
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ                  โครงการวิจัย 
 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2560  

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

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

ส5วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม�         

            โครงการวิจัยต�อเนื่องระยะเวลา…….ป$ ป$นี้เป'นป$ท่ี..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 
I  ระบุความสอดคล+องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (ผนวก 2.1) 
II ระบุความสอดคล+องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร�การวิจัยของชาติ 

ฉบับท่ี 8 (ผนวก 3.1) 
III ระบุความสอดคล+องของยุทธศาสตร�ประเทศ (ผนวก 2) 
IV ระบุความสอดคล+องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป=าหมายของรัฐบาล (ผนวก 3) 

ส5วน  ข   : องค8ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
  1. ผู+รับผิดชอบ [คณะผู+วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต�ละคนในการทําวิจัย และสัดส�วนท่ีทํา
 การวิจัย (%)] และหน�วยงาน ประกอบด+วย หน�วยงานหลักและหน�วยงานสนับสนุน 
  2. นักวิจัยพ่ีเลี้ยง/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย    - ไม�มี - 
  3. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)(การวิจัยพ้ืนฐาน/ การวิจัยประยุกต� / การวิจัยและพัฒนา )  

4. สาขาวิชาการและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 4) (เกษตรศาสตร� (Agriculture 
sciences) / มนุษยศาสตร� (Humanities)/ วิทยาศาสตร�การแพทย�และสุขภาพ (Medical 
and health sciences)/วิทยาศาสตร�ธรรมชาติ (Natural sciences)/วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (Engineering and technology)/ สังคมศาสตร� (Social sciences)) 

  5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
6. ความสําคัญและท่ีมาของปVญหาท่ีทําการวิจัย 
7. วัตถุประสงค�ของโครงการวิจัย 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ+ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

  10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข+อง  
11. เอกสารอ+างอิงของโครงการวิจัย (เขียนอAางอิงแบบ APA) 

12. ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได+รับ เช�น ด+านวิชาการ ด+านนโยบาย ด+านเศรษฐกิจ/พาณิชย� 
ด+านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร�ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน�วยงานท่ี
นําผลการวิจัยไปใช+ประโยชน� 

(ฉบับปรับปรุงจาก แบบฟอร�ม สวพ.มก. ป� 2560) 
พ.ศ. 2558) 
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13. แผนการถ�ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู�กลุ�มเป=าหมาย 
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข+อมูล 
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (Gantt chart) (ให+

ระบุข้ันตอนอย�างละเอียด) 
16. ปVจจัยท่ีเอ้ือต�อการวิจัย (อุปกรณ�การวิจัย  โครงสร+างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปEจจัยท่ี

ตAองการเพ่ิมเติม 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต�าง ๆ (ป$งบประมาณท่ี
เสนอขอ) 

17.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต�าง ๆ ท่ีเสนอขอในแต�
ละป$ (กรณีเป'นโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว�า 1 ป$) 

17.3 งบประมาณการวิจัยท่ีได+รับจัดสรรในแต�ละป$ท่ีผ�านมา (กรณีเป'นโครงการวิจัย
ต�อเนื่องท่ีได+รับอนุมัติให+ทําการวิจัยแล+ว) 

18. ผลสําเร็จและความคุ+มค�าของการวิจัยท่ีคาดว�าจะได+รับ 
19. โครงการวิจัยต�อเนื่องป$ท่ี 2 ข้ึนไป 

19.1 คํารับรองจากหัวหน+าโครงการวิจัยว�าโครงการวิจัยได+รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในป$งบประมาณท่ีผ�านมา 

19.2 ระบุว�าโครงการวิจัยนี้อยู�ระหว�างเสนอของบประมาณจากแหล�งเงินทุนอ่ืน หรือ
เป'นการวิจัยต�อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ+ามี) 

19.3 รายงานความก+าวหน+าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน+าโครงการวิจัย พร+อมวัน เดือน ป$ 

 
 
 
ลงนาม.......................................................... 
             (หัวหน+าโครงการวิจัย) 
     ........../.........../........ 
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ส5วน  ค   : ประวัติคณะผูAวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตําแหน�งปVจจุบัน 
เงินเดือน (บาท) 
เวลาท่ีใช+ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห�) 

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

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต�างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว�าเป'นผู+อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน+าโครงการวิจัย หรือ
ผู+ร�วมวิจัยในแต�ละผลงานวิจัย  

3.1 ผู+อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
3.2 หัวหน+าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
3.3 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล+ว : ชื่อผลงานวิจัย ป$ท่ีพิมพ� การเผยแพร� และแหล�งทุน 

(อาจมากกว�า 1 เรื่อง) 
3.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อข+อเสนอการวิจัย แหล�งทุน และสถานภาพในการทํา

วิจัยว�าได+ทําการวิจัยลุล�วงแล+วประมาณร+อยละเท�าใด 

หมายเหตุ : 1.  กรณีเป'นโครงการวิจัยต�อเน่ืองท่ีได+รับการจัดสรรงบประมาณในป$งบประมาณท่ีผ�านมา และนักวิจยัมี
ความประสงค�จะเสนอของบประมาณการวิจยัในป$งบประมาณต�อไปต+องจัดทําโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด+วย 

 3. ระบุข+อมูลโดยละเอียดในแต�ละหัวข+ออย�างถูกต+องและครบถ+วนสมบูรณ� เพ่ือประโยชน�ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยท่ีมีการใช+สตัว� ให+ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช+สัตว�เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร� โดยการ

จัดทําและยื่นเสนอใบรับรองการใช+สัตว�ฯ (ติดตHอ คุณโสภดิา ฝKายประสานงานวิจยัฯ สวพ.มก.) 
 5. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนให+ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน โดยการจัดทําและยื่น

เสนอขอใบรับ รองการอนุมั ติ ให+ ดํ าเนินการวิ จัยหรือ  Certificate of Approval ท่ีออกโดย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ติดตHอ คุณรัตนาภรณ� ฝKายประสานงานวิจัยฯ สวพ.มก.) 

 6. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยด+านความปลอดภัยทางชีวภาพให+ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด+านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�หรือพันธุวิศวกรรม 
โดยจัดทําและยื่นเสนอขอรับใบรับรองการอนุมัติให+ดําเนินการวิจัยด+านความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ี
ออกโดยคณะกรรมการด+านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ติดตHอ คุณรัตนาภรณ� ฝKายประสาน
งานวิจัยฯ สวพ.มก.) 

__________________________________ 
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ส5วน ง. : (สHวนน้ีเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร�การวิจยั) 

๑. ระบุความสอดคลAองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 11 (ผนวก 2.1)  (โปรดทําเคร่ืองหมายกากบาท ) 

 

ระบ ุ ประเด็นยุทธศาสตร�การพฒันาประเทศ 
 1 ยุทธศาสตร�การสร+างความเป'นธรรมในสังคม 
 2 ยุทธศาสตร�การพฒันาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู+ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน 
 3 ยุทธศาสตร�ความเข+มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 4 ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร+างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5 ยุทธศาสตร�การสร+างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
 6 ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล+อมอย�างยั่งยืน 

 

 
๒. ระบุความสอดคลAองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร8การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8  

(ผนวก 3.1)  (โปรดทําเคร่ืองหมายกากบาท) 
 

ระบ ุ  ยุทธศาสตร�การวิจัยของชาต ิ
  1 การสร+างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสงัคม 

 2 การสร+างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 3 การอนุรักษ� เสริมสร+าง และพฒันาทนุทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล+อม 
 4 การสร+างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ 

บุคลากรทางการวิจัย 
 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู+  

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ� ทรัพยากร และภูมปิVญญาของประเทศสู�การใช+ประโยชน�
เชิงพาณชิย� 

 
๓. ระบุความสอดคลAองของยุทธศาสตร 8ประเทศ (ผนวก 2) (โปรดทําเคร่ืองหมายกากบาท) 

 

ระบ ุ แผนกลยุทธ�ระดับประเทศ 
  1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ+นจากประเทศรายได+ 

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
 2 การลดความเหลื่อมล +t (Inclusive Growth) 
 3 การเติบโตท่ีเป'นมิตรต�อสิ่งแวดล+อม (Green Growth) 
 4 การสร+างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู+  

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ� ทรัพยากร และภูมปิVญญาของประเทศสู�การใช+ประโยชน�
เชิงพาณชิย� 
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๔. ระบุความสอดคลAองของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เปNาหมายของรัฐบาล  (ผนวก 3) (โปรดทํา

เคร่ืองหมายกากบาท) 
ระบ ุ นโยบาย/เป=าหมายของรัฐบาล   

  1 การปกป=องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต�างประเทศ 
 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร+างโอกาสการเข+าถึงบริการของรัฐ 
 4 การศึกษาและเรียนรู+ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5 การยกระดับคุณภาพบริการด+านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7 การส�งเสริมบทบาทและการใช+โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8 การพัฒนาและส�งเสริมการใช+ประโยชน�จากวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 
 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร+างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการ

ใช+ประโยชน�อย�างยั่งยืน 
 10 การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป=องกันปราบปรามการ

ทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมท่ีอารยะ 
 

๕. สอดคลAองกับตัวบ5งช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามองค8ประกอบคุณภาพ 5 ดAาน (โปรดทํา
เครื่องหมายกากบาท หนAาหัวขAอ) ดูรายละเอียดไดAจาก คู5มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ มก. ป%การศึกษา 2558 

ตัวบ�งชี้ประเมินคุณภาพภายใน 
องค8ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งชี้ท่ี     ...  1.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
               ...   1.2  อาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
               ...   1.3  อาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
               ...   1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�ประจํา 
                ...  1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
                …. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี 
องค8ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ�งชี้ท่ี    ….  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค� 
               …. 2.2  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค 8 
               …. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
องค8ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการแก5สังคม 
ตัวบ�งชี้ท่ี      ... 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
องค8ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ�งชี้ท่ี      ... 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค8ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ�งชี้ท่ี      ... 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ               
                 ... 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  
๖. ลักษณะการจัดโครงการ (โปรดทําเครื่องหมาย กากบาท หน+าหัวข+อ) 

 
ระบ ุ ลักษณะการจัด 

  1= หน�วยงานเป'นเจ+าภาพในการจัด 
 2= หน�วยงานเข+าร�วมกับมหาวทิยาลัย  
  3= หน�วยงานเข+าร�วมกับหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   

 
๗. ขอบเขตโครงการ (โปรดทําเครื่องหมาย กากบาท หน+าหัวข+อ) 

ระบ ุ ขอบเขตโครงการ 
  1= เป'นกิจกรรมที่อยู�ในแผน 

  2= เป'นกิจกรรมที่อยู�นอกแผนที่กําหนด   
 

8. แหล5งทุนสนับสนุนโครงการจัดโครงการ (โปรดทําเครื่องหมาย กากบาท หน+าหัวข+อ) 
 

ระบ ุ แหล�งทุนสนับสนนุการจัดกิจกรรม/โครงการ 
  1 = ทุนจากภายในคณะ   

  2 = ทุนจากภายในมหาวิทยาลยั/วิทยาเขต   
 3 = ทุนทีไ่ด+รับการสนบัสนุนจากภายนอกหน�วยงาน  
  4 = ทุนส�วนตัว   

9. ประเภทหมวดงบประมาณ ((โปรดทําเคร่ืองหมาย กากบาท หน+าหัวข+อ) 
 

ระบ ุ ใช+งบประมาณ 
 1 งบดําเนนิงาน 
 2 งบอุดหนุน 
 2.1 อุดหนุนกิจกรรมนิสิต 

 2.2 อุดหนุนกิจกรรมสังคม 
 2.3  อุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

  2.4 อุดหนุนเพื่อโครงการวิจัย 
 2.5 อุดหนุนอ่ืน ๆ 
  (1) เพื่อการบริการวิชาการ 
  (2) เพื่อการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเทศกาลและงานประเพณ ี
  (3) เพื่อการดําเนินงานฝzายบริหาร 
  (4) เพื่อการดําเนินงานฝzายแผน 
  (5) เพื่อการดําเนินงานฝzายประกันคุณภาพ 
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  (6) เพื่อการดําเนินงานฝzายฝzายวิจัย 
 3 งบรายจ�ายอ่ืน 
 4 งบกลาง 

 
 

1.ผู+เสนอโครงการ____________________________________________________________ 
   
    (………………………………………..) 
            ผู+เสนอโครงการวิจัย 
     วันที่........../…………./………… 
 
 

2.ผู+เห็นชอบโครงการ___________________________________________________________ 
     (อาจารย� ดร. ภุชงค� รุ�งอินทร�) 

                                                                  รองคณบดีฝzายวิจัย  
     วันที่........../…………./………… 

 
 

3.ผู+อนุมัติโครงการ_____________________________________________________________ 
                                                    (อาจารย� ดร.ศิรลิักษณ� ประสันแพงศรี) 

                  คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวทิยาการจัดการ 
      วันที่........../…………./………… 


