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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

  ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     
............................................................................................................. 

               (ภาษาอังกฤษ)     

....................,,,........................................................................................ 

 ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิัย) 
....................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)     

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

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวจิยัใหม ่

 โครงการวจิยัตอ่เน่ือง  

    ระยะเวลา...........ปี...........เดือน ปีน้ีเป็นปีท่ี....................... 
 1.    ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    ยุทธศาสตร์       ไมส่อดคลอ้ง                          

  เป้าประสงค์     -ไมต่อ้งระบุ-                                                                                

     กลยุทธ์  -ไมต่อ้งระบุ-                                                                                 

  
 2.    นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
          ยุทธศาสตร์  ไมส่อดคลอ้ง  
           กลยุทธ์  1.1 เรง่สง่เสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานและนักวจิยัผลิตผลงานวจิัย องค์ความรู้ นวตักรรม 

และเทคโนโลยีจากงานวจิยัในรูปแบบสหวทิยาการและบูรณาการความร่วมมอืจากหลายหนว่ยงาน เพื่อมุง่เป้า
สนองตอบตอ่เป้าหมายการพฒันาประเทศและภารกิจของหนว่ยงาน  

           แผนวิจัย       -ไมต่อ้งระบุ-                                                                                  
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 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

       ไมส่อดคลอ้ง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ไมส่อดคลอ้ง     

 5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 

              ระเบียบวาระแหง่ชาติ  

                     ไมส่อดคลอ้ง 

              โครงการทา้ทายไทย  

    ไมส่อดคลอ้ง 
                นโยบายรัฐบาล  

                     ไมส่อดคลอ้ง 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรทีเ่กี่ยวข้อง 

           ไมม่กีารตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบตัรท่ีเกีย่วขอ้ง  

           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไมม่ทีรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบตัรท่ีเกีย่วขอ้ง  

           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มทีรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบตัรท่ีเกีย่วขอ้ง  

 หน่วยงานร่วมลงทนุ ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

      ชื่อหนว่ยงาน/บริษทั               
.......................................................................................................................

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

      ท่ีอยู ่                    

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

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

      เบอร์โทรศพัท์                      
.......................................................................................................................
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............ 

      ชื่อผูป้ระสานงาน                  
.......................................................................................................................

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

      เบอร์โทรศพัท์ผูป้ระสานงาน     
.......................................................................................................................

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

      เบอร์โทรสารผูป้ระสานงาน      
.......................................................................................................................

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

      อีเมลผูป้ระสานงาน               
.......................................................................................................................

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

 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทนุอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน                      

 ม ี     ไมม่ ี  

      หนว่ยงาน/สถาบนัท่ีย่ืน            
.......................................................................................................................

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

      ชื่อโครงการ                           
.......................................................................................................................

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

      ระบุความแตกตา่งจากโครงการน้ี  
.......................................................................................................................

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

      สถานะการพิจารณา     

                   ไมม่กีารพิจารณา 
                   โครงการไดรั้บอนุมติัแล้ว  

                             สัดสว่นทุนท่ีไดรั้บ......................... %             

                  โครงการอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  
 มาตรฐานการวิจัย 
       มกีารใชสั้ตวท์ดลอง 
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 มกีารวจิยัในมนุษย์ 
 มกีารวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 มกีารใชห้้องปฎิบติัการท่ีเกีย่วกบัสารเคม ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

 1.  ผู้ รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ช่ือ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

 เวลาทีท่ าวิจัย 

(ช่ัวโมง/
สัปดาห์) 

  หัวหน้าโครงการ   

  ผูร้ว่มวจิยั   

  ผูป้ระสานงาน   

2. ประเภทการวิจัย                  การวจิยัพื้นฐาน 

      สาขาการวิจัยหลัก OECD     1. วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ      

      สาขาการวิจัยย่อย OECD      1.1 วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ : วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

      ด้านการวิจัย                      เกษตร 

 3.  สาขาวิชาการ           สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   

 4.  ค าส าคัญ (keyword) 

      ค าส าคัญ (TH) 

 …………………………………………………………………

………………………………………………… 
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      ค าส าคัญ (EN) 

 …………………………………………………………………

………………………………………………… 

5.  ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวิจัย          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 6.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 
 7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 8. ทฤษฎ ี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กี่ยวข้อง          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 
 
 
 

10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                    
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน            
              ดา้นวชิาการ       
               ดา้นนโยบาย     
              ดา้นเศรษฐกจิ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม      

              ดา้นสังคมและชมุชน           

 หน่วยงานทีน่ าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

 13.  วิธีการด าเนินการวิจัย          



มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                          

โครงการวจิยั 
 

                                                                                                             

8 
 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

   14.  ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      1         ปี         0         เดือน          

วนัท่ีเร่ิมตน้ 19 พฤษภาคม 2560  วนัท่ีส้ินสุด  18 พฤษภาคม 2561  

  สถานทีท่ าการวิจัย     

 ในประเทศ/ 

ต่างประเทศ 

 ช่ือประเทศ/

จังหวัด 
 พ้ืนทีท่ีท่  าวิจัย  ช่ือสถานที ่

 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบติัการ  

 ในประเทศ  กระบ่ี  ภาคสนาม  

 ตา่งประเทศ   ส านักงาน  

  

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงานวิจัย 

 ปี  กิจกรรม 
 

ต.ค. พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. ก.พ. 
 

ม.ีค. 
เม.ย
. 

พ.ค
. 

 

ม.ิย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 

256

0 

  X           

256

0 
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256

0 

             

256

0 

             

256

0 

             

256

0 

             

256

0 

             

 

 

 15. ปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยทีต้่องการเพิม่เติม)                

ประเภท 
ช่ือครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้าง 

สถานภาพใน

หน่วยงาน 
รายละเอียด 

เหตุผลและความ

จ าเป็น 

ประมาณการ

ราคา 
ครุภณัฑ์  ม ี    

ส่ิงกอ่สร้า
ง 

 ไมม่ ี    

     

16.  งบประมาณของโครงการวิจัย 

 ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 

256

0 

งบบุคลากร   

256

0 

งบด าเนินการ : คา่ตอบแทน   

256

0 

งบด าเนินการ : คา่ใชส้อย   

256

0 

งบด าเนินการ : คา่ธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบนั 

  

256

0 

งบด าเนินการ : คา่สาธารณปูโภค   

256 งบด าเนินการ : คา่ธรรมเนียมอุดหนุน   
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0 สถาบนั 

 รวม   

 รวมตลอดโครงการ   

 

 17.  ผลส าเร็จ 

ปี ผลส าเร็จทีค่าดว่าจะได้รับ ประเภท 

25

60 

  Primary Result 

25

60 

  Intermediate 

Result 

25

60 

 Goal Result 

 

 18. โครงการวิจัยต่อเน่ือง (ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณทีผ่่านมา) 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

19. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

…… 

20. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

 

                                                                            ลงชื่อ
................................................. 

                                                                                   (                                    

) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวจิยั 

                                                                               วนัท่ี.......... เดือน 
....................... พ.ศ. .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

  2. เลขหมายบตัรประจ าตัวประชาชน  
3. ต าแหนง่ปัจจุบนั 
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เงินเดือน (บาท) 

เวลาท่ีใชท้ าวจิยั (ช ัว่โมง : สัปดาห์) 

4. หนว่ยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดส้ะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวติัการศึกษา 
6. สาขาวชิาการท่ีมคีวามช  านาญพิเศษ (แตกตา่งจากวฒุิการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวจิยัวา่เป็นผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั หัวหน้าโครงการวจิยั หรือผูร้ว่มวจิยัในแตล่ะ
ผลงานวจิยั  

3.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 
3.2 หัวหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั  
3.3 งานวจิยัท่ีท าเสร็จแลว้ : ชื่อผลงานวจิยั ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร ่ และแหลง่ทุน (อาจ

มากกวา่ 1 เร่ือง) 
3.4 งานวจิยัท่ีก  าลงัท า : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหลง่ทุน และสถานภาพในการท าวจิยัวา่ไดท้ า

การวจิยัลุลว่งแลว้ประมาณร้อยละเทา่ใด 

 

 

 

 

 


