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คํานํา
สถาบัน วิจั ยและพัฒ นา เป" นหนวยงานโครงสร%า งของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ,
ในพระบรมราชูป ถั มภ, ซึ่งมี ด% วยปรัช ญา “วิ จัย สร%า งป4 ญญา พั ฒ นาท% องถิ่ น ” มี ห น%า ที่ สงเสริ มงานวิ จัย ให% มี
คุณภาพแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยให%ความรู%และรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัย เชน การเขียนขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ,เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนั้นงานวิจัยสามารถนําไปใช%ประโยชน,เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท%องถิ่น
ภูมิภาคและประเทศชาติ ได% เพื่ อให%ส อดคล%องกั บนโยบายและแผนดํ าเนิน การในการบริห ารมหาวิทยาลั ย
ป= 2557-2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด%วยระบบขั้นตอน แบบฟอร,มการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน) ทุนภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย) เพื่อให%อาจารย,
นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได%ใช%ประโยชน,ในการวิจัยตอไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,

คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -2-

สารบัญ
สวนที่ 1 สวนนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป"นมาโดยยอ
1.4 อัตลักษณ,และเอกลักษณ,
1.5 ปรัชญา วิสัยทัศน, และพันธกิจ
1.6 วัตถุประสงค,
1.7 นโยบายคุณภาพ
1.8 โครงสร%างองค,กร
1.9 โครงสร%างการบริหาร
1.10 รายชื่อคณาจารย,และบุคลากร

หน%า
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
8

สวนที่ 2 ทุนวิจัยภายใน
2.1 ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
ทุนวิจัยภายใน วช.
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
ทุนวิจัยภายใน สกอ.
แบบฟร,อมการขอทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน)
2.2 ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย)
ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
หลักสูตรละ 100,000
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
แบบ วจ.เพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตรละ 100,000)
ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยงบประมาณ 70%
ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยงบประมาณ 30%
แบบ วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย

21
22
27
28
29

สวนที่ 3 ทุนวิจัยภายนอก
ทุนวิจัยองค,กรภาครัฐ
ทุนวิจัยองค,กรเอกชน/มูลนิธิ

32
32
36

คณะผู!จัดทํา

38

คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -3-

9
9
10
11
12
19
20

สวน1 สวนนํา
ข!อมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
1.1. ชื่อหนวยงาน
ภาษาไทย : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Research and Development Institute
1.2. ที่ตั้ง
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. ประวัติความเป0นมาโดยยอ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมวา "ศูนย,วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.
2524 ตอมาในป= พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป"น "สํานักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป"น
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใน ป= พ.ศ.2542 ได%มีการปรับปรุงโครงสร%างการบริหารงาน จึงมีผลทํา
ให%สํานักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป"น "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2542
ในสวนของมหาวิทยาลัยได%มีการแบงหนวยปฏิบัติงานเพิ่มในป= พ.ศ.2543 โดยตั้งสํานัก
ฝlกอบรมและบริการวิชาการ และศูนย,การพัฒนาการเสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถิ่น แยกออกจาก
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2543 แตในชวงป= พ.ศ.2546 คณะผู%บริหารชุดใหมได%
รวมสํานักฝlกอบรมและบริการวิชาการและศูนย,ศึกษาการพัฒนาเสริมสร%างความเข%มแข็งของชุมชนท%องถิ่น เข%า
เป"นสวนหนึ่งของงานบริการวิชาการของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และได%
เปลี่ยนชื่อสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เป"น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2548
1.4. เอกลักษณ3และอัตลักษณ3
เอกลักษณ,
“วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ,
“องค,ความรู% สูการพัฒนา”
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1.5. ปรัชญา วิสัยทัศน3 และพันธกิจ
ปรัชญา (Philosophy)
"วิจัยสร%างป4ญญา พัฒนาท%องถิ่น"
วิสัยทัศน, (Vision)
“ผู%นําการวิจัย เพื่อพัฒนาท%องถิ่นสูอุษาคเนย,”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒ นาขี ดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย, ด%า นการวิ จัยให%สู งขึ้ น
สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเป"นรายบุคคล
สงเสริม สนับสนุนหรือดําเนินการฝlกอบรมและพัฒนาความรู%และทักษะที่เกี่ยวข%องกับการวิจัยให%แกคณาจารย,
สงเสริมให%มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถายทอดประสบการณ,แกนักวิจัยรุนใหม แตงตั้งคณะที่ปรึกษาในการทําวิจัย
ให%แกคณาจารย,และนักศึกษา
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย, โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหลง
เงินทุนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด%วย
การกําหนดขอบขาย หัวข%อวิจัยที่สอดรับกับความต%องการของมหาวิทยาลัยหรือชุมชนในแตละด%าน โดยจัดทํา
ประกาศข%อกําหนดการวิจัย (TOR) ให%แกคณาจารย,และนักศึกษา สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัด
ประกวดผลงานวิจัย จัดทําวารสารเผยแพรผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให%มีสมรรถนะสูงขึ้น พร%อมที่จะเป"นศูนย,กลาง
ในการอํานวยการและสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย, โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไว%ให% รวมทั้ง
ฐานข%อมูลผลงานวิจัยตางๆ และบุคลากรสงเสริมสนับสนุนด%านการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด%านการวิจัย โดยการให%ความรู%และรวมกันทําวิจัย
1.6 วัตถุประสงค3
1. เพื่อทําหน%าที่ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ
2. เพื่อสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัย
3. เพื่อทําหน% าที่วิจัยสถาบัน และนําผลการวิจัยมาสนับสนุ นการวางแผนและบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อสงเสริมให%ชุมชนมีความรู%เกี่ยวกับการทําวิจัยและสามารถนําไปประยุกต,ใช%ได%
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1.7 นโยบายคุณภาพ
1. สงเสริมและสนับสนุนให%บุคลากรของสถาบันสร%างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา
2. สร% า งเครือขายความรวมมื อในด%า นการวิ จัย เพื่อการพั ฒนาท%องถิ่ น จากบุ คลากรและ
องค,กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. แสวงหาแหลงทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากหนวยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เป" น
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร
4. สงเสริมและสนับสนุนให%มีการนําผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพด%านการวิจัยของบุคลากรให%สูงขึ้น
1.8 โครงสร!างองค3กร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู%อํานวยการ

รองผู%อํานวยการ

รองผู%อํานวยการ

หัวหน%าสํานักงาน
ผู%อํานวยการสถาบัน

สํานักงาน
ผู%อํานวยการสถาบัน
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน
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งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
และสิทธิบตั ร

1.9 โครงสร!างการบริหาร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี
อาจารย, ดร.สุพจน, ทรายแก%ว
รองอธิการบดี

อาจารย, ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต,
ผู%อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย, ดร.รัตนา สีดี

อาจารย,พรรณวิภา แพงศรี

อาจารย, ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร

นางสาวกรรณิกา สร%อยสําโรง

รองผู%อํานวยการ

รองผู%อํานวยการ

รองผู%อํานวยการ

หัวหน%าสํานักงาน

สํานักงานผู%อํานวยการสถาบัน

งานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน

นางณัฐิภัทร, ทองใส
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป

นางราตรี มีสมบัติ
นักวิจยั

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ%าหน%าทีว่ ิจัย
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งานสงเสริม เผยแพรงานวิจัย
และสิทธิบัตร
นางสาวนุชจรี กลิ่นขจร
นักวิชาการศึกษา

1.10 รายชื่อคณาจารย3และบุคลากร
1. อาจารย, ดร.สุพจน,
2. อาจารย, ดร.น้ําฝน
3. อาจารย, ดร.รัตนา
4. อาจารย, ดร.ชุมพล
5. อาจารย,พรรณวิภา
6. นางสาวกรรณิกา
7. นางณัฐิภัทร,
8. นางราตรี
9. นายชูศักดิ์
10. นางสาวนุชจรี
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ทรายแก%ว
ศีตะจิตต,
สีดี
ปทุมมาเกษร
แพงศรี
สร%อยสําโรง
ทองใส
มีสมบัติ
ขันธชาติ
กลิ่นขจร

รองอธิการบดี
ผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
หัวหน%าสํานักงานผู%อํานวยการ
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ%าหน%าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา

สวน 2 ทุนวิจัยภายใน
การเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ3ฯ
การเสนอขอทุนวิจัย แบงเป0น 2 ประเภทคือ
1. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, คือ ทุนวิจัย (งบประมาณแผนดิน) และทุนวิจัย
(งบประมาณกองทุนวิจัย)
2. ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, คือ ทุนวิจัยอื่นๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทํา
หน%าที่ประสานและประชาสั มพันธ, เชน ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) ทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,และ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เป"นต%น
ทุนวิจัยภายใน แบงเป0น 2 ประเภท คือ
1. ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
เป"นการสงข%อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําป=งบประมาณในแตละป=ตาม
มติคณะรัฐมนตรี โดยแบงเป"น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผนดิน)
ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผนดิน) โดยเสนอผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
เพื่อประเมินข%อเสนอการวิจัย และสงผลประเมินให%สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให%กับมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงไมใชทุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การเสนอของงบประมาณจะดํ าเนินการลวงหน%า 1 ป=งบประมาณ โดยสถาบัน วิจั ยและพั ฒนาจะ
ประกาศหลักเกณฑ,และขั้นตอนให%คณะ/หนวยงานทราบ กําหนดเปvดรับข%อเสนอโครงการวิจัยระหวางเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกป=
1.2 ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผนดิน)
ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผนดิน) โดยเสนอผานสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต%สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP) เพื่อ
ประเมินข%อเสนอการวิจัย และสงผลประเมินให%สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให%กับมหาวิทยาลัย
การเสนอของงบประมาณจะดํ าเนินการลวงหน%า 1 ป=งบประมาณ โดยสถาบัน วิจั ยและพั ฒนาจะ
ประกาศหลักเกณฑ,และขั้นตอนให%คณะ/หนวยงานทราบ กําหนดเปvดรับข%อเสนอโครงการวิจัยระหวางเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกป=
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ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
1.1 ทุนวิจัยภายใน วช. (งบประมาณแผนดิน)

• ประกาศรับข%อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจําป=งบประมาณ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
กรกฎาคม

สิงหาคม

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

• นักวิจัยดําเนินการกรอกข%อเสอนการวิจัยในระบบ NRPM
1-15 กันยายน • นักวิจัยจัดสงข%อเสนอการวิจัย จํานวน 2 ชุด พร%อมไฟล, มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

• รวบรวม ตรวจสอบข%อเสนอการวิจัย เสนอผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินข%อเสนอการ
วิจัย
16-30 กันยายน • จัดประชุมประเมินข%อเสนอการวิจัยเพื่อจัดลําดับความสําคัญของข%อเสนอการวิจัย

1-15 ตุลาคม

ตุลาคมมกราคม

• ผู%ประสานงานตรวจสอบความถูกต%องของการสงข%อเสนอการวิจัย ของนักวิจัยและสงให%
หัวหน%าหนวยงานตรวจสอบในระบบ NRPM
• หัวหน%าหนวยงานตรวจสอบข%อเสนอโครงการในระบบ NRPM และสงไปยัง วช.

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

• วช. ประมวลผลและสรุปผลภาพรวมจํานวนข%อเสอนการวิจัยและงบประมาณ
กุมภาพันธ, • วช. ประเมินผลภาพรวมและแผนงานงบประมาณการวิจัยของประเทศ

มีนาคม

• วช. แจ%งผลการประเมินผลให%สํานักงบประมาณเพื่อใช%ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
• วช. แจ%งผลการประเมินให%หนวยงานภาครัฐทราบ
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ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผนดิน)
1.2 ทุนวิจัยภายใน สกอ. (งบประมาณแผนดิน)
กรกฎาคม : ประกาศรับข%อเสนอการวิจัย ของ
โครงการ HERP-NRU
สิงหาคม : นักวิจัยจัดทําข%อเสนอการวิจัย (ตาม
แบบฟอร,ม ว-1ด/ว1-ช)
กันยายน : นักวิจัยดําเนินการกรอกข%อเสอนการวิจัย
ในระบบ NRPM นักวิจัยจัดสงข%อเสนอการวิจัย จํานวน
2 ชุด พร%อมไฟล, มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตุลาคม : รวบรวม ตรวจสอบข%อเสนอการวิจัย เสนอ
ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินข%อเสนอการวิจัย
ตุลาคม : ผู%ประสานงานตรวจสอบความถูกต%องของ
การสงข%อเสนอการวิจัย ของนักวิจัยและสงให%หัวหน%า
หนวยงานตรวจสอบในระบบ NRPM
ตุลาคม : หัวหน%าหนวยงานตรวจสอบข%อเสนอ
โครงการในระบบ NRPM และสงไปยัง HERP-NRU
พฤศจิกายน : HERP-NRU แจ%งผลการจัดสรรทุนวิจัย
สําหรับผู%ได%รับการสนับสนุน
พฤศจิกายน : สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ%งผลการ
จัดสรรทุนวิจัยให%นักวิจัยทราบและประกาศทุน

*HERP-NRU คือ สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แบบฟอร3มการขอทุนภายใน (งบประมาณแผนดิน)
ประกอบด!วย
1. แบบ ว-1ด
2. คําชี้แจง ว-1ด (อธิบายรายละเอียด)
3. แบบ ว-1ช
4. คําชี้แจง ว-1ช (อธิบายรายละเอียด)
5. คูมือการประเมินผลข%อเสนอการวิจัย
*หมายเหตุ** สามารถดาว,นโหลดเอกสารตางๆ ได%ที่ http://rd.vru.ac.th/
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงป= พ.ศ. 2556)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป"นโครงการวิจัยภายใต%แผนงานวิจัย) ..................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป=ป=นี้เป"นป=ที่..…..รหัสโครงการวิจัย...….....…..
I ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศตามแผน
พั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุ ค วาม
สอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)
II ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, 1 กลยุทธ, และ
1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติรายประเด็น∗
IV ระบุความสอดคล!องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความสอดคล%องเพียง 1
หัวข%อที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป=แรก : เรื่อง .............................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป= ของรัฐบาล : นโยบาย................................
..............................................................................................................................
สวน ข : องค3ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผู%รับผิดชอบ [คณะผู%วิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา การ
วิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบด%วย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 5)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของป4ญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
∗

สามารถดูรายละเอียดได%จากเว็บไซต, http://eval.nrct.go.th
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข%อง
10. เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชน,ที่คาดวาจะได%รับ เชน ด%านวิชาการ ด%านนโยบาย ด%านเศรษฐกิจ/พาณิชย, ด%าน
สั ง คมและชุ ม ชน รวมถึ ง การเผยแพรในวารสาร จดสิ ท ธิ บั ต ร ฯลฯ และหนวยงานที่ นํ า
ผลการวิจัยไปใช%ประโยชน,
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเป…าหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข%อมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนิน งานตลอดโครงการวิจั ย (ให%ร ะบุขั้นตอนอยาง
ละเอียด)
15. ป4 จ จั ย ที่ เ อื้ อตอการวิ จั ย (อุ ป กรณ, การวิ จั ย โครงสร% า งพื้ น ฐาน ฯลฯ) ระบุ เ ฉพาะป4 จ จั ย ที่
ต%องการเพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ป=งบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 6)]
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอในแตละ
ป= [กรณีเป"นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป= (ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได%รับจัดสรรในแตละป=ที่ผานมา (กรณีเป"นโครงการวิจัย
ตอเนื่องที่ได%รับอนุมัติให%ทําการวิจัยแล%ว)
17. ผลสําเร็จและความคุ%มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได%รับ
18. โครงการวิจัยตอเนื่องป=ที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหน%าโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยได%รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในป=งบประมาณที่ผานมา
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือเป"น
การวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ%ามี)
18.3 รายงานความก%าวหน%าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ%ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน%าโครงการวิจัย พร%อมวัน เดือน ป=
……………………..……………………
(
)
หัวหน%าโครงการวิจัย
วันที่........../................/...........
สวน 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. ตําแหนงป4จจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใช%ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห,)
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอได%สะดวก พร%อมหมายเลขโทรศัพท, โทรสาร และไปรษณีย,
อิเล็กทรอนิกส, (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ,ที่เกี่ ย วข% องกั บ การบริ หารงานวิจั ยทั้ งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเป"นผู%อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน%าโครงการวิจัย หรือผู%
รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
8.1 ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
8.2 หัวหน%าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
8.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล%ว : ชื่อผลงานวิจัย ป=ที่พิมพ, การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ
มากกวา 1 เรื่อง)
8.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข%อเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา
ได%ทําการวิจัยลุลวงแล%วประมาณร%อยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณี ที่ ห นวยงานมิ ไ ด% ทํ า การวิ จั ย เองแตใช% วิ ธี จั ด จ% าง โปรดใช% แบบ ว–1ด โดยระบุ ร ายละเอี ย ดตาม
แบบฟอร,มที่กําหนดไว%ให%มากที่สุด พร%อมทั้งแนบแบบข%อกําหนด (terms of reference - TOR) การจัด
จ%างทําการวิจัยด%วย
2. กรณีเป"นโครงการวิจัยตอเนื่องที่ได%รับการจัดสรรงบประมาณในป=งบประมาณที่ผานมา และนักวิจัยมีความ
ประสงค,จะเสนอของบประมาณการวิจัยในป=งบประมาณตอไป ต%องจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณด%วย
3. ระบุข%อมูลโดยละเอียดในแตละหัวข%ออยางถูกต%องและครบถ%วนสมบูรณ,เพื่อประโยชน,ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช%สัตว, ให%ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช%สัตว,เพื่องานทางวิทยาศาสตร, สภาวิจัย
แหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให%ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทําเอกสารแนบ
ตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approvalออกโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทางชีวภาพให%ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก
15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด%านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 2 ชุด
__________________________________
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

แบบ ว-1ช
(ฉบับปรับปรุงป= พ.ศ. 2556)

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี
--------------------------------------ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ........................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยภายใต!แผนงานวิจัย (ภาษาไทย).............................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................
สวน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัยใหม
แผนงานวิจัยตอเนื่องระยะเวลา....….ป= ป=นี้เป"นป=ที่…....รหัสแผนงานวิจัย ...………..……
I ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร3การพัฒนาประเทศตามแผน
พั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุ ค วาม
สอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)
II ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, 1 กลยุทธ, และ
1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)
III ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร3การวิจัยของชาติรายประเด็น1
IV ระบุความสอดคล!องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความสอดคล%องเพียง 1
หัวข%อที่มีความสอดคล%องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป=แรก : เรื่อง ..........................................
นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป= ของรัฐบาล : นโยบาย ..........................
สวน ข : องค3ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย
1. ผู%รับผิดชอบและหนวยงาน ประกอบด%วยหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 5)
4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของป4ญหาที่ทําการวิจัย
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,ที่คาดวาจะได%รับ เชน ด%านวิชาการ ด%านนโยบาย ด%านเศรษฐกิจ/พาณิชย, ด%าน
สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่ใช%
ประโยชน,จากผลการวิจัย
12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน พร%อมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ%ามี)
13. แผนการสร%างนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย
14. กลยุทธ,ของแผนงานวิจัย
15. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย
16. แผนการใช%จายงบประมาณของแผนงานวิจัย
17. ผลสําเร็จและความคุ%มคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย
18. แผนงานวิจัยตอเนื่องป=ที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํ า รั บ รองจากผู% อํ า นวยการแผนงานวิ จั ย วาแผนงานวิ จั ย ได% รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจริงในป=งบประมาณที่ผานมา
18.2 โปรดระบุวาแผนงานวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น
หรือเป"นการวิจัยตอยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ%ามี)
18.3 รายงานความก%าวหน%าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ%ามี)
20. ลงลายมือชื่อ ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย พร%อมวัน เดือน ป=
……………………..……………………
(
)
หัวหน%าแผนงานวิจัย
วันที่........../................/..........
สวน ค : ประวัติผู!รับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงป4จจุบัน
เงินเดือน (บาท)
เวลาที่ใช%ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห,)
4. หนวยงานและสถานที่ อยู ที่ ติดตอได% สะดวก พร% อมหมายเลขโทรศั พท, โทรสาร และไปรษณี ย,
อิเล็กทรอนิกส, (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
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7. ประสบการณ,ที่เกี่ยวข%องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเป"นผู%อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน%าโครงการวิจัย หรือ ผู%
รวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
7.1 ผู%อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน%าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล%ว : ชื่อผลงานวิจัย ป=ที่พิมพ, การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ
มากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข%อเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา
ได%ทําการวิจัยลุลวงแล%วประมาณร%อยละเทาใด
หมายเหตุ :

1. กรณี ที่ห นวยงานมิ ไ ด% ทํา การวิจั ยเอง แตใช% วิธี จัด จ%าง โปรดใช% แบบ ว–1ช โดยระบุ รายละเอี ยดตาม
แบบฟอร,มที่กําหนดไว%ให%มากที่สุด พร%อมทั้งแนบแบบข%อกําหนด (terms of reference - TOR) การจัด
จ%างทําการวิจัยด%วย
2. กรณีเป"นแผนงานวิจัยตอเนื่องที่ได%รับการจัดสรรงบประมาณในป=งบประมาณที่ผานมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค,จะเสนอของบประมาณการวิจัยในป=งบประมาณตอไป ต%องจัดทําแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณด%วย
3. ระบุข%อมูลโดยละเอียดในแตละหัวข%ออยางถูกต%องและครบถ%วนสมบูรณ, เพื่อประโยชน,ในการประเมินผล
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช%สัตว, ให%ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช%สัตว,เพื่องานทางวิทยาศาสตร, สภาวิจัย
แหงชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด
5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให%ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทําเอกสาร
แนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จํานวน 2 ชุด
6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทางชีวภาพให%ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก
15) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร,มใบรับรองการอนุมัติให%ดําเนินการวิจัยด%านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด%านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จํานวน 2 ชุด
______________________________________

คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -18-

2. ทุนวิจัยภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย)
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณกองทุนวิจัย)
ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยแบงออกเป"น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคม : เน%นงานวิจัยที่อาจารย, บุคลากรวิจัยและนักศึกษาเข%าไปมีสวนรวมในการแก%ไขป4ญหาเพื่อพัฒนาสังคม
ชุมชนในรูปแบบการวิจัย อยางน%อยป=ละ 1 โครงการ โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยหลักสูตรละ
100,000 บาท และสามารถบูรณาการรวมระหวางหลักสูตรได% (ใช%แบบฟอร,ม วจ. เพื่อพัฒนาสังคม)
2.2 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช!งบประมาณ 70% ที่ได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช%งบประมาณ 70% ที่ได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย เป"นทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยรายบุคคลหรือกลุม งบประมาณกวา 50,000 บาท ที่ได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย โดยผานคณะกรรมการ
พิจารณาทุนฯ ระดับมหาวิทยาลัย (ใช%แบบฟอร,ม วจ.1)
2.3 ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช!งบประมาณ 30% ที่ได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย
ทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใช%งบประมาณ 30% ที่ได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย เป"นทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยรายบุคคลหรือกลุม งบประมาณไมเกิน 50,000 บาท ที่ได%จัดสรรจากกองทุนวิจัย โดยผานการพิจารณา
เบื้องต%นจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนฯ ระดับคณะ (ใช%แบบฟอร,ม วจ.1)
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ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมหลักสูตรละ 100,000 บาท
(วจ.เพื่อพัฒนาสังคม)

นักวิจยั สงข%อเสนอโครงการ วจ. เพื่อพัฒนาสังคม
ระบุผู%ทรงฯ ภายนอก** 1 คน , ผู%ทรงฯ ภายใน* 1 คน

กรรมการระดับคณะตรวจสอบ
และสงมายังสถาบันวิจัยฯ
ภายใน วันที่ 7 ของทุกเดือน
สถาบันวิจยั สงให%คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประเมิน 1 คน, ผู%ทรงฯ ภายนอก** 1 คน , ผู%ทรงฯ ภายใน* 1 คน
และสงกลับมายัง สถาบันวิจยั และพัฒนาภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน

ผาน

ไมผาน

สถาบันวิจยั ฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั
ภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน

แก%ไขตามข%อเสนอแนะ

อนุมัติ

ประกาศให%ทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ%งผลการพิจารณาผานทางคณะ
และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
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และสงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

อนุมัติแบบมีเงื่อนไข
(แก%ไขตามข%อเสนอแนะ)

สามารถแก%ไขได% 2 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 30
วัน มิฉะนั้นถือวาไมผาน

แบบ วจ. เพื่อพัฒนาสังคม

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตรละ 100,000 บาท)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) และ (ภาษาอังกฤษ)
2. สังกัดคณะ
3. หลักสูตร
4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย
5. ความรวมมือระหวางหนวยงาน (ถ%ามี)
6. ความสําคัญและที่มาของป4ญหา
7. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย
9. สมมติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
10. นิยามศัพท,เฉพาะ (ถ%ามี)
11. ความสอดคล%อง
ความสอดคล%องกับเอกลักษณ,ของมหาวิทยาลัย คือ เป"นสถาบันที่น%อมนําการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคล%องกับอัตลักษณ, คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท%องถิ่น
ความสอดคล%องกับนโยบายยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ
ความสอดคล%องกับกลุมการวิจัยเรงดวนของ วช.
การมีนักวิจัยรุนใหม /นักศึกษาเป"นผู%รวมวิจัย
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
12. คุณคาหรือประโยชน,ของงานวิจัยตอชุมชน องค,กร ท%องถิ่น
13. การทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข%อง
14. เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย
15. ระเบียบวิธีวิจัย
16. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา)
17. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
18. ผลสําเร็จและความคุ%มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได%รับ
19. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) และกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเน%น 13 กลุมเรื่อง
20. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตางๆ (คิดอยางละเอียดตามจริง)
21. คํารับรองวาจะปฏิบัติตามรายการตางๆ ที่ให%ไว%ทุกประการ
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แบบ วจ. เพื่อพัฒนาสังคม

วจ.เพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตรละ 100,000 บาท)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3
ระบุข%อมูลโดยละเอียด อยางถูกต%องและครบถ%วนเพื่อประโยชน,ในการประเมินโครงรางงานวิจัย

สวน ก
1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) …………………………………………….…………………………………………………….
- (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………..…….……………..…………………
2. สังกัดคณะ..........................................................................................................................................
3. หลักสูตร ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย
4.1 ผู!รวมวิจัย .........คน (สามารถเพิ่มหรือลดจํานวนผู%รวมวิจัยได%ตามความเหมาะสม กรณีที่มีนักวิจัย
รุนใหม และนักศึกษาผู%รวมวิจัย ให%ระบุด%วย)
ผู!รวมวิจัย คนที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………………..
ผู!รวมวิจัย คนที่ 2 ………………………………………………………………………………………………………………..
ผู!รวมวิจัย คนที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………………..
ผู!รวมวิจัย คนที่ 4 ………………………………………………………………………………………………………………..
ผู!รวมวิจัย คนที่ 5 ………………………………………………………………………………………………………………..
4.2 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ%ามี)
ชื่อปรึกษาโครงการวิจัย ………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท,/มือถือ……………………………………………… Email address…………………………………….
สาขา…………………………………………………………… ความชํานาญงานวิจัย………….……………..………
สังกัดคณะ/หนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยูที่สามารถติดตอได% ………………………………………………………………..………………………………..........
4.3 ผู!ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก..............................................................................................................................
ผู%ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแตงตั้ง)..............................................................................................
5. ความรวมมือระหวางหนวยงาน (ถ%ามี)
6. ความสําคัญและที่มาของป4ญหา
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7.
8.
9.
10.
11.

วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
สมมติฐาน (ถ%ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
นิยามศัพท,เฉพาะ(ถ%ามี)
ความสอดคล%อง
ความสอดคล%องกับเอกลักษณ,ของมหาวิทยาลัย คือ เป"นสถาบันที่น%อมนําการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบุ…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………
ความสอดคล%องกับอัตลักษณ, คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท%องถิ่น
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การมีนักศึกษาเป"นผู%รวมวิจัย
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การบูรณาการกับงานบริการวิชาการ
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.
13.
14.
15.

คุณคาหรือประโยชน,ของงานวิจัยตอชุมชน องค,กร ท%องถิ่น
การทบทวนวรรณกรรม/ งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข%อง
เอกสารอ%างอิงของโครงการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
(ก) ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย
- ระบุประชากร และกลุมตัวอยางที่ใช%ในการวิจัย
- ระบุเครื่องมือ หรือ การสร%างเครื่องมือในการวิจัย หรือ ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
- ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข%อมูล
(ข) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห,ข%อมูล
กลาวถึง วิธีการ และสถิติที่ใช% พร%อมบอกสูตรสถิติที่ใช%ด%วย นอกจากนี้ยังต%องบอกด%วยวาการคํานวณ
คาสถิติตางๆ นั้น ใช%เครื่องมือกล (Computer) ชวยหรือไม ถ%าไมใช%เครื่องมือ คํานวณอยางไรต%อง
อธิบายด%วย
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16. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา)
17. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
เดือน ...........พ.ศ. …... – เดือน...........พ.ศ. ………
กิจกรรมการวิจัย

เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น เดื อ น
……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข%อง
2. สร%างเครื่องมือและ
ทดลองใช% หรือ ขั้นตอน
การดําเนินการทดลอง
3. เก็บรวบรวมข%อมูล
4. วิเคราะห,ข%อมูล แปลผล
และอภิปรายผล
5. จัดทําเอกสาร รายงาน
ผลการวิจัยและเผยแพร

18.ผลสําเร็จและความคุ%มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได%รับ
19. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) และกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเน%น 13 กลุมเรื่อง โดยระบุ ข%อมีความสอดคล%องมากที่สุด
เพียง 1 ข%อ
19.1 ความสอดคล%องกับยุทธศาสตร,การวิจัย
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 1 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 2 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 3 อนุรักษ, เสริมสร%าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 4 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคคลากรทางการวิจัย
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู%
ผลการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, ทรัพยากร และภูมิป4ญญาของประเทศ สูการใช%ประโยชน,เชิง
พาณิชย,และสาธารณะ ด%วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข%าถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย
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19.2 ความสอดคล%องกับกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเน%น 13 กลุมเรื่อง
ไมมีความสอดคล%องกับกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเน%นใดๆ
มีความสอดคล%องกับกลุมเรื่องวิจัยที่ควรมุงเน%น
1. การประยุกต,ใช%เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร%างธรรมาภิบาล
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร%างสรรค,การเรียนรู%
4. การจัดการทรัพยากรน้ํา
5. ภาวะโลกร%อนและพลังงานทางเลือก
6. การเพิ่มมูลคาสินค%าการเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเข%า
7. การสงเสริมสุขภาพ การป…องกันโรค การรักษาและการฟŠ‹นฟูสุขภาพ
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล%อมและการพัฒนาคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10.การบริหารจัดการการทองเที่ยว
11.สังคมผู%สูงอายุ
12.ระบบโลจิสติกส,
13.การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
20. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตางๆ (คิดอยางละเอียดตามจริง)
หมวดคาใช!จาย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดคาจ%างชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดคาตอบแทน
2.2 หมวดคาใช%สอย
โปรดระบุรายละเอียด
โดยแยกกลุมดังนี้

รายการ

เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุมกรรมการ เป"น
ต%น
1 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะ
2 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
3 คาซอมแซมครุภัณฑ, (พิจารณาเป"นกรณี)
4 คาจ%างเหมาบริการ
5 คาใช%จายในการสัมมนาและฝlกอบรม
6 คารับรองและพิธีการ
7 คาใช%สอยอื่นๆ
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จํานวนเงิน
(บาท)

2.3 หมวดคาวัสดุ เชน
(สิ่งของที่มีอายุการใช%งานนาน
แตราคาหนวยละไมเกิน 5,000
บาท ให%เขียนในหมวดนี้)

คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน

1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุเชื้อเพลิง ได%แก น้ํามันเบนซิน แกŒสหุงต%ม
3. วัสดุไฟฟ…า ได%แก สายไฟฟ…า หลอดไฟฟ…า ฯลฯ
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป…าย โปสเตอร, ฯลฯ
5. วัสดุหนังสือ เอกสาร
6. วัสดุคอมพิวเตอร,
7. วัสดุวิทยาศาสตร, หรือการแพทย,
8. วัสดุเครื่องบริโภคได%แก อาหารสด อาหารกระปŽอง เครื่องปรุง
ฯลฯ
9. วัสดุเกษตร ได%แก ยา อาหารสัตว, พันธุ,สัตว, ยากําจัดศัตรูพืช
ฯลฯ
10. วัสดุงานบ%านงานครัวได%แก แปรงผงซักฟอก กลองใสของ เขง
ฯลฯ
ครุภัณฑ,จําเป"นตองานวิจัย (งบประมาณโครงการวิจัยไม
สนับสนุนให%ขอจัดซื้อจากเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว%นแตใน
กรณีที่มีความจําเป"นโดยชี้แจงเหตุผลในการใช%ครุภัณฑ,นั้นๆ
และทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ,ทั้งหมดเป"นของมหาวิทยาลัย

งบประมาณรวม
* หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

21. คํารับรองวาจะปฏิบัติตามรายการตางๆ ที่ให%ไว%ทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………..………………..

ลงชื่อ ………………………………..………………..

( ……………………………………….……. )

( ……………………………………….……. )

ลงชื่อ ………………………………..………………..

ลงชื่อ ………………………………..………………..

( ……………………………………….……. )

( ……………………………………….……. )

ลงชื่อ ………………………………..………………..

ลงชื่อ ………………………………..………………..

( ……………………………………….……. )

( ……………………………………….……. )
ประธานหลักสูตร
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ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ 70% ที่ได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย

นักวิจัยสงข%อเสนอโครงการ วจ.1 ผานคณะ
กรรมการระดับคณะตรวจสอบ
และสงมายังสถาบันวิจัยฯ
ภายใน วันที่ 7 ของทุกเดือน

สถาบันวิจยั สงให%คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยประเมิน และสงกลับมายัง
สถาบันวิจยั และพัฒนาภายในวันที่ 16 ของทุกเดือน
สถาบันวิจยั ฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั
ภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน
ไมอนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

ประกาศให%ทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แจ%งผลการพิจารณาผานทางคณะ
และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
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ผู%ที่อนุมัติแบบมีเงื่อนไข
ให%ผู%ขอรับทุนปรับแก%ไข
และจัดสงมาใหม

ระบบและขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 30%
ที่ได!จัดสรรจากกองทุนวิจัย (สําหรับนักวิจัยรุนใหมและงบประมาณไมเกิน 50,000 บาท)

นักวิจัยสงข%อเสนอโครงการ วจ.1 ผานคณะ
คณะอนุกรรมการประเมินและ
ประชุมพิจารณาทุนฯ ระดับคณะ

ผาน

ไมผาน

คณะ สงโครงการทีผ่ านการประเมินผล สรุปผลการประเมิน
และรายงานการประชุมพิจารณาทุนฯ ระดับคณะมาที่สถาบันวิจยั ฯ
ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
สถาบันวิจยั ฯ รวบรวมและจัดทําข%อสรุปและข%อเสนอแนะ
เข%าที่ประชุมคณะกรรมการพิจาณาทุนสนับสนุนการวิจยั
ภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน
อนุมัติ

ประกาศให%ทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แจ%งผลการพิจารณาผานทางคณะ
และเสนออธิการบดีลงนามประกาศทุนการวิจัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
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นักวิจัยปรับแก%ไขหรือ
สามารถเสนอขอรับทุน
ในเรื่องอื่นได%

แบบ วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
ปDการศึกษา ………………
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3
สวน ก
1. ชื่อโครงการ - (ภาษาไทย) …………………………………………….……………………………………………………
- (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………….…….……………………..…………
2. ประเภทของงานวิจัย ………………………………………………………………………………………………..….....
3. สาขาวิชาที่ทําการวิจัย (หรือเน%นหนักในวิชาการด%านใด) ……………..………………………………..….....
4. คณะผู%ดําเนินงานวิจัย
- ชื่อหัวหน%าโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ………………………………………... คุณวุฒิ …………..………..
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………....โทรศัพท, …………………....…
- ตําแหนง ……………………………………………………………………………………..…………….………….....
- ความชํานาญงานวิจัย …………………………………………...............................................................
- (ระบุสัดสวนงานวิจัยที่รับผิดชอบ)………………………………………………………………………………..
- ชื่อผู%รวมโครงการวิจัย (ระบุสัดสวนงานวิจัยที่รับผิดชอบ) ……………………………….……..………
- ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก....................................................................................................................
- ผู%ทรงคุณวุฒิภายใน (มหาวิทยาลัยแตงตั้ง)....................................................................................
5. ความสําคัญและที่มาของป4ญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงค,ของโครงการวิจัย
7. สมมติฐาน (ถ%ามี)
8. นิยามศัพท,เฉพาะ(ถ%ามี)
9. ประโยชน,ที่คาดวาจะได%รับ
10. องค,ความรู%ใหม/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
11. คุ ณคาหรื อ ประโยชน, ของงานวิ จั ย ตอชุ มชน องค, กร ท% อ งถิ่ น สั ง คม ประเทศชาติ หรื อประโยชน, ของ
งานวิจัยเชิงพาณิชย,
12. ความรวมมือระหวางหนวยงาน (ถ%ามี)
13. งานวิจัย/วรรณกรรมที่เกี่ยวข%อง
14. เอกสารอ%างอิง
15. ระเบียบวิธีวิจัย
(ก) ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย
- (ระบุประชากร และกลุมตัวอยางที่ใช%ในการวิจัย)
- (ระบุเครื่องมือ หรือ การสร%างเครื่องมือในการวิจัย หรือ ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง)
- (ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข%อมูล)
(ข) ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห,ข%อมูล
(กลาวถึง วิธีการ และสถิติที่ใช% พร%อมบอกสูตรสถิติที่ใช%ด%วย นอกจากนี้ยังต%องบอกด%วยวาการคํานวณ
คาสถิติตางๆ นั้น ใช%เครื่องมือกล (Computer) ชวยหรือไม ถ%าไมใช%เครื่องมือ คํานวณอยางไรต%อง
อธิบายด%วย
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16. ขอบเขตของการวิจัย
17. ระยะเวลาทําการวิจัย (สามารถดําเนินการให%เสร็จได%ภายในเวลา 1 ป= การศึกษา)
18. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ(ให%ระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
ปD พ.ศ. ….

กิจกรรมการวิจัย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปD พ.ศ. ….
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข%อง
2. สร%างเครื่องมือและทดลองใช% หรือ
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
3. เก็บรวบรวมข%อมูล
4. วิเคราะห,ข%อมูล แปลผล และ
อภิปรายผล
5. จัดทําเอกสาร รายงานผลการวิจัย
และเผยแพร

19. ผลสําเร็จและความคุ%มคาของการวิจัยที่คาดวาจะได%รับ
20. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคล%องกับนโยบายและแผน
ดําเนินการในการบริหารมหาวิทยาลัย
1. งานวิจัยสถาบัน
1.1 การวิจัยเชิงประเมิน
1.2 การวิจัยเชิงพัฒนา
1.3 การวิจัยหลักสูตร
1.4 การวิจัยการเรียนการสอน
2. งานวิจัยที่สอดคล%องกับยุทธศาสตร, ชาติ ภูมิภาค และท%องถิ่น
3. งานวิจัยสําหรับพัฒนาศาสตร,ตาง ๆ (Basic Research) โดยให%เป"นไปตามเนื้อหาของศาสตร,นั้นๆ

21. ระบุความสอดคล%องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร,การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
(กรุณาระบุความสอดคล%องเพียง 1 ยุทธศาสตร, ที่มีความสอดคล%องมากที่สุด )
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 1 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 2 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 3 อนุรักษ, เสริมสร%าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 4 การสร%างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคคลากร
ทางการวิจัย
ยุทธศาสตร,การวิจัยที่ 5 การปฏิร ูป ระบบวิ จั ย ของประเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู% ผลการวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ, ทรัพยากร และภูมิป4ญญาของประเทศ สูการใช%ประโยชน,เชิง
พาณิชย,และสาธารณะ ด%วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข%าถึงประชาชนและประชาสังคม
อยางแพรหลาย
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22. รายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตางๆ (คิดอยางละเอียดตามจริง)
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดคาจ%างชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดคาตอบแทน
2.2 หมวดคาใช%สอย
โปรดระบุรายละเอียด
โดยแยกกลุมดังนี้

2.3 หมวดคาวัสดุ เชน

คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน

เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุมกรรมการ เป"นต%น
1 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะ
2 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
3 คาซอมแซมครุภัณฑ, (พิจารณาเป"นกรณี)
4 คาจ%างเหมาบริการ
5 คาใช%จายในการสัมมนาและฝlกอบรม
6 คารับรองและพิธีการ
7 คาใช%สอยอื่นๆ
1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุเชื้อเพลิง ได%แก น้ํามันเบนซิน แกŒสหุงต%ม
3. วัสดุไฟฟ…า ได%แก สายไฟฟ…า หลอดไฟฟ…า ฯลฯ
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป…าย โปสเตอร, ฯลฯ
5. วัสดุหนังสือ เอกสาร
6. วัสดุคอมพิวเตอร,
7. วัสดุวิทยาศาสตร, หรือการแพทย,
8. วัสดุเครื่องบริโภคได%แก อาหารสด อาหารกระปŽอง เครื่องปรุง ฯลฯ
9. วัสดุเกษตร ได%แก ยา อาหารสัตว, พันธุ,สัตว, ยากําจัดศัตรูพืชฯลฯ
10. วัสดุงานบ%านงานครัว ได%แก แปรงผงซักฟอก กลองใสของ เขง ฯลฯ
สิ่งของที่มีอายุการใช%งานนาน แตราคาหนวยละไมเกิน 5,000 บาท เขียนในหมวดนี้
คาไปรษณีย,โทรเลข
ครุภัณฑ,จําเป"นตองานวิจัย (งบประมาณโครงการวิจัยไมสนับสนุนให%ขอจัดซื้อจาก
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย เว%นแตในกรณีที่มีความจําเป"นโดยชี้แจงเหตุผลในการใช%
ครุภัณฑ,นั้นๆและทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ,ทั้งหมดเป"นของมหาวิทยาลัย

งบประมาณรวม

บาท

* หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

สวน ข
23. ประวัติหัวหน%าโครงการวิจัย
24. ประสบการณ,ด%านงานวิจัย
25. ผลงานวิจัยที่ทําเสร็จแล%ว และผลงานที่ตีพิมพ,ออกเผยแพร (ชื่อผลงานวิจัย ป=ที่พิมพ,การเผยแพร แหลงทุน)
26. งานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู (ชื่อโครงการแหลงทุน สัดสวนงานวิจัยที่รับผิดชอบ และสถานภาพในการ
ทําการวิจัยวาได%ทําการลุลวงแล%วประมาณร%อยละเทาใด)
27. คํารับรองวาจะปฏิบัติตามรายการตาง ๆ ที่ให%ไว%ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………….. หัวหน%าโครงการ
( ………………………………. )
วันที่.....เดือน................พ.ศ............
หมายเหตุ : ระบุข%อมูลโดยละเอียด อยางถูกต%องและครบถ%วนเพื่อประโยชน,ในการประเมินแบบเสนอโครงการวิจัย
คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -31-

สวนที่ 3
ทุนวิจัยภายนอก
แหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
3.1 องค3กรภาครัฐ
1. กรมการศาสนา
สนับสนุนการวิจัยด%านการศาสนาแกนักศึกษาเพื่อนาผลการวิจัยไปใช%ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและ
การศาสนา
นักวิจัยที่สนใจ รับข%อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได%ที่ โทร. 0-2281-6540
URL: http://religion.m-culture.go.th
2. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข%อมูล เพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2281-6461
URL:http://www.nfe.go.th
3. กรมควบคุมมลพิษ
สนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะกอให%เกิดประโยชน,ตอการควบคุมมลพิษในด%านตางๆ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2642-5028,0-2619-2299 ตอ 2340
URL:http://www.pcd.go.th
4. กรมปUาไม!
สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ,ธรรมชาติ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูล เพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2579-5279
URL:http://www.forest.go.th
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับตางๆ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2282-1816ตอ604 โทรสาร. 0-2281-2602
URL:http://www.obec.go.th
6. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช%เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร .0-2246-0031, 0-2246-1145-6
URL:http://www.dip.go.th
คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -32-

7. กองสงเสริมเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี
สนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ,กรรม เพื่อการพัฒนาชนบทแกนักวิจัยโดยการนําเทคโนโลยีหรือ
ประดิษฐ,กรรม
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0- 2246-0064 ตอ625
URL:http://www.ttc.moste.go.th
8. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล%อมการทองเที่ยวและแผนการลงทุน ด%านการทองเที่ยว
แรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั่วประเทศ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับ ข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่โทร.0-2694-1222 ตอ 2073
URL:http://www.tat.or.th
9. การเคหะแหงชาติ
สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับ ทุนได%ที่ โทร. 0-2324-0411-20 ตอ 6373,6192
URL:http://www.nhanet.or.th
10. ทุนวิจัยสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนทุนการศึกษาที่เกี่ยวข%องกับการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรือหนวยงานที่ทําการวิจัย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ กองวิชาการ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2437-2047
URL:http://www.bmaeducation.in.th
11. สํานักงานคณะกรรมการปVองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
สงเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป…องกันและปราบปรามการทุจริต
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2282-2531, 0-2282-3890
URL:http://www.nccc.thaigov.net
12. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
สนับสนุนทุนการวิจัยทางด%านวัฒนธรรม
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293
URL:http://www.culture.go.th
13. สํานักงานคณะกรรมการอ!อยและน้ําตาลทราย
สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมการผลิต การใช%และการจําหนายน้ําตาลทราย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293
URL:http://www.ocsb.go.th
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14. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ%มครองผู%บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสําอาง ฯลฯ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2591-8441-90
URL:http://www.fda.moph.go.th
15. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุนทุนการวิจัยทางด%านพลังงาน
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2612-1555 ตอ 354, 356, 376
URL:http://www.eppo.go.th
16. ศูนย3วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร, เทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี การสนับสนุน
เครือขายการวิจัยเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
URL:http://www.astec.nectec.or.th
17. ศูนย3พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTEC)
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด%านอุตสาหกรรม การเกษตร วัตถุดิบทางธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม
URL:http://www.biotec.or.th//?sw=funding
18. สํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2279-7180-9 ตอ 210
URL:http://www.onep.go.th
19. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สนับสนุนทุนวิจัยในการสร%างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู%และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่
สัมพันธ,กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
URL:http://www.nrct.net
20. ศูนย3มานุษยวิทยาสิรินธร (องค3การมหาชน)
สงเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับด%านสังคมศาสตร,และมนุษยศาสตร,
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการ ขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2880-9429 ตอ 3314-5
URL: http://www.sac.or.th
21. ศูนย3เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส3และคอมพิวเตอร3แหงชาติ (NECTEC)
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด%านอิเล็กทรอนิกส,และคอมพิวเตอร,
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5
URL: http://www.nectec.or.th
คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -34-

22. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย3 กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ
อันเนื่องมาจากบุหรี่
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2591-8269
URL: http://www.thaiantitobacco.com
23. ศูนย3เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด%านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมทั้งในป4จจุบันและอนาคต
URL:http://mtec.or.th
24. สถาบันพัฒนาผู!บริหารการศึกษา
สนับสนุนงานวิจัยที่เป"นการพัฒนาสถาบันฯ และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบหรือความสัมพันธ,ของ
การฝlกอบรมของสถาบัน
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.034-225-400-3 ตอ 4054
URL:http://nidtep.go.th
25. สถาบันวิจัยระบบสาสารณสุข
สงเสริม สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการใช%เทคโนโลยีทางการแพทย,และการสาธารณสุขในประเทศไทย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2951-1286
URL:http://www.hsri.or.th
26. สถาบันการสอนวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี (สสวท.)
สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับด%านการศึกษาในแขนงคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,และคอมพิวเตอร,
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-22392-4021 ตอ 143, 144, 182
URL:http://www.ipst.ac.th
27. สันนิบาตสหกรณ3แหงประเทศไทย
สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ,ประเภทตางๆ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2241-3641, 0-2241-3332
URL:http://www.clt.or.th
28. สํานักงบประมาณ
สงเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยในด%านตางๆ
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2273-9749, 0-2273-9496
URL:http://www.bb.go.th
คูมือทุนอุดหนุนการวิจัย -35-

29. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สนับสนุนทุนวิจัยในการสร%างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู%และความสามารถของสังคมไทย
รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ,กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
URL:http://www.trf.or.th
30. สํานักงานกฤษฎีกา
สนับสนุนทุนการวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2222-0206-9
URL:http://www.krisdika.go.th
31. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สนับสนุนทุนวิจัยด%านครุศาสตร,และศึกษาศาสตร,
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2668-7110-24 9 ตอ 2511, 2513, 2515
URL:http://www.onec.go.th
32. สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการครู (ก.ค.)
สงเสริมและสนับสนุนให%มีการวิจัยเพื่อประโยชน,ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล สาหรับข%าราชการครู
และพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2280-1104-9 ตอ 109
URL:http://www.moe.go.th/webtcs
3.2 องค3กรเอกชน/มูลนิธิ
1. มูลนิธิจิตเวชศาสตร3สงเคราะห3 กรมสุขภาพจิต
สนับสนุนทุนการวิจัยด%านสุขภาพจิตและจิตเวช
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่มูลนิธิจิตเวชศาสตร,สงเคราะห, โทร.0-2525-2978-9
URL:http://dmh2001.com
2. มูลนิธิประเมินคาทรัพย3สินไหม
สงเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรู%แกประชาชนด%านการประเมินคาทรัพย,สิน อสังหาริมทรัพย,
การพัฒนาเมืองและที่ดิน
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมได%ที่มูลนิธิประเมินคาทรัพย,สินไหม โทร. 0-2295-3171
URL:http://www.thaiappraisal.org
3. มูลนิธิศาสตราจารย3 ดร.วิศิษฐ3 ประจวบเหมาะ
สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด%านประชากรศาสตร,และสาขาตางๆ ที่สัมพันธ,กับ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร.0-2251-1133-4
4. มูลนิธิโตโยต!า ประเทศไทย (Toyota Thailand Founfation)
สนับสนุนทุนวิจัยแกอาจารย, นักวิจัย นักศึกษาหรือข%าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในด%านสาขา
สิ่งแวดล%อมเพื่อนามาประยุกต,ใช%เป"นแนวทางอนุรักษ, แกป4ญหาสิ่งแวดล%อม
ผู%ที่สนใจ สามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่โทร. 0-2386-1590, 0-2386-1420
5. มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร3ประเทศไทย (Thailand Toray Science Fooundation)
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสงเสริมความก%าวหน%าทางด%านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล%อม
URL:http://www.ttsf.or.th
6. มูลนิธิ 50 ปD ธนาคารแหงประเทศไทย
ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู% ความสามารถในด%านเศรษฐกิจ ด%านสังคมและการเมือง ด%านการเงิน ให%มี
โอกาสได%ศึกษาค%นคว%าอยางอิสระ ทั้งในและนอกประเทศ
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข%อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได%ที่ โทร. 0-2283-5012
URL:http://www.bot.or.th
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รายชื่อคณะผู!จัดทํา
1. อาจารย, ดร.สุพจน,
2. อาจารย, ดร.น้ําฝน
3. อาจารย, ดร.รัตนา
4. อาจารย, ดร.ชุมพล
5. อาจารย,พรรณวิภา
6. นางสาวกรรณิกา
7. นางณัฐิภัทร,
8. นางราตรี
9. นายชูศักดิ์
10. นางสาวนุชจรี
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ทรายแก%ว
ศีตะจิตต,
สีดี
ปทุมมาเกษร
แพงศรี
สร%อยสําโรง
ทองใส
มีสมบัติ
ขันธชาติ
กลิ่นขจร

รองอธิการบดี
ผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
รองผู%อํานวยการ
หัวหน%าสํานักงานผู%อํานวยการ
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ%าหน%าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา

