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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

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

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

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม่ 

โครงการวิจัยต่อเน่ือง  
ระยะเวลา...........ปี...........เดือน ปีน้ีเป็นปีที่....................... 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร ์ ....................................................................................  
 

  2.    นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ยุทธศาสตร ์ ....................................................................................  
  

  3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
 .................................................................................... 
 

  4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ....................................................................................      
 

  5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
 .................................................................................... 
 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

  ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรอื สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 
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  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สทิธิบัตรที่เก่ียวข้อง 
  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน 
  มี (หากมีโปรดระบุด้านล่าง) ไม่มี 
  หน่วยงาน/สถาบันที่ย่ืน................................................................................................................................... 
  ช่ือโครงการ................................................................................................................................... 
  ระบุความแตกต่างจากโครงการน้ี................................................................................................................................... 
  สถานะการพิจารณา 

   ไม่มีการพิจารณา 
   โครงการได้รับอนุมัติแล้ว  
  สัดส่วนทุนที่ได้รับ.........................% 
   มาตรฐานการวิจัย (หากมีโปรดระบุด้านล่าง) 

มีการใช้สัตว์ทดลอง 

มีการวิจัยในมนุษย์ 

มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 
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ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดทาํโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบ 

คํานาํหน้า ชื่อ-สกุล ตําแหน่งในโครงการ 
สัดส่วนการมี
ส่วนร่วม 

เวลาที่ทําวิจัย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

  หัวหน้าโครงการ  
  ผู้ร่วมวิจัย  
  ผู้ร่วมวิจัย  
  ผู้ร่วมวิจัย  
  ที่ปรึกษา  
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2. ประเภทการวิจัย ................................................................. 
3.  สาขาวิชาการ .................................................................   
4.  คําสาํคญั (keyword) 
คําสําคญั (TH)  …………………………………………………………………………………………………………………… 

คําสําคญั (EN)  …………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ความสาํคญัและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การนําไปใช้ประโยชนใ์นด้าน  

ด้านวิชาการ 
ด้านนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม  

ด้านสังคมและชุมชน       

หน่วยงานท่ีนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13.  วิธีการดําเนนิการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14.  ระยะเวลาการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ 1  ปี 0 เดือน 

วันที่เริ่มต้น1 ตุลาคม 2560  วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 
สถานที่ทําการวิจัย 

ในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ทีท่ําวิจัย ชื่อสถานท่ี 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ
ในประเทศ ชลบุรี ภาคสนาม
ต่างประเทศ  สํานักงาน

 
 
แผนการดําเนินงานวิจัย 

ปี กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560  X X    
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ปี กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560     

2561     

2561     

2561     

 
 
 

15.  งบประมาณของโครงการวิจัย (แจกแจงโดยละเอียด) 
ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จํานวน (บาท)

2561 งบบุคลากร 
2561 งบดําเนินการ : ค่าตอบแทน 
2561 งบดําเนินการ : ค่าใช้สอย 
2561 งบดําเนินการ : ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 รวม  
 รวมตลอดโครงการ 

 
16.  ผลสําเรจ็ 

ปี ผลสําเร็จทีค่าดว่าจะได้รับ ประเภท
2561  (Primary Result หรือ

Intermediate Result) 
 
17. โครงการวิจัยต่อเนื่อง (หากมีโปรดระบุคํารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผา่นมา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

 

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

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย 

                                                                          วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผูวิ้จัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   .............................................. 
     ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  ............................................. 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  ............................................. 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน   ............................................. 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

.............................................  
5. ประวัติการศึกษา 

.      ............................................ 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

....................................................................................................................................... 
 

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ............................................. 
7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ............................................. 
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
.................................................................................................................................... 

 


