
  

                                                                     

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

ท่ี  ศธ..............................................................    วันท่ี   ............................................................... 

เร่ือง  ขอสงเอกสารเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

 

  ขาพ เจ า ...................................................................สั งกั ดภาควิชา/หน วยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สาํนัก.......................................... มีความประสงคขอสมัครรับทุนอุดหนุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562 ประเภท        
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรท่ีสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือรวมสอนในหลักสูตรท่ีสังกัดบัณฑิต

วิทยาลัย รหัส GRAD A-1-62 เรื่อง “..................... ................. .........................................” ในวงเงิน

งบประมาณ ..........................บาท (...................................)  
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณย่ิง  
 
 
  

  (ลงช่ือ)....................................... 
  (.................................................) 

  ผูขอรบัทุน 
  ......../......./....... 

 
 (ลงช่ือ)....................................... 

  (.................................................) 
 ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร สาขา..................................... 

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

 

  (ลงช่ือ)....................................... 
  (.................................................) 

  คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก..................................... 
  ......../......./....... 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research  Project) 

ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. ประเภทท่ีเสนอขอทุนวิจัย 
 

 GRAD A-1-62  ทุนสนับสนนุโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือรวมสอนใน

หลักสูตรที่สังกัดบัณฑติวิทยาลัย 
 

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

 โครงการวิจัยน้ี  
     ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เทาน้ัน 
     ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นแลว (ระบุช่ือทุน)........................................................................... 
   จํานวนเงิน...............................บาท 
            อยูระหวางของบประมาณจากแหลงทุนอื่น(ระบุช่ือทุน)......................................................... 
   จํานวนเงิน...............................บาท 
 

3. โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการวิจัยในขณะน้ี (หากมีหลายโครงการ ใชใบแนบได) 

1..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน...................... 
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป...................... 
2..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน...................... 
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป...................... 
 

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

ใชใบแนบได) 
 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว...................โครงการ (ช่ือโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่

ไดรับ)............................................................................................................................................... 
 อยูระหวางดําเนินการ...................โครงการ (ช่ือโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่

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

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

E-mail address :.............................................................................................................................. 
6. โครงการน้ี ทําการวิจัย 

 ในมนุษย    ในสัตวทดลอง   อื่นๆ (ระบุ)................................  
 
* หากไดรับการพิจารณาอนุมัติ จะตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด และปฏิบัติตามระเบียบ

ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

เลขที.่............./2562 
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** หากไมสามารถดําเนินการได จะตองขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินสวนท่ีเหลือจากการ

ดําเนินโครงการ 

 

 

   

 

 
สําสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ        แบบ ว-1ด 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

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

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

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) .............................................. 

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

สวน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย  

          โครงการวิจัยใหม  

          โครงการวิจัยตอเน่ืองระยะเวลา…….ป ปน้ีเปนปที.่.….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 

I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน 

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

สอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด) 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

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

1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคลองมากที่สุด) 

III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น 

IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 

V  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล/เปาหมายของรัฐบาล  

ซึ่งประกอบดวย ระเบียบวาระแหงชาติ หรือ โครงการทาทายไทย หรือ นโยบายรัฐบาล 

(ระบุความสอดคลองเพียง 1 หัวขอที่มีความสอดคลองมากที่สุด) 

VI ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการการ

วิจัยและนวัตกรรม 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560) 
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สวน ข  : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  

1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา การ

วิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 

2. ประเภทการวิจัย  

3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 

 

4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ  

10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ดาน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีท่ําการทดลอง/เก็บขอมลู 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอนอยาง

ละเอยีด) 

15. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย  โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยที่

ตองการเพิ่มเติม 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่

เสนอขอ] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอในแตละ

ป [กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย

ตอเน่ืองที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว) 

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 

18. โครงการวิจัยตอเน่ืองปที่ 2 ข้ึนไป 

18.1 คํารบัรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรบัการจัดสรรงบประมาณจรงิ

ในปงบประมาณที่ผานมา 
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18.2 ระบุวาโครงการวิจัยน้ีอยู ระหวางเสนอขอ

งบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถา

มี) 

18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถามี) 

20. ลงลายมือช่ือ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป                                     

สวน ค  : ประวัติคณะผูวิจัย 

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

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

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตําแหนงปจจบุนั 

เงินเดือน (บาท) 

เวลาที่ใชทําวิจัย (ช่ัวโมง : สัปดาห) 

4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเลก็ทรอนิกส (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิารศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 

7. ประสบการณทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู

รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 

 หัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  

 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ช่ือผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 

1 เรื่อง) 

 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา

การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

หมายเหตุ 1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด

ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด (terms of reference 

- TOR) การจัดจางทําการวิจัยดวย 

 2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเน่ืองที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และ

นัก วิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการ วิจัยในป งบประมาณต อไป  

ตองจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย 
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 3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละ หั วข ออย างถูกตองและครบถวนสมบู รณ  เพื่ อ

ป ร ะ โ ย ช น 

ในการประเมินผล 

 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

สภาวิจั ยแห งช าติ  แล ะจั ดทํ า เอ กส ารแนบ ตามแบ บ ฟ อร ม ใบ รั บ รอง  จํ าน วน  

2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนใหปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดทํา

เอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of 

Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 ชุด 

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติให

ดํา เนินการ วิจัยด านความปลอดภัยทางชีวภาพ  ที่ ออก โดยคณ ะกรรมการด าน 

ความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน จํานวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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