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ค าน า 
  
 คูํมือการวิจัยจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความร๎ูในการบริหารจัดการภายในองค์กรของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการท าวิจัยส าหรับบุคลากรภายในคณะให๎สามารถ
หาความร๎ูได๎จากเลํมวิจัย   และเป็นการกระตุ๎นให๎อาจารย์ในคณะได๎ท างานวิจัยโดยใช๎ความร๎ูและ
ข๎อมูลท่ีจ าเป็นได๎จากเลํมคูํมือซึ่งประกอบด๎วยขั้นตอนการท าวิจัยตํางๆ บางสํวนอ๎างอิงมาจากคูํมือ
การวิจัย และคูํมือทุนอุดหนหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556) เพื่อให๎เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรหวังวําคูํมือการวิจัยคงมีประโยชน์ส าหรับผู๎ท่ีจะท าวิจัย  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 
ชื่อหน่วยงาน 
 ภาษาไทย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ภาษาอังกฤษ: Faculty of Agricultural Technology 
 
สถานท่ีตั้ง 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 เลขท่ี 1 หมูํ 20 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 13180 
 โทรศัพท์ 02-529-3002 ตํอ 10, 12 
 โทรสาร  02-529-3002 ตํอ 30 
 ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์  agriculture@vru.ac.th 
 Website http://agri.vru.ac.th 
 
ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎
พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแตํปีพุทธศักราช 2528 ในปี 2538 ได๎มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งคณะเกษตร
และอุตสาหกรรมในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ โดยมีการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ตํอมาได๎ผลิตบัณฑิตเพิ่มข้ึนอีก 2 สาขาวิชาคือสาขาสัตวบาลและสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปี 2542 ได๎มีการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จนถึงปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 พันธกิจ เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลคือ “อุดมศึกษาและเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น” เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี 4 ปี (วท.บ.) จ านวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนง
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตรคือหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเกษตร  
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ปรัชญา 
 
 สร๎างสรรค์คนดี เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัย สํงเสริมภูมิปัญญาไทย ใสํใจภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 เป็นผู๎น าทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 
 
อัตลักษณ ์
 
 บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท๎องถิ่น 
 
 
เอกลักษณ ์
 
 เป็นสถาบันท่ีน๎อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
พันธกิจ 
  

1. การผลิตบัณฑิตโดยมุํงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให๎เป็นผู๎น าทางด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 

2. การวิจัยมุํงเน๎นการหาองค์ความร๎ูใหมํและการวิจัยเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นโดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

3. การบริการวิชาการโดยมุํงเน๎นการให๎ความร๎ูทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตรแกํชุมชนและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. การท านุบ ารุง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
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นโยบายการพัฒนา 
 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด๎านเทคโนโลยีให๎มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ
คณะและเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาการวิจัยโดยสนับสนุนและสํงเสริมการวิจัยข้ันพื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน พัฒนาประเทศ และการวิจัยประยุกต์ทางด๎านวิทยาศาสตร์ 
4. พัฒนาการบริการวิชาการแกํชุมชนในท๎องถิ่น 
5. สํงเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. สํงเสริมประชาธิปไตยและการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจการนักศึกษา 

 
 
นโยบายด้านการวิจัย 
 

1. สํงเสริมให๎บุคลากรในคณะได๎ท าวิจัยท่ีมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นผสานกับภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและภูมิปัญญาสากล 

2. สํงเสริมการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย และระดับชาติ ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและองค์ความร๎ู ตลอดจน
เทคนิควิธีวิจัย 

3. สํงเสริมบุคลากรในคณะให๎มีศักยภาพในการท าวิจัยในระดับสูงและเข๎าสูํระดับชาติและ
นานาชาติได๎ 

4. สํงเสริมการจัดหาเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

ส่วนที่ 2 
การท าวิจัย 

 
 คณะกรรมการด าเนินงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรได๎สรุปขั้ นตอนของการท าวิจัย
ออกมาได๎เป็น 9 ขั้นตอนหลักๆ โดยอ๎างอิงจากคูํมือการวิจัยและคูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

1. ส ารวจแหลํงสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและขั้นตอนการเสนอขอรับทุน 
2. ศึกษานโยบาย ทิศทาง และแนวทางการวิจัย 
3. เขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย  
4. เสนอโครงการวิจัยตํอแหลํงสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย   
5. พิจารณาข๎อเสนอโครงการ 
6. ท าสัญญารับทุนวิจัย 
7. ด าเนินการวิจัย 
8. ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย 
9. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความร๎ูจากงานวิจัย 

 
1. ส ารวจแหล่งสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และขั้นตอนการเสนอขอรับทุน 
 
 ทุนวิจัยแบํงเป็น 2 ประเภทคือ ทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ทุนวิจัยภายใน คือทุนวิจัยจาก 1) งบประมาณแผํนดิน และ 2) กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ  

1.1 ทุนวิจัยจากงบประมาณแผํนดิน แบํงเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามแหลํงที่มาคือ 
1.1.1 ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)  
การเสนอขอรับทุนจะเสนอโครงการวิจัยผํานส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แหํงชาติเพื่อประเมินข๎อเสนอการวิจัย จากนั้นส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติจะสํงผลประเมิน
ให๎ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให๎กับมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการเสนอขอรับทุนดังแสดง
ในภาพท่ี 1 

1.1.2 ทุนวิจัยจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.)  
การเสนอขอรับทุนจะเสนอโครงการวิจัยผํานส านักบริหารโครงการสํงเสริม

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ ภายใต๎ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อประเมินข๎อเสนอการวิจัย หลังจากนั้นจะท าการสํงผลประเมินให๎ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให๎กับมหาวิทยาลัย โดยข้ันตอนการเสนอขอรับทุนดังแสดงในภาพท่ี 2 
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 ภาพที่ 1  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน ทนุวิจัยวช. (งบประมาณแผํนดิน) 

ที่มา: คูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (2556) 



 
 

9 

 

 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน ทนุวิจัยสกอ. (งบประมาณแผํนดิน) 
ที่มา: คูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์(2556) 
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1.2 ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มี 3 ประเภทดังนี้ 
1.2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 

  ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมเป็นงานวิจัยท่ีอาจารย์ บุคลากรวิจัย 
และนักศึกษาเข๎าไปมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ในรูปแบบการวิจัย การเสนอ
ขอรับทุนนั้นหลักสูตรต๎องท าข๎อเสนอโครงการไปยังส านักวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาโครงการ
และจัดสรรให๎หลักสูตรละ 100,000 บาท/โครงการ/ปี แตํสามารถบูรณาการระหวํางหลักสูตรได๎ 
โดยข้ันตอนการเสนอขอรับทุนดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
1.2.2 ทุนสนับสนุนการวิจัย (งบประมาณมากกวํา 50,000 บาท) 

  ทุนสนับสนุนการวิจัยรายบุคคลหรือกลุํม ท่ีมีงบประมาณมากกวํา 50,000 
บาท การเสนอขอรับทุนนั้นนักวิจัยท าข๎อเสนอโครงการสํงไปท่ีส านักวิจัยและพัฒนา เพื่อให๎
คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยขั้นตอนการเสนอขอรับ
ทุนดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
1.2.3 ทุนสนับสนุนการวิจัย (งบประมาณน๎อยกวํา 50,000 บาท) 

  ทุนสนับสนุนการวิจัยรายบุคคลหรือกลุํม ท่ีมีงบประมาณน๎อยกวํา 50,000 
บาท การเสนอขอรับทุนนั้นนักวิจัยท าข๎อเสนอโครงการสํงไปท่ีคณะ เพื่อให๎คณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยระดับคณะพิจารณา และสํงผลการพิจารณาไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
2. ทุนวิจัยภายนอก คือทุนวิจัยอื่นๆ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน๎าท่ีประสานงาน

และประชาสัมพันธ์ เชํน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) เป็นต๎น 
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (วจ.เพื่อพัฒนาสังคม) 
ที่มา: คูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์(2556) 
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ภาพที่ 4:  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนการวิจัยภายใน (งบประมาณมากกวํา 50,000 บาท) 
ที่มา: คูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์(2556) 
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ภาพที่ 5  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนการวิจัยภายใน (งบประมาณน๎อยกวํา 50,000 บาท) 
ที่มา: คูํมือทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์(2556) 
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2. ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย และทิศทางการวิจัย  
 

 นักวิจัยควรศึกษานโยบายและทิศทางการวิจัยท้ังในระดับชาติและระดับหนํวยงานในชํวงของ
ระยะเวลาท่ีขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให๎งานวิจัยตอบสนองตํอยุทธศาสตร์ตํางๆ ซึ่งยุทธศาสตร์
การวิจัยท่ีส าคัญๆมีดังนี้ 

1. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) แบํงออกเป็น 5 
ยุทธศาสตร์ 

1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม 

1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหาร จัดการ
ความร๎ูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร 

และมีกลุํมเรื่องที่ควรมุํงเน๎น 13 เรื่องได๎แกํ 

1. การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษาและการสร๎างสรรค์การเรียนร๎ู 
4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
5. ภาวะโลกร๎อนและพลังงานทางเลือก 
6. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 
7. การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ 
9. เทคโนโลยีใหมํและเทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรม 
10. การบริหารจัดการทํองเท่ียว 
11. สังคมผู๎สูงอายุ 
12. ระบบโลจิสติกส์ 
13. การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ 

 
2. ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559): ภาคกลาง แบํงออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม 

2.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

2.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
วิทยาการและทรัพยากรบุคคล 

2.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการความร๎ู ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศ สูํการใช๎ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะด๎วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 

 
3. นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(พ.ศ. 2556-2560) 
3.1 สํงเสริมให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยได๎ท าวิจัยในศาสตร์สาขาตํางๆ ทุกด๎านท่ีมี

ผลกระทบตํอการพัฒนาท๎องถิ่น โดยเน๎นการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคกลาง (พ.ศ. 
2555-2559) แลกลุํมเรื่องที่ควรมุํงเน๎น 13 เร่ือง 

3.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท๎องถิ่น และแสวงหาความร๎ูใหมํ
ให๎เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให๎มีการบูรณาการศาสตร์ตํางๆ
แบบสหสาขา สร๎างเครือขําย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร๎าง
ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู การใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัย การ
ให๎บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนท๎องถิ่น และเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2556 -
2560 เน๎นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนฐานความรํวมมือท่ีมีอยูํเดิมในจังหวัด
ตํางๆเพื่อความยั่งยืน 

3.3 น าประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิจัยฉบับท่ี 8 ลงสูํหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให๎มีสมรรถนะด๎านการวิจัยและงาน

สร๎างสรรค์สูํระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นสํวนรํวมใน
กระบวนการ 

 

3. เขียนโครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัยท้ังโครงการวิจัยเดี่ยว (research project) และแผนงานวิจัย 
(research program) จะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับแหลํงทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมักมีการปรับปรุงทุกๆ 
ปี ดังนั้นนักวิจัยควรเลือกแบบเสนอโครงการวิจัยและใช๎ให๎ถูกต๎องตามลักษณะของโครงการวิจัย และ
ควรศึกษาค าชี้แจงซึ่งอธิบายรายละเอียดของแบบเสนอโครงการวิจัยในแตํละหัวข๎อเพื่อปูองกันการ
น าเสนอข๎อมูล ท่ีผิดพลาด ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยํางแบบเสนอโครงการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ท้ังชุดโครงการ (แบบว-1 ช) โครงการเดี่ยว (แบบว-1 ด)  และ
แบบเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แบบว-1) 
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(ฉบับปรบัปรุงปี พ.ศ. 2556) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ                แบบ ว-1ช 
 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ชื่อแผนงานวิจัย(ภาษาไทย) ................................................................................. 
      (ภาษาอังกฤษ) .............................................................. .............. 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

(ภาษาไทย) ................................................................................... 
    (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................  
 
ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

    แผนงานวิจัยใหมํ        
แผนงานวิจัยตํอเนื่องระยะเวลา....…. ปี ปีนี้เป็นปีท่ี….... รหัสแผนงานวิจัย .……          
I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
(ระบุความสอดคล๎องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด โดยโปรด
ดูรายละเอียดในผนวก 2) 
II ระบุความสอดคลอ้งของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย

ของชาต ิ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล๎องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)  

III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็น1  

IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความ
สอดคล๎องเพียง 1 หัวข๎อท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 4) 
- นโยบายเรํงดํวนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง .................................. 

 .........................................................................................................................  
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ................. 

 .......................................................................................................................... 
 
ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 

1. ผู๎รับผิดชอบและหนํวยงาน ประกอบด๎วยหนํวยงานหลักและหนํวยงานสนับสนุน 
 

2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
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3. สาขาวิชาการและกลุํมวิชาท่ีท าการวิจัย (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
7. เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
8. เปูาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
9. เปูาหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ๎ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
11. ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ เชํน ด๎านวิชาการ ด๎านนโยบาย ด๎านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

ด๎านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรํในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หนํวยงานท่ีใช๎ประโยชน์จากผลการวิจัย 

12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร๎อมท้ังขั้ นตอนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ๎ามี) 
13. แผนการสร๎างนักวิจัยรํุนใหมํจากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
14. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
15. ระยะเวลา และสถานท่ีท าการวิจัย 
16. แผนการใช๎จํายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
17. ผลส าเร็จและความคุ๎มคําของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย 
18. แผนงานวิจัยตํอเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากผู๎อ านวยการแผนงานวิจัยวําแผนงานวิจัยได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 

18.2 โปรดระบุวําแผนงานวิจัยนี้อยูํระหวํางเสนอของบประมาณจากแหลํง
เงินทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยตํอยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ๎ามี) 

18.3 รายงานความก๎าวหน๎าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ๎ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ ผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย พร๎อมวัน เดือน ปี 

 
 

……………………..…………………… 
(                                   ) 

                                                                                            
       หัวหน๎าแผนงานวิจัย 

                                                 วันท่ี........../................/2556 
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ส่วน  ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
  1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3. ต าแหนํงปัจจุบัน 
 เงินเดือน (บาท) 
 เวลาท่ีใช๎ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
  4. หนํวยงานและสถานท่ีอยูํท่ีติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ประวัติการศึกษา 
  6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา
การ 
  7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข๎องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุ สถานภาพในการท าการวิจัยวําเป็นผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย 
หรือ ผู๎รํวมวิจัยในแตํละผลงานวิจัย  
 7.1 ผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 7.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพรํ และแหลํง

ทุน (อาจมากกวํา 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข๎อเสนอการวิจัย แหลํงทุน และสถานภาพในการ

ท าวิจัยวําได๎ท าการวิจัยลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวํยงานมิได๎ท าการวจิัยเอง แตํใช๎วธิีจัดจา๎ง โปรดใช ๎แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียด

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว๎ให๎มากท่ีสุด พร๎อมท้ังแนบแบบข๎อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ๎างท าการวิจัยด๎วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยตํอเนื่องที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผํานมาและ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณตํอไป ต๎องจัดท าแผน
งานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด๎วย 

3. ระบุข๎อมูลโดยละเอียดในแตํละหัวข๎ออยํางถูกต๎องและครบถ๎วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช๎สัตว์ ให๎ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช๎สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
สภาวิจัยแหํงชาติ (ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 
จ านวน 2 ชุด 

5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให๎ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และ
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให๎ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of 
Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 2 ชุด 

6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพให๎ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัตเิพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด๎านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํหรือพันธุ
วิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให๎ด าเนินการ
วิจัยด๎านความปลอดภยัทางชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สถาบัน (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

______________________________________ 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ                แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย) ............................................................................................ 
         (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต๎แผนงานวิจัย) ............................... 
          (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหมํ         

            โครงการวิจัยตํอเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท่ี..….. รหัส
โครงการวิจัย..…....….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) (ระบุความสอดคล๎องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ท่ีมีความสอดคล๎องมาก
ท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล๎องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด โดย
โปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย
ประเด็น 

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความ
สอดคล๎องเพียง 1 หัวข๎อท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 4) 
- นโยบายเรํงดํวนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง .................................. 

 .......................................................................................................................... 
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ................. 

  ........................................................................................................................
ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

  1. ผู๎รับผิดชอบ [คณะผู๎วิจัย บทบาทของนักวิจัยแตํละคนในการท าวิจัย และสัดสํวนท่ี
ท า การวิจัย (%)] และหนํวยงาน ประกอบด๎วย หนํวยงานหลักและหนํวยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
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3. สาขาวิชาการและกลุํมวิชาท่ีท าการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ๎ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข๎อง  
10. เอกสารอ๎างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ เชํน ด๎านวิชาการ ด๎านนโยบาย ด๎านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

ด๎านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรํในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หนํวยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 

12. แผนการถํายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูํกลุํมเปูาหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บข๎อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให๎ระบุขั้นตอน

อยํางละเอียด) 
15. ปัจจัยท่ีเอื้อตํอการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร๎างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะ

ปัจจัยท่ีต๎องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทตําง ๆ 
[ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทตําง ๆ ท่ีเสนอขอ
ในแตํละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกวํา 1 
ปี  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยท่ีได๎รับจัดสรรในแตํละปีท่ีผํานมา (กรณีเป็น
โครงการวิจัยตํอเนื่องที่ได๎รับอนุมัติให๎ท าการวิจัยแล๎ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ๎มคําของการวิจัยท่ีคาดวําจะได๎รับ 
18. โครงการวิจัยตํอเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน๎าโครงการวิจัยวําโครงการวิจัยได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผํานมา 

18.2 ระบุวําโครงการวิจัยนี้อยูํระหวํางเสนอของบประมาณจากแหลํงเงินทุนอื่น 
หรือเป็นการวิจัยตํอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ๎ามี) 

18.3 รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ๎ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน๎าโครงการวิจัย พร๎อมวัน เดือน ปี     

 
……………………..…………………… 

(                                   ) 
                                                                         
       หัวหน๎าโครงการวิจัย 

      วันท่ี........../................/2556 
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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 าแหนํงปัจจุบัน 

เงินเดือน (บาท) 
เวลาท่ีใช๎ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หนํวยงานและสถานท่ีอยูํท่ีติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข๎องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยวําเป็นผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎า
โครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํละผลงานวิจัย  

8.1 ผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
8.2 หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
8.3 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพรํ และแหลํง

ทุน (อาจมากกวํา 1 เรื่อง) 
8.4 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข๎อเสนอการวิจัย แหลํงทุน และสถานภาพในการ

ท าวิจัยวําได๎ท าการวิจัยลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หนวํยงานมิได๎ท าการวจิัยเองแตํใช๎วิธีจดัจ๎าง โปรดใช๎ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว๎ให๎มากท่ีสุด พร๎อมท้ังแนบแบบข๎อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ๎างท าการวิจัยด๎วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยตํอเนื่องที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผํานมา และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณตํอไป ต๎องจัดท า
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด๎วย 

 3. ระบุข๎อมูลโดยละเอียดในแตํละหัวข๎ออยํางถูกต๎องและครบถ๎วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

 4. กรณโีครงการวจิัยที่มีการใช๎สัตว ์ ให๎ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช๎สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร ์
สภาวิจัยแหํงชาติ (ผนวก 11) และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 
จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให๎ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และ
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให๎ด าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of 
Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพให๎ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัตเิพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด๎านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํหรือพันธุ
วิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให๎ด าเนินการ
วิจัยด๎านความปลอดภยัทางชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการด๎านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
สถาบัน (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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วจ.เพื่อพัฒนาสังคม (หลกัสูตรละ 100,000  บาท) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

ระบุข้อมูลโดยละเอียด  อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการประเมินโครงร่างงานวิจัย 
ส่วน  ก 
1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) ….……………………………………………………………. 

    -(ภาษาอังกฤษ) …………….…….………………………………………… 
2. สังกัดคณะ ............................................................................................................................. 
3. หลักสูตร ………………………………………………………………………………… 
4. คณะผู๎ด าเนินงานวิจัย  

5. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน (ถ๎าม)ี 
6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา  

4.1  ผู้ร่วมวิจัย  .........คน (สามารถเพิ่มหรือลดจ านวนผู๎รํวมวิจัยได๎ตามความเหมาะสม กรณีที่มี
นักวิจัย   รํุนใหมํ และนักศึกษาผู๎รํวมวิจัย ให๎ระบุด๎วย) 
ผู้ร่วมวิจัย  คนที่ 1 
………………………………………………………………………………………………
……………….. 
ผู้ร่วมวิจัย  คนที่ 2 
………………………………………………………………………………………………
……………….. 
ผู้ร่วมวิจัย  คนที่ 3 
………………………………………………………………………………………………
……………….. 
ผู้ร่วมวิจัย  คนที่ 4 
………………………………………………………………………………………………
……………….. 
ผู้ร่วมวิจัย  คนที่ 5 
………………………………………………………………………………………………
……………….. 
4.2  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  (ถ๎ามี) 

ชื่อปรึกษาโครงการวิจัย  
…………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์/มือถือ…………………………… Email address……………………. 

สาขา……………………………………… ความช านาญงานวิจัย…………………… 

สังกัดคณะ/หนํวยงาน………………………………………..……………………………….. 

ท่ีอยูํท่ีสามารถติดตํอได๎………………………………..……………………………….......... 

4.3  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก.................................................................................................................... 
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง).................................................................................... 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
9. สมมติฐาน (ถ๎ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
10. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ๎ามี) 
11. ความสอดคล๎อง 

12. คุณคําหรือประโยชน์ของงานวิจัยตํอชุมชน องค์กร ท๎องถิ่น  
13. การทบทวนวรรณกรรม/ งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข๎อง  
14. เอกสารอ๎างอิงของโครงการวิจัย 
15. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ก) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 
- ระบุประชากร และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 
- ระบุเครื่องมือ หรือ การสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย หรือ ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

(ข) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
กลําวถึง วิธีการ และสถิติท่ีใช๎ พร๎อมบอกสูตรสถิติท่ีใช๎ด๎วย นอกจากนี้ยังต๎องบอกด๎วยวํา
การค านวณคําสถิติตํางๆ นั้น ใช๎เคร่ืองมือกล (Computer) ชํวยหรือไมํ ถ๎าไมํใช๎เคร่ืองมือ 
ค านวณอยํางไรต๎องอธิบายด๎วย  

16. ระยะเวลาท าการวิจัย (สามารถด าเนินการให๎เสร็จได๎ภายในเวลา 1 ปี การศึกษา) 
 
 
 

 ความสอดคล๎องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ เป็นสถาบันท่ีน๎อมน าการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระบุ…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… 

 ความสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท๎องถิ่น 
ระบุ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 การมีนักศึกษาเป็นผู๎รํวมวิจัย 
ระบุ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
ระบุ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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17. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ(ให๎ระบุขั้นตอนอยํางละเอียด) 
 

กิจกรรมการวิจัย 

เดือน ...........พ.ศ. …... – เดือน...........พ.ศ. ……… 
เดือน
…
….. 

เดือน
……
.. 

เ ดื อ น
…….. 

เ ดื อ น
…….. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดื อ น
…….
. 

เ ดือน
…….
. 

เดือน
…
….. 

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวจิัยท่ีเก่ียวข๎อง 

            

2. สร๎างเครื่องมือและ
ทดลองใช ๎หรือ 
ข้ันตอนการด าเนินการ
ทดลอง 

            

3. เก็บรวบรวมข๎อมูล             
4. วิเคราะห์ข๎อมูล แปล

ผล และอภิปรายผล 
            

5. จัดท าเอกสาร รายงาน
ผลการวจิัยและ
เผยแพรํ 

            

18. ผลส าเร็จและความคุ๎มคําของการวิจัยท่ีคาดวําจะได๎รับ 
19. ระบุความสอดคล๎องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2555-2559) และกลุํมเร่ืองวิจัยท่ีควรมุํงเน๎น 13 กลุํมเร่ือง โดยระบุ ข๎อมีความสอดคล๎อง
มากท่ีสุด เพียง 1 ข๎อ  
19.1  ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1   การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2  การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3    อนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4    การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

และบุคคลากรทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความร๎ู 

ผลการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สูํการใช๎ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด๎วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข๎าถึงประชาชนและประชาสังคมอยําง
แพรํหลาย 

19.2  ความสอดคล๎องกับกลุํมเรื่องวิจัยท่ีควรมุํงเน๎น  13  กลุํมเรื่อง 
 ไมํมีความสอดคล๎องกับกลุํมเร่ืองวิจัยท่ีควรมุํงเน๎นใดๆ 
 มีความสอดคล๎องกับกลุํมเรื่องวิจัยที่ควรมุํงเน๎น   

  1. การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล 
  3. การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสรรค์การเรียนร๎ู 
  4. การจัดการทรัพยากรน้ า 
  5. ภาวะโลกร๎อนและพลังงานทางเลือก 
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  6. การเพิ่มมูลคําสินค๎าการเกษตรเพื่อการสํงออกและลดการน าเข๎า 
  7. การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 
  8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนาคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ 
  9. เทคโนโลยีใหมํและเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  10.การบริหารจัดการการทํองเท่ียว  
  11.สังคมผู๎สูงอายุ  
  12.ระบบโลจิสติกส์  
  13.การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
20. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตํางๆ (คิดอยํางละเอียดตาม
จริง) 
หมวดค่าใช้จ่าย รายการ  จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    

1 . 1  ห ม ว ด คํ า จ๎ า ง
ชั่วคราว 

   

2. งบด าเนินการ    
2.1  หมวดคําตอบแทน เชํน  คําอาหารท าการนอกเวลา คําเบี้ยประชุมกรรมการ  เป็นต๎น   
2.2  หมวดคําใช๎สอย 1  คําเบี้ยเลี้ยง คําท่ีพัก คํายานพาหนะ   
โปรดระบุรายละเอียด 2  คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง   
โดยแยกกลุํมดังนี้ 3  คําซํอมแซมครุภัณฑ์ (พิจารณาเป็นกรณี)   
 4  คําจ๎างเหมาบริการ   
 5  คําใช๎จํายในการสัมมนาและฝึกอบรม   
 6  คํารับรองและพิธีการ   
 7  คําใช๎สอยอื่นๆ   
2.3  หมวดคําวัสดุ  เชํน 1.  วัสดุส านักงาน   
(ส่ิงของที่มีอายุการใช๎งาน
นาน  แตํราคาหนํวยละไมํ
เกิน  5,000  บาท  ให๎
เขียนในหมวดนี้) 

2.  วัสดุเชื้อเพลิง ได๎แกํ  น้ ามันเบนซิน แก๏สหุงต๎ม   
3.  วัสดุไฟฟูา ได๎แกํ  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา ฯลฯ   
4.  วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน  แผํนปูาย  โปสเตอร์ ฯลฯ   
5.  วัสดุหนังสือ  เอกสาร   
6.  วัสดุคอมพิวเตอร์   
7.  วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์   
8.  วัสดุเครื่องบริโภคได๎แกํ  อาหารสด  อาหารกระป๋อง  เครื่องปรุง 
ฯลฯ 

  

9.  วัสดุเกษตร ได๎แกํ    ยา  อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์  ยาก าจัดศัตรูพืช
ฯลฯ 

  

10. วัสดุงานบ๎านงานครัว ได๎แกํ  แปรงผงซักฟอก กลํองใสํของ  เขํง 
ฯลฯ 

  

คําสาธารณูปโภค    

3.  งบลงทุน ครุภัณฑ์จ าเป็นตํองานวิจัย  (งบประมาณโครงการวิจัยไมํสนับสนุนให๎ขอ
จัดซ้ือจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว๎นแตํในกรณีที่มีความจ าเป็นโดย
ชี้แจงเหตุผลในการใช๎ครุภัณฑน์ัน้ๆและทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ทั้งหมด
เป็นของมหาวิทยาลัย 

  

งบประมาณรวม              
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21.  ค ารับรองวําจะปฏิบัติตามรายการตํางๆ ท่ีให๎ไว๎ทุกประการ 

 
ลงชื่อ 

………………………………..……… 
(…………………………………….…) 

 
ลงชื่อ 

………………………………..…………… 
(…………………………………….……. ) 

 
ลงชื่อ 

………………………………..……… 
(…………………………………….…) 

 
ลงชื่อ 

………………………………..…………… 
(…………………………………….……. ) 

 
ลงชื่อ 

………………………………..………
… 

(………………………………….……. 
) 

 
ลงชื่อ 

………………………………..………………
( ……………………………………….…. ) 

ประธานหลักสูตร 
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แบบ วจ.1  แบบเสนอโครงการวิจัย 
ปีการศึกษา ……………… 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ส่วน  ก 
1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) .………………………………………………………………. 

    - (ภาษาอังกฤษ) ........……….…….………………………………………… 
2. ประเภทของงานวิจัย …………………………………………………………………...... 
3. สาขาวิชาท่ีท าการวิจัย (หรือเน๎นหนักในวิชาการด๎านใด) …………………………………..... 
4. คณะผู๎ด าเนินงานวิจัย  

- ชื่อหัวหน๎าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ……………………..คุณวุฒิ …………..……….. 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………โทรศัพท์ ……………………..… 

- ต าแหนํง ……………………………………..…………………………………..... 
- ความช านาญงานวิจัย ………………......................................................................... 
- (ระบุสัดสํวนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ)………………………………………………….. 
- ชื่อผู๎รํวมโครงการวิจัย (ระบุสัดสํวนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ) …….……………………… 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก......................................................................................................... 
-ผู๎ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง)............................................................................. 

5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. สมมติฐาน (ถ๎ามี) 
8. นิยามศัพท์เฉพาะ(ถ๎ามี) 
9. ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ  
10. องค์ความร๎ูใหมํ/นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน 
11. คุณคําหรือประโยชน์ของงานวิจัยตํอชุมชน องค์กร ท๎องถิ่น สังคม ประเทศชาติ หรือประโยชน์

ของงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
12. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน (ถ๎าม)ี 
13. งานวิจัย/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข๎อง  
14. เอกสารอ๎างอิง 
15. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ก) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 
- (ระบุประชากร และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย) 
- (ระบุเคร่ืองมือ หรือ การสร๎างเคร่ืองมือในการวิจัย หรือ ขั้นตอนการด าเนินการ

ทดลอง) 
- (ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล) 

(ข) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
(กลําวถึง วิธีการ และสถิติท่ีใช๎ พร๎อมบอกสูตรสถิติท่ีใช๎ด๎วย นอกจากนี้ยังต๎องบอกด๎วยวํา
การค านวณคําสถิติตํางๆ นั้น ใช๎เคร่ืองมือกล (Computer) ชํวยหรือไมํ ถ๎าไมํใช๎เคร่ืองมือ 
ค านวณอยํางไรต๎องอธิบายด๎วย  

16. ขอบเขตของการวิจัย 
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17. ระยะเวลาท าการวิจัย (สามารถด าเนินการให๎เสร็จได๎ภายในเวลา 1 ปี การศึกษา) 
18. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ(ให๎ระบุขั้นตอนอยํางละเอียด) 

กิจกรรมการวิจัย 
ปี พ.ศ. …. ปี พ.ศ. …. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ .ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข๎อง 

            

2. สร๎างเครื่องมือและทดลองใช๎ 
หรือ ข้ันตอนการด าเนนิการ
ทดลอง 

            

3. เก็บรวบรวมข๎อมูล             

4. วิเคราะห์ข๎อมูล แปลผล และ
อภิปรายผล 

            

5. จัดท าเอกสาร รายงาน
ผลการวจิัยและเผยแพร ํ

            

 
19.  ผลส าเร็จและความคุ๎มคําของการวิจัยท่ีคาดวําจะได๎รับ 
 
20. ระบุความสอดคล๎องของโครงการวิจัยกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล๎องกับ
นโยบายและแผนด าเนินการในการบริหารมหาวิทยาลัย  
 1. งานวิจัยสถาบัน 
  1.1 การวิจัยเชิงประเมิน 
  1.2 การวิจัยเชิงพัฒนา 
  1.3 การวิจัยหลักสูตร 
  1.4 การวิจัยการเรียนการสอน 
 2. งานวิจัยที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ภูมิภาค และท๎องถิ่น  
 3. งานวิจัยส าหรับพัฒนาศาสตร์ตําง ๆ (Basic Research) โดยให๎เป็นไปตามเนื้อหาของศาสตร์

นั้น ๆ    
 
21. ระบุความสอดคล๎องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ. 
2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล๎องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ท่ีมีความสอดคล๎องมากท่ีสุด )  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1   การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2     การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3    อนุรักษ์ เสริมสร๎าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4    การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคคลากร

ทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5    การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู๎ ผลการวิจัย 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สํูการใช๎ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด๎วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข๎าถึงประชาชนและประชาสังคม
อยํางแพรํหลาย 
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22. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตํางๆ (คิดอยํางละเอียดตาม
จริง) 
1. งบบุคลากร   
1.1 หมวดคําจ๎างชั่วคราว   
2. งบด าเนินการ   
2.1  หมวดคําตอบแทน เชํน  คําอาหารท าการนอกเวลา คําเบี้ยประชุมกรรมการ  เป็นต๎น  
2.2  หมวดคําใช๎สอย 1  คําเบี้ยเลี้ยง คําที่พัก คํายานพาหนะ  
โปรดระบุรายละเอียด 2  คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง  
โดยแยกกลุํมดังนี้ 3  คําซํอมแซมครุภัณฑ์ (พิจารณาเป็นกรณี)  
 4  คําจ๎างเหมาบริการ  
 5  คําใช๎จํายในการสัมมนาและฝึกอบรม  
 6  คํารับรองและพิธีการ  
 7  คําใช๎สอยอ่ืนๆ  
2.3  หมวดคําวัสดุ  เชํน 1.  วัสดุส านักงาน  
 2.  วัสดุเช้ือเพลิง ได๎แกํ  น้ ามันเบนซิน แก๏สหุงต๎ม  
 3.  วัสดุไฟฟูา ได๎แกํ  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา ฯลฯ  
 4.  วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน  แผํนปูาย  โปสเตอร์ ฯลฯ  
 5.  วัสดุหนังสือ  เอกสาร  
 6.  วัสดุคอมพิวเตอร์  
 7.  วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์  
 8.  วัสดุเครื่องบริโภคได๎แกํ  อาหารสด  อาหารกระป๋อง  เครื่องปรุง ฯลฯ  
 9.  วัสดุเกษตร ได๎แกํ    ยา  อาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์  ยาก าจัดศัตรูพืชฯลฯ  
 10. วัสดุงานบ๎านงานครัว ได๎แกํ  แปรงผงซักฟอก กลํองใสํของ  เขํง ฯลฯ  
 สิ่งของที่มีอายุการใช๎งานนาน  แตํราคาหนํวยละไมํเกิน  5,000  บาท  เขียนในหมวดนี้  
คําสาธารณูปโภค คําไปรษณีย์โทรเลข  
3.  งบลงทุน ครุภัณฑ์จ าเป็นตํองานวิจัย  (งบประมาณโครงการวิจัยไมํสนับสนุนให๎ขอจัดซื้อ

จากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว๎นแตํในกรณีที่มีความจ าเป็นโดยช้ีแจงเหตุผลใน
การใ ช๎ครุภัณฑ์นั้ นๆและทั้ งนี้ กรรมสิท ธ์ิของครุภัณฑ์ทั้ งหมดเป็นของ
มหาวิทยาลัย 

 

งบประมาณรวม  บาท 
* หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
ส่วน ข   
23.  ประวัติหัวหน๎าโครงการวิจัย 
24.  ประสบการณ์ด๎านงานวิจัย 
25.  ผลงานวิจัยท่ีท าเสร็จแล๎ว และผลงานท่ีตีพิมพ์ออกเผยแพรํ (ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์การเผยแพรํ 
แหลํงทุน) 
26.  งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยูํ (ชื่อโครงการแหลํงทุน สัดสํวนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ  และ
สถานภาพในการท าการวิจัยวําได๎ท าการลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด) 
27.  ค ารับรองวําจะปฏิบัติตามรายการตําง ๆ ท่ีให๎ไว๎ทุกประการ 
 

ลงชื่อ ………………………………..หัวหน๎าโครงการ 
      ( ………………………………. ) 
        วันท่ี.....เดือน................พ.ศ............ 
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4. เสนอโครงการต่อแหลง่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

เมื่อนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการเสนอ
โครงการตํอแหลํงสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งมีข้ันตอนแตกตํางกันไปตามท่ีได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น 

ส าหรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผํนดิน) จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
(วช.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหํงชาติ (สกอ.) และทุนวิจัยภายนอก นักวิจัยต๎อง
เสนอโครงการผํานส านักวิจัยและพัฒนาซึ่งท าหน๎าท่ีประสานงาน  

สํวนทุนวิจัยภายใน (กองทุนวิจัย) นั้นถ๎างบประมาณไมํเกิน 50,000 บาท นักวิจัย เสนอตํอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับคณะเพื่อพิจารณาโครงการ ถ๎างบประมาณมากกวํา 
50,000 บาท นักวิจัยเสนอผํานคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับคณะไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการพิจารณาโครงการ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
ถึง 5 
 
 
5. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 
 ข๎อเสนอโครงการจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน โดยทุนวิจัย (ภายใน) 
งบประมาณไมํเกิน 50,000 บาท จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยระดับคณะเป็นผู๎พิจารณา 
สํวนงบประมาณมากกวํา 50,000 บาท จะมีคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎พิจารณาซึ่งมีหน๎าท่ีดังนี ้ 

1. ประเมินข๎อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร 
2. ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการท ากิจกรรมวิจัยตํางๆ  
3. คณะกรรมการจะพิจารณาโดยเน๎นผลงานและความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดด๎านวิจัยของ

คณะรับผิดชอบดูแลจ านวนผลงานวิจัยและจ านวนอาจารย์ และนักวิจัยท่ีท างานวิจัย 
รวมท้ังงบประมาณที่ได๎รับ 

4. คณะกรรมการท้ังหมดรํวมกันสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อน าไปสูํองค์ความร๎ูและแนว
ทางการน าไปใช๎ประโยชน์ 

 
 
6. ท าสัญญารับทุนวิจัย 
 
 เมื่อข๎อเสนอโครงการวิจัยผํานการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุน นักวิจัยจะต๎องท า
สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตาม
แบบวจ. 3 ในกรณีท่ีเป็นทุนวิจัยภายใน สํวนทุนวิจัยภายนอกจากหนํวยงานตํางๆ อาจจะมีรูปแบบ
สัญญาการรับทุนท่ีแตกตํางกันไป 
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อากรแสตมป ์
แบบ วจ.๓ สัญญาการรับทนุสนับสนุนการวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

สัญญาท าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่      เดือน         พ.ศ..........         

ข๎าพเจ๎า                           อายุ      ปี รับราชการในต าแหนํง                      
ระดับ                            สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี กระทรวงศึกษาธิการ อยูํบ๎านเลขที่        หมูํที่      ซอย            ถนน           
ต า บ ล /แ ข ว ง           อ า เ ภ อ /เ ข ต                        จั ง ห วั ด                             
สถานภาพ                   และคณะผู๎มีชื่อตอนท๎ายสัญญา จ านวน.........        (คน) ผู๎ชื่อได๎รับ
อนุมัติให๎ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อท าการวิจัยเรื่อง                                                 มีก าหนด 
๑  ปี นับตั้งแต่วันที่     เดือน       พ.ศ.       ถึงวันที่    เดือน        พ.ศ.     ขอท าสัญญาให๎
ไว๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู๎ให๎ทุนมีข๎อความดังตํอไปนี้  
 ข๎อ ๑  ข๎าพเจ๎าตกลงรับทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นจ านวนเงิน                บาท เป็นคําใช๎จําย
ในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งตํอไปนี้ในสัญญาจะเรียกวํา “ทุนสนับสนุนการวิจัย” เพื่อท าการวิจัยให๎ส าเร็จตาม
โครงการที่ก าหนดไว๎ 
 ข๎อ ๒  ในระหวํางที่ข๎าพเจ๎ารับทุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข๎าพเจ๎าจะตั้งใจและเพียรพยายามอยํางดี
ที่สุด      ที่จะศึกษาค๎นคว๎าท าการวิจัยตามโครงการที่ได๎เสนอตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และข๎าพเจ๎าจะไมํหลีกเลี่ยงละเลยทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยกํอนส าเร็จตาม
โครงการวิจัยนั้น 
 ข๎อ ๓  ในระหวํางที่ข๎าพเจ๎ารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้ การใช๎จํายในเงินทุนข๎าพเจ๎า
ยินดีจะปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และตามรายละเอียดของเงินที่ได๎รับอนมุัติทุกประการ ข๎าพเจ๎า
จ ะ ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ  ห รื อ ค า สั่ ง ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัยและการใช๎จําย
เงินทุน ทั้งที่ได๎ออกใช๎บังคับอยูํแล๎วกํอนวันที่ข๎าพเจ๎าลงนามในสัญญานี้จะออกใช๎บังคับตํอไปภายภาคหน๎า 
โดยข๎าพเจ๎าตกลงยินยอมถือวําเป็นข๎อระเบียบหรือค าสั่งตําง ๆ ดังกลําวเป็นสํวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข๎อ ๔  ในระหวํางที่ข๎าพเจ๎ารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถ๎าข๎าพเจ๎าสละสิทธ์ิการรับทุนก็
ดี หรือไมํท าการวิจัยก็ดี หรือท าการวิจัยลําช๎าจนไมํสามารถสํงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่
ก าหนดไว๎ในข๎อ ๕ ก็ดี หรือข๎าพเจ๎าฝุาฝืนสัญญาข๎อ ๒ และข๎อ ๓ ข๎าพเจ๎ายินยอมชดใช๎ทุนที่ข๎าพเจ๎าได๎รับ
จากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดคืนเต็มจ านวน พร๎อมทั้งดอกเบี้ยร๎อยละ ๗.๕ ตํอปี  
 ข๎อ ๕  ข๎าพเจ๎าจะสํงรายงานความก๎าวหน๎าทางการวิจัยเรื่องนี้ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏทุก ๔ 
เดือน นับตั้งแตํวันที่สัญญานี้เป็นต๎นไป จนกวําจะท าการวิจัยเสร็จและจะสํงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ตามโครงการจ านวน ๕ เลํม และบทความวิจัย จ านวน ๑ ชุด ตามข๎อก าหนดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ วําด๎วยทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ถ๎าขัดข๎องประการใดก็ตาม ข๎าพเจ๎าจะแจ๎งโดยท าเป็นหนังสือตามแบบ วจ.๗ ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทราบกํอนวันครบก าหนดสํงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์อยํางน๎อย 
๓๐ วัน พร๎อมกับแจ๎งสาเหตุที่ท าให๎ด าเนินการวิจัยลําช๎า และก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันสํงรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วําด๎วยทุนสนับสนุนการวิจัย พ .ศ. 
๒๕๔๘ 



 
 

47 

 ข๎อ ๖  ถ๎าข๎าพเจ๎าไมํปฏิบัติตามสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใด ข๎าพเจ๎ายินยอมที่จะชดใช๎คําเสียหายตามที่
ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วําด๎วยทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 ข๎อ ๗  ข๎าพเจ๎ายินยอมให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการ
เผยแพรํผลงานวิจัยตามสัญญานี้ได๎ตลอดไปโดยไมํต๎องขออนุญาตจากข๎าพเจ๎า 
 ข๎าพเจ๎าได๎ทราบและเข๎าใจข๎อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล๎ว เห็นวําถูกต๎องทุกประการ          
จึงได๎ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ตํอหน๎าพยานไว๎เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ……………………………….…..…. ผู๎รับทุน 
       (                               ) 
 
ลงชื่อ …………………………………….…. พยาน 
       (                                ) 
 
ลงชื่อ ………………………………………. พยาน 
               (นายชูศักดิ์  ขันธชาติ) 
 

ผู๎รับสัญญาการรับทุนสนับสนนุการวิจัยตามที่                                            ให๎ไว๎ข๎างต๎น 
  

ลงชื่อ …………………..…………………ผู๎รับสัญญา 
         (อาจารย์ ดร.สพุจน ์ทรายแก๎ว ) 
 

                          รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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7. ด าเนินการวิจัย 
 

 ภายหลังจากการเซ็นต์สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิจัยสามารถเร่ิมด าเนินการวิจัยได๎ทันทีโดยนักวิจัยจะได๎รับเงินสนับสนุน
การวิจัยงวดท่ี 1 เทํากับ 60% โดยใช๎แบบฟอร์มวจ. 10 ในการขอเบิกเงินงวดท่ี 1 ในระหวํางการ
ด าเนินการวิจัย นักวิจัยจะต๎องสํงรายงานความก๎าวหน๎าคร้ังท่ี 1 ตามแบบวจ. 5 ซึ่งคณะกรรมการ
จะให๎ข๎อเสนอแนะตามแบบฟอร์มวจ. 6 เมื่อนักวิจัยปรับตามข๎อเสนอแนะของกรรมการแล๎วจึงจะ
สามารถขอเบิกเงินงวดท่ี 2 เทํากับ 20% ได๎โดยใช๎แบบฟอร์มวจ. 11 จากนั้นด าเนินการวิจัยให๎เสร็จ
สิ้น หากไมํเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต๎องขอขยายเวลาการท าวิจัยโดยใช๎แบบฟอร์มวจ. หาก
นักวิจัยมีเหตุให๎ต๎องยุติการวิจัยในระหวํางด าเนินการวิจัยต๎องใช๎แบบฟอร์มวจ. 8 
 เมื่อนักวิจัยท างานวิจัยเสร็จสิ้น นักวิจัยจะต้องส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตามแบบฟอร์มวจ. 6 และปรับแก๎ตามข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) จากนั้นจึงด าเนินการเบิก

เงินงวดท่ี 3 เทํากับ 10% โดยใช๎แบบฟอร์มวจ. 12 

 

8. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

 นักวิจัยท่ีรับทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต๎อง
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาทิเชํน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
บทความวิจัย ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับงานวิจัย จึงจะถือ
วํางานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยนั้นจะได๎กลําวตํอไปในสํวนท่ี 3 

 

9. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
  

 นักวิจัยท่ีรับทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต๎อง
ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความร๎ูท่ีได๎จากงานวิจัยโดยใช๎แบบฟอร์มวจ. 9 โดยในระดับ
มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความร๎ูงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความร๎ูจากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ สํวนในระดับคณะมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิจัยเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความร๎ูจากงานวิจัยเพื่อเผยแพรํให๎
บุคคลท่ัวไปในรูปแบบตํางๆ 
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             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะ / ส านัก / ศูนย ์............................................................................................................ 

ที่  

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

.. 

วันที่ ............เดือน.................................พ.ศ. ............. 

เรื่อง ขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 1 

 

ะ 

 

 เรียน   ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
  ตามที่ข๎าพเจา๎......................................................อาจารย์สงักัดคณะ..............................
ได๎รับทุนสนับสนนุการวิจัยเรื่อง………….…………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................
งบประมาณ จ านวน ...........................บาท (.....................................................................................................) 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เรื่อง การพิจารณาให๎ทุนสนับสนุน
การวิจัย ครั้งที่ ............/25..........ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ............ 
 
  ข๎าพเจ๎า ใครํขออนุญาตเบิกเงนิสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1 (60%) จ านวน.......................บาท 
(.................................................................................) เพือ่ใช๎ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี ้
 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                               
(………………………………………………) 

            ...................................................................... 
                         นักวิจัย 

 
                  (………………………………………………) 
           ....................................................................... 
            คณบดีคณะ................................................... 

เรียน    อธิการบด ี
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                
(………………………………………………) 

                                    …………………………………………………. 
                                 ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (      ) อนมุัติ    (     ) ไมํอนุมัติ 
         
                 (………………………………………………) 

           อาจารย์ ดร.สพุจน ์ ทรายแก๎ว 
         รองอธิการบด ี

วจ.10 
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วจ.5 แบบสรุปรายงานความก้าวหนา้/รายงานฉบับสมบูรณ ์
 
1.   ชื่อโครงการวิจัย: ……………………………………………………………..……................ 
     ชื่อหัวหน๎าโครงการวิจัย: ....…………………………................................................................... 
 คณะ/ หนํวยงานที่สังกัด: ………………………………….......................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ……………………………E-mail address..……..…………………  
 วันที่ลงนามในสัญญา............... ถึง............. (เดือน/ ปี)   งบประมาณรายได๎    งบประมาณ
แผํนดิน 
 
2.  รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการวิจัย/รายงานฉบบัสมบูรณ ์
2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1............................................................................................................................ .................................. 
2. ............................................................................................................................. ............................ 
2.2  ตารางเปร ียบเทียบการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎ตลอดโครงการวิจัย กับสภาพการ

ด าเนินการจริง โดยระบุข้ันตอนหรือกิจกรรมตามล าดับ พร๎อมทั้งแนบหลักฐานการด าเนินงาน 

*กิจกรรม/ ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามที่ระบุไว๎ในแผน 

กิจกรรม/ ขั้นตอน 
การด าเนินงานที่ได๎ปฏิบัติจริง 

หลักฐานประกอบการด าเนนิงาน  
(ระบุพร๎อมแนบหลักฐาน) 

  หลักฐาน: รายงานความก๎าวหน๎า 
และอื่น ๆ (ถ๎ามี)   

 
2.3  ระบุรายละเอียดที่ได๎ปรบัปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒ ิ(ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
2.4  งานตามแผนโครงการวิจัยที่จะด าเนนิการตํอไป 
1. ................................................................................................................................. ......................... 
2. ............................................................................................................................. ............................. 
2.5  ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/ อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. .................................. 
 
        (ลงชื่อ) .............................................................. 
                 (............................................................) 
                             หัวหน๎าโครงการวิจัย 
           วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ............... 
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แบบ วจ.6 รายงานข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ผลการประเมินรายงานความก้าวหนา้ของโครงการวิจัย/รายงานฉบับสมบูรณ ์

 
1.   ชื่อโครงการวิจัย: …………………………………………….……..……................................ 
…………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน๎าโครงการวิจัย: …………………………………….............................................................. 
 

 
รายละเอียดข๎อเสนอแนะของกรรมการ 

ผลการปรับปรุงแก๎ไข
ตามข๎อเสนอแนะ 

ผําน ไมํผําน    
    
    
    
    
    
 
2. สรุปความเห็นของการประเมิน 
 ............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
    

ลงชื่อ ..............................................................                      
(......................................................................) 
               ผู๎ประเมิน 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
(...................................................................) 
        ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
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รายละเอียดการตรวจรายงานความกา้วหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ ์
ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................. ................... 
ชื่อนักวิจัย ............................................................................................................................. ................ 

1. เนื้อหาบทที่1  
ข๎อเสนอแนะหรือสิ่งทีค่วรปรับปรุงแก๎ไข 

…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………… 

2. เนื้อหาบทที่2  
ข๎อเสนอแนะหรือสิ่งทีค่วรปรับปรุงแก๎ไข 

…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. เนื้อหาบทที่3  
ข๎อเสนอแนะหรือสิ่งทีค่วรปรับปรุงแก๎ไข 

…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………… 

4. เนื้อหาบทที่4  
ข๎อเสนอแนะหรือสิ่งทีค่วรปรับปรุงแก๎ไข 

…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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5. เนื้อหาบทที่5  

ข๎อเสนอแนะหรือสิ่งทีค่วรปรับปรุงแก๎ไข 

…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6. ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….… 

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

     วันที่ประเมิน......../......................./.................  
         กรรมการผู๎พิจารณาผลงานวิจัย 
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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะ / ส านัก / ศูนย ์......................................................................................................... ... 

ที่  
.........................................................................
.. 

วันที่ ............เดือน.................................พ.ศ. ............. 

เรื่อง ขอสํงรายงานความก๎าวหนา๎พร๎อมขออนุญาตเบิกเงินสนับสนนุการวิจัยงวดที่2 
 
ะ 

 
 เรียน   ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 ตามที่ข๎าพเจา๎...............................................................อาจารย์สังกัดคณะ...............................
ได๎รับทุนสนับสนนุการวิจัยเรื่อง …………….……………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... ...........
งบประมาณ จ านวน ...........................บาท (.....................................................................................................) 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เรื่อง การพิจารณาให๎ทุนสนับสนุน
การวิจัย ครั้งที่ ............/25..........ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ............ 
 
 ข๎าพเจ๎า ใครํขออนุญาตเบิกเงนิสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2 (20%) จ านวน.......................บาท 
(.................................................................................) เพือ่ใช๎ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       
(……………………………………………) 

              ................................................................... 
                            นักวิจัย 

 
             
(……………………………………………) 

             ..................................................................... 
              คณบดีคณะ................................................... 

เรียน    อธิการบด ี
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
             
                                          (…………………………………………….) 

            ……………………………………………. 
          ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (      ) อนมุัติ    (     ) ไมํอนุมัติ 
           (……………………………………………) 

         อาจารย์ ดร.สพุจน ์ ทรายแก๎ว 
        รองอธิการบดี 

วจ.11 
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แบบ วจ.7 แบบขอขยายเวลาท าการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

--------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน๎าโครงการวิจัยคือ ………………………………………………………………………… 
ผู๎รํวมโครงการ คือ  1. ………………………..…………..….....…..………………….……. 
   2. ………………………..…………..….....…..………………….…… 
   3. ………………………..…………..….....…..………………….…… 
ได๎รับทุนสนับสนนุการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ……………………………………………………… 
ท าสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ ………………………………………………………..…… 
สัญญาสิ้นสุด ……………………………………………………………………………………… 
 ขอขยายเวลาการท าวิจัย 

 ครั้งที ่ 1 (ไมํเกิน 3 เดือน) ก าหนดสํงภายใน 
………………………………….…………… 

 ครั้งที ่ 2 (ไมํเกิน 3 เดือน) ก าหนดสํงภายใน 
…………………………………………….. 

รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนนิการวิจัย 
(1)  งานวิจัยที่ได๎ด าเนนิการไปแล๎ว  
……………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………….…… 
(2)  งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยูํ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…………….…………………………………………………………………… 
(3)  ค าชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ๎าม)ี 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….…………….…………………………………………………………………… 
 

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

 หัวหน๎าโครงการ 
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แบบ วจ.8 ค าร้องขอยุติการท าการวิจัย 
 

เขียนที่ …………….……………………………… 
วันที่ ………… เดือน …………… พ.ศ. ……. 

 
 ข๎าพเจ๎า (นาย, นาง, นางสาว) ………………….…………………… อายุ ………. ปี รับ
ราชการในต าแหนงํ ………………….…………….……… ระดับ …………….มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
อยูํบ๎านเลขที่ …… ซอย ……………………… ถนน ………………….. ต าบล/แขวง 
…………………………………อ าเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………………
ซึ่งได๎รับอนุมตัิให๎ได๎รับทนุสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ประจ าปีการศึกษา……..……จ านวนเงินทุน ….………………. บาท (…….………...……...……..) 
เพื่อท าการวิจัยเรื่อง ….………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
โดยท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยไปเมื่อวันที่ ………….. เดือน ………………พ.ศ. ………....…. 
และจะครบก าหนดสัญญาสํงรายงานการวิจัยวันที่ …………. เดือน …………พ.ศ. …………..…. 
 
 บัดนี้ข๎าพเจ๎าและคณะไมํสามารถท าการวิจัยให๎เสร็จสิ้นตามสัญญาได๎เนื่องจาก ………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
จึงขอยุติการท าวิจัย โดยข๎าพเจ๎าและคณะยินดีคืนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งหมดพร๎อมดอกเบี้ยร๎อยละ 
7.5 ตํอปี ภายใน 60 วัน 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………….……….. ผู๎รับทุน 
          (……………………….……………) 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………….……….. ผู๎รับสัญญา 
           (……………………….……………) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะ / ส านัก / ศูนย ์............................................................................................................ 

ที่  

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

.. 

วันที่ ............เดือน.................................พ.ศ. ............. 

เรื่อง ขอสํงเลํมวิจัยฉบับสมบูรณ์พรอ๎มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนนุการวิจัยงวดสุดท๎าย (งวดที่3) 

 

ะ 

 

 เรียน   ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
  ตามที่ข๎าพเจา๎..........................................................อาจารย์สังกัดคณะ...............................
ได๎รับทุนสนับสนนุการวิจัย เรือ่ง…………………………………………….………………………. 
............................................................................................................................. ..................................
งบประมาณ จ านวน ...........................บาท  (...................................................................................................) 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เรื่อง การพิจารณาให๎ทุนสนับสนุน
การวิจัย ครั้งที่ ............/25..........ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..................พ.ศ. ............ 
 
  บัดนี้ ข๎าพเจ๎าได๎ด าเนินงานวิจยัเรื่องดังกลําวเรยีบร๎อยแล๎ว จึงขอสํงเลํมรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 5 เลมํ บทความวิจัยเพื่อลงตพีิมพ์ในวารสารวิจัย จ านวน 1 ฉบับ บทความสังเคราะห์
งานวิจัย จ านวน 1 ฉบับ พร๎อมแผํนซีดีบันทึกข๎อมูล จ านวน 1 แผํน (เลํมวิจัย,บทความ,งานสังเคราะห์แผํน 
CD) และขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท๎าย (20%) จ านวน......................................................................
บาท (................................................................................................................) 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      (……………………………………………………) 
      ....................................................................... 

    นักวิจัย 
 

      (………………………………………………………) 
      ....................................................................... 
      คณบดีคณะ................................................... 

เรียน    อธิการบด ี
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
      (………………………………………………………) 

      .................................................................... 
      ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (      ) อนมุัติ    (     ) ไมํอนุมัติ 
      (………………………………………………………) 

      อาจารย ์ดร.สุพจน์  ทรายแก๎ว 
      รองอธิการบดี 

วจ.12 
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แบบ วจ.9 บทสรปุวิเคราะห์และสังเคราะหง์านวิจัย 
ชื่องานวิจัย : ............................................................................................................................. ........... 
คณะผู้วิจัย  
หัวหน้าโครงการ : 1. ....................................................................... (สังกัด.............................................) 
    2. ....................................................................... (สังกัด.................................................) 

   3. ....................................................................... (สังกัด.................................................) 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

...(ชี้ให๎เห็นวําเรื่องทีท่ ามคีวามส าคัญอยํางไร  เหตุผล/ความจ าเป็นที่ต๎องท าวิจัยเรื่อง
นี้)……………………………………………………………………………………………… 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
3  วิธีด าเนินการวิจัย 

............(บอกวิธีการ เครื่องมอืที่ใช๎ สั้นๆ ระบุระยะเวลาท าวิจัย  ท าพื้นที่ใด ท ากับกลุํมเปูาหมาย
ใด จ านวนเทาํไร ท ารํวมกับใครบ๎าง)................................................................................... ...................... 
4. ผลการวิจัย  

............... (ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูล)................................................................. 
5. อภิปรายผล 

.............................................. (มุมมองใหมํ/เพิ่มเตมิจากข๎อค๎นพบและการเสริมกับงานวิจัยที่มีอยูํ
แล๎วจนเกิดข๎อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการด าเนนิงานตํอไป)........................................................................ 
6. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
  .............................สามารถน าผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ไปใช ๎อันเกิดประโยชน ์ในเชิง
วิชาการ  เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย ได๎หรอืไมํ อยาํงไร……………………………… 
7. บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างส่วนร่วมในการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ อันเกิด
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ  เชิงพาณิชย์  และเชิงนโยบาย 
 ……………………………(ถ๎ามี)………………………………………………………… 
8. การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ อันเกิดประโยชน์ ในเชิงวชิาการ โดยบูรณาการกับ
การเรียน การสอน 
 ………………………….. (แนบ มคอ.3)............................................................................... 
9. การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ อันเกิดประโยชน์ โดยบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ  
 ...................... (แนบหลักฐาน)................................................................................... ................ 
 
        (ลงชื่อ) .............................................................. 
                 (............................................................) 
                           หัวหน๎าโครงการวิจัย 
           วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
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ส่วนที่ 3 
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
ขั้นตอนการเผยแพร่งานวจัิย 
  

 การเผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีขั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี  

  
 
ภาพที่ 6  ขั้นตอนการเผยแพรํผลงานวิจัย 
ที่มา: คูํมือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(2556) 
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ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  
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ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 

 

 
 
ภาพที่ 7  ขั้นตอนการตีพมิพบ์ทความวิจัย 
ที่มา: คูํมือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(2556) 



 
 

70 
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ส่วนที่ 4 
การจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ 

 
 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนให๎อาจารย์
ท างานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ เพื่อน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปใช๎จดสิทธิ์บัตร ลิขสิทธิ์ 
และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ๎มครองสิทธิ์ให๎แกํนักวิจัยเจ๎าของผลงานดังนี้ 

 1. ให๎ความร๎ูเก่ียวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 

 2. อ านวยความสะดวกแกํนักวิจัยเจ๎าของผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมในการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 

ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

 

 
 
 ภาพที่ 8  ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร/สทิธิบัตร 
        ที่มา: คูํมือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์(2556) 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 
 
ภาพที่ 9  ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่มา: คูํมือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(2556) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 
ภาพที่ 10  ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรพัยส์ินทางปัญญา 
ที่มา: คูํมือการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(2556) 

 


