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ผนวก ก 

ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 (กวพ.ทอ.๑)  

หน้า.........ของ........หน้า 
แบบค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร 

           
ชื่อโครงการ…………………(ชื่อโครงการต้องเขียนให้เหมือนกันทุกแห่ง).....……………………………….………………......... 
แผนงาน……………………....…(ดูค าอธิบายหลักการเขียนประกอบ)……………......................………….……………........... 
หน่วยเจ้าของโครงการ………………………………………………………………………………………………….…………….…........... 
ผู้อ านวยการโครงการ………………………………………………………………………………………………….……………….............. 
นายทหารโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
     ๑.๑  ความเป็นมา 
     ๑.๒  ปัญหาและสาเหตุ 
     ๑.๓  ความจ าเป็น/ความต้องการในการวิจัย หรือความส าคัญของโครงการวิจัย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 
๓.  ความเป็นไปได้ของโครงการ 
    ๓.๑  บุคลากรทางการวิจัย (กวพ.ทอ.๑-๑ ที่แนบ) 
     ๓.๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๓.๓  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
๔.  ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง 
 
๕.  ขอบเขตการวิจัย 
 
๖.  สมมติฐานในการวิจัย 
 
๗.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
๘.  แผนงานในการด าเนินโครงการ (กวพ.ทอ.๑-๒ ที่แนบ) 
     ๘.๑  รายละเอียดในการด าเนินงาน 
     ๘.๒  ระยะเวลา 
     ๘.๓  ขั้นตอนการท างาน 
 
๙.  ความต้องการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ............................บาท (กวพ.ทอ.๑-๒/๑ ถึง ๘ และ ๑-๓ ที่แนบ) 
     ๙.๑  รายละเอียดความต้องการงบประมาณ 
     ๙.๒  แผนการใช้งบประมาณ 
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(กวพ.ทอ.๑)  
หน้า.........ของ........หน้า 

 
๑๐.  การควบคุมก ากับและประเมินผล 
 
๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๑๒.  หน่วยที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
๑๓.  แนวคิดในการขยายผล 
 
๑๔.  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 
๑๕.  ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 
 
 

 
 ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 
(ลงชื่อ)…………………………………..........นายทหารโครงการ 

(……………………………….........) 
ต าแหน่ง………………………………………………... 

(วัน………เดือน……….ปี……...) 
โทร…………………………………………... 
โทร.มือถือ ....................................... 
โทรสาร ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๓ 

(กวพ.ทอ.๑)  
หน้า.........ของ........หน้า 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 
 
ข้าพเจ้า……………………………………………..ต าแหน่ง………........……………………………………………………………………….. 
เห็นสมควรอนุญาตให้ใช้สถานที่………………………………………………………………………….…………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส าหรับด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา………………………………………………………..……………จนเสร็จสิ้นโครงการ 
พร้อมทั้งจะติดตามและควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานโครงการ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จนแล้วเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ)……………………….……….……….. 
       (……………………………………) 
               ต าแหน่ง…..…………………….………….. 
             วันที่……………………..………….. 
 
 
ค าสั่ง 
     อนุมัต ิ       ไม่อนุมัติ 
 
 (ลงชื่อ)…………………………………….. 
            (………….……………………) 
 ต าแหน่ง………………………………….. 
     วันที่…………………………………… 
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ค าอธิบายหลักการเขียนประกอบ 
แบบค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ ทอ.(กวพ.ทอ.๑) 

 
ค าอธิบายแบบ กวพ.ทอ.๑ 
-  ชื่อโครงการ  หมายถึง ชื่อโครงการที่จะวิจัยจะต้องตรงกับปัญหาที่ศึกษา มีความเจาะจง ไม่ช้ าซ้อน

กับเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผู้วิจัยแล้ว โดยมีหลักส าคัญคือ สั้นกะทัดรัด ชัดเจน สามารถบ่งชี้เป้าประสงค์หรือความต้องการ
ของโครงการได้ชัดเจน 

-  แผนงาน  หมายถึง แผนงานในนโยบายการวิจัยและพัฒนาการทหารที่ กวพท.กห. ให้ความ
เห็นชอบ คือ  

๑)   แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการด ารงสภาพ และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพยุทโธปกรณ ์
๒)   แผนงานการวิจัยและพัฒนาหลักการ หลักนิยมและระบบทางทหาร 
๓)   แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
๔)   แผนงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร 
๕)   แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม 

-  หน่วยเจ้าของโครงการ คือ หน่วยที่จัดท าและเสนอค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร 
-  ผู้อ านวยการโครงการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ที่จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
-  นายทหารโครงการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด กห. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้รับผิดชอบ

และด าเนินงานการวิจัย ตามโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อ ๑.  หลักการและเหตุผล 

   ๑.๑   ความเป็นมา เป็นการเขียนถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการ 
 ๑.๒  ปัญหาสาเหตุ เป็นการอธิบายปัญหาและสาเหตุที่จะท าการศึกษาวิจัย ที่มีส่วนสนับสนุน

ให้ริเริ่มท าการศึกษาวิจัยขึ้นมา อธิบายรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุและประโยชน์ของการศึกษาวิจัยนั้น 
 ๑.๓   ความจ าเป็น/ความต้องการในการศึกษาวิจัย เป็นการแสดงถึงที่มาของการท า

โครงการนั้นว่า มีเหตุผล ความเป็นมา หรือความสมควรอย่างไร มีความจ าเป็นอย่างไร จึงต้องจัดท าเป็นโครงการนั้น
โครงการนั้นมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่ท าอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานความจ าเป็นนี้รวมถึงนโยบายที่
มีส่วนสนับสนุนให้เริ่มท าการศึกษาวิจัยเรื่องนั้น ด้วย 

ข้อ ๒.  วัตถุประสงค์ จะต้องชี้แจงให้เห็นว่า ถ้าท าตามท่ีโครงการก าหนดแล้ว จะมีผลงานอะไร
เกิดข้ึน จะได้เห็นผลผลิตหรือผลงานใดที่เป็นชิ้นเป็นอัน โดยหลักส าคัญ การเขียนข้อความ วัตถุประสงค์ในระดับ
โครงการ คือ จ าเพาะเจาะจง, วัดได้, นับได้, เป็นสิ่งที่ท าไว้, เป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้ไม่เพ้อฝันเป็นสิ่งที่ท าให้ส าเร็จได้
ในเวลาอันควร 

ข้อ ๓.   ความเป็นไปได้ของโครงการ ระบุรายละเอียดให้มากเพียงพอที่จะเป็นข้อมูลประเมิน
ความพร้อมของนักวิจัย 
  ๓.๑   บุคลากรทางการวิจัย ให้อธิบายถึงความพร้อมของนักวิจัย ว่ามีความพร้อมจะ
ด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใด สามารถอยู่ด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใด สามารถอยู่ด าเนินโครงการให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่สามารถอยู่จนด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง จะมอบหมายให้ใครด าเนินการต่อ 
(ในการก าหนดก าลังพลทางการวิจัยควรระบุชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการวิจัยตามแบบฟอร์ม 
กวพ.ทอ.๑–๑) 
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  ๓.๒   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อธิบายถึงทฤษฎี หลักการหรือต้นแบบที่จะใช้ใน
การวิจัยเทคโนโลยีที่จะเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
  ๓.๓   วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้อธิบายว่าในหน่วยงาน 
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการด าเนินการวิจัยมีอะไรบ้าง ที่จะจัดซื้อใหม่มีอะไรบ้าง รวมทั้งให้ระบุสถานที่
ทดลองทดสอบด้วย (ถ้ามี) 

ข้อ ๔.  ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง ผู้วิจัยต้องรวบรวมความรู้ เทคโนโลยี
และข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้น ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น วารสาร
(Journal) สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย ฯลฯ มาเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งเราอาจจะแยกหัวข้องานวิจัย  
ทีเ่กี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง ออกจากกันเป็น ๒ หัวข้อก็ได้ 

-  เขียนลักษณะทบทวนวรรณกรรม ทบทวนเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด ความหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

ข้อ ๕.   ขอบเขตของการวิจัย  เป็นการก าหนดกรอบหรือแสดงภาพของงานวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ว่าผู้วิจัยต้องการจะท างานวิจัยนี้ในส่วนใดบ้าง หรือส่วนใดที่จะไม่ท าการศึกษา การเขียนระบุขอบเขตของงานวิจัยนั้น
อาจระบุเป็น เวลา สถานที่ ฤดูกาล ชนิด หรือประเภทของตัวอย่าง จ านวน วิธีการ ฯลฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของโครงการวิจัยนั้น 

ข้อ ๖.   สมมติฐานในการวิจัย คือ ค าตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว้
ล่วงหน้า ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ค าตอบดังกล่าวได้มาจากการไตร่ตรอง โดยใช้หลักเหตุผลที่น่าจะเป็น       
ให้มากที่สุด โดยมีรากฐานของทฤษฎี 

ข้อ ๗.   ระเบียบวิธีวิจัย ให้อธิบายถึงวิธีด าเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
พร้อมรายละเอียดของเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น การออกแบบ สอบถาม
การสัมภาษณ์ การสังเกตการทดลอง เป็นต้น 

ข้อ ๘.   แผนงานในการด าเนินโครงการ อธิบายให้เห็นชัดเจนว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง จะท าอะไร
เวลาใด ด้วยกิจกรรมตามล าดับและขั้นตอน ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนในระยะต่าง ๆ เช่น แผนระยะยาว แผนระยะสั้น
แผนพัฒนา หรืออาจแสดงเป็นแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) ตามขั้นตอนหรือตามช่วงระยะการท างาน (Phase) 
ต่าง ๆ (ระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม กวพ.ทอ.๑-๒ (ข้อ ๑)) 

ข้อ ๙.   ความต้องการงบประมาณ แสดงถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ทั้งโครงการ โดยระบุถึง
รายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยแยกประเภทตามหมวดเงินงบประมาณได้แก่ หมวดค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม กวพ.ทอ.๑-๒ (ข้อ ๒) ๑-๒/๑ ถึง ๘ และระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์ม กวพ.ทอ.๑-๓ ทั้งหมด) 

ข้อ ๑๐.  การควบคุม ก ากับ และประเมินผล ให้อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน ในการติดตามงาน 
ในการควบคุมก ากับ และการติดตามประเมินผล คือจะต้องแสดงให้เห็นว่าจะควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผน  
ปฏิบัติการได้อย่างไร และจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีลักษณะ
เป็นอย่างไร เป็นไปตามท่ีต้องการหรือเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

ข้อ ๑๑.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดคะเน เมื่อได้วิจัยหรือท าการศึกษาแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง ใครจะได้รับประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนด หากมีหลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อ ๆ ตามล าดับ โดยให้เขียนค าอธิบายความคุ้มค่าในการท าโครงการ
เป็นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า จ านวนเท่าใด 

 



 

ก – ๖ 
 

ข้อ ๑๒.   หน่วยที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  หมายถึง การระบุหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัย
ไปใช้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงทุกหน่วยงานที่จะสามารถน าผลการวิจัยนั้นไปใช้ได้ แม้จะไม่ได้มีการติดต่อประสานงาน
กันมาก่อนก็ตาม ทั้งนี้รวมทั้งหน่วยงานของผู้วิจัยเองก็ได้ 

ข้อ ๑๓.  แนวคิดในการขยายผล บอกแนวความคิดในการด าเนินการต่อไปหลงัจากได้ท าการศึกษา
วิจัยเสร็จสิ้นแล้ว อาจเป็นเรื่องของการน าไปใช้ประโยชน์ หรือการน าไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยใหม ่

ข้อ ๑๔.   นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยจะมีศัพท์เฉพาะซึ่งจ าเป็นต้องนิยาม อาจยก
นิยามตามที่ระบุไว้ในพจนานุกรม สารานุกรม ตามต ารา หรือตามที่ผู้วิจัยคนอ่ืนได้นิยามไว้ หรืออาจนิยามด้วย
ตนเองในกรณีท่ีค าศัพท์นั้นยังไม่มีผู้นิยามมาก่อน แต่ผู้วิจัยนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง 

ข้อ ๑๕.   ค าชี้แจงเพ่ิมเติม  ส่วนนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้  ในบางครั้งอาจมีเมื่อต้องการอธิบายส่วนใด
เพ่ิมเติม ที่ไม่อาจอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ ได้เพราะจะท าให้เกิดความเยิ่นเย้อ บางครั้งอาจแสดงเหตุผลของการเลือก
วิธีการนั้น เหตุผลของการเลือกตัวอย่างนั้น ๆ หรือแสดงเหตุผลของการก าหนดขอบเขตของการวิจัย เพ่ือให้
ข้อเสนอโครงการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก – ๗ 
 

บทสรุปย่อโครงการส าหรับผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….………….…………….. 
       (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. ...................... 
แผนงาน …………………(ดูจากค าอธิบายการเขียน  แบบ กวพ.ทอ.๑) ..................................................................... 
หน่วยเจ้าของโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………..……... 
นายทหารโครงการ ................................................................................................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ……………ปี (ปี ... - ... ) วงเงินทั้งโครงการ ………………………….….บาท 
งบประมาณที่เสนอขอใช้ ปี ...  วงเงิน ………………………... บาท ปี ... วงเงิน ................................บาท 

 

๑.  ปัญหา/สาเหตุ และความจ าเป็นเร่งด่วน/ค าสั่งหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.  ความเป็นไปได้ของโครงการ/บุคลากร/เครื่องมือ 
๔.  ผลงาน/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๕.  ความคุ้มค่าของการท าโครงการ/เชิงเศรษฐศาสตร์/ความม่ันคง/ทางสังคม (เขียนอธิบายเป็นตัวเลข) 
๖.  ผู้ใช้ผลงาน/หน่วยเสนอความต้องการ 
๗.  แนวทางการขยายผล 
๘.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ... 
     ค่าตอบแทน .......................................................บาท 
     ค่าใช้สอย ...........................................................บาท 
 
                                                              ฯลฯ 
     (ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ขนาด เอ ๔) 

----------------------------------------------- 
 

ลงชื่อ ............................................................ 
                 (...................................................) 
         ต าแหน่ง ................................................................ 
                 นายทหารโครงการ 
        วัน  /  เดือน  /  ป ี
                           โทร. ...................................................... 
          โทรมือถือ ............................................. 
          โทรสาร.................................................. 

 

 



ก - ๘ 
                                                                                       บุคลากรทางการวิจัย                                                  (กวพ.ทอ.๑-๑) 

โครงการ……………………………………………………………………………………………………………..……………………                       หน้า……….ของ……..หน้า 
ล าดับ ยศ, ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ ผลงานวิจัยที่ผ่านมา หมายเหตุ 
๑. คณะนักวิจัย     
 ๑.๑     
 ๑.๒     
 ๑.๓     
 ๑.๔     
 ฯลฯ     
๒. คณะที่ปรึกษา     
 ๒.๑     
 ๒.๒     
 ๒.๓     
 ๒.๔     
 ฯลฯ     
๓. เจ้าหน้าที่โครงการ     
 ๓.๑     
 ๓.๒     
 ๓.๓     
 ๓.๔     
 ฯลฯ     

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………นายทหารโครงการ 
          (…………………………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………………………………. 
          (วัน……………..เดือน………………ป…ี…….…) 
          โทร………………………………….……………………… 



ก – ๙ 
  

                                       (แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานและความต้องการงบประมาณ)                       (กวพ.ทอ.๑-๒) 
       หน้า.........ของ........หน้า 

ชื่อโครงการ  .................................................................                                     
หน่วยเจ้าของโครงการ  ................................................. 
นายทหารโครงการ ....................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ ............. ปี  ( ปี ........... ถึง ปี ............. ) 
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น  ............................ บาท   ปี  ...................................  บาท 
                ปี  ...................................  บาท 
๑.  แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงาน        

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ใหญ่ ย่อย ปี .............. ปี ................. 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

๑.           
 ๑.๑          
 ๑.๒          
 ๑.๓          
  ฯลฯ         
๒.           
 ๒.๑          
 ๒.๒          
 ๒.๓          
  ฯลฯ         
๓.           
 ๓.๑          
 ๓.๒          
 ๓.๓          
  ฯลฯ         
๔.           
 ๔.๑          
 ๔.๒          
 ๔.๓          
  ฯลฯ         

 
 
 
 



ก – ๑๐ 
 

                                                (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                                 (กวพ.ทอ.๑-๓) 
โครงการ                                                 หน้า.........ของ........หน้า 

ล าดับ รายการ 
ความต้องการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 
- ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
- ค่าเบี้ยประชุม 

ฯลฯ 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงห้องพัก 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าพาหนะ 
- ค่ารับรองการประชุม 

ฯลฯ 
ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- ค่าวัสดุการพิมพ์และแบบพิมพ์ 
- ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  

ฯลฯ 
ค่าครุภัณฑ ์
- ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ 
- ครุภัณฑ์งานวิจัย 
- ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าประปา 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าบัตรเติมเงิน 

ฯลฯ 

      

 รวม       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (    ) 



ก – ๑๑  
 

                                                  (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                                 (กวพ.ทอ.๑-๓/๑) 
โครงการ                                                                      หน้า.........ของ........หน้า 

ค่าตอบแทน 
 

ล าดับ รายการ 
ความต้องการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
๑.๑ 
๑.๒ 
๑.๓ 
๑.๔ 

ฯลฯ 
ค่าเบี้ยประชุม 
๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 

ฯลฯ 
 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (       ) 
 ต าแหน่ง          
        (วัน         เดือน               ป ี   ) 
      โทร      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก – ๑๒  
    
                                                       (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                            (กวพ.ทอ.๑-๓/๒) 

โครงการ                                                                        หน้า.........ของ........หน้า 
ค่าใช้สอย  

 

ล าดับ รายการ 
ความต้องการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
๑.๑ 
๑.๒ 

ฯลฯ 
ค่าเช่าที่พัก 
๒.๑ 
๒.๒ 

ฯลฯ 
ค่าพาหนะ 
๓.๑ 
๓.๒ 

ฯลฯ 
ค่ารับรองการประชุม 
๔.๑ 

ฯลฯ 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (      ) 
 ต าแหน่ง      
          (วัน         เดือน               ปี    ) 
      โทร      



ก – ๑๓  
 

                                                   (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                                  (กวพ.ทอ.๑-๓/๓) 
โครงการ                                                                   หน้า.........ของ........หน้า 

ค่าวัสดุ 
 

ล าดับ รายการ 
ความตอ้งการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 

 

ค่าวัสดุส านักงาน 
๑.๑ 
๑.๒ 

ฯลฯ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
๒.๑ 
๒.๒ 

ฯลฯ 
ค่าวัสดุการพิมพ์และแบบพิมพ์ 
๓.๑ 
๓.๒ 

ฯลฯ 
ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 
๔.๑ 

ฯลฯ 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (    ) 
 ต าแหน่ง     
        (วัน          เดือน               ปี   ) 
      โทร      



ก – ๑๔ 
 

                                              (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                                     (กวพ.ทอ.๑-๓/๔) 
โครงการ                                                                    หน้า.........ของ........หน้า 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ล าดับ รายการ 
ความต้องการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ 
๑.๒ 

ฯลฯ 
ค่าครุภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์ 
๒.๑ 
๒.๒ 

ฯลฯ 
ค่าครุภัณฑ์งานวิจัย 
๓.๑ 
๓.๒ 

ฯลฯ 
ค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
๔.๑ 
๔.๒ 

ฯลฯ 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (    ) 
 ต าแหน่ง     
         (วัน          เดือน               ปี   ) 
      โทร      



ก – ๑๕  
 

                                               (รายละเอียดความต้องการงบประมาณ)                                  (กวพ.ทอ.๑-๓/๕) 
โครงการ                                                                                  หน้า.........ของ........หน้า 

ค่าสาธารณูปโภค 
 

ล าดับ รายการ 
ความต้องการงบประมาณ 

หมายเหตุ ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

ปี             
. 

รวม 

๑ 
 
 
 
 
 
 

ค่าสาธารณูปโภค 
๑.๑   
๑.๒  
๑.๓  

ฯลฯ 
 

      

 รวมทั้งสิ้น       
 

        ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)     นายทหารโครงการ 
             (    ) 
 ต าแหน่ง     
         (วัน          เดือน               ปี   ) 
      โทร      
 



 

หน่วยด ำเนนิโครงกำร หน่วยต้นสังกัด หัวหน้ำสำยวิทยำกำร 
ที่เกี่ยวข้อง ศวอ.ทอ. ยก.ทอ. คณก.ท่ีเกี่ยวข้อง กวพ.ทอ. ผบ.ทอ. 

ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
เพื่อน าเสนอ วท.กห. ใช้งบประมาณ วท.กห. 

พิจารณากลั่นกรอง 
โครงการทีส่มควรอนุมัต ิ

ตามผนวก ค 

จัดท าโครงการเสนอ 
หน่วยต้นสังกัด 

พิจารณาความ 
เป็นไปได้หรือความ 

จ าเป็นข้ันต้น 

ศึกษาความ 
เป็นไปได้และตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
- รวบรวมโครงการทกุโครงการ 
  ที่ผ่านการพจิารณา 
- กลั่นกรองโครงการและพจิารณา 
  ความซ้ าซ้อน 
- ประเมินโครงการตามผนวก ค 
- เสนอหน่วยด าเนินโครงการ ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ว่าสอดคล้องกับ 
นโยบายหรือไม ่

ตรวจสอบ 
ว่ามี คณก.ที่เกี่ยวข้อง 

หรือไม ่

- ก าหนดหน่วยทีจ่ะด าเนินงานวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมด้าน 
  ประมาณ 

 - ตรวจสอบความเหมาะสม 
   และความเป็นไปได้และน า 
   เสนอ กวพ.ทอ. 

เป็นไปได ้

สมควรด าเนินการ 

ไม่สมควรอนมุัติหรือสมควรมีการแก้ไข 

ไม่สอดคล้องให้ด าเนินการปรบัปรุงใหม่ 

ไม่สมควรด าเนินการ 

เป็นไปไม่ได้ 

สอดคล้อง 

มี 

ไม่มี 

สมควรอนุมัต ิ

น าเสนอข้อพจิารณาของ 
กวพ.ทอ.เพื่อขออนุมัติและ 
ขอสนับสนุนงบประมาณ 

(ผ่าน คทอ. เพื่อขอตั้ง งป.) 
ขออนุมัติ ผบ.ทอ. ใช้งบประมาณ ทอ. 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
 - เสนอ สปช.ทอ. 
   เพื่อของบประมาณ 
 - แบ่งมอบให้หน่วยด าเนินการ 

อนุมัติ 

ผนวก ข  
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

แผนผังการขออนุมัติโครงการ 



ผนวก ค 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

ผนวก ค – ๑  แบบประเมินค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ  
 
ชื่อโครงการ................................................................................ ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
หน่วยเจ้าของโครงการ ...................................................................ปีงบประมาณ  พ.ศ. ............................................. 

ล าดับ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ความสอดคล้อง   
 ๑.๑  นโยบาย (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ หรือไม่เลือกเลยก็ได้)   
 (    ) ๑.๑.๑ ความส าคัญจ าเป็นของปัญหา (๑๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๑.๒   การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (๑๐ คะแนน)  
 ๑.๒  แผนงาน  (ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น หรือไม่เลือกเลยก็ได้)   
 (    ) ๑.๒.๑ ด ารงสภาพและหรือเพ่ิมประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ (๔๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๒.๒ หลักการหลักนิยมและระบบทางทหาร (๓๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๒.๓ สนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (๒๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๒.๔ เทคโนโลยีทางทหาร (๕ คะแนน)  
 (    ) ๑.๒.๕ การปฏิบัติการทางทหารอ่ืนที่ไม่ใช่สงคราม (๕ คะแนน)  
 ๑.๓  เทคโนโลยี (ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นหรือไม่เลือกเลยก็ได้)   
 (    ) ๑.๓.๑ การเฝ้าตรวจและแจ้งเตือน (๒๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๓.๒ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (๒๐ คะแนน)  
 (    ) ๑.๓.๓ อ านาจก าลังยิง (๑๕ คะแนน)  
 (    ) ๑.๓.๔ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ (๑๕ คะแนน)  
 (    ) ๑.๓.๕ ระบบสื่อสารดาวเทียม (๑๐ คะแนน)  

๒. ความต้องการของผู้ใช้ (ข้อใหญ่เลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น แต่ข้อย่อยเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
 ๒.๑   ระดับหน่วย   
          (    )   ๒.๑.๑     ความขาดแคลน    (ดูจากการศึกษาข้อมูลของนักวิจัย) (๑๐ คะแนน)  
          (    )   ๒.๑.๒     การยืนยัน           (ดูจากการยืนยันของหน่วย) (๑๐ คะแนน)  
 ๒.๒   ระดับเหล่าทัพ   
          (    )   ๒.๒.๑    ความขาดแคลน     (ดูจากการศึกษาข้อมูลของนักวิจัย) (๒๐ คะแนน)  
          (    )   ๒.๒.๒    การยืนยัน            (ดูจากการยืนยันของเหล่าทัพ)  (๒๐ คะแนน)  
 ๒.๓  ระดับกองทัพ   
 (    ) ๒.๓.๑ ความขาดแคลน  (ดูจากการศึกษาข้อมูลของนักวิจัย) (๓๐ คะแนน)  
 (    ) ๒.๓.๒   การยืนยัน  (ดูจากการยืนยันของกองทัพ) (๓๐ คะแนน)  
    
    
    

    



ค – ๒ 
 

ล าดับ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๓. ความซ้ าซ้อน (เลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่เลือกเลยก็ได้)   
 ๓.๑  ในกองทัพ   
         (    )   ๓.๑.๑     วิจัยแล้ว (๐ คะแนน)  
         (    )   ๓.๑.๒     ก าลังวิจัย (๒.๕ คะแนน)  
         (    )   ๓.๑.๓     ก าลังเสนอ (๕ คะแนน)  
 ๓.๒  ในประเทศ   
         (    )   ๓.๒.๑     วิจัยแล้ว (๐ คะแนน)  
         (    )   ๓.๒.๒     ก าลังวิจัย (๒.๕ คะแนน)  
         (    )   ๓.๒.๓     ก าลังเสนอ (๕ คะแนน)  
 ๓.๓   (    )   ไม่ซ้ าซ้อน (๑๐ คะแนน)  
 * หมายเหต ุ -  หากได้ ๐ คะแนน แสดงว่าเป็นการวิจัยซ้ าซ้อนถือว่าโครงการตกไป 
   

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

........................................................................................................................................................................ ....................

............................................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

........................................................... ............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

.................................................................................................................................... ........................................................

........................................................................... ............................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................................................................................................................ ............................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 



ค – ๓ 
 

แบบประเมินค าขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ 

ล าดับ รายการ 

ผลการประเมิน 
มี  

ไม่มี 
( ๐ คะแนน) 

มาก 
(๘ - ๑๐ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๕ - ๗ คะแนน) 

น้อย 
(๑ - ๔ คะแนน) 

๔. ความเป็นไปได้ของโครงการ     
 ๔.๑  บุคลากร     
  ๔.๑.๑ จ านวน     
  ๔.๑.๒ คุณวุฒิ     
  ๔.๑.๓ ประสบการณ์     
 ๔.๒  เครื่องมือ     
  ๔.๒.๑ วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ     
  ๔.๒.๒ สถานที่     
 ๔.๓  องค์ความรู้     
  ๔.๓.๑ ความชัดเจนของปัญหา     
  ๔.๓.๒ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์     
  ๔.๓.๓ ความเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง     
 ๔.๔  แผนการวิจัย     
  ๔.๔.๑ การเก็บข้อมูล     
  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล     
  ๔.๔.๓ ก าหนดเวลา     

๕. ความคุ้มค่า     
 ๕.๑  เศรษฐศาสตร์     
  ๕.๑.๑ ทดแทนการน าเข้า     
  ๕.๑.๒ ลดต้นทุน     
  ๕.๑.๓ สร้างมูลค่าเพ่ิม     
  ๕.๑.๔ ส่งออกต่างประเทศ     
 ๕.๒  ความมั่นคง (การทหาร)     
  ๕.๒.๑ การเสริมสร้างเทคโนโลยี     
  ๕.๒.๒ การพ่ึงพาตนเอง     
  ๕.๒.๓ การเตรียมการส าหรับภัย

คุกคามในอนาคต 
    

 ๕.๓  สังคมจิตวิทยา     
  ๕.๓.๑ สิ่งแวดล้อม     
  ๕.๓.๒ การจ้างงาน     
  ๕.๓.๓ คุณภาพชีวิต     



ค – ๔ 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

๑. เป็นโครงการวิจัย พัฒนา หรือไม่ 
............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................................................................................................ ............................................ 

...................................................................................... ......................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 

๒. ปัญหา สาเหตุและวัตถุประสงค์ ชัดเจนหรือไม่ 
............................................................................................................................. ...............................................................

..................................................................................................................................... ....................................................... 

....................................................................................................................................................................................... .....

.............................................................................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. .............................................................. 

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ บุคลากรทางการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ   
สิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมหรือไม่ เพียงใด 

........................................................................................................................... .................................................................

..................................................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................... .............................................................

..................................................................................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................................................................................... ......................................................... 

๔. ผู้ใชผ้ลงานวิจัยเป็นใคร 
............................................................................................................................. ...............................................................

......................................................................................................................................................................... ................... 

๕. มีความคุ้มค่าหรือไม่ 
.......................................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................ ................................................ 



ค – ๕ 
 

๖. สมควรท าโครงการหรือไม่ 
............................................................................................................................. ...............................................................

.................................................................................................................................................................... ........................

........................................................................................................... ........................................................................ ......... 

๗.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ........................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................ .......................................................................................................... ................. 
 

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

                                                                                         ............../..................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค – ๖ 
 

ค าอธิบายแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางทหาร 
 

๑. ความสอดคล้อง  พิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเทคโนโลยีส าคัญที่กระทรวงกลาโหม 
ประกาศไว้และมุ่งเน้นหรือไม่ 

๒. ความเป็นไปได้  บุคลากรทางการวิจัย มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทฤษฎี องค์ความรู้
และแผนการวิจัย เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง รวมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อม
หรือไม่อย่างไร 

๓. ความต้องการ  พิจารณา สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตว่า ผลที่ได้จากโครงการวิจัยพัฒนา จะมีผู้ใช้จริง ๆ หรือไม่ 
เพียงใด โดยพิจารณาว่าจะมีผู้ใช้ระดับหน่วย ระดับกองพัน หรือระดับกองทัพ รวมทั้งพิจารณาว่า มีหลักฐานยืนยัน
จากหน่วยต่าง ๆ หรือไม่เพียงใด หรือเป็นเพียงการกล่าวอ้างของนักวิจัยเท่านั้น 

๔. ความซ้ าซ้อน  พิจารณาว่าเคยมีผู้ท าวิจัยในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หากมีต้องพิจารณาในรายละเอียด ว่ามีข้อแตกต่าง
กันอย่างไร เช่น กรรมวิธี เทคโนโลยี หรือเป็นการต่อยอด เป็นต้น หากไม่สามารถชี้ได้ว่ามีความแตกต่าง ถือว่าเป็น
โครงการที่วิจัยแล้ว มีความซ้ าซ้อน ไม่ควรวิจัยอีก 

๕. ความคุ้มค่า  พิจารณาผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเทียบกับเงินลงทุน ในแง่เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง (การทหาร)  
สังคมจิตวิทยา 
 



ค – ๗ 
 

ผนวก ค - ๒  แบบประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
 
ชื่อโครงการ............................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
ข้อมูลผู้ประเมิน 
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... .............................................. 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................................ .. 
หน่วยงาน / สังกัด.................................................................................................................... ........................................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................... ............................................................................. 
..................................................................................................... ..................................................................................... .. 
โทรศัพท.์...........................................................................โทรสาร...................... ................................................................ 
E – Mail....................................................................... ....................................................................................................... 
คุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี .............................................................................สาขาวิชา.................................... ................................ 
สถาบัน ...................................................................................................................................... ........................................
ระดับปริญญาโท .............................................................................สาขาวิชา.................................................................. .. 
สถาบัน ........................................................................................................................... ...................................................
ระดับปริญญาเอก.............................................................................สาขาวิชา................................................................. ... 
สถาบัน .................................................................................................................................................. ............................ 
อ่ืน ๆ  ....................................................................................................... .......................................................................... 
สถาบัน ...................................................................................................................................... ........................................ 
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ / สาขา............................................................................................................................. ............... 
........................................................................................ ........................................................................ ............................
......................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................................ ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค – ๘ 
 

แบบประเมินผลที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ  
   
   
หน่วยเจ้าของโครงการ  

  

ล าดับ 
 

รายการ 
 

ผลการประเมิน / ระดับความเหมาะสม 

มา
กท

ี่สุด
 

ดีท
ี่สุด

 

มา
ก ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

้ 

น้อ
ย 

ค่อ
นข

้าง
ดี 

น้อ
ยม

าก
 

ไม
่มี 

๑. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   
   

๒. การใช้งบประมาณตามแผน  ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   
   

๓. เวลาในการด าเนินการวิจัย  ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   
   

๔. ปริมาณของงาน  ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   
   
  



ค – ๙ 
 

๕. คุณภาพของงาน  ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 
 ข้อเสนอแนะ   
    
    
    
๖. ความทันสมัยของผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 

 ข้อเสนอแนะ   
    
    
    
    
๗. ความคุ้มค่าในการท าวิจัย        ( ๕ ) ( ๔ ) ( ๓ ) ( ๒ ) ( ๑ ) 

 ข้อเสนอแนะ   
    
    
    
    
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโครงการฯ  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดีเยี่ยม  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดีมาก  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดี                                                                                   
(        )      เป็นโครงการฯ ที่พอใช้ได้               
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ควรปรับปรุง    

 
                                      ลงชื่อ …………………………………………………….   ผู้ประเมิน 

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

                                                                       



ค – ๑๐ 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผล ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
 

๑.  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
     เป็นการตรวจสอบการด าเนินการวิจัย ว่ามีการรักษาแนวทางให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 
๒.  การใช้งบประมาณตามแผน      
     เป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการด าเนินงานวิจัย ในเรื่องการใช้จ่าย เงินตามแผนการใช้จ่าย 

           งบประมาณที่เสนอไว้                               
๓.  เวลาในการด าเนินการวิจัย 
     เป็นการตรวจสอบว่า การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
๔.  ปริมาณของงาน                     
     เป็นการตรวจสอบผลงานที่ได้ในเชิงปริมาณ ว่ามีความเหมาะสมกับงบประมาณ และเวลาที่ใช้ไปหรือไม่ 
๕.  คุณภาพของงาน                
     เป็นการตรวจสอบผลงานที่ได้ในเชิงคุณภาพ ว่ามีความถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
๖.  ความทันสมัยของผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
     เป็นการตรวจสอบว่า ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ยังมีความทันสมัยและสามารถน าไปใช้งานได้อยู่หรือไม่ 
๗.  ความคุ้มค่าในการท าวิจัย 

เป็นการพิจารณาว่าผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยฯ นั้น มีความคุ้มค่าเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ   
      จ านวน และมูลค่าของทรัพยากรการวิจัย เช่น แรงงาน, เวลา, วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณที่ใช้ไปในการวิจัย   
      เป็นต้น 

 
 
 

 



ค – ๑๑ 
 

ผนวก ค – ๓  แบบประเมินผลปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ 
 
ชื่อโครงการ........................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
 
ผู้ประเมินผล/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... .............................................. 
ต าแหน่ง .......................................................................................................................................................................... .... 
หน่วยงาน / สังกัด............................................................................................................. .................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................... ............................................................................. 
.............................................................................................. ............................................................................................ .. 
โทรศัพท.์...........................................................................โทรสาร...................... ................................................................ 
E – Mail......................................................................................................................... .................................................... 
คุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี .............................................................................สาขาวิชา.................................................................. .. 
สถาบัน ......................................................................................................................... .....................................................
ระดับปริญญาโท .............................................................................สาขาวิชา........................................ ............................ 
สถาบัน ......................................................................................................................................................... .....................
ระดับปริญญาเอก.............................................................................สาขาวิชา........... ......................................................... 
สถาบัน ..................................................................................................................................... ......................................... 
อ่ืน ๆ  ..................................................................................................................................... ............................................ 
สถาบัน ............................................................................... ............................................................................................ ... 
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ / สาขา............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
......................................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
 
ต าแหน่งงานส าคัญที่ผ่านมา/ราชการพิเศษ......................................................................................... ................................ 
................................................................................................................................................................ ............................ 
...................................................................................................... ................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ... 
 
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ.................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ ... 



ค – ๑๒ 
 

แบบประเมินผลปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ 
 

ชื่อโครงการ  
   
หน่วยเจ้าของโครงการ  

  

ล าดับ 
 

รายการ 
 

ระดับผลการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

ดีท
ี่สุด

 

มา
ก ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

้ 

น้อ
ย 

ค่อ
นข

้าง
ดี 

น้อ
ยม

าก
 

ไม
่มี 

๑. รูปแบบของเอกสารวิจัย และบทคัดย่อ (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๒. การทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๓. ความส าคัญของผลงานวิจัย  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๔. ความครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงค์  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๕. ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   

   



ค – ๑๓ 
 

๖. ความถูกต้อง และพอเพียงของข้อมูล (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๗. คุณภาพของผลงานวิจัย  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๘. ประโยชน์ของผลงานวิจัย  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๙. ความคุ้มค่าของผลงานวิจัย และความเหมาะสม
ของการใช้งบประมาณ  

(๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 

 ข้อเสนอแนะ   
   
   
   

๑๐. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากผลงานวิจัย  (๑๐) (๙) (๘) (๗) (๖) (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ข้อเสนอแนะ   
   
   

   
แนวทางในการขยายผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (อาทิ หัวข้อวิจัยเพิ่มเติม การเพ่ิมคุณภาพผลงานวิจัย การน าไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 

 



ค – ๑๔ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโครงการฯ  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดีเยี่ยม  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดีมาก  
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ดี                                                                                   
(        )      เป็นโครงการฯ ที่พอใช้ได้               
(        )      เป็นโครงการฯ ที่ควรปรับปรุง    

 
ลงชื่อ …………………………………………………….   ผู้ประเมิน 

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



ค – ๑๕ 
 

ค าอธิบายแบบประเมินผลปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ 
 
๑.   รูปแบบของเอกสารวิจัยและบทคัดย่อ 
     รูปแบบโดยรวมของรายงานการวิจัยที่ดี ควรมีความครบถ้วนของสิ่งต่อไปนี้ 
     -  ปกใน   -  กิตติกรรมประกาศ -  บทคัดย่อ  -  สารบัญ 
     -  หลักการและเหตุผล -  วัตถุประสงค์  -  ขอบเขตการวิจัย -  วิธีการวิจัย 
     -  บรรณานุกรม  -  ภาคผนวก  -  ประวัติผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย   เป็นต้น 
๒.  การทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเป็นปัจจุบันที่ทันสมัย มีความสอดคล้องของการกล่าวถึงในเรื่องที่ท าการวิจัย, มีความกระจ่างของ 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และการสนับสนุนหรือคัดค้านกับงานวิจัยที่ท า 

๓.  ความส าคัญของผลงานวิจัย 
     เช่น สร้างองค์ความรู้ใหม,่ เทคโนโลยีสมัยใหม,่ ได้รับนวัตกรรมใหม่, เป็นการทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  เป็นต้น 
๔.  ความครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงค์ 
     พิจารณาว่า ผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 
๕.  ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย 
     พิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบ, การวางแผนในการวิจัย เป็นต้น 
๖.  ความถูกต้อง และพอเพียงของข้อมูล 
     พิจารณาประชากรตัวอย่าง และความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
๗.  คุณภาพของผลงานวิจัย 
     พิจารณาความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูล, ความเที่ยงตรง, ความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริง เป็นต้น 
๘.  ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
     พิจารณาการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ        
  ของกองทัพ เป็นต้น 
๙.  ความคุ้มค่าของผลงานวิจัย และความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ 
     ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และงบประมาณการวิจัย คือ การพิจารณาว่าผลงานวิจัยที่ได้มีความคุ้มค่าเพียงใด  
  เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน และมูลค่าของทรัพยากรการวิจัย เช่น แรงงาน, เวลา, วัสดุ, อุปกรณ์ และงบประมาณที่ 
  ใช้ไปในการวิจัย  เป็นต้น 
๑๐.   ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดจากผลงานวิจัย 
       พิจารณาว่า การน าผลงานวิจัยไปใช้ (Adaptation) มีหรือไม่ โดยจะท าให้ทราบถึงประโยชน์ หรือผลเสียของ 
   ผลงานวิจัย, การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทน ที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย 
   ไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการวิจัย และการประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 



ผนวก ง 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(กวพ.ทอ.๒) 
หน้า.........ของ........หน้า 

แบบ  กวพ.ทอ.๒ (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารประจ าไตรมาส) 
ชื่อโครงการ…………………………………………….(๑)……………………………………………………………………………………..…….. 
หน่วยเจ้าของโครงการ……………………………………(๒)…………………………………………………………………………………….. 
นายทหารโครงการ ......................(๒.๑)........................โทรศัพท์...............................(๒.๒)...................................... 
วงเงิน……….(๓)………บาท ระยะเวลาด าเนินการ……..(๔)……..ปี (ปี…….(๕)……..ถึงปี…….(๖)……ปี). 
รายงานประจ าไตรมาสที่…..(๗)……./ปี งบประมาณ….(๘)…..ตั้งแต่เดือน/ปี…(๙)….ถึงเดือน/ปี….(๑๐)…… 
 
๑.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ( โดยสังเขป) 
๒.  งบประมาณท่ีได้รับ และการก่อหนี้ผูกพัน 

๒.๑   ได้รับงบประมาณเฉพาะในไตรมาสนี้เป็นเงิน…………………(๑๑)……………..บาท เมื่อ……………(๑๒)……… 
๒.๒   เบิกจ่ายสุทธิเฉพาะในไตรมาสนี้เป็นเงิน………..…………….(๑๓)……………….…………..บาท 
๒.๓   ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเฉพาะในไตรมาสนี้เป็นเงิน…………….…(๑๔)………………………บาท 
๒.๔   งบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแล้ว  เฉพาะในไตรมาสนี้เป็นเงิน…(๑๕)…….บาท 
๒.๕   ยอดงบประมาณท่ีได้รับรวมถึงไตรมาสนี้เป็นเงินสุทธิ…………………….(๑๖)…… ………….บาท 
๒.๖   ยอดงบประมาณท่ีเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันรวมถึงไตรมาสนี้เป็นเงินสุทธิ…………(๑๗)……….บาท 
๒.๗   ยอดงบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย และก่อหนี้ผูกพันรวมถึงไตรมาสนี้เป็นเงินสุทธิ….(๑๘)........….. 
ประกอบด้วย 

- ค่าตอบแทน………………………………….……บาท 
- ค่าใช้สอย……………………………….…….……บาท 
- ค่าวัสดุ……………………………………...………บาท 
- ค่าครุภัณฑ์…………………..……………….……บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ……………………………...……บาท 

๓.  งานที่ได้ด าเนินการไปในไตรมาสนี้ 
     ๓.๑   งานด้านธุรการ 
     ๓.๒   งานด้านวิจัยพัฒนา 
๔.  รายละเอียดความก้าวหน้าของงานด้านวิชาการหรือเทคนิค  (จัดท าผนวกประกอบที่ระบุความก้าวหน้าของ 
     งานด้านวิชาการหรือเทคนิค ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์, แผนงาน และประเมินผลได้) 
๕.  เป้าหมายและผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑   ขั้นการด าเนินงานขั้นที่…………………………(๑๙)…………… …………. 
     ๕.๒   เปอร์เซ็นต์สะสม เป้าหมาย………..(๒๐)…………%  ผลงาน……………….(๒๑)…………… % 
๖.  ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 
๗.  การด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 
     ๗.๑    งานด้านธุรการ 
     ๗.๒    งานด้านวิจัยพัฒนา 
๘.  ข้อพิจารณา 
๙.  ข้อเสนอแนะ 



 ง – ๒ 
 

                                                                                                                        (กวพ.ทอ.๒) 
หน้า.........ของ........หน้า 

๑๐.  คณะผู้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา (ตามผนวกท่ีแนบ) 
๑๑.  ส าเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการเบิกจ่ายของโครงการประจ าไตรมาสที.่.....  
 

        ลงชื่อ……………………………………..นายทหารโครงการ 
  (…………………………………………….) 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
         วัน…………เดือน………………ปี……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



ง – ๓ 
 

นายทหารโครงการ และผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 
 

๑.   นายทหารโครงการ 
      ๑.๑  ........................................................................................................................ ..........................................  
 ๑.๒  ................................................................................................................................................................. . 
๒.   ผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 
 ๒.๑  ................................................................................................ ..................................................................  
 ๒.๒  ............................................................................................................................. ..................................... 
 ๒.๓  .......................................................................................................................................... ........................  
 ๒.๔  ................................................................................................... ............................................................... 
๓.   ที่ปรึกษา 
 ๓.๑  ........................................................................................................................ ..........................................  
 ๓.๒  .............................................................................................................................. .................................... 
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ค าอธิบายแบบ  กวพ.ทอ.๒ 
 
การลงรายการ 
(๑)     ชื่อโครงการที่รายงานความก้าวหน้า 
(๒)     ชื่อหน่วยเจ้าของโครงการ 

(๒.๑)  ชื่อนายทหารโครงการ 
(๒.๒)  โทรศัพท์ของนายทหารโครงการที่สามารถติดต่อได้ 

(๓)     จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติทั้งโครงการ 
(๔)     จ านวนปีที่ด าเนินการทั้งโครงการ 
(๕)     และ (๖) ปีงบประมาณเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ เช่น ปี ๕๗ ถึงปี ๕๘ เป็นต้น 
(๗)     และ (๘) เป็นการรายงานความก้าวหน้าประจ าไตรมาสที่เท่าใดของปีงบประมาณใด เช่น ๑/๕๗, ๒/๕๗,   
  ๓/๕๗, ๔/๕๗, ๑/๕๘, ๒/๕๘ , ๓/๕๘ และ ๔/๕๘ เป็นต้น 
(๙)     และ (๑๐) เป็นการรายงานความก้าวหน้าประจ าไตรมาส ซึ่งครอบคลุมผลงานห้วงเดือน และปีใดถึง เดือน

และปีใด เช่น ไตรมาสที่ ๑/๕๗ จะครอบคลุมห้วง ต.ค.๕๖ - ธ.ค.๕๖ ไตรมาสที่ ๒/๕๗ จะครอบคลุมห้วง  
ม.ค.๕๗ - มี.ค.๕๗ ไตรมาสที่ ๓/๕๗ จะครอบคลุมห้วง เม.ย.๕๗ - มิ.ย.๕๗ และไตรมาสที่ ๔/๕๗ จะ
ครอบคลุมห้วง ก.ค.๕๗ - ก.ย.๕๗ 

(๑๑)   และ (๑๒) จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับเฉพาะในไตรมาสที่รายงานนี้ และวัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๑๓)   จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้การเบิกจ่ายสุทธิ เฉพาะในไตรมาสนี้ (ให้แจกแจงแต่ละหมวด เช่น ค่าตอบแทน, 

ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, อ่ืน ๆ)  
(๑๔)   จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เฉพาะในไตรมาสนี้ 
(๑๕)   จ านวนเงินงบประมาณคงเหลือหลังการเบิกจ่าย และก่อหนี้ผูกพันแล้ว เฉพาะในไตรมาสนี้ 
(๑๖)   จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้รับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมจนถึงไตรมาสนี้  
(๑๗)   จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายและได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการรวมจนถึง           

ไตรมาสนี้   
(๑๘)   จ านวนเงินงบประมาณคงเหลือเป็นยอดรวม (๑๖) – (๑๗) และให้แสดงเงินคงเหลือแยกตามประเภท

รายจ่ายต่าง ๆ ด้วย   
(๑๙)   ให้ลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในไตรมาสนี้ว่าเป็นขั้นที่เท่าใด โดยระบุขั้นตามที่หน่วยได้ก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน 
(๒๐)   ให้ลงเปอร์เซ็นต์สะสมของงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนการด าเนินงานในไตรมาสนี้ โดยระบุเป็น

เปอร์เซ็นต์สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นไตรมาสรายงานนี้ 
(๒๑)   ให้ลงเปอร์เซ็นต์ของผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการนี้  โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณท่ีเริ่มโครงการ จนถึงสิ้นไตรมาสที่รายงานนี้ 
(๒๐)  และ (๒๑) ให้คิดเปอร์เซ็นต์เป้าหมายผลงานตลอดทั้งโครงการเป็น ๑๐๐ % การรายงานแต่ละไตรมาสให้

ลงเปอร์เซ็นต์เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับงานในแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ และลงเปอร์เซ็นต์ผลงาน
ตามท่ีท าได้จริง 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 ๑.   วัตถุประสงค์ของโครงการ  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสรุปจากท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบค าขอ
โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห.(แบบ กวพ.ทอ.๑) 
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 ๒.   งบประมาณที่ได้รับและการใช้จ่าย เป็นการรายงานสถานภาพงบประมาณ ซึ่งแสดงรายรับรายจ่าย 
เฉพาะไตรมาสและสะสม ทั้งนี้ เพ่ือการประเมินความสมนัยกันกับผลงานที่ได้รับ ให้ระบุตามที่ได้อธิบายไว้ในการ
ลงรายการข้างต้นในข้อ (๑๑) – (๑๗) 
 ๓.   งานที่ได้ด าเนินการไปในไตรมาสนี้ ให้บรรยายงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วในไตรมาสนี้ โดยแจกแจงมา
จากแผนภูมิการด าเนินงานแบ่งแสดงออกเป็นงานด้านธุรการกับงานด้านการวิจัยพัฒนา  ดังนี้ 
         ๓.๑  งานด้านธุรการ ได้แก่ การติดต่อประสาน การด าเนินกรรมวิธีจัดหา เป็นต้น 
         ๓.๒  งานด้านวิจัยพัฒนา เป็นการกล่าวถึงความก้าวหน้าของงานทางด้านวิชาการ หรือเทคนิคโดย
ละเอียดมีความก้าวหน้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์, แผนงาน, ห้วงเวลา  
 ๔.  รายละเอียดความก้าวหน้าของงานด้านวิชาการหรือเทคนิค เป็นการรายงานความก้าวหน้าทางด้าน
วิจัยและพัฒนาอย่างละเอียด โดยจัดท าผนวกประกอบที่ระบุความก้าวหน้าของงานด้านวิชาการหรือเทคนิค        
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค,์ แผน และประเมินผลได้ 
 ๕.  เป้าหมายและผลการด าเนินงาน เป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการด้านการงบประมาณโดย
แสดงขั้นการด าเนินงาน พร้อมทั้งค่าเปอร์เซ็นต์สะสมของเป้าหมายกับผลงาน ให้ระบุตามที่ได้อธิบายไว้ในการลง
รายการข้างต้นในข้อ  (๑๘) – (๒๑) 
 ๖.   ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข หากมีปัญหาอุปสรรคที่ประสบในห้วงเวลาไตรมาสนี้ ก็ให้แจกแจง
ปัญหาอุปสรรคพร้อมด้วยสาเหตุ และการด าเนินการแก้ไขที่ได้ปฏิบัติมาแล้วด้วย โดยให้ระบุปัญหาและอุปสรรคโดย
ละเอียด  ดังนี้ 

    ๖.๑  การบริหารงาน 
  ๖.๑.๑   ปัญหาการเงิน 
  ๖.๑.๒   ปัญหาบุคคล 
  ๖.๑.๓   ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ 
  ๖.๑.๔   ปัญหาประสิทธิภาพ 
  ๖.๑.๕   ปัญหาการควบคุมงาน 
    ๖.๒  เทคนิค 
  ๖.๒.๑   ปัญหาคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๖.๒.๒   ปัญหาคุณภาพ 
    ๖.๓  ผลกระทบ 
  ๖.๓.๑   ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
  ๖.๓.๒   ปัญหาทางการทหาร 
  ๖.๓.๓   ปัญหาทางการเมือง 
  ๖.๓.๔   ปัญหาทางสังคม 
    ๖.๔  ปัญหาอื่น ๆ 

 ๗.  การด าเนินงานขั้นต่อไป ให้ระบุงานที่จะด าเนินการต่อไป  ในไตรมาสถัดจากไตรมาสที่รายงานนี้    
โดยแจกแจงมาจากแผนภูมิการด าเนินงานแบ่งแสดงออกเป็นด้านธุรการกับงานด้านการวิจัยพัฒนา ดังนี้ 

   ๗.๑  งานด้านธุรการ ได้แก่ การติดต่อประสาน การด าเนินกรรมวิธีจัดหา เป็นต้น 
    ๗.๒  งานด้านวิจัยพัฒนา เป็นการพยากรณ์งานทางด้านวิชาการ หรือเทคนิคพอสังเขป 
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 ๘.  ข้อพิจารณา เป็นการกล่าวสรุปถึงภาพรวมของโครงการนี้ จากงบประมาณและผลงานที่ได้รับจนถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องที่ประสบให้ประเมินค่าความส าเร็จของผลงานที่ได้รับเป็นร้อยละของงาน
ทั้งหมดตามโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณสถานการณ์ว่าสมควรที่จะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หากด าเนิน
โครงการต่อไปจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะเสร็จทันภายใน
ก าหนดหรือไม่ มีเงื่อนไขอะไรอย่างไร ตลอดจนโครงการนี้ยังคงมีประโยชน์ต่อกองทัพ และหรือประเทศชาติอยู่
หรือไม ่
 ๙.  ข้อเสนอแนะ หากมีข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้เสนอแนะมาด้วยตามความ
เหมาะสม 
 ๑๐.  คณะผู้ด าเนนิงานวิจัยพัฒนา ให้จัดท าเป็นภาคผนวก 
 ๑๑.  ส าเนาบัญชีธนาคารแสดงรายการเบิกจ่ายของโครงการประจ าไตรมาส......  ถ่ายส าเนาบัญชี
ธนาคารรายการเบิกจ่าย (Book bank) ของโครงการ 

 
 
 
 

........................................................... ................................................................. 
 



ผนวก จ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
แผนผังการรายงานผลการทดสอบ 

 
 

 
 

  
  

ผบ.ทอ. 

คณก.บริหารงานวิจัยและ 
พัฒนาการทหารกองทัพอากาศ ยก.ทอ. 

ศวอ.ทอ. 

หน่วยด าเนินการวิจัย 

คณอก.บริหารงานวิจัยและ 
พัฒนาการทหารกองทัพอากาศ 



 

ผนวก ฉ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(กวพ.ทอ.๕) 
รายงานขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……………….(๑)………………….……………….………………………….……………….………………….…………… 
ที…่………….……………….………………………….……………วันที่…………….……………….…………………………….…………… 
เรื่อง  ขออนุมัติปิดโครงการ (๒) 
เสนอ ......................... (ผ่าน……..…(๓)……………) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕ เล่ม 

๒. ……………….(ถ้ามี)…………………. 
ตามท่ี…………...........................……….(๔)……..................…………...ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

วงเงิน……….......(๕)…............…..บาท ระยะเวลาด าเนินการ….......(๖)…....…..ปี (ปี…....(๗)…...ถึงป…ี.…(๘)……) นั้น 
บัดนี้โครงการดังกล่าว……...……….(๙)……...….……จึงขอสรุปข้อมูลประกอบการปิดโครงการ ดังนี้ 

๑.  สรุปการด าเนินงานโครงการ 
๒.  สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ 
๓.  ผลงานที่ได้รับ 
๔.  ครุภัณฑ์ และผลิตผลจากการวิจัย 
๕.  แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยนี้ 
๖.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๗.  ปัญหาข้อขัดข้อง 
๘.  ข้อเสนอแนะ 
จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
(ลงชื่อ)………….............……(๑๐)…….........….…….. 

                                                            (…………………..........................……….…….) 
ต าแหน่ง……………………........................….………… 
 

ค าอธิบายแบบ กวพ.ทอ.๕ 
การลงรายการ 
(๑)   ชื่อหน่วยเจ้าของโครงการ หรือ หนว่ยบังคับบัญชาของหน่วยเจ้าของโครงการ 
(๒)   ชื่อโครงการที่จะขออนุมัติปิดโครงการ 
(๓)   ผ่านหน่วยประสานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สวพ.ทบ. ส าหรับ ทบ., สวพ.ทร. ส าหรับ ทร., ยก.ทอ. ส าหรับ       
       ทอ., ยก.ทหาร ส าหรับ บก.ทท. (เว้นเหล่าทัพ) แล้วแต่กรณี ส่วนหน่วยในสังกัดอ่ืน ให้เสนอโดยตรงต่อ วท.กห. 
(๔)   ชื่อหน่วยเจ้าของโครงการ 
(๕)   วงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ให้ระบุทั้งวงเงินที่ได้รับอนุมัติครั้งแรก และวงเงินที่ได้รับเพิ่มเติมด้วย (ถ้ามี) 
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(๖)   ระยะเวลาด าเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติกี่ปี ให้ระบุทั้งระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติครั้งแรกระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ       
  เพ่ิมเติมด้วย (ถ้ามี) 
(๗)   ปีงบประมาณเริ่มต้นโครงการ เช่น ปี ๕๘ 
(๘)   ปีงบประมาณสิ้นสุดโครงการ เช่น ปี ๕๙ 
(๙)   ได้ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมบูรณ์แล้ว หรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่จ าเป็น  
      ต้องยุติโครงการ แล้วแต่กรณี 
(๑๐)  ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการตาม (๑) หรือผู้ที่มีอ านาจท าการแทน 
๑.   สรุปการด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรยายรายละเอียดการด าเนินงานโครงการพอสังเขป 
๒.   สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้ระบุงบประมาณที่ได้รับสุทธิ ค่าใช้จ่ายสุทธิ งบประมาณที่เหลือ (ถ้ามี)  พร้อมทั้ง 
      ชี้แจงการปฏิบัติต่องบประมาณท่ีเหลือดังกล่าว 
๓.   ผลงานที่ได้รับ ให้ระบุผลงานการวิจัยที่ได้รับ (หากมีรายละเอียดมาก ให้แนบเป็นผนวกของสิ่งที่ส่งมาด้วย     
 ว่าด้วยรายละเอียดผลงานการวิจัย) ให้ระบุทั้งชนิด และปริมาณพร้อมด้วยรายละเอียดที่จ าเป็นดังนี้ 

- กรณีการวิจัยเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์หรือวัตถุ และหรือครอบคลุมวัตถุด้วย ให้แสดงแผนแบบ, แบบพิมพ์เขียว, 
แผนผัง ฯลฯ พร้อมด้วยคุณลักษณะ และสมรรถนะ 

       −  กรณีการวิจัยเกี่ยวกับหลักนิยม หรือวัตถ ุให้ระบุรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
๔.   ครุภัณฑ์และผลิตผลจากการวิจัย ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหามาในโครงการนี้ รวมทั้งผลิตผล    
    จากการวิจัยพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือขึ้นบัญชีคุมเป็นทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งให้เสนอแนะด้วยว่าสมควร 
  ปฏิบัติต่อครุภัณฑ์และผลิตผลจากการวิจัยดังกล่าวต่อไปอย่างไร 
๕.   แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยนี้ หัวข้อนี้เป็นเรื่องของการขยายผลต่อไปในอนาคต ให้ระบุ      
      แนวทาง/วิธีการในการด าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยนี้ ว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง     
 จึงจะท าให้ผลงานการวิจัยนี้ก่อประโยชน์ต่อทางราชการหรือประเทศชาติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และหน่วยใด 
 จะเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว หากสามารถท าได้ให้สรุปการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และประสิทธิผลมาด้วย 
๖.  ประโยชน์ที่จะได้รับ ให้แจกแจงคุณประโยชน์ที่จะได้รับ ที่มีต่อกองทัพหรือประเทศชาติ ทั้งที่จะได้รับโดยตรง 
  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และเม่ือมีการด าเนินการขยายผลตามข้อ ๕ ด้วย 
๗.  ปัญหาข้อขัดข้อง ให้กล่าวถึงปัญหาข้อขัดข้องหลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการนี้ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง 
     การแก้ปัญหาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
๘.   ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)__   
           



ฉ – ๓ 
 

รายละเอียดการจัดท าเอกสารเสนอผลงาน 
 

เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดท าประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ส่วนน า ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ปกนอก 
  ๑.๒ ปกใน 
  ๑.๓ บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
  ๑.๔ บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
  ๑.๕ ค าน า 
  ๑.๖ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
  ๑.๗ สารบัญ 
  ๑.๘ สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
  ๑.๙ สารบัญแผนภูมิ/รูปภาพ/แผนแบบ (ถ้ามี) 
  ๑.๑๐   ค าอธิบายสัญลักษณ์ และค าย่อ (ถ้ามี) 

 ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่แสดงสาระส าคัญของเอกสารวิจัย ควรแบ่งออกเป็นบท ๆ ประมาณ ๕ บท ดังนี้ 
  ๒.๑   บทที่ ๑ บทน า ควรกล่าวถึง 
    ๒.๑.๑  ความเป็นมาของโครงการ 
    ๒.๑.๒  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๒.๑.๓  ความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัยพัฒนา 
    ๒.๑.๔  วิธีด าเนินการวิจัยพัฒนา (ถ้ามี) 
    ๒.๑.๕  สมมติฐาน และขอบเขตในการวิจัยพัฒนา 
    ๒.๑.๖  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๒.๒ บทต่อ ๆ ไป ควรกล่าวถึงคุณลักษณะของผลงานการวิจัยที่พึงประสงค์ รายละเอียดในการ
ด าเนินการวิจัยพัฒนา การทดสอบ/ทดลอง การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล 
  ๒.๓ บทสุดท้าย เป็นบทสรุป ควรกล่าวถึง 
    ๒.๓.๑  สรุปผล เป็นการสรุปผลการด าเนินการวิจัยพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ ผลการวิจัยและ
พัฒนาได้ข้อสรุป หรือข้อยุติอย่างไร 
    ๒.๓.๒  ข้อเสนอแนะ 

 ๓. ส่วนท้าย เป็นส่วนที่แสดงบรรณานุกรม และภาคผนวก ส าหรับภาคผนวกนั้น ควรประกอบด้วยคู่มือทาง
เทคนิคที่เก่ียวข้องกับผลงานการวิจัย ตาราง แผนแบบ แผนผัง พิมพ์เขียว รูปภาพ ฯลฯ  พร้อมด้วย คุณลักษณะ
เฉพาะ สมรรถนะ กับรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปด าเนินการขยายผล
ต่อไป ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้งาน หรือการด าเนินการขั้นการผลิตต่อไปได้ ตลอดจนผนวกของคณะผู้ด าเนินงานวิจัย
พัฒนาด้วย 



ผนวก ช 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
แผนผังการขอใช้งบประมาณ (กรณีของบจาก วท.กห.) 

 
 
                                                                  เขียน วท.กห.๓  ถึง ศวอ.ทอ.ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
       รวบรวม 
                                                                   
                    
        
                                                                         พิจารณา   
     
 
                                                                                                   
             เพ่ือทราบ  
                                                                                           
        
   
       ตั้งฎีกาเบิกเงินภายใน ๓ วันท าการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ 
 
 
           
                                                                                                          เพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา 

ศวอ.ทอ. 

ศวอ.ทอ. กวพ.ทอ. (ผ่าน ยก.ทอ.) 

วท.กห. 

หน่วยด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา 

วท.กห. 

ศวอ.ทอ. 


