
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
รูปแบบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

๑. แบบฟอร์มในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ วช. ไปก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งการพิจารณาจาก อพ.สธ. นักวิจัย
จึงจะสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ วช. 
 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส าหรับโครงการประกอบการเสนอขอ

งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ วช. 
๒. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ในรูปแบบโครงการวิจัย) โดยวัตถุประสงค์ ข้อ 1 จะต้องก าหนดไว้ว่า  

“เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)” 
หากไม่มีวัตถุประสงค์ข้อแรกนี้ทาง อพ.สธ. จะไม่พิจารณาสนับสนุน 

๓. ข้อเสนอโครงการวิจัย จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 
2564 – กันยายน 2569)  

๔. หัวหน้าโครงการวิจัย  น าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย มายังสถาบัน วิจัยเทคโนโลยี เกษตร  
อี เม ลล์  ATRI_RMUTL@hotmail.com ก าห น ดส่ งภ าย ใน วัน ที่  2 1  สิ งห าคม  2 5 6 3  
เพื่อด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติงานไปยัง อพ.สธ. เพื่อขอพระราชทาน
พระราชวินิจฉัย ภายหลังจากมีพระราชวินิจฉัยแล้ว อพ.สธ. จะมีหนังสือแจ้งผลการสนับสนุนไปยัง
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุน เพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ. 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รวบรวมข้อเสนอโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. -หน่วยงาน  หรือ คณะท างาน/คณะอนุกรรมการ  
อพ.สธ.-หน่วยงาน ส่ง อพ.สธ. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี เมื่อ อพ.สธ.ได้รับ จะด าเนินการพิจารณา
จัดระดับคะแนนและน าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ ในการพิจารณาจัดระดับคะแนนมีอยู่ 5 ระดับ ได้แก่ 
A , B , C , D และ F ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
คะแนน ค าอธิบาย 
ระดับ A อพ.สธ. พิจารณาสนับสนุนและสามารถน าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ 

หน่วยงานฯ ส่งแผนปฏิบัติงานโดยมีโครงการ/งานวิจัย โดยมีรายละเอียด เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ และผลท่ีจะได้รับของแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณแต่ละ
รายการเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพของงานครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขดังนี้ 

๑. แผนปฏิบัติงานฯ สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงานฯ โดยท่ีบรรจุช่ือโครงการ/
งานวิจัยอยู่ในแผนปฏิบัติงาน ถ้าไม่สอดคล้องหรือตรงกับแผนแม่บทฯ เดิมท่ีวางไว้ ขอให้ท า
หนังสือขอเปล่ียนแปลงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานมาท่ี อพ.สธ. 

๒. แผนปฏิบัติงานฯ มีความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แผนปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ประกอบกับงบประมาณท่ีใช้ประกอบกันและแผนปฏิบัติงานฯ นี้ ต้องผ่านการพิจารณาจาก



คะแนน ค าอธิบาย 
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯหรืออนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 
ก่อนจัดส่งมาท่ี อพ.สธ. 

ตัวอย่าง ข้อมูลท่ีต้องมีในตัวแผนปฏิบัติงานฯ/โครงการฯ/งานวิจัยต่างๆ 
2.1. ท่ีมา และความส าคัญ ตลอดจนวัตถุประสงค์ท่ีท าให้ต้องด าเนินโครงการฯ/งานวิจัย

เรื่องนี ้
2.2. เมื่อท าโครงการฯ/งานวิจัยเรื่องนี้ แล้วจะได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร 
2.3. ผลสัมฤทธิ์/ผลิตภัณฑ์/ผลงานท่ีได้ จะน าไปใช้ประโยชน์อะไร และใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายใด 
2.4. มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท่ีด าเนินโครงการ/งานวิจัย และทีมงานสนับสนุนว่าเหมาะสมใน

การจะด าเนินการตามโครงการฯ/งานวิจัย เช่น มีความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ 

2.5. ท างานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น(อปท)/ชุมชนท่ีอยู่ใน อปท. ท่ีเป็น
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(สถาบันการศึกษา) 

๓. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ/อนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ 
และมีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ/การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

๔. มีผู้ประสานงานกับ อพ.สธ. ท่ีชัดเจนและสม่ าเสมอ 
๕. มีเว็บไซต์/เว็บเพจของ อพ.สธ.-หน่วยงานฯ นั้นๆ เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ เช่น การจัดประชุม การประสานงาน ผลงาน 
รายงาน ฯลฯ 

๖. มีการส่งรายงานด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ ท่ีสอดคล้อง
กับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ 

๗. ส่งแผนปฏิบัติงาน ปี 2565 ได้ทันตามก าหนดเวลา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ระดับ B อพ.สธ. พิจารณาสนับสนุนและสามารถน าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ 
หน่วยงานฯ ส่งแผนปฏิบัติงานฯ โดยมีรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ และ

ผลท่ีจะได้รับของแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณแต่ละรายการ เหมาะสมกับปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน ครบถ้วนแต่อาจไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขในระดับ A 

ระดับ C อพ.สธ. พิจารณาไม่สนับสนุนและไม่น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ 
หน่วยงานฯ ส่งแผนปฏิบัติงานฯ ไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขในระดับ A หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติ

งานฯ โดยมีรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน และผลท่ีจะได้รับของแต่ละ
โครงการฯ ไม่ชัดเจน อาจมีแค่ยอดงบประมาณโดยไม่ได้แจกแจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละ
รายการท่ีชัดเจน อาทิ เช่น กรณีงานก่อสร้างขาด TOR/BOQ ประกอบ หรือกรณีโครงกาต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย ขาดแบบเสนอโครงการฯ ตามแบบของการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
เช่น การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.) หรือมีงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ อยู่ในแบบเสนอโครงการฯ โดยไม่สม
เหตุผล 



คะแนน ค าอธิบาย 
ระดับ D อพ.สธ. พิจารณาไม่สนับสนุนและไม่น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ 

หน่วยงานฯ ส่งแผนปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขในระดับ A เช่น หน่วยงานฯ ส่งแผน
ปฏิบัติงานฯ โดยมีแค่ช่ือโครงการฯ โดยท่ี ไม่มีรายละเอียดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินงาน และผลท่ีจะได้รับของแต่ละโครงการฯ ท่ีชัดเจน และมีแค่ยอดงบประมาณ และไม่ได้
แจกแจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละรายการ 

ระดับ F อพ.สธ. พิจารณาไม่สนับสนุนและไม่น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ 
หน่วยงานฯ ไม่ส่งแผนแม่บทฯ/แผนปฏิบัติงานฯ หรือมแีต่ไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขในระดับ A 

๑. มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานฯ ท่ีไม่สอดคล้องกัน ไม่มีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน หรือมีแผนปฏิบัติงานฯ แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ/คณะท างานฯ 

๒. มีแผนปฏิบัติงานฯ ท่ีไม่เคยมีอยู่ในแผนแม่บทฯ มาก่อน 
๓. ไม่แจ้งยอดงบประมาณในแผนปฏิบัติงานฯ 
๔. ไม่เคยประสานงานกับ อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ (ผู้ประสานงานหน่วยงานฯ เป็นแค่ผู้

รวบรวมแผนเท่านั้น) 
๕. ส่งแผนปฏิบัติงานฯ มาโดยไม่ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะท างานฯ 

อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


