บันทึกขอความ
สวนงาน ภาควิชา..............................คณะ............................. โทร.............
ที่ ศธ.............................................................. วันที่ ...............................................................
เรื่อง ขอสงเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข า พ เจ า ...................................................................สั ง กั ด ภาควิ ช า/หน ว ยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.......................................... มีความประสงคขอสมัครรับทุนอุดหนุน
ของบัณฑิตวิท ยาลัย จากงบประมาณเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 ประเภท
ทุน สนั บสนุ น โครงการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาศัก ยภาพคณาจารย บั ณ ฑิ ต ศึก ษา รหัส GRAD T-1-62 เรื่อ ง
“..................... ................. .........................................” ในวงเงิ น งบประมาณ ..........................บาท
(...................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
ผูขอรับทุน
......../......./.......
(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขา.....................................
......../......./.......
(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก.....................................
......../......./.......
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เลขที.่ ............./2562

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562

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

1. ประเภทที่เสนอขอทุนวิจัย
 GRAD T-1-62 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยบัณฑิตศึกษา
2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท................................................จํานวนเงิน..................................
โครงการวิจัยนี้
 ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เทานั้น
 ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นแลว (ระบุชื่อทุน)...........................................................................
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 (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)...............................................................................................................................................
 อยูร ะหวางดําเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)........................................................................
5. สามารถติดตอหัวหนาโครงการไดที่ (โทรศัพทภายใน,มือถือ)........................................................
E-mail address :..............................................................................................................................
6. โครงการนี้ ทําการวิจัย
 ในมนุษย
 ในสัตวทดลอง
 อื่นๆ (ระบุ)................................
* หากไดรับการพิจารณาอนุมัติ จะตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด และปฏิบัติตามระเบียบ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
** หากไมสามารถดําเนินการได จะตองขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินสวนที่เหลือจากการดําเนิน
โครงการ
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สําสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป ปนี้เปนปท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับ ยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศตามแผน
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบับ 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
V ระบุ ความสอดคล องของโครงการวิ จั ย กั บ นโยบายรัฐ บาล/เป า หมายของรัฐ บาล
ซึ่งประกอบดวย ระเบียบวาระแหงชาติ หรือ โครงการทาทายไทย หรือ นโยบายรัฐบาล
(ระบุความสอดคลองเพียง 1 หัวขอที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
VI ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนบูรณาการการ
วิจัยและนวัตกรรม

-4สวน 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. ประโยชน ที่ คาดว าจะได รับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิ ชย ดาน
สั ง คมและชุ ม ชน รวมถึ ง การเผยแพรในวารสาร จดสิ ท ธิบัต ร ฯลฯ และหนวยงานที่ นํ า
ผลการวิจัยไปใชประโยชน
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีท่ ําการทดลอง/เก็บขอมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยาง
ละเอียด)
15. ป จ จั ย ที่ เอื้ อ ต อ การวิ จั ย (อุป กรณ ก ารวิจัย โครงสรางพื้น ฐาน ฯลฯ) ระบุ เฉพาะป จ จัย ที่
ตองการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่
เสนอขอ]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอในแตละ
ป [กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับ จัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเป นโครงการวิจัย
ตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)
17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
18. โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรบั การจัดสรรงบประมาณจริง
ในปงบประมาณที่ผานมา

-518.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยู
ระหวางเสนอขอ
งบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถา
มี)
18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น 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)
เวลาที่ใชทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห)
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒกิ ารศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณทเี่ กี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู
รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พมิ พ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ
มากกวา 1 เรื่อง)
งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทํา
การวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด
หมายเหตุ 1. กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด (terms of reference
- TOR) การจัดจางทําการวิจัยดวย
2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และ
นั ก วิ จั ย มี ค วามประสงค จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในป ง บประมาณต อ ไป
ตองจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณดวย

-63. ระบุ ข อ มู ล โดยละเอี ย ดในแต ล ะ หั ว ข อ อย า งถู ก ต อ งและครบถ ว นสมบู ร ณ เพื่ อ
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โ
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น
ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
สภาวิ จั ยแ ห งชาติ แล ะ จั ด ทํ าเอ กส ารแ น บ ต าม แ บ บ ฟ อ ร ม ใบ รั บ รอง จํ าน วน
2 ชุด
5. กรณี โ ครงการวิ จั ยที่ มี การทํ าวิจัยในคนใหป ฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดทํ า
เอกสารแนบตามแบบฟอรม ใบรับ รองการอนุ มัติใหดําเนิ นการวิจัยหรือ Certiftcate of
Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 ชุด
6. กรณี โ ครงการวิจัยที่ มี ก ารดําเนิน การวิ จัยด านความปลอดภั ยทางชีวภาพให ป ฏิ บั ติต าม
แนวทางปฏิ บั ติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับ รองการอนุมัติให
ดํ า เนิ น การวิ จั ย ด า น ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ที่ ออกโดยคณ ะกรรมการด า น
ความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน จํานวน 2 ชุด
__________________________________

