิยัทีม่ ี
คณุภาพ 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•การคดัเลอืกโครงการวจิยัทีม่คีณุภาพเพือ่ท าวจิยั 

•   มกีารก าหนดแผน/นโยบายการวจิยั 

•กระบวนการวจิยั  มดีชันชีีว้ดัชดัเจนการตดิตาม 

การควบคมุ
คณุภาพ 

•ตดิตามประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบการด าเนนิงาน 

•และสง่เสรมิใหง้านวจิยับรรลผุลทีด่ ี
 

การควบคมุ 

คณุภาพ 

• สามารถน าไปพฒันาสูเ่ชงิพาณชิย ์
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1.พัฒนากรอบความคดิและปรับเปลีย่นแนวคดิ
ของตนเอง (paradigm shift) 

2.เขา้ถงึองคค์วามรูแ้ละเทคนคิดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง และปฏบิตัไิด ้ซึง่
นับเป็นเครือ่งมอือ านวยความสะดวก
หลากหลาย อาทเิชน่ 
สบืคน้ขอ้มลู/องคค์วามรู ้: ไดป้ระเด็นปัญหาการวจิัย 

สบืคนืแหลง่ทนุอดุหนุนการวจัิย : ไดง้บประมาณเพือ่การวจิัย 

สบืคน้เครอืขา่ยการวจัิย : ไดพั้นธมติร 

สรา้งเว็บไซด ์: เผยแพรผ่ลงานวจิัย 

จัดท าเป็นแฟ้มขอ้มลุเฉพาะตวับคุคล 

 

การเตรยีมพรอ้มของผูว้จิยั 
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3. รูล้กึดา้นการบรหิารจัดการ  ในดา้น.. 
เวลา :  รูถ้งึคณุคา่และคณุประโยชนข์องเวลาในแต่
ละชว่งจัดแบง่เวลาไดล้งตวั เพือ่คณุภาพชวีติทีส่ดใส 
กจิกรรมในความรับผดิชอบ : แยกแยะ และจัดล าดบั
ความส าคญัไดช้ดัเจนระหวา่งเรือ่งเรง่ดว่น  และเรือ่ง
ส าคญั 

 
4. มสีขุภาพดทีัง้รา่งกายและจติใจ  
(5 อ. : อารมณ์ อาหาร อากาศ ออกก าลังกาย อจุจาระ) 
5. มจีรรยาบรรณและยดึมั่นในคณุธรรม 

. 

 

    การเตรยีมพรอ้มของผูว้จิยั 
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6. เป็นนักบรหิารจัดการ เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตาม
โครงการวจัิยบรรลตุามวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย ภายใน
เวลาทีก่ าหนดไดแ้ก ่ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ  ใหม้ปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

 6.2   การบรหิารคน ในทมีงานวจัิย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 6.3   การบรหิารเวลา มกีารวางแผนการด าเนนิงาน 
ท างานเป็นระบบ จัดล าดบัความส าคญั 

 6.4   การบรหิารความเสีย่ง มองปัจจัยทีจ่ะมผีลท าให ้
การด าเนนิงานวจัิยไมส่ าเร็จ และการวางแผนการ
แกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

 

 

การเตรยีมพรอ้มของผูว้จิยั 
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โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุน 

1.ชือ่เรือ่ง วตัถปุระสงค ์และกจิกรรมไมส่อดคลอ้งขาด
ความเชือ่มโยงสอดคลอ้งกบั ความส าคญัและทีม่า
ของปัญหา 

2. เขยีนความเป็นมาของโครงการยาวมาก มแีต่
หลักการและเหตผุล 

3.อา่นแลว้ไมเ่ห็นปัญหาทีจ่ะวจัิย เห็นแตส่ ิง่ทีผู่ว้จัิย
อยากวจัิย 

4. มกีารคน้ควา้ตรวจเอกสารทีผู่อ้ ืน่ท ามาแลว้นอ้ย 
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    โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนนุ 

5.เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมแีตป่ระเด็น/หวัขอ้ ไมม่รีายละเอยีดสว่น
ใหญม่าจากหนังสอื เอกสารสิง่พมิพเ์อกสารทีเ่ป็นงานวจัิย
ไมค่อ่ยม ี และสว่นใหญไ่มท่ันสมัย 

6.หวัหนา้โครงการไมม่ปีระสบการณพ์อ แตเ่ขยีน

โครงการใหญเ่กนิไป จ านวนนักวจัิยไมเ่หมาะสม 

7. วธิดี าเนนิการวจัิยสัน้มาก เขยีนในลักษณะเป็นวธิกีาร
วจัิยท่ัวไปไมม่รีายละเอยีดทีส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีจ่ะ
วจัิย 

8. ประเด็นทีท่ าวจัิยเล็กเกนิไป 

9. กรอบความคดิของการวจัิยไมส่มเหตสุมผล 
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  โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนนุ 

 

10.ตัง้งบประมาณมากเกนิความจ าเป็นงบประมาณที่
เสนอขอไมแ่สดงรายจา่ยทีส่ะทอ้นกจิกรรมการ
วจัิยตามวตัถปุระสงคข์องการวจัิย 

11.เขยีนโครงการตามความสนใจของนักวจัิย 

 โดยไมค่ านงึถงีผูใ้ชป้ระโยชนท์ีช่ดัเจน 
12.แผนการด าเนนิการและกจิกรรมการวจัิย  ไม่
ชดัเจน 
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แผนการด าเนนิงาน 
 

1.เสนอกจิกรรมท ัง้หมดทีต่อ้งปฏบิตัติลอด
โครงการ  

2.ระบรุะยะเวลาทีจ่ะปฏบิตัใินแตล่ะกจิกรรม
เหลา่น ัน้  ท ัง้นีต้อ้งค านงึถงึความเป็นไปได ้  
และความเหมาะสมของจงัหวะเวลา  โดย
ก าหนดเป็นผงัด าเนนิการทีช่ดัเจนภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

3.ก าหนดระยะเวลาในแตล่ะข ัน้ตอนเป็นระบบ
ตอ่เนือ่ง 



แผนการด าเนนิงาน 

4. สอดคลอ้งกบัเงือ่นเวลา 

5.แผนการด าเนนิงานเป็นแบบละเอยีด  ชดัเจน 

6. มขีัน้ตอนทีเ่หมาะสม 

7.มคี าอธบิายประกอบแผนการด าเนนิงานใหเ้ขา้ใจ 
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  งบประมาณตลอดโครงการ 

1.  งบประมาณเหมาะสม  ไมม่ากหรอืนอ้ยเกนิไป   

2.มกีารแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณปีทีข่อ 

3.มคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษาวจิยั 

4.  ค านวณงบประมาณครอบคลมุทกุรายการที่
วางแผนและก าหนดกจิกรรม 

5.  ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ ไมส่งู
เกนิไป สอดคลอ้งกบัแผนงาน  
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  งบประมาณตลอดโครงการ 

1.  งบประมาณเหมาะสม  ไมม่ากหรอืนอ้ยเกนิไป   

2.มกีารแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณปีทีข่อ 

3.มคีวามเป็นไปไดใ้นการศกึษาวจิยั 

4.  ค านวณงบประมาณครอบคลมุทกุรายการที่
วางแผนและก าหนดกจิกรรม 

5.  ประเมนิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ ไมส่งู
เกนิไป สอดคลอ้งกบัแผนงาน  



หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการวจิยั 

1• สมบรูณแ์บบในแตล่ะเรือ่ง 

2• ขอ้มลูควรเป็นปัจจบุัน 

3• ใชค้ าทีม่คีวามหมายชดัเจนไมใ่ชค่ าศพัท์
เฉพาะวชิาชพีมากเกนิไป 

4หลกีเลีย่งสรรพนามส าหรับบคุคล  

5ขอ้เสนอเป็นสว่นหนึง่ของความส าเร็จ ดงันัน้
นักวจัิยจะตอ้งรูว้า่ควรมรีายละเอยีดอะไรใน
ขอ้เสนอบา้ง 

 
ทีม่า: นัยพนิิจ คชภักดี สถาบันวจัิยและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
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หวัใจของความส าเร็จของขอ้เสนอ
โครงการวจิยั 

6.เขยีนดว้ยถอ้ยค าทีช่ดัเจน 
7.ระบวัุตถปุระสงคช์ดัเจนแสดงให้เหน็ถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นต้องท าการ

วิจยัเร่ืองนีใ้นระดบัแผนงานวิจยั ทัง้ข้อเทจ็จริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึน้ 

8.มแีผนงานชดัเจนในการด าเนนิงานวจัิย 

9.ก าหนดรายละเอยีดวธิกีารวจัิยและการใชเ้ครือ่งมอื
วเิคราะหท์ีช่ดัเจน  

10.ระบนุวัตกรรม (ถา้ม)ี 

11. มคีวามชดัเจนในสิง่ตอ่ไปนี:้ 

- ผูว้จัิยจะท าอะไร 

- ผูว้จัิยจะท าอยา่งไร กบัใคร 

- ผูว้จัิยไดท้ าอะไรมาแลว้จนถงึปัจจบุนั 

- สิง่ตอ่ไปนีผู้ว้จัิยก าลังท าอยูต่อนนี ้
ทีม่า: นัยพนิิจ คชภักดี สถาบันวจัิยและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
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หวัใจของความส าเร็จของ
ขอ้เสนอโครงการวจิยั 

รปูแบบก็ส าคญั 
12.สรปุเป็นตาราง 

13.ใชร้ปูภาพในการอธบิาย 

14.ใชส้ญัลกัษณแ์ทนจดุทีต่อ้งการเนน้ 

15.ใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบ 

16.ใชห้วัขอ้ใหญ ่หวัขอ้รองใหเ้ห็นภาพ
ใหญ่ๆ  

ทีม่า: นัยพนิิจ คชภักดี สถาบันวจัิยและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
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เหตผุล 10 ประการทีข่อ้เสนอโครงการ 
มกัจะ ไดร้บั การอนมุตั ิ 

1.บอกวา่ตอ้งการจะท าอะไรใหช้ดัๆ 

2.อธบิายใหช้ดัเจนวา่จะท าอะไร 

3.น าเสนอสิง่ตา่งๆทีเ่ราจะท าอยา่งเป็นขัน้
เป็นตอน 

4.ควรจะเขยีนในเชงิบวก 

5.อยา่ใชส้ านวนทีใ่ชใ้นเชงิวชิาการหรอืเชงิ
เทคนคิมากเกนิไป 
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เหตผุล 10 ประการทีข่อ้เสนอโครงการ 
มกัจะ ไดร้บั การอนมุตั ิ 

6.เสนอรายละเอยีดของงบประมาณทีส่อดคลอ้ง
กบักจิกรรมทีท่ า 

7.ระบปุระโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บใหช้ดัเจน 

8.ตอ้งจัดเตรยีมขอ้เสนอโครงการการวจัิยตาม
แนวทางที ่วช ก าหนดใหค้รบถว้นทกุประเด็น 

9.โครงรา่งการวจัิย จัดเตรยีมอยา่งมอือาชพี 

10.มคีวามยาวพอดีๆ  

ทีม่า: ดัดแปลงจากนัยพนิิจ คชภักดี สถาบันวจัิยและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัมหิดล 
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ค าถามทีผู่ต้รวจสอบ วช.มกัมองหา
อะไร 

• รูไ้หมวา่ก าลังจะมาขอท าวจัิยเกีย่วกบัอะไร?  

• (วช ใหโ้จทยไ์ปแลว้) 

• รูห้รอืไมว่า่จะตอ้งมอีะไรหรอืเตรยีมพรอ้มอะไรบา้ง (อา่น
คูม่อืการจัดท าขอ้เสนอโครงการวจัิย ของ วช) 

• มปีระสบการณ์ ดา้นการศกึษาและประสบการณ์วจัิยอะไรมา
บา้ง (เพยีงพอทีจ่ะใหก้รรมการเชือ่วา่ท าวจัิยไดอ้ยา่งมี
คณุภาพ)? 

• มคีวามเป็นไปไดแ้คไ่หนทีจ่ะท าวจัิยใหส้ าเร็จ (ดคูวามรู ้
ประสบการณ์ โจทยว์จัิย วธิกีารศกึษา การทบทวนเอกสาร 
กรอบแนวคดิการวจัิย ขอบเขต ตวัชีวั้ด ประโยชน ์
งบประมาณ ฯลฯ) 
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