










แบบเสนอโครงการวิจัย 

“ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม” 

 

1. ช่ือโครงการ 

2. ระยะเวลาโครงการ 

3. งบประมาณรวม 

4. รายละเอียดหัวหนาโครงการ และนักวิจัยท่ีปรึกษา 

5. บทคัดยอ 

6. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (3-5 คํา)  
7. สาขาวิชา / สาขายอยท่ีทําการวิจัย สาขาวิชาท่ีทําการวิจัยขอใหระบุสาขาวิชาท่ีกระชับลงมาใหชัดเจน เชน 

ประวัติศาสตร / ประวัติศาสตรไทยในยุคอยุธยาตอนปลาย, มานุษยวิทยา / มานุษยวิทยาสื่อสังคมออนไลน, 

สถาปตยกรรม / สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน เปนตน 

8. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย โดยอธิบายถึงเหตุผลท่ีเลือกทําวิจัยในหัวขอท่ีเสนอ รวมท้ังให

ระบุองคความรูใหมท่ีคาดวาจะไดรับและผลกระทบขององคความรูนั้นตอความกาวหนาในเชิงวิชาการของ

สาขาท่ีทําการวิจัยและ/หรือตอสังคม 

9. การสํารวจผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (literature review) โดยแสดงการสํารวจเอกสารท่ีตีพิมพแลวอยาง

ครบถวนครอบคลุม ทําใหเชื่อไดวาโครงการวิจัยท่ีเสนอเปนการวิจัยเพ่ือแสวงหาองคความรูใหมอยางแทจริง 

ไมเปนการวิจัยซํ้าซอนกับองคความรูท่ีมีอยูแลวโดยปราศจากขอคนพบใหม 

10. เอกสารอางอิงโดยตองระบุท้ังช่ือเรื่องและช่ือวารสารใหชัดเจน 

11. วัตถุประสงคของโครงการ โดยระบุใหชัดเจน ถาเปนไปไดโปรดระบุเปนขอๆ ตามลําดับความสําคัญ 

12. ระเบียบวิธีวิจัย โดยระบุข้ันตอนและวิธีการท่ีทานจะใชในการวิจัยอยางชัดเจน 

13. ขอบเขตของการวิจัย โดยระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีจะทําใหชัดเจนวา จะทําไดเพียงใด และครอบคลุม

อะไรบาง 

14. อุปกรณท่ีใชในการวิจัย ระบุอุปกรณท่ีตองใชในการทําวิจัยมาดวย โดยแยกเปนอุปกรณท่ีมีอยูแลวและ

อุปกรณท่ีตองจัดหาเพ่ิม 

15. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ โดยระบุวาในแตละปจะทําอะไร มีกิจกรรมใดบาง ซ่ึงสอดคลองกับ

วัตถุประสงคโครงการขอใดบาง 

16. ผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด ท่ีคาดวาจะไดในแตละป โดยระบุวาในแตละปจะทําอะไร มีกิจกรรมใดบาง

ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ และท่ีสําคัญจะตองระบุผล (output) ท่ีคาดวาจะได รวมท้ังระบุผลงาน

ท่ีคาดวาจะตีพิมพไดท้ังชื่อเรื่องและชื่อวารสารท่ีจะตีพิมพหรือจดทะเบียนสิทธิบัตรไดมาดวย สําหรับสาขา
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหยึดรูปแบบการตีพิมพเผยแพรผลงานอันเปนท่ียอมรับกันในวงการ ท้ังนี้

สามารถตรวจสอบรายชื่อฐานขอมูล/วารสารท่ียอมรับใหปดโครงการดังเอกสารแนบ 

17. ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะได ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผล

ตอเนื่องจากผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใช อาทิ ชุมชน องคกร ประเทศ สภาพแวดลอม 

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

18. รายละเอียดงบประมาณ  

งบประมาณรวมไมเกิน 600,000.00 บาท ในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ใหแสดงรายละเอียด งบประมาณ 

ท่ีจะใชในแตละปอยางชัดเจน โดยแบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 

1. งบดําเนินการ 

1.1 คาตอบแทนหัวหนาโครงการวิจัย 

1.2 หมวดคาวัสดุ ไดแก คาวัสดุสารเคมีท่ีใชในการวิจัย คาวัสดุสํานักงาน 

1.3 หมวดคาใชสอย เชน  

- คาไปรษณีย  

- คาเดินทางในประเทศ  

- หมวดคาจาง (เฉพาะงานท่ีหัวหนาโครงการไมสามารถทําไดดวยตนเอง) 

2. งบลงทุน 

2.1 หมวดคาครุภัณฑ  

 โดยปกติ ทุนประเภทนี้ไมสนับสนุนงบประมาณคาครุภัณฑ ยกเวนในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง

ตอการวิจัยของโครงการนี้ ท้ังนี้ วช. จะพิจารณาความจําเปนเปนกรณี ๆ ไป 

19 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ โดยแสดงความคาดหมายของประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยนี้วาจะมีผล

ตอวงวิชาการและ/หรือสังคมในทางใดบาง  

20. การเช่ือมโยงงานวิจัย (Research connections) 

1. การเช่ือมโยงกับนักวิจัยท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีทําการวิจัยท้ังในและตางประเทศ (ถามี) 

(Connections with other experts within and outside Thailand) โดยระบุวาปจจุบันทานมี

ความรวมมือในการทําวิจัยกับนักวิจัยท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีทานทําวิจัยอยูอยางไร ท้ังในและ

ตางประเทศ ถายังไมมี ทานมีแผนท่ีจะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของทาน

อยางไร รวมท้ังการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย 

2. การเช่ือมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (ถามี) 

(Connections with stakeholders and users) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน  

ท่ีมีความเชื่อมโยง จะใชประโยชน หรือจะรวมมือในการดําเนินงานวิจัยในโครงการ  
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21. ขอเสนอโครงการท่ีไดเสนอแลวและคาดวาจะเสนอภายใน 6 เดือนขางหนา เพ่ือขอทุนตอแหลงทุนอ่ืน  

22. โครงการท่ีผู วิจัยกําลังดําเนินการอยู โดยขอใหระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ  

แหลงทุนและงบประมาณสนับสนุนท่ีไดรับ เวลาท่ีใชทําโครงการวิจัยในแตละโครงการเปนจํานวนชั่วโมงตอ

สัปดาห ท้ังในฐานะหัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการของแตละโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู โปรดระบุ

รายละเอียดแตละโครงการท่ีดําเนินการอยู 

23. ประวัติหัวหนาโครงการ และนักวิจัยท่ีปรึกษา 



Research Proposal 

“Research Grant for New Scholar” 

 

1. Project title 

2. Project duration 

3. Total budget 

4. Principal investigator and Mentor 

5. Abstract 

6. Keywords (3-5 words) 

7. Research area / Sub area of this project (e.g. “Biotechnology”/“Computational Molecular 

Biology”, "Physics”/“Particle Physics", “Computer Science”/ “Artificial Intelligence”, etc.) 

8. Introduction to the research problem and its significance 

9. Literature review 

10. References 

11. Objectives 

12. Methodology 

13. Scope of research 

14. Equipment needed for the project 

15. Work Plan for the entire project 

16. Output and KPI (Key Performance Indicator) 

17. Outcomes and Impacts 

18. Budget details 

Total budget cannot exceed 600,000 Baht for 2 years. 

19. Expected benefits  

20. Research connections 

 Connections with other experts within and outside Thailand 

 Connections with stakeholders and users 

21. Will this proposal or related proposal be submitted within the next six months or has 

it been submitted to other funding agency/source? If yes, please give the name of the 

funding agency, name of the project and status of submission. 
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22. The projects that the principal investigator is currently carrying out 

23. Curriculum vitae of Principal investigator and Mentor 

 



แบบการใชประโยชนจากงานวิจัย (จัดทําเปนภาษาไทย) 

(สําหรับผูสมัครในทุกทุนและทุกสาขาวิชา) 

 

1. ช่ือโครงการ 

2. ช่ือหัวหนาโครงการ 

3. ท่ีมาของขอเสนอโครงการวิจัย (ไมมีผลตอการประเมินขอเสนอโครงการ) 

 1. มาจากผูใชประโยชน/ Stakeholders โดยตรง (โปรดระบ)ุ 

 2. มาจากผูใหทุน  

 3. มาจากความสนใจของนักวิจัยเอง  

 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

4. เปาหมายสุดทายของโครงการในระยะยาวท่ีนักวิจัยคาดหวังคืออะไร และคาดวาจะกอใหเกิด impact  

ตอเศรษฐกิจ/ สังคม/ ชุมชนและพ้ืนท่ี/ วงวิชาการ ท่ีเกี่ยวของอยางไร (Begin with the end in mind) 

(ตองระบุ)* 

5. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) (ท่ีเก่ียวของกับโจทยวิจัย, ประเด็นวิจัย, input, และ outputs ใน

ระยะตาง ๆ)  

6. ผลงานวิจัย/ ตัวช้ีวัด/ ส่ิงท่ีคาดวาจะสงมอบ (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย)  

7. ผูท่ีทานคาดวาใชประโยชนจากงานวิจัยนี้/ ท่ีไหน/ ใชอยางไร/ เกิดผลเชนใด (Outcomes)   

8. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังงานวิจัยเสร็จส้ิน หรือเม่ือผลงานวิจัยถูกนําไปใช  

   (ขอนี้จําเปนตองระบุ)* 

กอนวิจัย 

(ขอมูลท่ีปรากฏจริง) 

หลังวิจัย 

(ใน proposal ใชขอมูลคาดการณ) 

  

(*วช. จะเก็บขอมูลนี้อีกครั้งเม่ือส้ินสุดโครงการวิจัย ท้ังนี้ เพ่ือตองการทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

เม่ือมีงานวิจัยเขาไป*) 

9. การนําผลงานวิจัยจากโครงการไปใชประโยชน  

10. แผนการผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน  



 
 

 
หนังสือรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา  

 
  ข้าพเจ้า                                               
ต าแหน่ง                                                   หน่วยงาน                                  
 . 
ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับเป็นนักวิจัยที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย เรื่อง                        
            . 
            
             
ซึ่งมี   นาย/นาง/นางสาว              
  
สังกัด                                     
ตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย ทั้งนี้จะให้ค าปรึกษาในด้าน                                 
                                                     
        
                                     
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ 
(.................................................................) 

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