
                                                         

                          บันทึกขอความ 
สวนงาน   ภาควิชา..............................คณะ.............................      โทร.................................... 

ท่ี  อว..............................................................    วันท่ี   ............................................................... 

เรื่อง  ขอสงเอกสารเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

 

  ขาพ เจ า ...................................................................สั ง กัดภาควิชา/หน วยงาน

....................................คณะ/สถาบนั/สํานัก.......................................... มีความประสงคขอสมัครรับทุนอุดหนุน

ของบัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 25....... ประเภท        

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรท่ีสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือรวมสอนในหลักสูตรท่ีสังกัดบัณฑิต

วิทยาลัย รหัส GRAD A-1-...... เรื่อง “..................... ................. .........................................” ในวงเงิน

งบประมาณ ..........................บาท (...................................)  

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง  

 
 

  

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

  (.................................................) 

  ผูขอรับทุน 

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

 
 

 

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

  (.................................................) 

  คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก..................................... 

  ......../......./....... 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research  Project) 

ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. ประเภทท่ีเสนอขอทุนวิจัย 
 

 GRAD A-.....--........... ประเภท ................................................................................ 
 

2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท................................................จํานวนเงิน.................................. 

 โครงการวิจัยนี้  

     ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เทานั้น 

     ไดรับทุนจากแหลงทุนอ่ืนแลว (ระบุชือ่ทุน)........................................................................... 

   จํานวนเงิน...............................บาท 

            อยูระหวางของบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน(ระบชุื่อทุน)......................................................... 

   จํานวนเงิน...............................บาท 
 

3. โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการวิจัยในขณะนี ้(หากมีหลายโครงการ ใชใบแนบได) 

1..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน...................... 

คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป...................... 

2..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน...................... 

คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป...................... 
 

4. เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยนักวิจัย จํานวน.............................โครงการ (หากมีหลายโครงการ 

ใชใบแนบได) 

 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว...................โครงการ (ชือ่โครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินท่ี

ไดรับ)............................................................................................................................................... 

 อยูระหวางดําเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินท่ี

ไดรับ)........................................................................ 
 

5. สามารถติดตอหัวหนาโครงการไดท่ี (โทรศัพทภายใน,มือถือ)........................................................ 

E-mail address :.............................................................................................................................. 

6. โครงการนี้ ทําการวิจัย 

เลขที.่............./2563 
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 ในมนุษย    ใน สตัวทดลอง   อ่ืนๆ 

(ระบุ)................................  

 

* หากไดรับการพิจารณาอนุมัติ จะตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด และปฏิบัติตามระเบียบ

ข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 

** หากไมสามารถดําเนินการได จะตองขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินสวนท่ีเหลือจากการดําเนิน

โครงการ 

 
   

  

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 

  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) .............................................. 

  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

สวน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย  

          โครงการวิจัยใหม  

          โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป ปนี้เปนปที.่.….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 

I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ

สอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ และ 

1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น 

IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 

V  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล/เปาหมายของรัฐบาล  

ซ่ึงประกอบดวย ระเบียบวาระแหงชาติ หรือ โครงการทาทายไทย หรือ นโยบายรัฐบาล 

(ระบุความสอดคลองเพียง 1 หัวขอท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 
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VI ระบุ ความสอดคล องของ โครงการวิจัยกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผน

บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 

สวน ข  : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  

1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนท่ีทํา การ

วิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 

2. ประเภทการวิจัย  

3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย 

4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

 

 

5. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ  

10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ดาน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานท่ีนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอนอยาง

ละเอียด) 

15. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย  โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยท่ี

ตองการเพ่ิมเติม 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณท่ี

เสนอขอ] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ท่ีเสนอขอในแตละ

ป [กรณีเปนโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป] 

16.3 งบประมาณการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรในแตละปท่ีผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย

ตอเนื่องท่ีไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว) 

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
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18. โครงการวิจัยตอเนื่องปท่ี 2 ข้ึนไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริง

ในปงบประมาณท่ีผานมา 

18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอ่ืน หรือ

เปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถามี) 

18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 

20. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป                                     

สวน ค  : ประวัติคณะผูวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตําแหนงปจจุบัน 

เงินเดือน (บาท) 

เวลาท่ีใชทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห) 

4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรอืผู

รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 

1 เรื่อง) 

 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา

การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
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