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คํานํา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป"นหน�วยงานโครงสร%างของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,      
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คุณภาพแก�บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยให%ความรู%และรายละเอียดต�างๆ เก่ียวกับงานวิจัย เช�น การเขียนขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมท้ังการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ,เผยแพร�ในระดับชาติและนานาชาติ   

นอกจากนั้นงานวิจัยสามารถนําไปใช%ประโยชน,เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท%องถ่ิน 
ภูมิภาคและประเทศชาติได% เพ่ือให%สอดคล%องกับนโยบายและแผนดําเนินการในการบริหารมหาวิทยาลัย       
ป= 2557-2560  

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดทําคู�มือฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงประกอบด%วยระบบข้ันตอน แบบฟอร,มการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ�นดิน) ทุนภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย) เพ่ือให%อาจารย, 
นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได%ใช%ประโยชน,ในการวิจัยต�อไป 

 

        

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 
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ส�วน1  ส�วนนํา 
 

ข!อมูลเก่ียวกับหน�วยงาน 
1.1. ช่ือหน�วยงาน 

ภาษาไทย     : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ : Research and Development Institute 
 

1.2. ท่ีตั้ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ป=  สมเด็จพระศรีนครินทร, 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, 
  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 
  โทร. 0-2909-3036   โทรสาร   0-2909-3036 

E-mail : research@vru.ac.th      
Website : //rd.vru.ac.th 
 

1.3. ประวัติความเป0นมาโดยย�อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมว�า "ศูนย,วิจัยและบริการการศึกษา" ต้ังข้ึนประมาณ พ.ศ.

2524  ต�อมาในป= พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป"น "สํานักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป"น
หน�วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท�าคณะ และใน ป= พ.ศ.2542 ได%มีการปรับปรุงโครงสร%างการบริหารงาน จึงมีผลทํา
ให%สํานักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป"น "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" ต้ังแต�วันท่ี 27 กันยายน 2542 

ในส�วนของมหาวิทยาลัยได%มีการแบ�งหน�วยปฏิบัติงานเพ่ิมในป= พ.ศ.2543 โดยต้ังสํานัก
ฝlกอบรมและบริการวิชาการ และศูนย,การพัฒนาการเสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถ่ิน แยกออกจาก
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 26 มิถุนายน 2543 แต�ในช�วงป= พ.ศ.2546 คณะผู%บริหารชุดใหม�ได%
รวมสํานักฝlกอบรมและบริการวิชาการและศูนย,ศึกษาการพัฒนาเสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถ่ิน เข%า
เป"นส�วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 และได%
เปลี่ยนชื่อสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เป"น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 
2548 

 
1.4. เอกลักษณ3และอัตลักษณ3 

 
เอกลักษณ, 

  “วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
อัตลักษณ, 

  “องค,ความรู%  สู�การพัฒนา” 
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1.5. ปรัชญา วิสัยทัศน3 และพันธกิจ  
 
ปรัชญา (Philosophy) 

  "วิจัยสร%างป4ญญา   พัฒนาท%องถ่ิน" 
 

วิสัยทัศน, (Vision) 
  “ผู%นําการวิจัย เพ่ือพัฒนาท%องถ่ินสู�อุษาคเนย,”  
 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย,ด%านการวิจัยให%สูงข้ึน 
สามารถทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนส�งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป"นรายบุคคล 
ส�งเสริม สนับสนุนหรือดําเนินการฝlกอบรมและพัฒนาความรู%และทักษะท่ีเก่ียวข%องกับการวิจัยให%แก�คณาจารย, 
ส�งเสริมให%มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ�ายทอดประสบการณ,แก�นักวิจัยรุ�นใหม� แต�งต้ังคณะท่ีปรึกษาในการทําวิจัย
ให%แก�คณาจารย,และนักศึกษา  
  2. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย, โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล�ง
เงินทุนต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด%วย
การกําหนดขอบข�าย หัวข%อวิจัยท่ีสอดรับกับความต%องการของมหาวิทยาลัยหรือชุมชนในแต�ละด%าน โดยจัดทํา
ประกาศข%อกําหนดการวิจัย (TOR) ให%แก�คณาจารย,และนักศึกษา ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิจัย โดยการจัด
ประกวดผลงานวิจัย จัดทําวารสารเผยแพร�ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร�ผลงานวิจัย  
  3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให%มีสมรรถนะสูงข้ึน พร%อมท่ีจะเป"นศูนย,กลาง
ในการอํานวยการและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย, โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ไว%ให% รวมท้ัง
ฐานข%อมูลผลงานวิจัยต�างๆ และบุคลากรส�งเสริมสนับสนุนด%านการวิจัย  
  4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด%านการวิจัย โดยการให%ความรู%และร�วมกันทําวิจัย 
   

1.6 วัตถุประสงค3 
  1.  เพ่ือทําหน%าท่ีประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต�าง ๆ 
  2.  เพ่ือส�งเสริมการทําวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเผยแพร�ผลงานวิจัย 
  3.  เพ่ือทําหน%าท่ีวิจัยสถาบันและนําผลการวิจัยมาสนับสนุนการวางแผนและบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

4.  เพ่ือส�งเสริมให%ชุมชนมีความรู%เก่ียวกับการทําวิจัยและสามารถนําไปประยุกต,ใช%ได% 
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1.7  นโยบายคุณภาพ 
1. ส�งเสริมและสนับสนุนให%บุคลากรของสถาบันสร%างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา 
2. สร%างเครือข�ายความร�วมมือในด%านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท%องถ่ิน จากบุคลากรและ

องค,กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. แสวงหาแหล�งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป"น

ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร 
4. ส�งเสริมและสนับสนุนให%มีการนําผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร�ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
5. ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด%านการวิจัยของบุคลากรให%สูงข้ึน 
 
 

1.8  โครงสร!างองค3กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี 

ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผู%อํานวยการ   

 

รองผู%อํานวยการ  

 

รองผู%อํานวยการ  

 

หัวหน%าสํานักงาน 
ผู%อํานวยการสถาบัน 
 

  งานบริหารงานท่ัวไป  งานวิจัยสถาบัน งานส�งเสรมิและเผยแพร�งานวิจัย
และสิทธิบัตร 

 สํานักงาน 
ผู%อํานวยการสถาบัน 
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1.9  โครงสร!างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย, ดร.สุพจน,   ทรายแก%ว 
รองอธิการบดี  

 

อาจารย, ดร.รัตนา  สีดี   

รองผู%อํานวยการ  

อาจารย, ดร.นํ้าฝน  ศีตะจิตต, 
ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อาจารย,พรรณวิภา  แพงศรี 

รองผู%อํานวยการ 

อาจารย, ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร 

รองผู%อํานวยการ 

นางสาวกรรณิกา  สร%อยสําโรง 

หัวหน%าสํานักงาน 

นางณัฐิภัทร,  ทองใส 
เจ%าหน%าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

นางราตรี  มีสมบัติ 

นักวิจยั 

 

นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ 

เจ%าหน%าท่ีวิจัย 

นางสาวนุชจรี  กล่ินขจร 
นักวิชาการศึกษา 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 
อธิการบด ี

 

สํานักงานผู%อํานวยการสถาบัน 

งานท่ัวไป งานวิจัยสถาบัน งานส�งเสริม เผยแพร�งานวิจัย 
และสิทธิบัตร 
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1.10  รายช่ือคณาจารย3และบุคลากร 
 

1.  อาจารย, ดร.สุพจน,    ทรายแก%ว  รองอธิการบดี 
2.  อาจารย, ดร.น้ําฝน   ศีตะจิตต,    ผู%อํานวยการ 
3.  อาจารย, ดร.รัตนา          สีดี  รองผู%อํานวยการ 
4.  อาจารย, ดร.ชุมพล            ปทุมมาเกษร รองผู%อํานวยการ 
5.  อาจารย,พรรณวิภา         แพงศรี  รองผู%อํานวยการ 
6.  นางสาวกรรณิกา     สร%อยสําโรง หัวหน%าสํานักงานผู%อํานวยการ 
7.  นางณัฐิภัทร,   ทองใส  เจ%าหน%าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8.  นางราตรี  มีสมบัติ  นักวิจัย 
9.  นายชูศักด์ิ   ขันธชาติ  เจ%าหน%าท่ีวิจัย 
10. นางสาวนุชจรี        กลิ่นขจร  นักวิชาการศึกษา 
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ส�วน 2  ทุนวิจัยภายใน 
 
การเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ3ฯ 
การเสนอขอทุนวิจัย แบ�งเป0น 2 ประเภทคือ 

1. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,  คือ ทุนวิจัย (งบประมาณแผ�นดิน) และทุนวิจัย 
(งบประมาณกองทุนวิจัย) 

2. ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, คือ ทุนวิจัยอ่ืนๆ ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาทํา
หน%าท่ีประสานและประชาสัมพันธ, เช�น ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) เป"นต%น 
 
ทุนวิจัยภายใน  แบ�งเป0น 2 ประเภท คือ 
����1. ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ�นดิน) 
 เป"นการส�งข%อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําป=งบประมาณในแต�ละป=ตาม
มติคณะรัฐมนตรี  โดยแบ�งเป"น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผ�นดิน) 
ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผ�นดิน) โดยเสนอผ�านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 

เพ่ือประเมินข%อเสนอการวิจัย และส�งผลประเมินให%สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให%กับมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น จึงไม�ใช�ทุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
 การเสนอของงบประมาณจะดําเนินการล�วงหน%า 1 ป=งบประมาณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ประกาศหลักเกณฑ,และข้ันตอนให%คณะ/หน�วยงานทราบ กําหนดเปvดรับข%อเสนอโครงการวิจัยระหว�างเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกป=  
 

1.2 ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผ�นดิน) 
ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผ�นดิน) โดยเสนอผ�านสํานักบริหารโครงการส�งเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห�งชาติ ภายใต%สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP) เพ่ือ
ประเมินข%อเสนอการวิจัย และส�งผลประเมินให%สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให%กับมหาวิทยาลัย   
 การเสนอของงบประมาณจะดําเนินการล�วงหน%า 1 ป=งบประมาณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ประกาศหลักเกณฑ,และข้ันตอนให%คณะ/หน�วยงานทราบ กําหนดเปvดรับข%อเสนอโครงการวิจัยระหว�างเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกป=  
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ข้ันตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ�นดิน) 
1.1 ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผ�นดิน) 

 
 

 

 
 

 

 
 

กรกฎาคม

• ประกาศรับข%อเสนอการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําป=งบประมาณ                   
ตามมติคณะรัฐมนตรี

สิงหาคม
• นักวิจัยจัดทําข%อเสนอการวิจัย (ตามแบบฟอร,ม ว-1ด/ว1-ช)

1-15 กันยายน

• นักวิจัยดําเนินการกรอกข%อเสอนการวิจัยในระบบ NRPM
• นักวิจัยจัดส�งข%อเสนอการวิจัย จํานวน 2 ชุด พร%อมไฟล, มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

16-30  กนัยายน

• รวบรวม ตรวจสอบข%อเสนอการวิจัย เสนอผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินข%อเสนอการ
วิจัย

• จัดประชุมประเมินข%อเสนอการวิจัยเพ่ือจัดลําดบัความสาํคัญของข%อเสนอการวิจัย

1-15 ตลุาคม 

• ผู%ประสานงานตรวจสอบความถูกต%องของการส�งข%อเสนอการวิจัย ของนักวิจัยและส�งให%
หัวหน%าหน�วยงานตรวจสอบในระบบ NRPM

• หัวหน%าหน�วยงานตรวจสอบข%อเสนอโครงการในระบบ NRPM และส�งไปยัง วช.

ตุลาคม-
มกราคม

• วช. ดําเนินการพิจารณา แบบ ว-6 /แบบ บช.3 ของมหาวิทยาลัย
• วช. ประเมินผลข%อเสนอการวิจัยตลอดจนบูรณาการงบประมาณ

กุมภาพันธ,

• วช. ประมวลผลและสรุปผลภาพรวมจํานวนข%อเสอนการวิจัยและงบประมาณ
• วช. ประเมินผลภาพรวมและแผนงานงบประมาณการวิจัยของประเทศ

มีนาคม

• วช. แจ%งผลการประเมินผลให%สํานักงบประมาณเพ่ือใช%ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
• วช. แจ%งผลการประเมินให%หน�วยงานภาครฐัทราบ
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ข้ันตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ�นดิน) 

1.2 ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผ�นดิน) 
 

 

 

 
 

 

*HERP-NRU คือ สํานักบริหารโครงการส�งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยัแห�งชาติ  
                     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

กรกฎาคม  :  ประกาศรับข%อเสนอการวิจัย ของ
โครงการ HERP-NRU 

สิงหาคม :  นักวิจัยจัดทําข%อเสนอการวิจัย (ตาม
แบบฟอร,ม ว-1ด/ว1-ช)

กันยายน :  นักวิจัยดําเนินการกรอกข%อเสอนการวิจัย
ในระบบ NRPM นักวิจัยจัดส�งข%อเสนอการวิจัย จํานวน 
2 ชุด พร%อมไฟล, มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตุลาคม :  รวบรวม ตรวจสอบข%อเสนอการวิจัย เสนอ
ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินข%อเสนอการวิจัย

ตุลาคม :  ผู%ประสานงานตรวจสอบความถูกต%องของ
การส�งข%อเสนอการวิจัย ของนักวิจัยและส�งให%หัวหน%า
หน�วยงานตรวจสอบในระบบ NRPM

ตุลาคม :  หัวหน%าหน�วยงานตรวจสอบข%อเสนอ
โครงการในระบบ NRPM และส�งไปยัง HERP-NRU 

พฤศจิกายน :  HERP-NRU  แจ%งผลการจัดสรรทุนวิจัย
สําหรับผู%ได%รับการสนับสนุน

พฤศจิกายน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ%งผลการ
จัดสรรทุนวิจัยให%นักวิจัยทราบและประกาศทุน
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แบบฟอร3มการขอทุนภายใน (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประกอบด!วย 

1. แบบ ว-1ด 
2. คําชี้แจง ว-1ด  (อธิบายรายละเอียด) 
3. แบบ ว-1ช 
4. คําชี้แจง ว-1ช  (อธิบายรายละเอียด) 
5. คู�มือการประเมินผลข%อเสนอการวิจัย 
 

*หมายเหตุ**   สามารถดาว,นโหลดเอกสารต�างๆ ได%ท่ี  http://rd.vru.ac.th/ 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ                                  แบบ ว-1ด 
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

------------------------------------ 
ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)..................................................................................................................... 
          (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................. 
ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป"นโครงการวิจัยภายใต%แผนงานวิจัย) .................................................. 
          (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 
ส�วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม�         
            โครงการวิจัยต�อเนื่องระยะเวลา…….ป=ป=นี้เป"นป=ท่ี..…..รหัสโครงการวิจัย...….....….. 

I  ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความ
สอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, 1 กลยุทธ, และ 
1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

III ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติรายประเด็น∗ 
IV ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 

หัวข%อท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
- นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป=แรก : เรื่อง ............................................. 
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป= ของรัฐบาล : นโยบาย................................ 

    .............................................................................................................................. 
 
ส�วน  ข   : องค3ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  

  1. ผู%รับผิดชอบ [คณะผู%วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต�ละคนในการทําวิจัย และสัดส�วนท่ีทํา กา ร
วิจัย (%)] และหน�วยงาน ประกอบด%วย หน�วยงานหลักและหน�วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 

3. สาขาวิชาการและกลุ�มวิชาท่ีทําการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความสําคัญและท่ีมาของป4ญหาท่ีทําการวิจัย 
6. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

                                                           

∗
 สามารถดูรายละเอียดได%จากเว็บไซต, http://eval.nrct.go.th 

(ฉบับปรับปรุงป= พ.ศ. 2556) 
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข%อง  
10. เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน,ที่คาดว�าจะได%รับ เช�น ด%านวิชาการ ด%านนโยบาย ด%านเศรษฐกิจ/พาณิชย, ด%าน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร�ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน�วยงานท่ีนํา
ผลการวิจัยไปใช%ประโยชน, 

12. แผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู�กลุ�มเป�าหมาย 
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข%อมูล 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให%ระบุข้ันตอนอย�าง

ละเอียด) 
15. ป4จจัยท่ีเอ้ือต�อการวิจัย (อุปกรณ,การวิจัย  โครงสร%างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะป4จจัยท่ี

ต%องการเพ่ิมเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทต�าง ๆ [ป=งบประมาณท่ี
เสนอขอ (ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต�าง ๆ ท่ีเสนอขอในแต�ละ
ป= [กรณีเป"นโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว�า 1 ป=  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยท่ีได%รับจัดสรรในแต�ละป=ท่ีผ�านมา (กรณีเป"นโครงการวิจัย
ต�อเนื่องท่ีได%รับอนุมัติให%ทําการวิจัยแล%ว) 

17. ผลสําเร็จและความคุ%มค�าของการวิจัยท่ีคาดว�าจะได%รับ 
18. โครงการวิจัยต�อเนื่องป=ท่ี 2 ข้ึนไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหน%าโครงการวิจัยว�าโครงการวิจัยได%รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในป=งบประมาณท่ีผ�านมา 

18.2 ระบุว�าโครงการวิจัยนี้อยู�ระหว�างเสนอของบประมาณจากแหล�งเงินทุนอ่ืน หรือเป"น
การวิจัยต�อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ%ามี) 

18.3 รายงานความก%าวหน%าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ%ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน%าโครงการวิจัย พร%อมวัน เดือน ป=     

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

                                                                        หัวหน%าโครงการวิจัย 
วันท่ี........../................/........... 

 
ส�วน  ค   : ประวัติคณะผู!วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
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3. ตําแหน�งป4จจุบัน 
เงินเดือน (บาท) 
เวลาท่ีใช%ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห,) 

4. หน�วยงานและสถานท่ีอยู�ท่ีติดต�อได%สะดวก พร%อมหมายเลขโทรศัพท, โทรสาร และไปรษณีย,
อิเล็กทรอนิกส, (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต�างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ,ท่ีเก่ียวข%องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว�าเป"นผู%อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน%าโครงการวิจัย หรือผู%
ร�วมวิจัยในแต�ละผลงานวิจัย  

8.1 ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
8.2 หัวหน%าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
8.3 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล%ว : ชื่อผลงานวิจัย ป=ท่ีพิมพ, การเผยแพร� และแหล�งทุน (อาจ

มากกว�า 1 เรื่อง) 
8.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อข%อเสนอการวิจัย แหล�งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว�า

ได%ทําการวิจัยลุล�วงแล%วประมาณร%อยละเท�าใด 
 
หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีหน�วยงานมิได%ทําการวิจัยเองแต�ใช%วิธีจัดจ%าง โปรดใช% แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม

แบบฟอร,มท่ีกําหนดไว%ให%มากท่ีสุด พร%อมท้ังแนบแบบข%อกําหนด (terms of reference - TOR) การจัด
จ%างทําการวิจัยด%วย 

 2. กรณีเป"นโครงการวิจัยต�อเน่ืองท่ีได%รับการจัดสรรงบประมาณในป=งบประมาณท่ีผ�านมา และนักวิจัยมีความ
ประสงค,จะเสนอของบประมาณการวิจัยในป=งบประมาณต�อไป ต%องจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณด%วย 

 3. ระบุข%อมูลโดยละเอียดในแต�ละหัวข%ออย�างถูกต%องและครบถ%วนสมบูรณ,เพ่ือประโยชน,ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใช%สัตว, ให%ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช%สัตว,เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร, สภาวิจัย

แห�งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนให%ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทําเอกสารแนบ

ตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approvalออกโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทางชีวภาพให%ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 
15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการด%านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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(ฉบับปรับปรุงป= พ.ศ. 2556) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ                   แบบ ว-1ช 
 
 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

--------------------------------------- 
ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ........................................................................................ 
      (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัยภายใต!แผนงานวิจัย (ภาษาไทย)............................................................. 
      (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... 
 
ส�วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

      แผนงานวิจัยใหม�        
แผนงานวิจัยต�อเนื่องระยะเวลา....….ป= ป=นี้เป"นป=ท่ี…....รหัสแผนงานวิจัย ...………..……          
I  ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความ
สอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, 1 กลยุทธ, และ 
1 แผนงานวิจัย ท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)  

III ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติรายประเด็น1  
IV ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 

หัวข%อท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 
- นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป=แรก : เรื่อง .......................................... 

    นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป= ของรัฐบาล : นโยบาย .......................... 
     
ส�วน  ข   :  องค3ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย 

1. ผู%รับผิดชอบและหน�วยงาน ประกอบด%วยหน�วยงานหลักและหน�วยงานสนับสนุน 
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
3. สาขาวิชาการและกลุ�มวิชาท่ีทําการวิจัย (ผนวก 5) 
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
5. ความสําคัญและท่ีมาของป4ญหาท่ีทําการวิจัย 
6. วัตถุประสงค,หลักของแผนงานวิจัย 
7. เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร,ของแผนงานวิจัย 
8. เป�าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

                                                           

1
 สามารถดูรายละเอียดได%จากเว็บไซต, http://eval.nrct.go.th 
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9. เป�าหมายของผลลัพธ, (outcome) และตัวชี้วัด 
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
11. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได%รับ เช�น ด%านวิชาการ ด%านนโยบาย ด%านเศรษฐกิจ/พาณิชย, ด%าน

สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร�ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน�วยงานท่ีใช%
ประโยชน,จากผลการวิจัย 

12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พร%อมท้ังข้ันตอนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ%ามี) 
13. แผนการสร%างนักวิจัยรุ�นใหม�จากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
14. กลยุทธ,ของแผนงานวิจัย 
15. ระยะเวลา และสถานท่ีทําการวิจัย 
16. แผนการใช%จ�ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
17. ผลสําเร็จและความคุ%มค�าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย 
18. แผนงานวิจัยต�อเนื่องป=ท่ี 2 ข้ึนไป 

18.1 คํารับรองจากผู% อํานวยการแผนงานวิจัยว�าแผนงานวิจัยได%รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในป=งบประมาณท่ีผ�านมา 

18.2 โปรดระบุว�าแผนงานวิจัยนี้อยู�ระหว�างเสนอของบประมาณจากแหล�งเงินทุนอ่ืน 
หรือเป"นการวิจัยต�อยอดจากแผนงานวิจัยอ่ืน (ถ%ามี) 

18.3 รายงานความก%าวหน%าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ%ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย พร%อมวัน เดือน ป= 

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

                                                                                             หัวหน%าแผนงานวิจัย 
วันท่ี........../................/.......... 

 
ส�วน  ค  : ประวัติผู!รับผิดชอบแผนงานวิจัย 

  1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
  3. ตําแหน�งป4จจุบัน 
 เงินเดือน (บาท) 
 เวลาท่ีใช%ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห,) 
  4. หน�วยงานและสถานท่ีอยู�ท่ีติดต�อได%สะดวก พร%อมหมายเลขโทรศัพท, โทรสาร และไปรษณีย,

อิเล็กทรอนิกส, (e-mail) 
  5. ประวัติการศึกษา 
  6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต�างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
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  7. ประสบการณ,ท่ีเก่ียวข%องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
 สถานภาพในการทําการวิจัยว�าเป"นผู%อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน%าโครงการวิจัย หรือ ผู%
ร�วมวิจัยในแต�ละผลงานวิจัย  
 7.1 ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหน%าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 7.3 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล%ว : ชื่อผลงานวิจัย ป=ท่ีพิมพ, การเผยแพร� และแหล�งทุน (อาจ

มากกว�า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อข%อเสนอการวิจัย แหล�งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว�า

ได%ทําการวิจัยลุล�วงแล%วประมาณร%อยละเท�าใด 
 

หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีหน�วยงานมิได%ทําการวิจัยเอง แต�ใช%วิธีจัดจ%าง โปรดใช% แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร,มท่ีกําหนดไว%ให%มากท่ีสุด พร%อมท้ังแนบแบบข%อกําหนด (terms of reference - TOR) การจัด
จ%างทําการวิจัยด%วย 

2. กรณีเป"นแผนงานวิจัยต�อเน่ืองท่ีได%รับการจัดสรรงบประมาณในป=งบประมาณท่ีผ�านมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค,จะเสนอของบประมาณการวิจัยในป=งบประมาณต�อไป ต%องจัดทําแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณด%วย 

3. ระบุข%อมูลโดยละเอียดในแต�ละหัวข%ออย�างถูกต%องและครบถ%วนสมบูรณ, เพ่ือประโยชน,ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยท่ีมีการใช%สัตว, ให%ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช%สัตว,เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร, สภาวิจัย

แห�งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด 
5. กรณีแผนงานวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนให%ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทําเอกสาร

แนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ท่ีออกโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 2 ชุด 

6. กรณีแผนงานวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทางชีวภาพให%ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 
15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ท่ีออกโดยคณะกรรมการด%านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 2 ชุด 

______________________________________ 
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����2. ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย) 
 
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย) 

ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยแบ�งออกเป"น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท  
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท  ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

สังคม : เน%นงานวิจัยท่ีอาจารย,  บุคลากรวิจัยและนักศึกษาเข%าไปมีส�วนร�วมในการแก%ไขป4ญหาเพ่ือพัฒนาสังคม  
ชุมชนในรูปแบบการวิจัย อย�างน%อยป=ละ 1 โครงการ  โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยหลักสูตรละ 
100,000 บาท และสามารถบูรณาการร�วมระหว�างหลักสูตรได% (ใช%แบบฟอร,ม วจ. เพ่ือพัฒนาสังคม) 

 
2.2 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช!งบประมาณ 70% ท่ีได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย  
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช%งบประมาณ 70% ท่ีได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย  เป"นทุนสนับสนุนการ    

ทําวิจัยรายบุคคลหรือกลุ�ม งบประมาณกว�า 50,000 บาท ท่ีได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย โดยผ�านคณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ ระดับมหาวิทยาลัย (ใช%แบบฟอร,ม วจ.1) 

 
2.3 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช!งบประมาณ 30% ท่ีได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย  
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช%งบประมาณ 30% ท่ีได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย  เป"นทุนสนับสนุนการ    

ทําวิจัยรายบุคคลหรือกลุ�ม งบประมาณไม�เกิน 50,000 บาท ท่ีได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย โดยผ�านการพิจารณา
เบ้ืองต%นจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ ระดับคณะ (ใช%แบบฟอร,ม วจ.1) 
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ระบบและข้ันตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท  

(วจ.เพ่ือพัฒนาสังคม) 

นักวิจยัส�งข%อเสนอโครงการ วจ. เพ่ือพัฒนาสังคม 
ระบุผู%ทรงฯ ภายนอก** 1 คน , ผู%ทรงฯ ภายใน* 1 คน 

 

กรรมการระดับคณะตรวจสอบ  

และส�งมายังสถาบันวิจัยฯ  
ภายใน วันท่ี  7  ของทุกเดือน 

สถาบันวิจยัส�งให%คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย
ประเมิน 1 คน, ผู%ทรงฯ ภายนอก** 1 คน , ผู%ทรงฯ ภายใน* 1 คน  

และส�งกลับมายัง สถาบันวิจยัและพัฒนาภายในวันท่ี 16 ของทุกเดือน  
 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

สถาบันวิจยัฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั

ภายในวันท่ี 24 ของทุกเดือน 

ประกาศให%ทุน 

อนุมัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ%งผลการพิจารณาผ�านทางคณะ 
และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

แก%ไขตามข%อเสนอแนะ  

และส�งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สามารถแก%ไขได% 2 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 30 
วัน มิฉะนั้นถือว�าไม�ผ�าน

อนุมัติแบบมีเง่ือนไข  
(แก%ไขตามข%อเสนอแนะ) 

 



คู�มือทุนอุดหนุนการวิจัย -21-  
 

แบบ วจ. เพ่ือพัฒนาสังคม 
 

แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม (หลักสูตรละ 100,000 บาท) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3  ในพระบรมราชูปถัมภ3 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) และ (ภาษาอังกฤษ)  
2. สังกัดคณะ 
3. หลักสูตร  
4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย  
5. ความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน (ถ%ามี) 
6. ความสําคัญและท่ีมาของป4ญหา  
7. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
9. สมมติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
10. นิยามศัพท,เฉพาะ (ถ%ามี) 
11. ความสอดคล%อง 

� ความสอดคล%องกับเอกลักษณ,ของมหาวิทยาลัย คือ เป"นสถาบันท่ีน%อมนําการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

� ความสอดคล%องกับอัตลักษณ, คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท%องถ่ิน 
� ความสอดคล%องกับนโยบายยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ  
� ความสอดคล%องกับกลุ�มการวิจัยเร�งด�วนของ วช.  
� การมีนักวิจัยรุ�นใหม� /นักศึกษาเป"นผู%ร�วมวิจัย 
� การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
� การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
� ความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก 

12. คุณค�าหรือประโยชน,ของงานวิจัยต�อชุมชน องค,กร ท%องถ่ิน  
13. การทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข%อง  
14. เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย 
15. ระเบียบวิธีวิจัย 
16. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา) 
17. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุข้ันตอนอย�างละเอียด) 
18. ผลสําเร็จและความคุ%มค�าของการวิจัยท่ีคาดว�าจะได%รับ 
19. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2555-2559) และกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน%น 13 กลุ�มเรื่อง  
20. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทต�างๆ (คิดอย�างละเอียดตามจริง) 
21. คํารับรองว�าจะปฏิบัติตามรายการต�างๆ ท่ีให%ไว%ทุกประการ 
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แบบ วจ. เพ่ือพัฒนาสังคม 

 

วจ.เพ่ือพัฒนาสังคม (หลักสูตรละ 100,000 บาท) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3 

ระบุข%อมูลโดยละเอียด อย�างถูกต%องและครบถ%วนเพ่ือประโยชน,ในการประเมินโครงร�างงานวิจัย 

ส�วน  ก 

1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) …………………………………………….……………………………………………………. 

- (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………..…….……………..………………… 

2. สังกัดคณะ.......................................................................................................................................... 

3. หลักสูตร …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย  

5. ความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน (ถ%ามี) 
6. ความสําคัญและท่ีมาของป4ญหา  

4.1  ผู!ร�วมวิจัย  .........คน (สามารถเพ่ิมหรือลดจํานวนผู%ร�วมวิจัยได%ตามความเหมาะสม กรณีท่ีมีนักวิจัย   

รุ�นใหม� และนักศึกษาผู%ร�วมวิจัย ให%ระบุด%วย) 

ผู!ร�วมวิจัย  คนท่ี 1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู!ร�วมวิจัย  คนท่ี 2 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู!ร�วมวิจัย  คนท่ี 3 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู!ร�วมวิจัย  คนท่ี 4 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู!ร�วมวิจัย  คนท่ี 5 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2  ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  (ถ%ามี) 

ช่ือปรึกษาโครงการวิจัย  ………………………………………………………………………………………………………... 

โทรศัพท,/มือถือ……………………………………………… Ema i l  address……………………………………. 

สาขา…………………………………………………………… ความชํานาญงานวิจัย………….……………..……… 

สังกัดคณะ/หน�วยงาน…………………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู�ท่ีสามารถติดต�อได% ………………………………………………………………..……………………………….......... 

4.3  ผู!ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก.............................................................................................................................. 

ผู%ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง).............................................................................................. 
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7. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
9. สมมติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
10. นิยามศัพท,เฉพาะ(ถ%ามี) 
11. ความสอดคล%อง 

12. คุณค�าหรือประโยชน,ของงานวิจัยต�อชุมชน องค,กร ท%องถ่ิน  
13. การทบทวนวรรณกรรม/ งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข%อง  
14. เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย 
15. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ก) ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
- ระบุประชากร และกลุ�มตัวอย�างท่ีใช%ในการวิจัย 
- ระบุเครื่องมือ หรือ การสร%างเครื่องมือในการวิจัย หรือ ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข%อมูล 

(ข) ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะห,ข%อมูล 
กล�าวถึง วิธีการ และสถิติท่ีใช% พร%อมบอกสูตรสถิติท่ีใช%ด%วย นอกจากนี้ยังต%องบอกด%วยว�าการคํานวณ
ค�าสถิติต�างๆ นั้น ใช%เครื่องมือกล (Computer) ช�วยหรือไม� ถ%าไม�ใช%เครื่องมือ คํานวณอย�างไรต%อง
อธิบายด%วย  

 

 

� ความสอดคล%องกับเอกลักษณ,ของมหาวิทยาลัย  คือ เป"นสถาบันท่ีน%อมนําการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบุ…………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

� ความสอดคล%องกับอัตลักษณ, คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท%องถ่ิน 
ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� การมีนักศึกษาเป"นผู%ร�วมวิจัย 
ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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16. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา) 
 

17. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุข้ันตอนอย�างละเอียด) 

กิจกรรมการวิจัย 

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

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

เดือน

…….. 

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง 

            

2. สร%างเครื่องมือและ
ทดลองใช% หรือ ข้ันตอน
การดําเนินการทดลอง 

            

3. เก็บรวบรวมข%อมูล             

4. วิเคราะห,ข%อมูล แปลผล 
และอภิปรายผล 

            

5. จัดทําเอกสาร รายงาน
ผลการวิจัยและเผยแพร� 

            

18.ผลสําเร็จและความคุ%มค�าของการวิจัยท่ีคาดว�าจะได%รับ 
19. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 

(พ.ศ. 2555-2559) และกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน%น 13 กลุ�มเรื่อง โดยระบุ ข%อมีความสอดคล%องมากท่ีสุด 
เพียง 1 ข%อ  

19.1  ความสอดคล%องกับยุทธศาสตร,การวิจัย 

� ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 1  การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 

� ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 2  การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

� ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 3  อนุรักษ, เสริมสร%าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

� ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 4  การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและ 

 บุคคลากรทางการวิจัย 

� ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 5  การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู% 

ผลการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, ทรัพยากร และภูมิป4ญญาของประเทศ สู�การใช%ประโยชน,เชิง

พาณิชย,และสาธารณะ ด%วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข%าถึงประชาชนและประชาสังคมอย�างแพร�หลาย 
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19.2  ความสอดคล%องกับกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน%น  13  กลุ�มเรื่อง 

� ไม�มีความสอดคล%องกับกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน%นใดๆ 

� มีความสอดคล%องกับกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน%น   

 � 1. การประยุกต,ใช%เศรษฐกิจพอเพียง 

 � 2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร%างธรรมาภิบาล 

 � 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร%างสรรค,การเรียนรู% 

 � 4. การจัดการทรัพยากรน้ํา 

 � 5. ภาวะโลกร%อนและพลังงานทางเลือก 

 � 6. การเพ่ิมมูลค�าสินค%าการเกษตรเพ่ือการส�งออกและลดการนําเข%า 

 � 7. การส�งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค การรักษาและการฟ��นฟูสุขภาพ 

 � 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล%อมและการพัฒนาคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ 

 � 9. เทคโนโลยีใหม�และเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 

 � 10.การบริหารจัดการการท�องเท่ียว  

 � 11.สังคมผู%สูงอายุ  

 � 12.ระบบโลจิสติกส,  

 � 13.การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

20. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทต�างๆ (คิดอย�างละเอียดตามจริง) 

 
หมวดค�าใช!จ�าย รายการ จํานวนเงิน  

(บาท) 
1. งบบุคลากร   
1.1 หมวดค�าจ%างช่ัวคราว   
2. งบดําเนินการ   
2.1  หมวดค�าตอบแทน เช�น  ค�าอาหารทําการนอกเวลา ค�าเบ้ียประชุมกรรมการ  เป"น

ต%น 
 

2.2  หมวดค�าใช%สอย 1  ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ  
โปรดระบุรายละเอียด 2  ค�าซ�อมแซมยานพาหนะและขนส�ง  
โดยแยกกลุ�มดังน้ี 3  ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ, (พิจารณาเป"นกรณี)  
 4  ค�าจ%างเหมาบริการ  
 5  ค�าใช%จ�ายในการสัมมนาและฝlกอบรม  
 6  ค�ารับรองและพิธีการ  
 7  ค�าใช%สอยอ่ืนๆ 
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2.3  หมวดค�าวัสดุ  เช�น 1.  วัสดุสํานักงาน  
(สิ่งของท่ีมีอายุการใช%งานนาน  
แต�ราคาหน�วยละไม�เกิน  5,000  
บาท  ให%เขียนในหมวดน้ี) 

2.  วัสดุเช้ือเพลิง ได%แก�  นํ้ามันเบนซิน แก�สหุงต%ม  
3.  วัสดุไฟฟ�า ได%แก�  สายไฟฟ�า  หลอดไฟฟ�า ฯลฯ  
4.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เช�น  แผ�นป�าย  โปสเตอร, ฯลฯ  
5.  วัสดุหนังสือ  เอกสาร  
6.  วัสดุคอมพิวเตอร,  
7.  วัสดุวิทยาศาสตร, หรือการแพทย,  
8.  วัสดุเครื่องบริโภคได%แก� อาหารสด อาหารกระป�อง เครื่องปรุง 
ฯลฯ 

 

9.  วัสดุเกษตร ได%แก� ยา อาหารสัตว, พันธุ,สัตว, ยากําจัดศัตรูพืช
ฯลฯ 

 

10. วัสดุงานบ%านงานครัวได%แก� แปรงผงซักฟอก กล�องใส�ของ เข�ง 
ฯลฯ 

 

       ค�าสาธารณูปโภค   
3.  งบลงทุน ครุภัณฑ,จําเป"นต�องานวิจัย  (งบประมาณโครงการวิจัยไม�

สนับสนุนให%ขอจัดซ้ือจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว%นแต�ใน
กรณีท่ีมีความจําเป"นโดยช้ีแจงเหตุผลในการใช%ครุภัณฑ,น้ันๆ
และท้ังน้ีกรรมสิทธ์ิของครุภัณฑ,ท้ังหมดเป"นของมหาวิทยาลัย 

 

งบประมาณรวม   

* หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

21.  คํารับรองว�าจะปฏิบัติตามรายการต�างๆ ท่ีให%ไว%ทุกประการ 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

 

ลงชื่อ ………………………………..……………….. 

( ……………………………………….……. ) 

ประธานหลักสูตร 
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ระบบและข้ันตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

งบประมาณ 70% ท่ีได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย 

นักวิจัยส�งข%อเสนอโครงการ วจ.1 ผ�านคณะ 

กรรมการระดับคณะตรวจสอบ 

และส�งมายังสถาบันวิจัยฯ  
ภายใน วันท่ี  7  ของทุกเดือน 

สถาบันวิจยัส�งให%คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของ
มหาวิทยาลัยประเมิน และส�งกลับมายัง 

สถาบันวิจยัและพัฒนาภายในวันท่ี 16 ของทุกเดือน  
 

สถาบันวิจยัฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั

ภายในวันท่ี 24 ของทุกเดือน 

อนุมัติแบบมีเง่ือนไข 

ไม�อนุมัติ 

ประกาศให%ทุน 

อนุมัติ 

ผู%ที่อนุมัติแบบมีเง่ือนไข
ให%ผู%ขอรับทุนปรับแก%ไข
และจัดส�งมาใหม� 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แจ%งผลการพิจารณาผ�านทางคณะ 

และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 
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ระบบและข้ันตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 30%  

ท่ีได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย (สําหรับนักวิจัยรุ�นใหม�และงบประมาณไม�เกิน 50,000 บาท) 

นักวิจัยส�งข%อเสนอโครงการ วจ.1 ผ�านคณะ 

คณะอนุกรรมการประเมินและ 

ประชุมพิจารณาทุนฯ ระดับคณะ 

คณะ ส�งโครงการท่ีผ�านการประเมนิผล สรุปผลการประเมิน 
และรายงานการประชุมพิจารณาทุนฯ ระดับคณะมาท่ีสถาบันวิจยัฯ 

ภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน 

สถาบันวิจยัฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั

ภายในวันท่ี 24 ของทุกเดือน 

ประกาศให%ทุน 

อนุมัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แจ%งผลการพิจารณาผ�านทางคณะ 

และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

ไม�ผ�าน ผ�าน 

นักวิจัยปรับแก%ไขหรือ
สามารถเสนอขอรับทุน
ในเรื่องอ่ืนได% 
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แบบ วจ.1  แบบเสนอโครงการวิจัย 
ปDการศึกษา ……………… 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3  ในพระบรมราชูปถัมภ3 
 
ส�วน  ก 
1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) …………………………………………….…………………………………………………… 

    - (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….…….……………………..………… 
2. ประเภทของงานวิจัย ………………………………………………………………………………………………..…..... 
3. สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย (หรือเน%นหนักในวิชาการด%านใด) ……………..………………………………..…..... 
4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย  

- ชื่อหัวหน%าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ………………………………………... คุณวุฒิ …………..……….. 
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………....โทรศัพท, …………………....… 

- ตําแหน�ง ……………………………………………………………………………………..…………….…………..... 
- ความชํานาญงานวิจัย …………………………………………............................................................... 
- (ระบุสัดส�วนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ)……………………………………………………………………………….. 
- ชื่อผู%ร�วมโครงการวิจัย (ระบุสัดส�วนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ) ……………………………….……..……… 
- ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก.................................................................................................................... 
- ผู%ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง).................................................................................... 

5. ความสําคัญและท่ีมาของป4ญหาท่ีทําการวิจัย  
6. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย 
7. สมมติฐาน (ถ%ามี) 
8. นิยามศัพท,เฉพาะ(ถ%ามี) 
9. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได%รับ  
10. องค,ความรู%ใหม�/นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน 
11. คุณค�าหรือประโยชน,ของงานวิจัยต�อชุมชน องค,กร ท%องถ่ิน สังคม ประเทศชาติ หรือประโยชน,ของ

งานวิจัยเชิงพาณิชย, 
12. ความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน (ถ%ามี) 
13. งานวิจัย/วรรณกรรมท่ีเก่ียวข%อง  
14. เอกสารอ%างอิง 
15. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ก) ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
- (ระบุประชากร และกลุ�มตัวอย�างท่ีใช%ในการวิจัย) 
- (ระบุเครื่องมือ หรือ การสร%างเครื่องมือในการวิจัย หรือ ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง) 
- (ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข%อมูล) 

(ข) ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะห,ข%อมูล 
(กล�าวถึง วิธีการ และสถิติท่ีใช% พร%อมบอกสูตรสถิติท่ีใช%ด%วย นอกจากนี้ยังต%องบอกด%วยว�าการคํานวณ
ค�าสถิติต�างๆ นั้น ใช%เครื่องมือกล (Computer) ช�วยหรือไม� ถ%าไม�ใช%เครื่องมือ คํานวณอย�างไรต%อง
อธิบายด%วย  
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16. ขอบเขตของการวิจัย 
17. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา) 
18. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุข้ันตอนอย�างละเอียด) 

กิจกรรมการวิจัย ปD พ.ศ. …. ปD 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
เก่ียวข%อง 

            

2. สร%างเครื่องมือและทดลองใช% หรือ 
ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 

            

3. เก็บรวบรวมข%อมูล             

4. วิเคราะห,ข%อมูล แปลผล และ
อภิปรายผล 

            

5. จัดทําเอกสาร รายงานผลการวิจัย
และเผยแพร� 

            

 
19. ผลสําเร็จและความคุ%มค�าของการวิจัยท่ีคาดว�าจะได%รับ 
 
20. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล%องกับนโยบายและแผน
ดําเนินการในการบริหารมหาวิทยาลัย  
 1. งานวิจัยสถาบัน 
  1.1 การวิจัยเชิงประเมิน 
  1.2 การวิจัยเชิงพัฒนา 
  1.3 การวิจัยหลักสูตร 
  1.4 การวิจัยการเรียนการสอน 
 2. งานวิจัยที่สอดคล%องกับยุทธศาสตร, ชาติ ภูมิภาค และท%องถ่ิน  
 3. งานวิจัยสําหรับพัฒนาศาสตร,ต�าง ๆ (Basic Research) โดยให%เป"นไปตามเนื้อหาของศาสตร,นั้นๆ    
 
21. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
(กรุณาระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ท่ีมีความสอดคล%องมากท่ีสุด )  
 ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 1   การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  
 ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 2     การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 3    อนุรักษ, เสริมสร%าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
 ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 4    การสร%างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคคลากร

ทางการวิจัย 
 ยุทธศาสตร,การวิจัยท่ี 5    การปฏิร ูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู% ผลการวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, ทรัพยากร และภูมิป4ญญาของประเทศ สู�การใช%ประโยชน,เชิง
พาณิชย,และสาธารณะ ด%วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข%าถึงประชาชนและประชาสังคม
อย�างแพร�หลาย 

 
 



คู�มือทุนอุดหนุนการวิจัย -31-  
 

22. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทต�างๆ (คิดอย�างละเอียดตามจริง) 
1. งบบุคลากร   
1.1 หมวดค�าจ%างช่ัวคราว   
2. งบดําเนินการ   
2.1  หมวดค�าตอบแทน เช�น  ค�าอาหารทําการนอกเวลา ค�าเบ้ียประชุมกรรมการ  เป"นต%น  
2.2  หมวดค�าใช%สอย 1  ค�าเบ้ียเล้ียง ค�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ  
โปรดระบุรายละเอียด 2  ค�าซ�อมแซมยานพาหนะและขนส�ง  
โดยแยกกลุ�มดังน้ี 3  ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ, (พิจารณาเป"นกรณี)  
 4  ค�าจ%างเหมาบริการ  
 5  ค�าใช%จ�ายในการสัมมนาและฝlกอบรม  
 6  ค�ารับรองและพิธีการ  
 7  ค�าใช%สอยอื่นๆ  
2.3  หมวดค�าวัสดุ  เช�น 1.  วัสดุสํานักงาน  
 2.  วัสดุเช้ือเพลิง ได%แก�  นํ้ามันเบนซิน แก�สหุงต%ม  
 3.  วัสดุไฟฟ�า ได%แก�  สายไฟฟ�า  หลอดไฟฟ�า ฯลฯ  
 4.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เช�น  แผ�นป�าย  โปสเตอร, ฯลฯ  
 5.  วัสดุหนังสือ  เอกสาร  
 6.  วัสดุคอมพิวเตอร,  
 7.  วัสดุวิทยาศาสตร, หรือการแพทย,  
 8.  วัสดุเครื่องบริโภคได%แก�  อาหารสด  อาหารกระป�อง  เครื่องปรุง ฯลฯ  
 9.  วัสดุเกษตร ได%แก�    ยา  อาหารสัตว, พันธุ,สัตว,  ยากําจัดศัตรูพืชฯลฯ  
 10. วัสดุงานบ%านงานครัว ได%แก�  แปรงผงซักฟอก กล�องใส�ของ  เข�ง ฯลฯ  
 ส่ิงของท่ีมีอายุการใช%งานนาน  แต�ราคาหน�วยละไม�เกิน  5,000  บาท  เขียนในหมวดน้ี  
ค�าสาธารณูปโภค ค�าไปรษณีย,โทรเลข  
3.  งบลงทุน ครุภัณฑ,จําเป"นต�องานวิจัย  (งบประมาณโครงการวิจัยไม�สนับสนุนให%ขอจัดซ้ือจาก

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว%นแต�ในกรณีท่ีมีความจําเป"นโดยช้ีแจงเหตุผลในการใช%
ครุภัณฑ,น้ันๆและท้ังน้ีกรรมสิทธ์ิของครุภัณฑ,ท้ังหมดเป"นของมหาวิทยาลัย 

 

งบประมาณรวม  บาท 
* หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
ส�วน ข   
23.  ประวัติหัวหน%าโครงการวิจัย 
24.  ประสบการณ,ด%านงานวิจัย 
25.  ผลงานวิจัยท่ีทําเสร็จแล%ว และผลงานท่ีตีพิมพ,ออกเผยแพร� (ชื่อผลงานวิจัย ป=ท่ีพิมพ,การเผยแพร� แหล�งทุน) 
26.  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู� (ชื่อโครงการแหล�งทุน สัดส�วนงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ และสถานภาพในการ
ทําการวิจัยว�าได%ทําการลุล�วงแล%วประมาณร%อยละเท�าใด) 
27.  คํารับรองว�าจะปฏิบัติตามรายการต�าง ๆ ท่ีให%ไว%ทุกประการ 
 

ลงชื่อ ……………………………….. หัวหน%าโครงการ 
      ( ………………………………. ) 
วันท่ี.....เดือน................พ.ศ............ 
 

หมายเหตุ  :  ระบุข%อมูลโดยละเอียด อย�างถูกต%องและครบถ%วนเพ่ือประโยชน,ในการประเมินแบบเสนอโครงการวิจัย 
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ส�วนที่ 3 
ทุนวิจัยภายนอก 

 
แหล�งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
����3.1 องค3กรภาครัฐ  
 
1. กรมการศาสนา  
สนับสนุนการวิจัยด%านการศาสนาแก�นักศึกษาเพ่ือนาผลการวิจัยไปใช%ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและ 
การศาสนา  
นักวิจัยท่ีสนใจ รับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได%ท่ี  โทร. 0-2281-6540  
URL: http://religion.m-culture.go.th  
 
2. สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สนับสนุนทุนวิจัยท่ีเก่ียวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน  
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถรับข%อมูล เพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี  โทร. 0-2281-6461  
URL:http://www.nfe.go.th  
 
3. กรมควบคุมมลพิษ  
สนับสนุนทุนวิจัยในอันท่ีจะก�อให%เกิดประโยชน,ต�อการควบคุมมลพิษในด%านต�างๆ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี  โทร.0-2642-5028,0-2619-2299 ต�อ 2340 
URL:http://www.pcd.go.th  
 
4. กรมปUาไม!  
สนับสนุนทุนวิจัยท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ,ธรรมชาติ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูล เพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2579-5279  
URL:http://www.forest.go.th  
 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต�างๆ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2282-1816ต�อ604 โทรสาร. 0-2281-2602  
URL:http://www.obec.go.th  
 
6. กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  
สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการใช%เทคโนโลยีการปรับปรุงเพ่ิมผลผลิต  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร .0-2246-0031, 0-2246-1145-6 
URL:http://www.dip.go.th  
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7. กองส�งเสริมเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี  
สนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ,กรรม เพ่ือการพัฒนาชนบทแก�นักวิจัยโดยการนําเทคโนโลยีหรือ 
ประดิษฐ,กรรม  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0- 2246-0064 ต�อ625 
URL:http://www.ttc.moste.go.th  
 
8. การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
สนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวกับทรัพยากรและสภาพแวดล%อมการท�องเท่ียวและแผนการลงทุน ด%านการท�องเท่ียว
แรงงานในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ัวประเทศ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับ ข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ีโทร.0-2694-1222 ต�อ 2073 
URL:http://www.tat.or.th  
 
9. การเคหะแห�งชาติ  
สนับสนุนทุนวิจัยเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับ ทุนได%ท่ี โทร. 0-2324-0411-20 ต�อ 6373,6192 
URL:http://www.nhanet.or.th  
 
10. ทุนวิจัยสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
สนับสนุนทุนการศึกษาท่ีเก่ียวข%องกับการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรือหน�วยงานท่ีทําการวิจัย
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี กองวิชาการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2437-2047  
URL:http://www.bmaeducation.in.th  
 
11. สํานักงานคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)  
ส�งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2282-2531, 0-2282-3890 
URL:http://www.nccc.thaigov.net  
 
12. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ  
สนับสนุนทุนการวิจัยทางด%านวัฒนธรรม  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293 
URL:http://www.culture.go.th  
 
13. สํานักงานคณะกรรมการอ!อยและน้ําตาลทราย  
สนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและส�งเสริมการผลิต การใช%และการจําหน�ายน้ําตาลทราย  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293 
URL:http://www.ocsb.go.th  
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14. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานคุ%มครองผู%บริโภคอันเก่ียวกับอาหารและยาเครื่องสําอาง ฯลฯ 
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2591-8441-90 
URL:http://www.fda.moph.go.th  
 
15. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
สนับสนุนทุนการวิจัยทางด%านพลังงาน  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2612-1555 ต�อ 354, 356, 376 
URL:http://www.eppo.go.th  
 
16. ศูนย3วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร, เทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี การสนับสนุน
เครือข�ายการวิจัยเทคโนโลยีสิง่อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ  
URL:http://www.astec.nectec.or.th  
 
17. ศูนย3พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห�งชาติ (BIOTEC)  
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด%านอุตสาหกรรม การเกษตร วัตถุดิบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
URL:http://www.biotec.or.th//?sw=funding  
 
18. สํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล!อม  
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2279-7180-9 ต�อ 210 
URL:http://www.onep.go.th  
 
19. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)  
สนับสนุนทุนวิจัยในการสร%างนักวิจัย เพ่ือยกระดับความรู%และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาท่ี
สัมพันธ,กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 10  
URL:http://www.nrct.net  
 
20. ศูนย3มานุษยวิทยาสิรินธร (องค3การมหาชน)  
ส�งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเก่ียวกับด%านสังคมศาสตร,และมนุษยศาสตร,  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการ ขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2880-9429 ต�อ 3314-5  
URL: http://www.sac.or.th  
 
21. ศูนย3เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส3และคอมพิวเตอร3แห�งชาติ (NECTEC)  
ส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด%านอิเล็กทรอนิกส,และคอมพิวเตอร,  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5  
URL: http://www.nectec.or.th  
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22. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย3 กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนโครงการวิจัยเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบต�อสุขภาพ 
อันเนื่องมาจากบุหรี่  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-2591-8269  
URL: http://www.thaiantitobacco.com  
 
23. ศูนย3เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (MTEC)  
ส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด%านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมท้ังในป4จจุบันและอนาคต  
URL:http://mtec.or.th  
 
24. สถาบันพัฒนาผู!บริหารการศึกษา  
สนับสนุนงานวิจัยท่ีเป"นการพัฒนาสถาบันฯ และงานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบหรือความสัมพันธ,ของ 
การฝlกอบรมของสถาบัน 
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.034-225-400-3 ต�อ 4054 
URL:http://nidtep.go.th  
 
25. สถาบันวิจัยระบบสาสารณสุข  
ส�งเสริม สนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือส�งเสริมการใช%เทคโนโลยีทางการแพทย,และการสาธารณสุขในประเทศไทย
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2951-1286 
URL:http://www.hsri.or.th  
 
26. สถาบันการสอนวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี (สสวท.)  
สนับสนุนทุนวิจัยเก่ียวกับด%านการศึกษาในแขนงคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และคอมพิวเตอร,  
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร. 0-22392-4021 ต�อ 143, 144, 182 
URL:http://www.ipst.ac.th  
 
27. สันนิบาตสหกรณ3แห�งประเทศไทย  
สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับสหกรณ,ประเภทต�างๆ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2241-3641, 0-2241-3332  
URL:http://www.clt.or.th  
 
28. สํานักงบประมาณ  
ส�งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยในด%านต�างๆ  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2273-9749, 0-2273-9496  
URL:http://www.bb.go.th 
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29. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
สนับสนุนทุนวิจัยในการสร%างนักวิจัย เพ่ือยกระดับความรู%และความสามารถของสังคมไทย  
รวมถึงการพัฒนาท่ีสัมพันธ,กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 10  
URL:http://www.trf.or.th  
 
30. สํานักงานกฤษฎีกา  
สนับสนุนทุนการวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2222-0206-9 
URL:http://www.krisdika.go.th  
 
31. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
สนับสนุนทุนวิจัยด%านครุศาสตร,และศึกษาศาสตร, 
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2668-7110-24 9 ต�อ 2511, 2513, 2515 
URL:http://www.onec.go.th  
 
32. สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการครู (ก.ค.)  
ส�งเสริมและสนับสนุนให%มีการวิจัยเพ่ือประโยชน,ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล สาหรับข%าราชการครู 
และพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2280-1104-9 ต�อ 109 
URL:http://www.moe.go.th/webtcs 
  
����3.2 องค3กรเอกชน/มูลนิธิ  
 
1. มูลนิธิจิตเวชศาสตร3สงเคราะห3  กรมสุขภาพจิต  
สนับสนุนทุนการวิจัยด%านสุขภาพจิตและจิตเวช 
นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ีมูลนิธิจิตเวชศาสตร,สงเคราะห, โทร.0-2525-2978-9 
URL:http://dmh2001.com  
 
2. มูลนิธิประเมินค�าทรัพย3สินไหม  
ส�งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร�ความรู%แก�ประชาชนด%านการประเมินค�าทรัพย,สิน  อสังหาริมทรัพย, 
การพัฒนาเมืองและท่ีดิน  
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมได%ท่ีมูลนิธิประเมินค�าทรัพย,สินไหม โทร. 0-2295-3171 
URL:http://www.thaiappraisal.org  
 
3. มูลนิธิศาสตราจารย3 ดร.วิศิษฐ3 ประจวบเหมาะ  
สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยท่ัวไปในด%านประชากรศาสตร,และสาขาต�างๆ ท่ีสัมพันธ,กับ 
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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นักวิจัยท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี โทร.0-2251-1133-4  
4. มูลนิธิโตโยต!า ประเทศไทย (Toyota Thailand Founfation)  
สนับสนุนทุนวิจัยแก�อาจารย, นักวิจัย นักศึกษาหรือข%าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในด%านสาขา
สิ่งแวดล%อมเพ่ือนามาประยุกต,ใช%เป"นแนวทางอนุรักษ, แก�ป4ญหาสิ่งแวดล%อม 
ผู%ท่ีสนใจ สามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ีโทร. 0-2386-1590, 0-2386-1420  
 
5. มูลนิธิโทเรเพ่ือการส�งเสริมวิทยาศาสตร3ประเทศไทย (Thailand Toray Science Fooundation)  
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือส�งเสริมความก%าวหน%าทางด%านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี รวมท้ังสิ่งแวดล%อม 
URL:http://www.ttsf.or.th  
 
6. มูลนิธิ 50 ปD ธนาคารแห�งประเทศไทย  
ทุนสนับสนุนนักวิจัยท่ีมีความรู% ความสามารถในด%านเศรษฐกิจ ด%านสังคมและการเมือง ด%านการเงิน ให%มี
โอกาสได%ศึกษาค%นคว%าอย�างอิสระ ท้ังในและนอกประเทศ 
นักวิจัยท่ีสนใจสามารถรับข%อมูลเพ่ิมเติมการขอรับทุนได%ท่ี  โทร. 0-2283-5012  
URL:http://www.bot.or.th  
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รายช่ือคณะผู!จัดทํา 

 
1.  อาจารย, ดร.สุพจน,    ทรายแก%ว  รองอธิการบดี 
2.  อาจารย, ดร.น้ําฝน   ศีตะจิตต,    ผู%อํานวยการ 
3.  อาจารย, ดร.รัตนา          สีดี  รองผู%อํานวยการ 
4.  อาจารย, ดร.ชุมพล            ปทุมมาเกษร รองผู%อํานวยการ 
5.  อาจารย,พรรณวิภา         แพงศรี  รองผู%อํานวยการ 
6.  นางสาวกรรณิกา     สร%อยสําโรง หัวหน%าสํานักงานผู%อํานวยการ 
7.  นางณัฐิภัทร,   ทองใส  เจ%าหน%าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8.  นางราตรี  มีสมบัติ  นักวิจัย 
9.  นายชูศักด์ิ   ขันธชาติ  เจ%าหน%าท่ีวิจัย 
10. นางสาวนุชจรี        กลิ่นขจร  นักวิชาการศึกษา 

 
 


