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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  โครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม่         

            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..…..รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ** 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ** 
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น1  
ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ า  
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน  
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว  
10. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ  
11. ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
12. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
13. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง  
14. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว  
15. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง  
16. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา  
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
**รอรายละเอียดจาก วช. 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558) 

http://www.nrms.go.th/


 

18. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  
19. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 
20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ามัน  
21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้าตาลทราย  
22. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร  
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความม่ันคง  
24. http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%

B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95
%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B
8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0

%B8%99/Strategic23.pdfยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ 
27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley 
28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  
29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
31. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน 
32. สัตว์เศรษฐกิจ 
33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง 
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
36. พลาสติกชีวภาพ 
37. มนุษยศาสตร์ 
38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 
40.   วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
41.   การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

 
 

IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
    ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เพียง 1 ยุทธศาสตร์  มี  4  ยุทธศาสตร์

(ผนวก 2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 

http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic23.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic24.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic25.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic26.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic27.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic28.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic29.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic31.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic32.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic33.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic34.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic35.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic36.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic37.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic38.pdf
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ประเด็นหลัก  
1. ด้านเกษตร  
2. ด้านอุตสาหกรรม  
3. การท่องเที่ยวและบริการ  
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
5. พลังงาน  
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค  
7. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
8. การวิจัยและพัฒนา  
9. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ดังนี้  
ประเด็นหลัก  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
3. การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  
4. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน  
5. แรงงาน  
6. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  
7. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
8. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลกั ดังนี้  
 
ประเด็นหลัก  

1. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความย่ังยืน  
2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  
3. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า  
5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ดังนี้  
ประเด็นหลัก  

1. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  
2. การปรับโครงสร้างระบบราชการ  
3. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  
4. การปรับโครงสร้างภาษี  
5. การจัดสรรงบประมาณ  
6. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



 

7. การแก้ไขปัญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างความม่ันคงใน
อาเซียน  

8. การปฏิรูปการเมือง  
 
 V ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล(ระบุความ

สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาลเพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด
โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3)   

  
ระเบียบวาระแห่งชาติ เป็นเป้าหมายของการสนับสนุนการวิจัย เช่น การเป็น Food Vallay และ
เป็นครัวของโลก  
โครงการท้าทายไทย เป็นโครงการที่มีลักษณะทั่วไป ดังนี้  

1. เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา  
2. เป็นเรื่องท่ีมีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา  

2.1 ยังขาดความรู้  
2.2 ยังขาดเทคโนโลยี  
2.3 ยังขาดกลไกด าเนินงาน  

3. สามารถตอบการท้าทายได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา  
ส าหรับประเทศไทย อาจตั้งโครงการท้าทายไทย โดยการร่วมกันคิดถึงเรื่องใหญ่ที่เป็น

ปัญหากัน โครงการด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง
จากผลผลิตเกษตร การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ และโรคที่มาจากโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น  
นโยบายรัฐบาล  

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม  
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมท่ีอารยะ 
 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย สัดส่วนที่ท า การวิจัย 
(%) และเวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน 
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                1.  นาย…………………….ต าแหน่ง………………..ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
  (ระบุ ชื่อ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ระบุต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทร อีเมล์) 

                          2. นาย…………………….ต าแหน่ง………………..หัวหน้าโครงการวิจัย 
                             (สัดส่วนที่ท า การวิจัย 50%ขึ้นไป) 
                              บทบาทและหน้าที่  รับผิดชอบด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย 
                              และบริหารโครงการวิจัย       
                      เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
            3. นาย…………………….ต าแหน่ง………………..ผู้ร่วมวิจัย  (…….%) 
                          บทบาทและหน้าที่ 
                            เก็บข้อมูลภาคสนามและให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนออกภาคสนาม 
          และร่วมด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย 
   เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
 
                          4. นาย…………………….ต าแหน่ง………………..ผู้ร่วมวิจัย  (…….%) 
                           บทบาทและหน้าที่……………………………………………………………… 
   เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
 
                 หน่วยงานหลัก  เช่น คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
                        เลขที่  119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
       โทรศัพท์ 054 – 316748 โทรสาร 054 – 316748 
   หน่วยงานสนับสนุน  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั(สกว.) 

2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 
   ประเภทการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับประเภทการวิจัยเพียง 1  ประเภท  มี 3 ประเภท 

2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)  
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)  
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 4) 
สาขาวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับสาขาวิชาการเพียง 1 สาขา มีท้ังหมด 12  สาขา 
ด้านการวิจัย : ระบุความสอดคล้องกับด้านวิจัยเพียง 1 ด้าน  มี 4 ด้าน (เกษตร  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สุขภาพ  และสังคม/มนุษยศาสตร์) 

                สาขาการวิจัยหลัก  OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยหลัก OECD เพียง 1 สาขา 
                สาขาการวิจัยย่อย  OECD : ระบุความสอดคล้องกับสาขาการวิจัยย่อย OECD เพียง 1 สาขา 

4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
ระบุค าภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีความส าคัญต่อเนื้อหาและเรื่องที่ท าวิจัย 

5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
(P1 เขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวม P1 –P4 ไม่เกินหน้าครึ่ง)  

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
เขียนวัตถุประสงค์ทั่วไปให้เห็นผลผลิตที่เป็นเป้าหมายให้ชัดเจนสอดคล้องกับความส าคัญ
และท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 



 

7. ปัญหาวิจัย 
เป็นค าถามที่นักวิจัยก าหนดเพื่อศึกษาหาวิธีแก้ปัญหา 

8. ค าถามการวิจัย 
เป็นประโยคค าถามปลายเปิดที่นักวิจัยก าหนดขึ้นเพื่อหาค าตอบซี่งน าไปสู่วิธีแก้ปัญหาวิจัย 

9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
9.1 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่………… 
9.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่………… 
9.3 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่………… 
9.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่………… 
9.5 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา ได้แก่………… 

  10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้รวมทั้ง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าแนวคิด ทฤษฎี มาใช้เป็นกรอบแนวคิด ยุทธวิธีหรือแผนการวิจัยใน
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ดังปรากฏต่อไปนี้ 

          กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
  11. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  
      โครงการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง    
      กับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏดังต่อไปนี้ 
12.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

ยนต์         ชุ่มจิต. (2550). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โอ.เอส พริ้นติ้งเฮาส์. 
 Smith & Geller. (2004). Essential principles of effective mathematics                     
              instruction: Methods  to reach all students. Preventing School  
              Failure, 48(4), 22-29. 

13.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

13.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพียง 1 ด้าน  ดังนี้  ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/
อุตสาหกรรม และด้านสังคม ชุมชน  กรณีน าไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเลือกระบุ
กลุ่มอุตสาหกรรมเพียง  1  กลุ่ม 
13.2  หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  :  ระบุหน่วยงานที่น างานที่น า
ผลการวิจัยเม่ือเสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์ 

14. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
14.1  จะน าผลการวิจัยมาจัดท าเอกสารประกอบการเผยแพร่อ่านได้ง่ายส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน  ………. ชุด 
14.2  จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน …… ครั้ง ๆ ละ….คน  
ใช้เวลา ……….วัน 

15. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
                       โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัย (ส ารวจ / เชิงทดลอง / คุณภาพ  / เชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม)ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
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15.1  ประชาการที่ศึกษาในที่นี้มีทั้งหมด………คน ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่…   
       จ านวน…คน 
15.2  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทั้งการ   

 สุ่มที่อาศัยและไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดย…….. 
   15.3 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ 

                      15.3.1  ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หลักฐาน……….. 
                      15.3.2  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
                               15.3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               15.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในโครงการวิจัยนี้ได้แก่  
             1. แบบสอบถาม…….. 
             2. แบบสัมภาษณ์….... 

15.5  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
                                  15.6 เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล 
                                  15.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

                     15.8 สถิติที่ใช้  
                       ในโครงการวิจัยนี้สถิติที่ใช้มี  2 ประเภท 

                                         15.8.1 สถิติบรรยาย ได้แก ่
                     15.8.2 สถิติอนุมาน  ได้แก่ 

 
16. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
               ในการด าเนินการวิจัยเรื่องนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง   
               30  พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดแผนการด าเนินการวิจัยอย่างละเอียดดังนี้ 
 
16.1 แผนการด าเนินการวิจยั 
 

แผนการด าเนนิการ/กิจกรรม ปี 2558 
ธค. 

ปี 2559 
มค.  กพ. มีค. ………………พย. 

   
   
   
   
   
   
   

 
       



 

16.2 แผนปฏิบัติการวิจัย 
วัตถุประสงคข์้อที่  1  เพ่ือ.......................................................................... 

กิจกรรม เดือนที่เร่ิมต้น-สิ้นสุด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่คาดว่าจะส าเร็จ 
(ผลผลิต/ผลงาน) 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ค่าวัสดุ 
2. ค่าใช้สอย 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพ่ือ.......................................................................... 

กิจกรรม เดือนที่เร่ิมต้น-สิ้นสุด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ผลที่คาดว่าจะส าเร็จ 
(ผลผลิต/ผลงาน) 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ค่าวัสดุ 
2. ค่าใช้สอย 





 

17 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะ
ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 
18 งบประมาณของโครงการวิจัย 

          18.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 
[ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)] 

รายการ จ านวนเงิน 
   
  
1.งบด าเนินงาน   
  1.1 ค่าตอบแทน  
  
  1.2 ค่าใช้สอย  
  
  1.3 ค่าวัสดุ  
  
   
  
  
  
  
  

รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
 

18.2  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอ
ในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 
ปี  (ผนวก 8)] 

18.3  งบประมาณการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปีท่ีผ่านมา  
(กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

19 ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
                           19.1  ผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
     ระบุประเภทของผลส าเร็จ มี 3  ประเภท   
                             19.2  ความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 

20 โครงการวิจัยต่อเนื่องปีท่ี 2 ขึ้นไป 
20.1  ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรร

งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
20.2  ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น 

หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ้ามี) 
20.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 

21 ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

กรุณาระบุ 1 แถวต่อ 1 รายการ  
เพ่ือป้องกันการขยับของตัวเลข 

หากมีรายการเพิ่มขอให้ใช้วิธีแทรกแถว 
ต้องแจงรายละเอียดย่อยต่อคน ต่อหัว กี่บาท 
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22 ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี            

 
(ลายเซ็น) 
................................................................ 
(.......................................................................) 

ที่ปรึกษาโครงการ 
วัน........... เดือน.......................พ.ศ................ 

(ลายเซ็น) 
................................................................. 

(.....................................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

วัน........... เดือน.......................พ.ศ................ 
(ลายเซ็น) 

................................................................. 
(.....................................................................) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วัน........... เดือน.......................พ.ศ................ 

(ลายเซ็น) 
................................................................. 

(.....................................................................) 
ผู้ร่วมวิจัย 

วัน........... เดือน.......................พ.ศ................ 
(ลายเซ็น) 

................................................................. 
(.....................................................................) 

หัวหน้าหน่วยงาน / คณบดี / ผอ. 
วัน........... เดือน.......................พ.ศ................ 

 

      
                          

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- ต าแหน่งบริหาร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 
เงินเดือน (บาท) 
เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ วุฒิ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

 
 
 



 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

22.2 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
22.3 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
22.4 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
22.5 งานวิจัยท่ีก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย

ว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย  โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of 
reference - TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดท า

เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval 
                                                    3)        2      

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบั ติ
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 14) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) 
จ านวน 2 ชุด 

 7.  กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  (ผนวก  
16)  และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ืออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


