๑
การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมนี้ ตองดําเนินการใหครบถวนตามความเปนจริง หากตรวจสอบพบวามีการปกปดหรือเปนเท็จ
คอบช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพจิ ารณาสนับสนุนและจะเปนผูไมมสี ิทธิ์รับทุน คอบช. เปนเวลา 3 ป

แบบ คอบช. 1ช
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2558
---------------------------------------------------------------------ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง..................................................................................(ระบุกลุมเรื่องเดียวเทานั้น)
แผนงาน................................................................ (ระบุกรอบการวิจัยภายใตกลุมเรื่องเพียงกรอบเดียวเทานั้น)
หัวขอยอย...................................................................................................................... (ระบุหัวขอเดียวเทานั้น)
ชื่อแผนงานวิจัย..........(ใสทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)...............................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย...........(ใสทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ).............................................
(ใหจัดทําแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย)
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการแผนงาน.....................................................................................................
1.2 ผูรวมงานวิจัย.................................................................................................................
1.3 หนวยงานหลัก................................................................................................................
1.4 หนวยงานสนับสนุน........................................................................................................
2. ประเภทการวิจัย.............................................................................................................................
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย.......................................................................................
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย....................................................................................
5. ความสําคัญและที่มาของปญหา....................................................................................................
6. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย...............................................................................................
7. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด..............................................................................
8. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด..........................................................................
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย............................................
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ.........................................................................................................
11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงานพรอมทั้งขั้นตอนตลอดแผนงานวิจัย
และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี)................................................................................
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12. แผนการพัฒนากรบุคลากรวิจัย..........................................................................................
13. กลยุทธของแผนงานวิจัย.....................................................................................................
14. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย...................................................................................
15. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย..................................................................
15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอยแตละโครงการ
เฉพาะปที่เสนอ (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค)
15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยที่เสนอขอ โดยแยกเปนรายป
ของงบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอย (ตามคําอธิบายใน แบบ คอบช. 1ค)
16. ระดับความสําเร็จของงาน (ระบุเพียง 1 ระดับ)
17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 เสนอตอแหลงทุนอื่น (ระบุทุกแหลงทุน) ..............................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ ..............................................................................................................
คาดวาจะทราบผลเมื่อ .........................................................................................................
18. คําชี้แจงอื่นๆ
19. ลงลายมือชื่อผูอํานวยการแผนงานวิจัย
(ลงชื่อ)

.

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………
20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ)
หรือกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)

.
(...................................................)
ตําแหนง
.
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหนา หมายถึงคําอธิบายไมจําเปนตองระบุไวในแผนงานวิจัย
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สวน ข : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัยและที่ปรึกษาแผนงานวิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร
และ e-mail
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ ที่เ กี่ ย วข องกับ การบริห ารงานวิ จัย ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของและทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลง
ทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร
โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปที่เริ่มตนและสิ้นสุด
หมายเหตุ :
-

- ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินขอเสนอโครงการ
สําหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัยใหลงนามรับรองในแบบฟอรม แบบ คอบช. 3
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แบบ คอบช. 1ค
คูมือ ประกอบการเขียน
แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)
……………………………………
ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเรื่อง (ใหระบุกลุมเรื่องที่เสนอขอเพียงกลุมเรื่องเดียวเทานั้น เชน ขาว เปนตน)
แผนงาน (ใหระบุกรอบการวิจัยภายใตกลุมเรื่องที่เสนอขอทุนเพียงกรอบวิจัยเดียวเทานั้น)
หัวขอยอย (ใหระบุหัวขอภายใตกรอบการวิจัยของเรื่องที่เสนอขอเพียงหัวขอเดียวเทานั้น)
ชื่อแผนงานวิจัย ใหใสทั้งชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ภาษาไทย) .....................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................
ชื่ อ โครงการวิ จั ย ภายใต แ ผนงานวิ จั ย ให ใ ส ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และ.ให จัด ทํ าแบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบคอบช. 1ย) ทุกโครงการแนบทายแบบเสนอแผนงานวิจัยดวย
1. ชื่อโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) .....................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
3. ............................................
สวน ก : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผูรับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบดวย
1.1 ผูอํานวยการแผนงาน ระบุชื่อผูอํานวยการแผนงาน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หนวยงาน และสถานที่ติดตอ พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail * * กรุณาระบุใหชัดเจนเพื่อ
ประโยชนของทานในการติดตอกลับ
1.2 ผู ร วมงานวิ จั ย ระบุ ชื่ อหั ว หนาโครงการย อย หนว ยงาน และสถานที่ติดตอ พรอมทั้ ง
หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail
1.3 หน วยงานหลั ก ระบุ ชื่ อหนว ยงานหลักในระดับ กลุม /กอง/สํานัก/กรม/กระทรวงหรื อ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวงพรอมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร
1.4 หนวยงานสนับสนุน ระบุชื่อหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียดเชนเดียวกับขอ 1.3
2. ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ไดแก 1.การวิจัยพื้นฐาน (Basic
research) 2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development)
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
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3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการ และกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
(ตามรายละเอียดแนบทาย)
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย ระบุคําสําคัญ (keyword) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่อง
หรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวนทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
นําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
5. ความสําคัญและที่มาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ในระดับ
แผนงานวิจัยโดยกําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งขอเท็จจริงและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นดวยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวของ (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของและแสวงหาแนวทางที่
นาจะเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของรวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ
6. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย ระบุวัตถุป ระสงคหลักของแผนงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอ
เรียงลําดับตามความสําคัญโดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับความสําคัญและที่มาของปญหาตลอดจนชื่อของ
แผนงานวิจัย
7. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมที่สามารถ
ประยุกตเพื่อนําไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นใน
ดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิง คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยใหจัดทําขอมูล
ในรูปแบบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
ตนทุน

8. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวชี้วัด ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและ
คุณภาพทั้งนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน โดยใหจัดทําขอมูลในรูปแบบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เวลา

ตนทุน

9. ทฤษฎี สมมติ ฐาน และ/หรื อ กรอบแนวความคิ ด ของแผนงานวิ จั ย แสดงทฤษฎี ที่เ กี่ ย วข อ ง
สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฏีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํา
การวิจัยแลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัยพรอมแสดงแผนผัง
ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัย
10. ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ แสดงความคาดหมายศัก ยภาพและวิธี ก ารหรือ แนวทางที่ จ ะนํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชนพรอมระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวา
จะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน หากมีผูประสงคจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เชน ภาคเอกชน ชุมชน
เปนตน ใหทําหนังสือรับรอง ดังแบบ คอบช. 4 แนบขอเสนอการวิจัยดวย
11. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี) แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอด
การวิ จั ย เพื่ อประโยชน ในการติ ดตามและประเมิน ผลแผนงานวิ จัย โดยระบุขั้น ตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียดและแสดงแผนการดําเนินงาน (Grant chart) แตละขั้นตอนจน
สิ้นสุดการวิจัยควรแสดงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหการวิจัยไมบรรลุ
วัตถุประสงคและระบุแนวทางการแกไขหากเกิดความผิดพลาด
12. แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย ระบุแนวทางหรือแผนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรวิจัย เปดโอกาสหรือสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย
13. กลยุทธของแผนงานวิจัย ระบุวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัยโดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการ
วิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยยอย (ถามี) และโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยอยางสมบูรณถูกตอง และชัดเจน
ถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพื่อนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัยนี้อยางเปนรูปธรรม
14. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําการวิจัยไมควรเกิน 1 ป รวมทั้ง
ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart) โดยละเอียด ทั้งนี้ใหจัดทําแยกเปนรายป
กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป และ คอบช. จะใหการสนับสนุน
งบประมาณเปนรายปโดยไมมีความผูกพันกับปถัดไป (กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป ใหระบุปและ
จํานวนปดวย)
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15. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย (แสดงแผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย)
15.1 แสดงรายละเอี ยดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตล ะโครงการยอ ย
เฉพาะป ที่ เ สนอขอ โดยแยกตามงบประเภทต า งๆ ให ชั ด เจน โดยแยกเป น หมวดดั ง นี้ งบบุ ค คลากร
งบดําเนินการ (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ฯลฯ) งบลงทุน (ครุภัณฑตอง
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมใบเสนอราคา) การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับ
ระเบียบวิธีวิจัยและอางอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่
กําหนด ดังนี้
รายการ
อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. งบบุคลากร
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 1. พิ จ ารณาให ต ามที่ เ สนอขอโดยไม เ กิ น ที่
กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน ขาราชการ
1.1 คาจางชั่วคราว
ตามวุฒิการศึกษา คือ
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย
ป.เอก อัตราคาจาง 20,000.- บาท
ป.โท อัตราคาจาง 16,400.- บาท
ป.ตรี อัตราจาง 13,300.- บาท
ปวส. อัตราคาจาง 10,200.- บาท
ปวช. อัตราคาจาง 8,300.- บาท
2. งบดําเนินงาน
- ให เ บิ ก จ า ยค า ตอบแทนทั้ ง คณะ 1. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
โดยใช ร ะดั บ ตํ า แหน ง ของหั ว หน า (10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ
2.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย โครงการวิจัยเปนเกณฑ ดังนี้
ไมรวมครุภัณฑและคาธรรมเนียมสถาบัน)
(ใหระบุตําแหนง หรือ
1. ศาสตราจารยห รือขาราชการ หากคํานวณแลวไมถึง 30,000 บาท
ตําแหนงทางวิชาการ
ร ะ ดั บ 1 0 ไ ม เ กิ น ป ล ะ ใหขั้นต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกิน
เพื่อประกอบการ
200,000 บาท ตอโครงการตอ อัตราตามระดับตําแหนง
พิจารณา)
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหารแผนงาน
คณะนักวิจัย
2. ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ห รื อ สามารถเปนหัวหนาโครงการยอยไดเพียง
ขาราชการระดับ 8-9 ไมเกินป โครงการเดียวเทานั้นและมีสิทธิไดรับ
ละ 150,000 บาท ตอโครงการ คาตอบแทนคณะนักวิจัยทั้ง 2 สถานะ
แตรวมแลวตองไมเกินอัตราตามระดับ
ตอคณะนักวิจัย
3. ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ห รื อ ตําแหนง
ขาราชการระดับ 6-7 ลงมา ไม
เกิ น ป ล ะ 120,000 บาท ต อ
โครงการตอคณะนักวิจัย
4. อาจารย หรือขาราชการระดับ
5 ลงมาไม เ กิ น ป ล ะ 80,000
บาท ตอโครงการตอนักวิจัย

๙
รายการ
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษา

(3) คาตอบแทนการปฎิงาน
นอกเวลาราชการ

(4) ค า ตอบแทนผู ให ขอมู ล
(ผู ต อบแบบสอบถาม,
ผูใหสัมภาษณ)

อัตรา
หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- ใหจายไดไมเกิน 2 คนตอโครงการ 1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา
และคนละไมเกิน 100,000 กรณีเปน 2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การที่สําคัญของโครงการโดยพิจารณาจาก
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5
คน
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
3. กําหนดจายคาตอบแทนที่ปรึกษาทานละ
ไมเกิน 100,000 บาท
4. กํ า ห น ด จ า ย ค า ต อ บ แ ท น ที่ ป รึ ก ษ า
โครงการวิ จัย ละไม เกิ น 2 คน กรณีเ ป น
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5 คน
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังนี้
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกิน 4 ชม.
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกิน 7 ชม.
- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท - ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท กรณี
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยู ขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยูในดุลพินิจ
ในดุ ล พิ นิ จ ของผู ต รวจสอบทาง ของผูตรวจสอบทางวิชาการ
วิชาการ
- ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน - ไมเกิน 2,000 บาท ตอครั้งตอคน

( 5 ) ค า ต อ บ แ ท น ก ลุ ม
ตัวอยาง
(6) คาตอบแทนวิทยากรใน - ใหเปนไปตามระเบียบ
การฝกอบรม
กระทรวงการคลัง

2.2 คาใชสอย
( 1 ) ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
เดินทางไปราชการ
(2) คาใชจายในการ
สัมมนา/ ฝกอบรม

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังนี้
1. วิทยากรที่เปนเจาหนาที่ของรัฐใหจาย
ไมเกิน 600 บาท/ชั่วโมง
2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหจายไมเกิน
1,200 บาท/ชั่วโมง
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

๑๐
รายการ
(3) คาใชสอยอื่น
(คาจางเหมาบริการ,
คาแรง,
เงินประกันสังคม)
2.3 คาวัสดุ

3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

3.2 คาสิ่งกอสราง

อัตรา
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม โดย
แยกรายการวัสดุ เปนประเภท เชน วัสดุ
สํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุตองมี
ราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท ยกเวน
วัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวยต่ํา
กวา 20,000 บาท
- สําหรับคาวัสดุเชื้อเพลิง (คาน้ํามัน)
กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยใหจัดทํา
รายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดยแยก
รายการครุภัณฑ เปนประเภท เชน
ครุภัณฑสํานักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑตองมีราคาตอ
หนวยสูงกวา 5,000 บาท ยกเวน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคาตอหนวย
สูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
ซึ่งเปนรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางมี
วงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของ
(ใหหมายรวมถึงคา
งบวิจัยไมรวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
สาธารณูปโภคดวย)
15.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแตละปตลอดการวิจัยโดยแยกเปน
งบบริหารแผนงานวิจัย และโครงการยอย
โครงการ/หมวดคาใชจาย
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่…..
แผนงานวิจัย………………….

๑๑
โครงการยอยที่ 1 ……………..
โครงการยอยที่ 2 ……………..
โครงการยอยที่………………...
รวมทั้งสิ้น
15.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัยทุกโครงการยอยในปที่ 1
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)/
คาธรรมเนียม
โครงการ
งบ
คาตอบ คาใช
คาวัสดุ การอุดหนุน ครุภัณฑ รวม
บุคคลากร แทน
สอย
สถาบัน
คาบริหารแผนงาน
โครงการวิจัยยอย 1
โครงการวิจัยยอย 2
โครงการวิจัยยอย….
รวม
16. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงาน
ตลอดแผนงานวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย
โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณที่
จะใชทําการวิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จที่เปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดวาจะไดรับ
โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมทั้งระบุประเภทผลสําเร็จ
ของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซึ่งจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสําเร็จที่เปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป
1.2 ผลสําเร็จที่เปนของใหมและมีความแตกตางจากที่เคยมีมาแลว
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได
2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา
2.2 เปนผลสําเร็จที่มีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน
2.3 เปนผลสําเร็จที่จะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย
3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนผลสําเร็จที่ตอยอดมาจากผลสําเร็จกึ่งกลางในระยะตอมา
3.2 ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบ

๑๒
3.3 ผลสํา เร็จ ตามเปา ประสงคที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง
ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง

๑๓
ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพื่อการสงออก เนื่องจากมะมวงที่สงออกมีคุณภาพดี แตเมื่อ
สงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก ดังนั้น จึงตอง
วิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ให ร ะบุ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด คื อ ยี น (gene) ที่ ค วบคุ ม การแสดงออกลั ก ษณะเปลื อ กแข็ ง ของมะม ว ง
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)
2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของ
มะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จกึ่งกลาง (I)
3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น คือ ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของมะมวงเพื่อการสงออก
- ใหระบุผลผลิตที่ได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งที่แสดงมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ผลสําเร็จของ
งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G)
17. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 1. ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 2. เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
2.1 ชื่อโครงการที่เสนอ (ระบุขอเสนอการวิจัย)
2.2 คาดวาจะทราบผล (ระบุเดือน และ พ.ศ.ที่คาดวาจะทราบผสการพิจารณา)
18. คําชี้แจงอื่นๆ
18.1 คํารับรองเพื่อชี้แจงรายละเอียดแหลงทุนของโครงการวิจัยที่เสนอขอหากมีมากกวา 1 แหลง
โปรดระบุสัดสวน
18.2 แสดงเอกสารหลักฐานคํารับรองคํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษย จรรยาบรรณการใช สั ตว การเข า ถึง ทรั พยากรชีว ภาพฯลฯ หรื อรายละเอีย ดอื่ น ๆ ในอัน ที่จ ะเป น
ประโยชนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
18.3 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ปปช. กําหนด
19. ลงลายมือชื่อผูอํานวยการแผนงานวิจัย
(ลงชื่อ)
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………

.

๑๔
20. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชา (ของผูอํานวยการแผนงานวิจัย) ระดับอธิบดีหรือเทียบเทา
ของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) หรือ กรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทาในสวนของภาคเอกชน
(หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ใหดําเนินการวิจัยรวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณและ
สาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย กรณีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจแสดงตอ คอบช. และ
ผูรับมอบอํานาจไมสามารถมอบอํานาจชวงตอใหผูอื่นได ยกเวนแตผูบังคับบัญชาที่เปนผูมีอํานาจ แสดง
ความยินยอมใหมอบอํานาจชวงตอได

(ลงชื่อ)

.
(...................................................)
ตําแหนง
.
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……………

๑๕
แบบ คอบช. 3
หนังสือรับรองการเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
ขาพเจา
ตําแหนง
หนวยงาน
ขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับเปนที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง

ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว
สังกัด
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย

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

.
.

๑๖
แบบ คอบช. ๔
หนังสือรับรองแสดงความประสงคในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ขาพเจา
ตําแหนง
หนวยงาน
ขอยืนยันวา ขาพเจายินดีนําผลงานวิจัยของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง

.
.

ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว
สังกัด
เปนผูอํานวยการแผนงาน/หัวหนาโครงการ ไปใชประโยชนเมื่อโครงการดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวในดาน

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

๑๗

รายละเอียดแนบทาย
1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย
1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research)
เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธ
ตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิได
มุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
1.2 การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และ
มีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่
ไดจากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวแนชัด
ลวงหนา
1.3 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรู ที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น
2. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
2.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา
ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมีชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี
เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบ
เกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๑๘
2.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม
ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร
การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม
พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

