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ข้อเสนอโครงการวิ จยั ประจําปี งบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาครูของครูโดยผ่านกระบวนการวิ จยั ภูมิปัญญาท้องถิ' น
โครงการพัฒ นาครูของครูโดยผ่านกระบวนการวิ จ ยั ภูมิปัญญาท้ องถิ' น ผู้ประสานงานกลุ่ ม
โครงการวิจยั คือ ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ตัง# ประดับกุล
1. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบเดิ ม มีรายละเอียดดังนี#
1.1 นักวิจยั ทีสนใจขอทุนโครงการพัฒนาครูของครูฯ เขียน concept paper โดยเนื#อหา
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี#
1. ชือโครงการ
2. ผูเ้ สนอ
3. เบอร์โทรศัพท์เคลือนที Fax และ E-mail
4. หน่วยงานทีสังกัด
5. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
6. ทักษะทีต้องพัฒนา
7. การต่อยอดองค์ความรู้
8. งบประมาณตลอดโครงการ
9. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ
10. ผลลัพธ์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั
11. ผูท้ รงคุณวุฒทิ แนะนํ
ี
า (ถ้ามี)
การส่ง concept paper ขอให้ส่งทางอีเมล์ pexcotung@gmail.com และ
rattanamagee@gmail.com ภายในวันศุกร์ที' 9 สิ งหาคม 2556 และหากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อไปทีอีเมล์
ดังกล่าว
1.2 นักวิจยั ทีผ่านการพิจารณาว่าผ่านในขัน# ต้นแล้ว จะได้รบั การติดต่อจากผูป้ ระสาน
งานกลุ่ม เพือนัดประชุมปรับแก้โครงการก่อนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมา
ด้วย 4) ตามคําแนะนําของผูป้ ระสานงานกลุ่ม ภายในวันจันทร์ที' 19 สิ งหาคม 2556
1.3 นักวิจยั ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ให้สถาบันวิจยั และพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเพือรวบรวมพร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั แบบเดิม (สิงทีส่งมาด้วย 5) ส่งมายัง
สํานักบริหารโครงการฯ ทัง# เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียดหน้า 2 ภายในวันศุกร์ที' 30 สิ งหาคม
2556
1.4 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที' 1 ตุลาคม 2556
1.5 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ระหว่างวันอังคารที' 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที' 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
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2. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี#
2.1 นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมา
ด้วย 4) พร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั แบบแข่งขัน (สิงทีส่งมาด้วย 6) โดยไม่จําเป็ นต้องผ่าน
สถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาของต้นสังกัด ระดับตัง# แต่
คณบดีหรือเทียบเท่าขึน# ไป โดยส่งมายังสํานักบริหารโครงการฯ ทัง# เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียด
ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที' 30 สิ งหาคม 2556
2.2 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที' 1 ตุลาคม 2556
2.3 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ในระหว่างวันอังคารที' 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที' 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
ที' อยู่และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที' อยู่ : สํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชัน# 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
อีเมล์ : proposal.herp@gmail.com
เว็บไซต์ติดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th
หมายเหตุ 1. ข้อเสนอโครงการวิจยั ทีส่งเพือขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั ต้องส่งมาภายในวันศุกร์ที' 30
สิ งหาคม 2556 มิฉะนัน# จะไม่ได้รบั การพิจารณา
2. ผูข้ อรับทุนทียังไม่สง่ รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ จะมีผลต่อการพิจารณา
การได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2557
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ข้อเสนอโครงการวิ จยั ประจําปี งบประมาณ 2557
โครงการบูรณาการวิ จยั จากภูมิปัญญาท้องถิ" นสู่นวัตกรรมด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการบูรณาการวิ จยั จากภูมิปัญญาท้ องถิ" นสู่นวัตกรรมด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้
ประสานงานกลุ่มโครงการวิจยั คือ ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธุ์
1. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบเดิ ม รายละเอียดดังนี'
1.1 นักวิจยั ทีสนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ในกลุ่มนี'สามารถติดต่อผูป้ ระสานงานกลุ่ม
โครงการวิจยั เพือขอส่ง concept paper ไปให้พจิ ารณาก่อนเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั จริง ได้ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี'
- อีเมล์ cheinno@gmail.com
- http://www.cheinno.com
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100002793560629
- เบอร์โทรศัพท์เคลือนที: 088-268-4298
1.2 สําหรับเนื'อหา concept paper ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี'
1. ชือโครงการ
2. ผูเ้ สนอ
3. เบอร์โทรศัพท์เคลือนที Fax และ E-mail
4. หน่วยงานทีสังกัด
* 5. แนวคิ ดที" เกี"ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ" น
6. ปราชญ์ชาวบ้าน
* 7. การต่อยอดองค์ความรู้
8. งบประมาณตลอดโครงการ
9. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ
* 10. ผลลัพธ์ที"คาดว่าจะได้รบั
11. ผูท้ รงคุณวุฒทิ แนะนํ
ี
า (ถ้ามี)
* ต้องมี 2 หัวข้อนี4
การส่ง concept paper ขอให้ส่งทางอีเมล์ cheinno@gmail.com หรือ
http://www.cheinno.com ภายในวันศุกร์ที" 9 สิ งหาคม 2556 และหากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อไปตาม
รายละเอียดข้อ 1.1
1.3 นักวิจยั จัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมาด้วย 4) และ
ส่งให้ผปู้ ระสานงานกลุ่มโครงการวิจยั พิจารณาและปรับแก้ไขตามคําแนะนํา ภายในวันจันทร์ที" 19 สิ งหาคม
2556
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1.2 นักวิจยั ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ให้สถาบันวิจยั และพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเพือรวบรวมพร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั แบบเดิม (สิงทีส่งมาด้วย 5) ส่งมายัง
สํานักบริหารโครงการฯ ทัง' เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียดด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที" 30 สิ งหาคม
2556
1.3 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที" 1 ตุลาคม 2556
1.4 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ระหว่างวันอังคารที" 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที" 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
2. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี'
2.1 นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมา
ด้วย 4) พร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั แบบแข่งขัน (สิงทีส่งมาด้วย 6) โดยไม่จําเป็ นต้องผ่าน
สถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาของต้นสังกัด ระดับตัง' แต่
คณบดีหรือเทียบเท่าขึน' ไป โดยส่งมายังสํานักบริหารโครงการฯ ทัง' เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียด
ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที" 30 สิ งหาคม 2556
2.2 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที" 1 ตุลาคม 2556
2.3 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ในระหว่างวันอังคารที" 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที" 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
ที" อยู่และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที" อยู่ : สํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชัน' 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
อีเมล์ : proposal.herp@gmail.com
เว็บไซต์ติดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th
หมายเหตุ 1. ข้อเสนอโครงการวิจยั ทีส่งเพือขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั ต้องส่งมาภายในวันศุกร์ที" 30
สิ งหาคม 2556 มิฉะนัน' จะไม่ได้รบั การพิจารณา
2. ผูข้ อรับทุนทียังไม่สง่ รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ จะมีผลต่อการพิจารณา
การได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2557
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ข้อเสนอโครงการวิ จยั ประจําปี งบประมาณ 2557
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผูป้ ระสานงานกลุ่มโครงการวิจยั คือ ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ %
ใบไม้
1. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบเดิ ม รายละเอียดดังนี*
1.1 นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมา
ด้วย 4) ให้สถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพือรวบรวมพร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั
แบบเดิม (สิงทีส่งมาด้วย 5) ส่งมายังสํานักบริหารโครงการฯ ทัง* เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียด
ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที+ 30 สิ งหาคม 2556
1.2 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที+ 1 ตุลาคม 2556
1.3 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ระหว่างวันอังคารที+ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที+ 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
นักวิจ ัย ทีสนใจส่งข้อเสนอโครงการนี* ใ นขัน* ต้น ให้ไปคิด ว่ า อยากทํา วิจ ัย เรืองใด โดย
นักวิจยั อาจรวมกลุ่มกันเพือทําวิจยั ในลักษณะทีมี protocol เหมือนกัน แต่ทาํ ในต่างพืน* ที ซึงมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่างกัน และหากนักวิจยั ต้องการคําปรึกษาจากผูป้ ระสานกลุ่มโครงการวิจยั ก็เพือจัดหาผูเ้ ชียวชาญ
ในเรืองนัน* ๆ ไปให้คาํ ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือได้โดยสามารถติ ดต่อได้ที+ kunrapeen@gmail.com
2. ข้อเสนอโครงการวิ จยั แบบแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี*
2.1 นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ทีสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ว1ด (สิงทีส่งมา
ด้วย 4) พร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจยั แบบแข่งขัน (สิงทีส่งมาด้วย 6) โดยไม่จําเป็ นต้องผ่าน
สถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาของต้นสังกัด ระดับตัง* แต่
คณบดีหรือเทียบเท่าขึน* ไป โดยส่งมายังสํานักบริหารโครงการฯ ทัง* เอกสารฉบับจริงและอีเมล์ตามรายละเอียด
ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที+ 30 สิ งหาคม 2556
2.2 ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั ทุน วันอังคารที+ 1 ตุลาคม 2556
2.3 ผูไ้ ด้รบั ทุนดําเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั ในระบบ
NRPM ในระหว่างวันอังคารที+ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที+ 14 ตุลาคม 2556 เพือสํานักบริหารโครงการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงินงวดที 1
ที+ อยู่และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิ จยั
ที+ อยู่ : สํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
128/356 ชัน* 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
อีเมล์ : proposal.herp@gmail.com
1

สิงทีส่งมาด้วย 3

เว็บไซต์ติดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th
หมายเหตุ 1. ข้อเสนอโครงการวิจยั ทีส่งเพือขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั ต้องส่งมาภายในวันศุกร์ที+ 30
สิ งหาคม 2556 มิฉะนัน* จะไม่ได้รบั การพิจารณา
2. ผูข้ อรับทุนทียังไม่สง่ รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ จะมีผลต่อการพิจารณา
การได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2557

2
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แบบ ว-1ด

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(ฉบับปรับปรุงป3 พ.ศ. 2555)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป'นโครงการวิจัยภายใต+แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส1วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป3 ป3นี้เป'นป3ที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล6องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุ
ความสอดคล+ องเพี ย ง 1 ยุ ท ธศาสตร= ที่ มี ค วามสอดคล+ อ งมากที่ สุ ด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2)
II ระบุความสอดคล6องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร8การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล+องเพียง 1 ยุทธศาสตร= 1
กลยุทธ= และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล+องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล6องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร8การวิจัยของชาติรายประเด็น∗
IV ระบุความสอดคล6องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล+อง
เพียง 1 หัวข+อที่มีความสอดคล+องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป3แรก : เรื่อง .............................................
..............................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป3 ของรัฐบาล : นโยบาย .............................
..............................................................................................................................
ส1วน ข : องค8ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผู+รับผิดชอบ [คณะผู+วิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา
การวิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบด+วย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 5)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
∗

สามารถดูรายละเอียดได+จากเว็บไซต= http://eval.nrct.go.th
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

ความสําคัญและที่มาของปXญหาที่ทําการวิจัย
วัตถุประสงค=ของโครงการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ+ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข+อง
เอกสารอ+างอิงของโครงการวิจัย
ประโยชน=ที่คาดวาจะได+รับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงาน
ที่นําผลการวิจัยไปใช+ประโยชน=
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปeาหมาย
วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข+อมูล
ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให+ระบุขั้นตอนอยาง
ละเอียด)
ปXจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณ=การวิจัย โครงสร+างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปXจจัยที่
ต+องการเพิ่มเติม
งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ป3งบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 6)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน
แตละป3 [กรณีเ ป' นโครงการวิ จัย ที่ มีร ะยะเวลาดํ า เนิ น การวิจั ย มากกวา 1 ป3
(ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได+รับจัดสรรในแตละป3ที่ผานมา (กรณีเป'นโครงการวิจัย
ตอเนื่องที่ได+รับอนุมัติให+ทําการวิจัยแล+ว)
ผลสําเร็จและความคุ+มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได+รับ
โครงการวิจัยตอเนื่องป3ที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหน+าโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยได+รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในป3งบประมาณที่ผานมา
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือ
เป'นการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ+ามี)
18.3 รายงานความก+าวหน+าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ+ามี)
ลงลายมือชื่อ หัวหน+าโครงการวิจัย พร+อมวัน เดือน ป3

ส1วน ค : ประวัติคณะผู6วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปXจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอได+สะดวก พร+อมหมายเลขโทรศัพท= โทรสาร และไปรษณีย=
อิเล็กทรอนิกส= (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
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6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ=ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเป'นผู+อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน+าโครงการวิจัย หรือ
ผู+รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
7.1 ผู+อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน+าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล+ว : ชื่อผลงานวิจัย ป3ที่พิมพ= การเผยแพร และแหลงทุน
(อาจมากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข+อเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยวาได+ทําการวิจัยลุลวงแล+วประมาณร+อยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หนวยงานมิได+ทําการวิจัยเองแตใช+วิธีจัดจ+าง โปรดใช+ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร=มที่กําหนดไว+ให+มากที่สดุ พร+อมทั้งแนบแบบข+อกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ+างทําการวิจัยด+วย
2. กรณีเป'นโครงการวิจัยตอเนื่องที่ได+รับการจัดสรรงบประมาณในป3งบประมาณที่ผานมา และนักวิจัยมี
ความประสงค= จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในป3 ง บประมาณตอไป ต+ อ งจั ด ทํ า โครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด+วย
3. ระบุข+อมูลโดยละเอียดในแตละหัวข+ออยางถูกต+องและครบถ+วนสมบูรณ= เพื่อประโยชน=ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ ีการใช+สตั ว= ให+ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช+สัตว=เพื่องานทางวิทยาศาสตร= สภาวิจยั
แหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 1 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให+ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทํา
เอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองการอนุมัติให+ดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 1 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด+านความปลอดภัยทางชีวภาพให+ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด+านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร=มใบรับรองการอนุมัติให+ดําเนินการวิจัยด+านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด+านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16)
จํานวน 1 ชุด

__________________________________

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

คำชี้แจงแบบเสนอโครงกำรวิจัย (research project)
ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ด)
---------------------------------------แบบ ว-1ด หมำยถึง แบบข้อเสนอกำรวิจัยในระดับโครงกำรวิจัย (research project) ประกอบกำร
เสนอของบประมำณประจำปี ตำมมติคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม
หรือเทียบเท่ำ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นแบบในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย ทั้งในรูปแบบ
โครงกำรวิจัยอิสระหรือโครงกำรวิจัยที่อยู่ภำยใต้แผนงำนวิจัย
ชื่อโครงกำรวิจัย :

ระบุชื่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
กรณีเป็นโครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงำนวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ

รำยละเอียดโครงกำรวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก : ลักษณะโครงกำรวิจัย
- ระบุโครงกำรวิจัยเป็นโครงกำรวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงกำรวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณี เ ป็ น โครงกำรวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งต้ อ งระบุ จ ำนวนระยะเวลำที่ ท ำกำรวิ จั ย ทั้ ง หมด และ
ปีงบประมำณที่เสนอขอว่ำเป็นปีที่เท่ำใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงกำรวิจัยด้วย
I ระบุควำมสอดคล้ องของโครงกำรวิจัย กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ และระบุควำมสำคัญกับ
เรื่องที่สอดคล้องมำกที่สุดในยุทธศำสตร์นั้น ๆ
II ระบุควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัยกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุควำมสอดคล้องมำก
ที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ และระบุกลยุทธ์กำรวิจัยที่สอดคล้องมำกที่สุดในยุทธศำสตร์นั้น ๆ
พร้อมทั้งระบุแผนงำนวิจัยที่สอดคล้องมำกที่สุดในกลยุทธ์กำรวิจัยนั้น ๆ
III ระบุควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัยกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น
IV ระบุควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัยกับนโยบำยรัฐบำล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2
ระยะ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบำย ในนโยบำยแต่ละระยะ
หมำยเหตุ : หำกโครงกำรวิจัยไม่สอดคล้องตำมข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ต้องระบุควำมสอดคล้อง

ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดทำโครงกำรวิจัย (research project)
1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนหลักและหน่วยงำนสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สำนัก/กรม/
กระทรวง หรือภำควิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถำนที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ โทรสำร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงำนอื่น ๆ
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ที่ร่วมดำเนินกำรวิจัย และอธิบำยถึงลักษณะและสัดส่วนของงำนที่แต่ละหน่วยงำนมีส่วนร่วม
ดังกล่ำว (ถ้ำมี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมงำนวิจัย
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บทบำทในกำรทำกำรวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ทำงำน
วิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงกำรวิจัยนี้แต่ละคนด้วย
ระบุประเภทกำรวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 กำรวิจัยพื้นฐำน (basic research)
2.2 กำรวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 กำรพัฒนำทดลอง (experimental development)
ระบุสำขำวิชำกำรและกลุ่มวิชำของสภำวิจัยแห่งชำติ (ผนวก 5)
ระบุคำสำคัญ (keywords) ที่มีควำมสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหำของเรื่องที่ทำกำรวิจัย
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้ในกำร
เลือกหรือค้นหำเอกสำรที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำกำรวิจัยได้
แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญที่จำเป็นต้องทำกำรวิจัยเรื่องนี้
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย อย่ำงชัดเจนและเรียงตำมลำดับควำมสำคัญเป็นข้อ ๆ
โดยเชื่อมโยงกับควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ระบุขอบเขตของกำรวิจัยในเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหำที่ทำกำรวิจัยแต่
ไม่สำมำรถกำหนดโดยตรงในชื่อโครงกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยได้
แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิด โดยแสวงหำเหตุผลที่
น่ำจะเป็ นไปได้จ ำกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย แล้ ว นำมำสั งเครำะห์ เป็น
สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย
กำหนดปัญหำให้ชัดเจนทั้งในด้ำนกำรเกิดควำมรุนแรง กำรกระจำยตัวของปัญหำ หรือ
ด้ำนอื่น ๆ ให้เข้ำถึงข้อเท็จจริงของปัญหำอย่ำงแท้จริง ด้วยกำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหำเหตุผลที่น่ำจะเป็นไปได้ จำกทฤษฎี/สมมุติฐำนในสำขำวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
ระบุเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิง (reference) ของโครงกำรวิจัยตำมระบบสำกล
แสดงควำมคำดหมำยศักยภำพและวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้ำนวิชำกำร
11.2 ด้ำนนโยบำย
11.3 ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์
11.4 ด้ำนสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
แสดงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย หรือส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจั ย และพั ฒ นำขั้น ต่ อไป หรื อ กำรบริ ห ำรงำนในหน่ ว ยงำนที่เ กี่ ยวข้ อ ง โดยระบุ
กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรถ่ำยทอด ระยะเวลำ สถำนที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอขอ
งบประมำณในส่วนนี้ด้วย
อธิบำยขั้นตอนวิธีกำรทำกำรวิจัย เช่น กำรเก็บข้อมูล กำรกำหนดพื้นที่ ประชำกรตัวอย่ำง
กำรสุ่มตัวอย่ำง ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถำนที่ที่จะใช้
เป็นที่ทำกำรวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในกำรเสนอของบประมำณ

14 ระบุระยะเวลำที่ทำกำรวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงกำรวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดกำรวิจัย โดยระบุด้วยว่ำปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่ำใดของโครงกำรวิจัยนี้
รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลำของแผนกำรดำเนินงำน (Gantt chart) โดยละเอียด
ภำยในปีงบประมำณ (1 ตุลำคมของปีนั้น - 30 กันยำยน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็น
โครงกำรวิจัยที่เสนอของบประมำณเพื่อทำกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี ให้แจ้งแผนกำรดำเนินงำน
ในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย
15 ระบุรำยละเอียดคุณลักษณะและควำมจำเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปั จจัยที่เอื้อต่อกำรวิจัย
(อุปกรณ์กำรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำน ฯลฯ) ที่ต้องกำรเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่ำ
หรือขอยืมจำกหน่วยงำนอื่นเพื่อกำรวิจัยนี้
16 ระบุงบประมำณของโครงกำรวิจัย
16.1 แสดงรำยละเอียดงบประมำณกำรวิจัยเฉพำะปีที่เสนอขอ โดยจำแนกตำมงบ
ประเภทต่ำง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 กรณีที่เป็นโครงกำรวิจัยที่มีระยะเวลำดำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี โปรดระบุ
รำยละเอียดงบประมำณกำรวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดกำรวิจัย
โดยจำแนกตำมงบประเภทต่ำง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9)
16.3 กรณีเป็นโครงกำรวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทำกำรวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่ำนมำ
17 แสดงข้อมูลหรืออธิบำยถึงผลผลิต (output) ที่ได้จำกงำนวิจัยในแต่ละปีตลอดกำรวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยและนำไปสู่กำรประยุกต์ใช้ควำมคุ้มค่ำของ
งบประมำณที่จะใช้ทำกำรวิจั ย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดย
ระบุประเภทของผลสำเร็จของงำนวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมำยถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสำเร็จที่เป็นองค์ควำมรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีกำรที่จะนำไปสู่กำรวิจัยในระยะ
ต่อไป
1.2 ผลสำเร็จที่เป็นของใหม่และมีควำมแตกต่ำงจำกที่เคยมีมำแล้ว
1.3 ผลสำเร็จที่อำจจะถูกนำไปต่อยอดกำรวิจัยได้
2. ระบุ I หมำยถึง ผลสำเร็จกึ่งกลำง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมำจำกผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมำ
2.2 เป็นผลสำเร็จที่มีควำมเชื่อมโยงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลสำเร็จที่จะก้ำวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ำยของงำนวิจัย
3. ระบุ G หมำยถึง ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมำจำกผลสำเร็จกึ่งกลำงในระยะต่อมำ
3.2 ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภำพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่มีศักยภำพ และมีแนวทำงในกำรทำให้เกิดผลกระทบ
สูง ย่อมมีน้ำหนักกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยสูง
ตัวอย่ำงเช่น กรณีวิจัยกำรปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อกำรส่งออก เนื่องจำกมะม่วงที่ส่งออก
มีคุณภำพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่ำงประเทศมีปัญหำเรื่องมะม่วงเน่ำเสียง่ำย
ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว โดย
อำจจำแนกผลสำเร็จของงำนวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ ดังนี้

1. กำรวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมกำรแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมกำรแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงำนวิจัยระยะนี้เป็นผลสำเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมีกำรวิจัยและพัฒนำในระยะต่อมำ โดยวิจัยในรำยละเอียดตำแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รำยละเอียดตำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงำนวิจัย
ระยะนี้เป็นผลสำเร็จกึ่งกลำง (I)
3. กรณีมีกำรวิจัยและพัฒนำระยะต่อมำจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึง่
แสดงผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือทำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มของมะม่วง
เพื่อกำรส่งออก
- ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่ำเพิ่ม
เพื่อกำรส่งออก ผลสำเร็จของงำนวิจัยระยะนี้ เป็นผลสำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ (G)

-

-

หมำยเหตุ :

1. โครงกำรวิจัยอำจจะศึกษำเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยที่กำหนดไว้
2. แต่ละผลสำเร็จที่ได้อำจดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในปีเดียวกันหรือมำกกว่ำ 1 ปี
ก็ได้ กรณีมำกกว่ำ 1 ปี ให้ระบุผลสำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน

18 โครงกำรวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 หัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องรับรองว่ำโครงกำรวิจัยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำจริง โดยระบุเป็นข้อควำม พร้อมลำยมือชื่อกำกับอย่ำง
ชัดเจน
18.2 ระบุว่ำโครงกำรวิจัยนี้อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยจำกแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นกำรวิจัยต่อยอดจำกกำรวิจัยอื่น (ถ้ำมี)
18.3 ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19 คำชี้แจงอื่น ๆ ควรมีกำรแสดงเอกสำร หลักฐำน คำรับรอง คำยินยอม อำทิ โครงกำร
พระรำชดำริ จริยธรรมกำรวิจัยในคน จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรำยละเอียดอื่น
ที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่ำของโครงกำรวิจัยมำกยิ่งขึ้น
20 ลงชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย พร้อมลำยมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมคำนำหน้ำชื่อ เช่น นำย นำงสำว นำง ยศ) และนำมสกุล ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
2. ระบุเลขหมำยบัตรประจำตัวประชำชน
3. ระบุตำแหน่งบริหำร/วิชำกำร ที่เป็นปัจจุบัน
4. ระบุหน่วยงำนที่สังกัด และสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติกำรศึกษำ
6. ระบุสำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำก็ได้

7. ระบุประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดย
ระบุสถำนภำพในกำรทำกำรวิจัยว่ำเป็นผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงำนวิจัย
7.1 ระบุชื่อแผนงำนวิจัยในฐำนะผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย : ชื่อแผนงำนวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงกำรวิจัยในฐำนะที่เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย : ชื่อโครงกำรวิจัย
7.3 ระบุชื่องำนวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงำนวิจัย ปีที่พิ มพ์ กำรเผยแพร่
สถำนภำพในกำรทำกำรวิจัย และแหล่งทุน (อำจมำกกว่ำ 1 เรื่อง)
7.4 งำนวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอกำรวิจัย แหล่งทุน และสถำนภำพในกำรทำ
กำรวิจัยว่ำได้ทำกำรวิจัยเสร็จแล้วประมำณร้อยละเท่ำใด
หมำยเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงำนวิจัยมิได้ทำกำรวิจัยเอง แต่เป็นกำรจัดจ้ำง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรำยละเอียด
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้มำกที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR)
กำรจัดจ้ำงทำกำรวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงกำรวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และนักวิจัยมี
ควำมประสงค์ จ ะเสนอของบประมำณกำรวิ จั ย ในปี งบประมำณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ท ำโครงกำรวิ จั ย
ประกอบกำรเสนอของบประมำณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในกำรประเมินผล
4. กรณีโครงกำรวิจัยทีม่ ีกำรใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สภำวิจัย
แห่งชำติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด
5. กรณีโครงกำรวิจัยที่มีกำรทำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตำมจริยธรรมกำรวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทำ
เอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรวิจัยหรือ Certiftcate of Approval
(
14)
1
6. กรณีโครงกำรวิจัยที่มีกำรดำเนินกำรวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพให้ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพสำหรับกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 15) และจัดทำเอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรวิจัยด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของสถำบัน (ผนวก 16)
จำนวน 1 ชุด

_________________________________

