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การกรอกขอ้มูล กรุณาใชฟ้อนต ์Aungsana ตลอดทั้งเอกสาร                                              มรส. 80 สถาบนัวจิัย (ปีการศึกษา 2557) 

    เลขท่ีรับ สวจ. 6500/ ......... รับเม่ือ…….………………….. 
    หมายเหตุ………………….………………………………. 

ข้อเสนอโครงการวจิัย เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2557  
 สถาบันวิจัย (ประเภทวิจัยองค์ความรู้) 

1. ข้อมูลข้อเสนอโครงการวจิัย  
ช่ือโครงการ 
ภาษาไทย____________________________________________________________________________ 
ภาษาองักฤษ_________________________________________________________________________ 
ประเภทนกัวจิยั   ประสบการณ์ (เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวิจยั)     หนา้ใหม่ (ไม่เคยไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั)     
2. หากท่านได้รับการอนุมัตทุินและด าเนินการวิจัยเสร็จส้ินแล้ว ท่านมีความประสงค์น าเสนอผลงานประเภทบรรยาย/
ตีพมิพ์บทความฉบับเตม็ โปรดระบุ 1)  น าเสนอ ณ งานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต (RSU 
Conference) 2)  น าเสนอ ณ งานประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึน 2.1) ภายในประเทศ   2.2) ต่างประเทศ  
3)  ตีพิมพบ์ทความฉบบัเตม็ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์สาขาท าการวิจยั 
3. ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดอ่านและท าความเข้าใจเอกสาร “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัต”ิ  
Download เอกสารอ่านและท าความเขา้ใจไดท่ี้ http://www.rsu.ac.th/rri/doc_manual.php?lang= 
โปรดระบุ   ท่านอ่านและท าความเขา้ใจเอกสารแลว้  ท่านยงัไม่ไดอ้่านและท าความเขา้ใจเอกสาร 
4. ท่านมโีครงการวจิัยซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจากมหาวทิยาลยัและ/หรือยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่  
โปรดระบุ   ไม่มี     มี  (โปรดระบุ  และ ระบุรายละเอียดขอ้มูลโครงการวจิยั) 

โครงการ ____________________________________________________________________________ 
ปีการศึกษา __________________________________________________________________________ 
แหล่งทุนวจิยั  สถาบนัวิจยั  อ่ืน ๆ___________________________________________________ 
งบประมาณท่ีเคยไดรั้บการอนุมติ ___________________________________________________ บาท 

 ผลงานวิจยั  ไดรั้บการตีพิมพ ์ยงัไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์
*** ข้อมูลหัวหน้าโครงการวจิัย 
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  
ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  
ค าน าหนา้  นาย     นาง     นางสาว  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.     รศ.     ผศ.     อาจารย ์ดร.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ______________________ 
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า     ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ 
สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ครบก าหนดเม่ือ ว/ด/ป ..........................  ผา่นการทดลองงาน 
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั/หน่วยงาน)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  โทรสาร (ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาใหอี้เมลท่ี์ท่านใชป้ระจ า)  

***หมายเหตุ สถาบนัวจิัยขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพจิารณา หากท่านไม่กรอกข้อมูลในส่วนนี*้** 
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*** ลกัษณะของประเดน็ปัญหาทีจ่ะท าการวจิยั  (โปรดระบุ) 
1.    ปัญหาท่ีผูว้ิจยัสนใจและผูอ่ื้นอยากทราบเพื่อเพิ่มคุณค่าของงานวจิยั 
2.    ปัญหาท่ีจะวิจยัเป็นเร่ืองใหม่ ไม่ซ ้ าซอ้นกบัของผูอ่ื้น (ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการคน้ควา้วิจยัเพื่อดูความ

เปล่ียนแปลงของเร่ืองนั้น หรือตอ้งการคน้ควา้วิจยัต่อในเร่ืองเดิม) 
3.    ปัญหาท่ีจะวิจยัมีความส าคญัและมีคุณค่าประโยชน ์ทั้งในแง่ของการน าไปใชแ้ละการเสริมสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 
4.    ปัญหาท่ีจะท าการวิจยัมีกระบวนการท่ีใหม่และชดัเจน 
5.    ปัญหาท่ีจะท าการวิจยัมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงานวิจยั 
6.    ปัญหาท่ีจะวิจยัสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวิธีการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลได ้
7.    ปัญหาวิจยัท่ีจะช้ีช่องทางใหผู้อ่ื้นท าวิจยัต่อไปได ้โดยขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อนัจะท าให้

เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 
*** การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 
"ส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้เสนอโครงการวิจยัของท่านน้ี มี หรือ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 
หรือพนัธุวิศวกรรมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม หรือส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม" 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดดัแปลงพนัธุกรรมในพืช สตัว ์และจุลินทรีย ์จะตอ้งผา่นการประเมินความปลอดภยัทาง 
ชีวภาพในระดบัการทดลอง จากคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัสถาบนั (Institutional Biosafety  
Committee หรือ IBC) โดยแนบหนงัสือหรือเอกสารเพื่อยนืยนัความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มาดว้ย เพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นวา่ขอ้เสนอโครงการดงักล่าวผา่นการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแลว้ 
(หากม)ี ขอให้ผู้วจิัยโปรดระบุ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อสรุปโครงการ  (Executive Summary) 
 

โปรดเขียนขอ้สรุปโครงการความยาวไม่เกิน 1 หนา้ สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ (Please summary 
your project in Thai or English no longer than 1 pages) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

***หมายเหตุ  สถาบนัวจิัยขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพจิารณา หากท่านไม่กรอกข้อมูลในส่วนนี*้** 
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ข้อเสนอโครงการวจิัย (Research Proposal) 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  
1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาองักฤษ)  
 

หมายเหตุ  สถาบนัวจิัยขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพจิารณา กรณทีีท่่านไม่ระบุข้อ 2 3 4 และ 5 

2. ประเดน็ทีท่ าวจิัย (โปรดระบุ) 
2.1 นโยบายของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 สงัคมธรรมาธิปไตย  มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีการศึกษาคือ นวตักรรม  
 โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริระยะ 5 ปี (2554-2559) 
 

2.2 กลุ่มเร่ืองที่ควรวิจัยและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11 (2555-2559) (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ)  

 ความทา้ทายหลงัวกิฤตเศรษฐกิจโลก: โอกาสของประเทศไทย 
 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค:์ ทางเลือกเศรษฐกิจไทย 
 ภาวะโลกร้อน: รู้วิกฤต สร้างโอกาสการพฒันา  
 สถาปัตยกรรมทางสังคม: ทางเลือกใหม่ของคนไทย 
 สัญญาประชาคมใหม่: พลงัขบัเคล่ือนสังคมสู่สมดุล 

 

2.3 กลุ่มเร่ืองที่ควรวจิัยเร่งด่วนสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึง
ประกอบด้วย 12 กลุ่มเร่ือง ดงันี ้
  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง   ความมัน่คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรคก์ารเรียนรู้  การจดัการทรัพยากรน ้า  
ภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก  การเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการน าเขา้  
การป้องกนัโรคและการรักษาสุขภาพ  สังคมผูสู้งอาย ุ  ระบบโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยใีหม่และเทคโนโลยท่ีีส าคญัเพื่ออุตสาหกรรม   การบริหารจดัการการท่องเท่ียว  
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

2.4 กลุ่มเร่ืองทีค่วรวจิัยและสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย     

5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม  
 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางวทิยาการและทรัพยากรบุคคล  
 การเสริมสร้างและพฒันาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ทรัพยากร และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การใช ้
      ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ดว้ยยทุธวธีิท่ีเหมาะสม 
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หมายเหตุ  สถาบนัวจิัยขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับพจิารณา กรณทีีท่่านไม่ระบุข้อ 2 3 4 และ 5 
3. ประเภทของงานวจิัย  
เพื่อขอรับทุนวิจยัองคค์วามรู้จากสถาบนัวิจยั แบ่งประเภทยอ่ยไดด้งัน้ี (โปรดระบุ) 
  ความรู้พื้นฐาน    วิจยัและพฒันา    วิจยัประยกุต ์  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์
 

4. สาขาวชิาทีท่่านท าการวจิัย  (โปรดระบุอย่างน้อย 1 สาขา)  
 

1. 3. 

2. 4. 
 

5. การเรียนการสอน : รายวชิาทีเ่กีย่วข้องในการท างานวจิัย (โปรดระบุอย่างน้อย 1 รายวชิา) *** หากเสร็จส้ิน
โครงการแลว้กรุณาน าหลกัฐาน เช่น Course Syllabus ของรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งมายืน่ท่ีสถาบนัวิจยัพร้อมกบัร่าง
รายงานการวิจยั 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา 

    
 

6. การมีส่วนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (โปรดระบุ) *** หากเสร็จส้ินโครงการแลว้กรุณาน าเอกสารท่ี
ยนืยนัจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนท่ีผูว้ิจยัไปปฏิบติังานวิจยั ทั้งน้ีขอฟอร์มไดจ้ากสถาบนัวิจยั (หากไม่มี ข้ามไป) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

7. การเช่ือมโยงกบันักวจิัยทีเ่ป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาทีท่ าวจิยั  
7.1 โปรดระบุรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ(เช่ียวชาญในสาขาท่ีท่านท าวิจยั) ท่ีผูว้ิจยัประสงคจ์ะเสนอ 1 ท่าน 
(ส าหรับสถาบนัวิจยั ท่ีปรึกษาโครงการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ) 
ช่ือ-สกลุ(พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีท างาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  
 
7.2 โปรดระบุรายช่ือนักวจิัยพีเ่ลีย้ง ท่ีผูว้ิจยัประสงคจ์ะเสนอ 1 ท่าน 
(ขอมีนกัวิจยัพี่เล้ียงไดใ้นกรณีทีท่านเป็นนกัวิจยัหนา้ใหม่เท่านั้น และมีค่าตอบแทนใหโ้ครงการละ 3,000 บาท) 
ช่ือ-สกลุ(พร้อมต าแหน่งทางวิชาการ)  
หน่วยงาน/สถานท่ีท างาน  
เบอร์มือถือท่ีสะดวกในการติดต่อ  
คุณวฒิุ  
ความเช่ียวชาญ  
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8. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิัย 
9. ค าถามวจิัย *** 
10. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
12. การทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎ/ีหลกัการ/งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง) โปรดระบุว่าเคยมีผู้วจิยัศึกษางานวจิัยประเภทนี้
แล้วหรือไม่ เป็นงานวจิัยต่อยอดองค์ความรู้ หรือเป็นงานวจิัยเพือ่ทดสอบซ ้า 
13. กรอบแนวคดิการวจิัย *** 
14. ระเบียบวธีิวจิัย *** 
15 ขอบเขตของการวจิัย    
16. สถานทีท่ าการทดลอง และ/หรือ เกบ็ข้อมูล  
17. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย   

17.1 อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้    17.2 อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัหาเพิ่ม 
18. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

18.1 กิจกรรม (ระบุขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจยัใหช้ดัเจน) 
18.2  แผนการด าเนินงานวิจยั (แผนปฏิบติังาน/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลาของโครงการ) 

ตารางแผนงานวจิัย 

กจิกรรม งวดที ่1 
(เดือนท่ี 1-3) 

งวดที ่2 
(เดือนท่ี 4-6) 

งวดที ่3 
(เดือนท่ี 7-9) 

งวดที ่4 
(เดือนท่ี 10-12) 

ผู้รับผดิชอบ 

1 ........................................................      
2  .......................................................      
3 .......................................................      
4 .......................................................      
5 .......................................................      
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  : บรรยายกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะด าเนินการทดลอง ทดสอบหรือประดิษฐส์ร้างข้ึน โดยในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งระบุ 
   เป้าหมายและวธีิท าโดยละเอียด 
ตารางเวลาของกิจกรรม  : ใหจ้ดัท าตารางสรุปแสดงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสนอวา่จะด าเนินการพร้อมระบุเวลาท่ีตอ้งใชข้องแต่ละกิจกรรม                 
   นบัตั้งแต่ เร่ิมโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ 

ตารางผลงานในแต่ละช่วงเวลา 

งวดที ่ ผลงานทีค่าดว่าจะส าเร็จ 
1  
2  
3  
4  

ตารางแผนงานวจิัยและตารางผลงานในแต่ละช่วงเวลา สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
แต่ให้การรายงานความก้าวหน้าในแต่ละคร้ัง มกี าหนดระยะเวลา คราวละไม่เกนิ 3 เดอืน 
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19. ระยะเวลาทีท่ าวจิัย .......... เดอืน (ไม่ควรเกิน 12 เดือน) 
20.  เอกสารอ้างองิ 

 

21. งบประมาณ มีรายละเอียด ดงัน้ี (ตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารของงบประมาณไดท่ี้ www.rsu.ac.th/rri) 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณางบประมาณเป็นส่วนส าคญั หากท่านไม่ระบุและใหร้ายละเอียด สถาบนัวิจยัจะตอ้ง

สอบถามกลบัไปยงัท่านอีกคร้ังเพ่ือขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายละเอียดกลบัมา ซ่ึงค่อนขา้งจะใชเ้วลาในการติดต่อส่งไป
และส่งกลบั ฉะนั้นขอใหร้ะบุและอิงกบัเกณฑใ์นการของบประมาณ 
 

21.1  หมวดค่าจ้าง  ไดแ้ก่   ค่าจา้งผูช่้วยวิจยั และ/หรือ นกัวิจยัสนาม (ไม่เกิน 30 % ของงบประมาณ) 
***โปรดระบุระดบัการศึกษา จ านวนคน อตัราค่าจา้ง และ จ านวนวนัหรือเดือนท่ีจา้ง 
หากเป็นนกัวจิยัหนา้ใหม่(ผูท่ี้ไม่เคยขอรับทุน มรส.) สามารถขอค่าตอบแทนนกัวจิยัพ่ีเล้ียงได ้โครงการละ 3,000 บาท 
 

21.2  หมวดค่าใช้สอย / ค่าวจิัยสนาม / ค่าทดลองทางวทิยาศาสตร์  
***โปรดระบุถึงค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ไดแ้ก่  ค่าวจิยัสนาม ค่าทดลองทางวทิยาศาสตร์  ค่ายานพาหนะ  
(ทั้งน้ีควรเป็นงานวจิยัท่ีลง Field ชดัเจน หากเสนอขอค่าน ้ามนัจ านวนโครงการละไม่เกิน 4,000 บาทแลว้  
จะไม่อนุมติัค่าเดินทางอ่ืนใดอีก หากผูว้จิยัจ าเป็นกรุณาแจง้รายละเอียดในขอ้เสนอโครงการวจิยัอยา่งละเอียด) 
 

21.3 หมวดค่าวสัดุ  ได้แก่  ค่าวสัดุทีใ่ช้ในการวจิัย  
*** โปรดระบุชนิดของท่ีตอ้งใชใ้นงานวจิยั เช่นสารเคมี /วสัดุ มีจ านวนเท่าไร ราคาต่อหน่วย รวมทั้งหมด เป็นตน้  
*** หากผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือรวบรวมโดยแบบสอบถาม โปรดระบุถึงจ านวนหนา้ต่อชุด และจ านวนชุด โดยใหค้่าส าเนา
เอกสารไม่เกินหนา้ละ 50 สตางค ์
(ส่วนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่สามารถเบิกจ่ายไดใ้นเงินทุนอุดหนุนการวจิยัน้ี แต่สามารถเสนอขอไดเ้ป็นราย
กรณี ทั้งน้ีโปรดช้ีแจงถึงความจ าเป็นต่องานวจิยัและแนบใบเสนอราคามากบัขอ้เสนอโครงการวจิยั)  
 

21.4 หมวดค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย  (ไม่เกิน 7,000 บาท) ขอไดเ้ตม็จ านวนและค่าจดัท ารายงานน้ีจะครอบ คลุม
ถึงค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร เคร่ืองมือท่ีในการวจิยั รายงานความกา้วหนา้ ร่างและรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และการ
เขา้เล่มรายงานการวจิยั 
 

***สถาบันวจิัย ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พจิารณางบประมาณ กรณีนักวจิัยไม่แสดงรายละเอยีดของงบประมาณ 
ในตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวด (หน้าถัดไป) 

และสถาบันวจิัย มิได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนนักวจัิยและที่ปรึกษาโครงการ*** 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.rsu.ac.th/rri
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 (มรส. 87) 
ตารางแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณตามงวด (ทีเ่สนอขอ)   

 
ผู้วจิัย ............................................................... เร่ือง ................................................................................................................  
โครงการวจิัยที่ ........../............... งบประมาณ ................................................................................................................... บาท 
 

                                                         
                  งวดที ่

   รายการเบิก 

งวดที ่1 
(ไม่เกนิ40%ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด) 

งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4  
(เบกิได้หลงัจาก
ทีส่่งเล่มสมบูรณ์

แล้ว) 

รวม  
(แต่ละหมวด) 

หมวดค่าจ้าง   
      
      

  
รวม  = 

หมวดค่าใช้สอย/วจิัยสนาม/
ค่าทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

      
      

  
รวม  =  

หมวดค่าวสัดุ  
      
      

  
รวม  =  

หมวดค่าจัดท ารายงาน  
      
      

 รวม  =  
 

รวม  (เบิกแต่ละงวด) 
 
รวม  = 

 
รวม  = 

 
รวม  = 

 
รวม  = 

รวมทั้งส้ิน  
…………………………. 
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22. ข้อมูลหัวหน้าโครงการวจิัย  
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  
ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  
ค าน าหนา้  นาย     นาง     นางสาว  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.     รศ.     ผศ.     อาจารย ์ดร.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ______________________ 
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า     ผูช่้วยอาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ 
สถานะ  อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  ผา่นการทดลองงาน 
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั/หน่วยงาน)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  โทรสาร (ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์ (เป็นอีเมลท่ี์ใชป้ระสานงาน กรุณาใหอี้เมลท่ี์ท่านใชป้ระจ า) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  
ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  
ประมาณสปัดาห์ละก่ีชัว่โมง 

 

 

ประวตัิการศึกษา (ระบุวฒิุ สาขาวชิา คณะ สถาบนั และปีท่ีส าเร็จ) 
วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

     
     
     
 
งานวจัิยที่ก าลงัด าเนินการอยู่  (หากมีโปรดระบุ) 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน ระยะเวลาโครงการ 
สดัส่วนเวลาท างานทั้งหมด
ของท่านในโครงการ (%) 

    

    

 
ผลงานวจัิยที่ท่านเคยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวจัิย (โปรดระบุช่ืองานวจิยัและปีท่ีไดรั้บทุน) 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ปีท่ีไดรั้บทุน 
การตีพิมพผ์ลงานวิจยั 

ตีพิมพแ์ลว้ / ยงัไม่ตีพิมพ ์ 

    

    

 
สาขาวชิาทีนั่กวจิัยเช่ียวชาญ 
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23. ข้อมูลผู้ร่วม/หรือ ผู้ช่วยวจิัย (ถา้มี และหากมีมากกวา่ 1 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้         
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  
ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.     รศ.     ผศ.     อาจารย ์ดร.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ______________________ 
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั/หน่วยงาน)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พือ่ประสานงาน  
 

24. ทีป่รึกษาโครงการ (เสนอได ้2 ท่าน สามารถเพิ่มตารางได)้  
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย  
ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ  
ต าแหน่งทางวชิาการ  ศ.     รศ.     ผศ.     อาจารย ์ดร.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ______________________ 
สงักดั (คณะ/วทิยาลยั/หน่วยงาน)  
โทรศพัท ์(ท่ีท างาน)  
เบอร์มือถือท่ีติดต่อไดส้ะดวก  
อีเมล ์  
ท่ีอยูเ่พือ่ประสานงาน  
 

25.  การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
       ไดเ้สนอโครงการน้ี  หรือโครงการท่ีมีส่วนเหมือนกบัเร่ืองน้ีบางส่วน  เพ่ือขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนท่ีใดบา้ง 
   ไม่ไดเ้สนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 
   เสนอต่อ  ______________________________________________________ 
 ช่ือโครงการท่ีเสนอ  ___________________________________________________________________ 
 ก าหนดทราบผล  (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ)  ______________________________________________ 
 หมายเหตุ: สถาบนัวิจยั ไม่มีขอ้หา้มในการส่งโครงการไปยงัแหล่งทุนหลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกนั และท่ีจริงอาจ
เป็นการดีท่ีแหล่งทุนมากกวา่ 1 แหล่งจะร่วมกนัใหทุ้นอุดหนุนการวิจยั สถาบนัสามารถท าหนา้ท่ีเช่ือมโยง และเสริมการให้
ทุนได ้แต่ขอใหร้ะบุตามความจริง 
 

26. ความสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกดั  (ถา้มี)   
(ใหร้ะบุวา่หน่วยงานของท่านจะร่วมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเป็นเงินหรือเป็นค่าอ านวยความสะดวกอะไรบา้ง  มูลค่าเท่าไร 
โดยใหแ้นบเอกสารรับรองจากผูมี้สิทธ์ิอนุมติัมาดว้ย) ______________________________________________________ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ในการนี ้ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเอกสาร”จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ”เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และยอมรับว่าผลการตดัสินของสถาบันวิจัย ถือเป็นข้อยติุ 
 
 

     ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 
      วนัท่ี ____________________________________  
 
ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 

                 (                          ) 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณบด/ี ผู้อ านวยการศูนย์ 
 

     
ลงช่ือ ___________________________________ 

                 (                          ) 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันวจิัย 
 

     
ลงช่ือ ___________________________________ 

                 (                          ) 
       วนัท่ี ___________________________________ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
 

      
ลงช่ือ ___________________________________ 

                 (                          ) 
       วนัท่ี ___________________________________ 
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เอกสารส าคญัสรุปข้อเสนอโครงการวจิัย (ไม่เกนิ 2 หน้า) โปรดระบุให้ละเอยีดเพือ่แสดงต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบนัวจิัย 
 

รหัส /ปีทีข่อรับทุน 
... 

ช่ือผู้วจิัย 
... 

สังกดั วทิยาลยั/คณะ 
... 

ประเภท งานวจิัย 
1.   ความรู้พื้นฐาน    
2.  วจิยัและพฒันา    
3.  วจิยัประยกุต ์  

4.  นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ ์

ประเภท นักวจิัย  
1. หนา้ใหม่  

2. ประสบการณ์ 

1. ช่ือเร่ือง ไทย  
2. ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  

3. ค าส าคญั; Keywords  
4. ความส าคญัและทีม่าของปัญหา
ทีท่ าการวจิัย (โปรดสรุป) 

 

5. ค าถามการวจิัย  

6. วตัถุประสงค์  
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
8. กรอบแนวคดิการวจิัย  

9. ระเบยีบวิธีวจิัย (โปรด สรุปและ 
ระบุตามหัวข้อให้ชัดเจน) 

1) การออกแบบวจิยั 
2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (Population : N) ?  และ กลุ่มตวัอยา่ง (Sample :n) ? 
3) การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 
4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)? 
โปรดอธิบาย 
6) มีการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนาม หรือ มีการด าเนินการวจิยัในหอ้งทดลอง  โปรดระบุใหช้ดัเจน 

10. ระยะเวลาด าเนินการวจิัย   
11. งบประมาณทีเ่สนอ  
 

รายละเอยีดงบประมาณ รวม จ านวน (บาท) 

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
1.   
ค่าใช้สอย / ค่าวิจัยสนาม / ค่าทดลองทางวทิยาศาสตร์ (ตอ้งระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จ  านวน  และราคา (หน่วย/บาท) 
1.  
ค่าวสัดุ (ตอ้งระบุ ช่ือวสัดุ /สารเคมี จ  านวน  และราคา (หน่วย/บาท)  
1.  
ค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย   
1. ค่าจดัพิมพ/์จา้งพมิพเ์อกสาร การส าเนาผลงานวจิยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวจิยั และรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และ
การเขา้เล่มรายงานการวจิยั 

7,000.- 

รวม  
 

หมายเหตุ  ในส่วนของสถาบนัวจิยั  *** หากเป็นค่าวสัดุ / ค่าสารเคมี ขอความอนุเคราะห์ผูว้จิยั แสดงรายละเอียดของ 
ช่ือวสัดุ /สารเคมี จ  านวน และราคา (หน่วย/บาท) ดงัฟอร์มดา้นล่างน้ี  (ตวัอยา่ง การกรอกรายละเอียดงบประมาณ อยูห่นา้ถดัไป) 
ในกรณทีีท่่านไม่ระบุ คณะกรรมการบริหารสถาบนัวจิยัไม่สามารถด าเนินการพิจารณาใหท่้านได ้
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ตัวอย่าง การกรอกรายละเอยีดงบประมาณ 
 
เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

ช่ือ-สกุล /ระดบัการศึกษา (ป.ตรี /โท/เอก)/จ านวน (คน)/จ านวน (เดอืน)/อตัราจ้างต่อเดอืน (บาท) รวม จ านวน (บาท) 

...  

 
เช่น ค่าใช้สอย 

เช่น ส าเนาเอกสาร 
(แบบสอบถาม  

หน้าละ 50 สตางค์) 

จ านวน (หน้า/ชุด) จ านวน(ชุด) รวม จ านวน (บาท) 

...    

 
เช่น ค่าสารเคม ี   

Chemical grade concentration Product Number size หน่วยละ (บาท) จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 

...        

 
เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ 

วสัดุ/อุปกรณ์ หน่วยละ (บาท) จ านวน(หน่วย) รวม จ านวน (บาท) 

...    

 
เช่น ค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย เป็นการเหมาจ่าย 7,000 บาท ประกอบด้วย ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การส าเนาผลงานวจิยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวจิยั และรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และการเขา้เล่มรายงานการวจิยั 

ค่าจัดท ารายงานผลการวจิัย รวม จ านวน (บาท) 
ค่าจดัพิมพ/์จา้งพิมพเ์อกสาร การส าเนาผลงานวจิยั/หนงัสือ รายงาน
ความกา้วหนา้ ร่างรายงานวจิยั และรายงานการวจิยั (ฉบบัจริง) และ
การเขา้เล่มรายงานการวจิยั 

7,000 

 
 
 


