บันทึกขอความ
สวนงาน ภาควิชา..............................คณะ............................. โทร.............
ที่ อว.............................................................. วันที่ ...............................................................
เรื่อง ขอสงเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข า พเจ า ...................................................................สั ง กั ด ภาควิ ช า/หน ว ยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.......................................... มีความประสงคขอสมัครรับทุนอุดหนุน
ของบัณ ฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณเงิน รายไดของบั ณฑิต วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563 ประเภท
....................................................................................... บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รหั ส GRAD T-........-.......
เรื่อง “..................... ................. .........................................” ในวงเงินงบประมาณ ..........................บาท
(...................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

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

(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก.....................................
......../......./.......
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เลขที.่ ............./2563

แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project)
ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563

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

1. ประเภทที่เสนอขอทุนวิจัย


GRAD T-.....--...........

ประเภท ................................................................................

2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท................................................จํานวนเงิน..................................
โครงการวิจัยนี้
 ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เทานั้น
 ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นแลว (ระบุชอื่ ทุน)...........................................................................
จํานวนเงิน...............................บาท
 อยูระหวางของบประมาณจากแหลงทุนอื่น(ระบุชื่อทุน).........................................................
จํานวนเงิน...............................บาท
3. โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการวิจัยในขณะนี้ (หากมีหลายโครงการ ใชใบแนบได)
1..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน......................
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป......................
2..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน......................
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป......................
4. เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยนักวิจัย จํานวน.............................โครงการ (หากมีหลายโครงการ
ใชใบแนบได)
 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว...................โครงการ (ชือ่ โครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)...............................................................................................................................................
 อยูระหวางดําเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)........................................................................
5. สามารถติดตอหัวหนาโครงการไดที่ (โทรศัพทภายใน,มือถือ)........................................................
E-mail address :..............................................................................................................................
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6. โครงการนี้ ทําการวิจัย
 ในมนุษย

 ในสัตวทดลอง

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

* หากไดรับการพิจารณาอนุมัติ จะตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด และปฏิบัติตามระเบียบ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
** หากไมสามารถดําเนินการได จะตองขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินสวนที่เหลือจากการดําเนิ น
โครงการ

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป ปนี้เปนปท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..

I ระบุ ความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพั ฒนาประเทศตามแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุ ความ
สอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ และ
1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกรอบยุทธศาสตรชาติ

-4V ระบุ ความสอดคล อ งของ โครงการวิ จั ย กั บ นโยบายรั ฐบาล/เป า หมายของ
รั
ฐ
บ
า
ล
ซึ่งประกอบดวย ระเบียบวาระแหงชาติ หรือ โครงการทาทายไทย หรือ นโยบายรัฐบาล
(ระบุความสอดคลองเพียง 1 หัวขอที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
VI ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการการ
วิจัยและนวัตกรรม
สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา การ
วิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิช ย ดาน
สั งคมและชุ ม ชน รวมถึ งการเผยแพร ในวารสาร จดสิ ท ธิ บั ต ร ฯลฯ และหน ว ยงานที่ นํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชน
แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
ระยะเวลาทํ าการวิจั ย และแผนการดําเนิ น งานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้น ตอนอยาง
ละเอียด)
ป จ จั ย ที่ เอื้ อต อการวิ จั ย (อุป กรณ ก ารวิจั ย โครงสรางพื้ น ฐาน ฯลฯ) ระบุ เฉพาะป จ จัย ที่
ตองการเพิ่มเติม
งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่
เสนอขอ]

17.
18.

19.
20.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1 เรื่อง)

-516.2 รายละเอียดงบประมาณ
การวิจั ย จํ าแนกตามงบ
ประเภทต า ง ๆ ที่ เสนอขอในแต ล ะป [กรณี เป น โครงการวิ จั ย ที่ มี ร ะยะเวลา
ดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป]
16.3 งบประมาณการวิ จัย ที่ ได รับ จั ดสรรในแตล ะปที่ ผานมา (กรณี เป น โครงการวิ จั ย
ตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)
ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปงบประมาณที่ผานมา
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือ
เปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถามี)
18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป

สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใชทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห)
หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
ประวัติการศึกษา
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู
รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา

-6งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอ การวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาได
ทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

