
                                                                    

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   ภาควิชา..............................คณะ.............................      โทร............. 
ที ่ อว..............................................................     วันที ่  ............................................................... 
เรื่อง  ขอส่งเอกสารเพื่อทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
 

  ข้าพเจ้า................................................................. ..สั งกัดภาควิชา/หน่วยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/ส านัก.......................................... มีความประสงค์ขอสมัครรับ
ทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565                   
ประเภท ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย รหัส GRAD   
T-2-65 เรื่อง “..................... ................. .........................................” ในวงเงินงบประมาณ ..........................
บาท (...................................)  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 
 
  

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

  ผู้ขอรับทุน 
  ......../......./....... 

 
 
 

 

 

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

  คณบดีคณะ/สถาบัน/ส านัก..................................... 
  ......../......./....... 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research  Project) 

ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ประเภทที่เสนอขอทุนวิจัย 
 

  GRAD T-2-.65 ประเภท ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท................................................จ านวนเงิน.................................. 
 โครงการวิจัยนี้  
     ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เท่านั้น 
     ได้รับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนแล้ว (ระบุชื่อทุน)...........................................................................  
   จ านวนเงิน...............................บาท 
            อยู่ระหว่างของบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน(ระบุชื่อทุน)......................................................... 
   จ านวนเงิน...............................บาท 
 

3. โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัยในขณะนี้ (หากมีหลายโครงการ ใช้ใบแนบได้) 
1........................................... ...............................จ านวนเงิน..................บาท แหลง่ทุน...................... 
คาดว่าจะเสร็จในเดือน.............................ปี......................  
2..........................................................................จ านวนเงิน..... .............บาท แหลง่ทุน...................... 
คาดว่าจะเสร็จในเดือน.............................ปี......................  
 

4. เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย จ านวน.............................โครงการ (หากมีหลายโครงการ 
ใช้ใบแนบได้) 

 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหล่งทุนและจ านวนเงินที่
ได้รับ)...................................................................................................................... ......................... 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหล่งทุนและจ านวนเงินที่
ได้รับ)........................................................................ 
 

5. สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการได้ที่ (โทรศัพท์ภายใน,มือถือ)........................................................ 
E-mail address :............................................................................................................................. . 
6. โครงการนี้ ท าการวิจัย 

 ในมนุษย์    ในสัตว์ทดลอง   อ่ืนๆ (ระบุ)................................  
* หากได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 
** หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะต้องขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการ 

เลขที.่............./2565 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

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

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

  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
  (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย  

          โครงการวิจัยใหม่  

          โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ 
และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
V  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล/เป้าหมายของรัฐบาล  

ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบวาระแห่งชาติ หรือ โครงการท้าทายไทย หรือ นโยบายรัฐบาล 
(ระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

VI ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม 

ส่วน ข  : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า
 การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
2. ประเภทการวิจัย  
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
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5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้าน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่

ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณท่ี
เสนอขอ] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่
ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     
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ส่วน ค  : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

เงินเดือน (บาท) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
รว่มวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง) 
 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

 
 

 


