
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โทรศัพท์  ๗๒๕6 

ท่ี  ศธ 8206.04/ว 0522              วันท่ี   14 เมษายน 2563 

เร่ือง ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/วิทยาลัย/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าฝ่าย/กลุม่ภารกจิ/ 
 ส านักงาน/หน่วยวิจัย 
 

  ตามที่เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างประชุมคณะท างานโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เพื่อร่างประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น  
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 2563 มายังท่านและบุคลากรใน
สังกัดเพื่อด าเนินการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งไฟล์ข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีลายเซ็นต์สแกนครบถ้วน (Full Proposal) ในรูปแบบ word (.doc) และ 
PDF (.pdf) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทางเมล์ research.tsu@tsu.ac.th โดยตั้ง
ช่ือหัวเรื่องดังนี้ “ข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนเครือข่ายฯ ปี 63_ชาญณรงค์ คงทน”) ภายในวันท่ี          
22 เมษายน 2563  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

                 (อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์) 
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
ผู้ประสานงาน : นายชาญณรงค์ คงทน  
มือถือ : 081-5407304 
 

 

ด่วนที่สุด 

mailto:research.tsu@tsu.ac.th










    
เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจ าปี ๒๕๖๓ 
เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-------------------------- 
 
  ๑. หมวดค่าจ้าง ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่  อัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
โครงการวิจัย ทั้งนี้จะต้องระบุภาระงานอย่างชัดเจน 
  ๒. หมวดค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สนับสนุนไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการวิจัย (ไม่รวมค่าครุภัณฑ ์กรณีได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ)  
  ๓. หมวดค่าใช้สอย 

 ๓.๑ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และท่ีพัก ให้ใช้อัตราตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ระบุรายละเอียดจ านวนคน, จ านวนวัน, อัตราเบี้ยเลี้ยง)  

 ๓.๒ ค่าจัดท ารายงานการวิจัย สนับสนุนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (ค่าจัดพิมพ์,  
ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเข้าเล่ม)  

 ๓.๓ ค่าวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท : โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย 
๔. ค่าวัสดุส านักงาน สนับสนุนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท : โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย 

  ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม เพ่ือใช้ในการวิจัยหรือเป็นประโยชน์ 
ต่อการวิจัยหรือเพ่ือใช้ในการเผยแพร่สู่ประชาชน ให้ใช้อัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของส่วนราชการ (ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง วงเงินเท่าไร ค่าตอบแทนวิทยากรระบุ จ านวน
วิทยากร, จ านวนวัน / คน อัตราค่าตอบแทน /วัน / คน)  
  ๖. หมวดครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ กรณีมีความจ าเป็นอาจตั้งได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นในการขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว 
  ๗. ไม่สนับสนุนงบส ารองจ่าย ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ / เสนอผลงาน 
  ๘. กรณีเป็นชุดโครงการ ก าหนดงบบริหารจัดการได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
โครงการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

********************************************************************************** 

ชื่อผู้ประเมิน............................................................................................................................................... 
หน่วยงาน................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ.......................................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา........................................................................................................................................ 
 

โปรดวิเคราะห์โครงการและพิจารณาให้คะแนนในดา้นตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

(0-10 คะแนน) 
ระเบียบวิธีวิจัย (ร้อยละ 40) 

1. ระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตรงประเด็นเนื้อหาสาระ โดย
การก าหนดกรอบแนวคิดให้เห็นภาพชัดเจน 

 

2. ระบุลักษณะและขอบเขตประชากรชัดเจน เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 

3. ลักษณะเครื่องมือมีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์  
4. มีวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เหมาะสม สามารถวัดหรือเก็บข้อมูลได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

5. ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับการวิจัย  
ผลกระทบ/ผลลัพธ์ (ร้อยละ 60) 

6. มีความจ าเป็นและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 

7. เกิดผลกระทบ (Impact)/คุณค่า/มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเสริมขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

8. โอกาส/ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และสามารถขยายผล/
ต่อยอดโครงการได้อย่างชัดเจน 

 

9. ตรงตามเป้าหมายโครงการและยกระดับการผลิต-แก้ปัญหาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้อย่างแท้จริง 

 

 



 

การพิจารณา 
ระดับคะแนน 

(0-10 คะแนน) 

10. ผลผลิตการวิจัย (Output) สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือ

ทางสังคมและ/หรือส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวม 

 

11. ความพร้อมและความเป็นไปได้ในการที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  
12. ศักยภาพของชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  
13. ความสอดคล้องของกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณใน

ภาพรวม ความเหมาะสมของ Output เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการ
ด าเนินโครงการ  

 

14. ผลกระทบทางอ้อม (สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่/สร้าง knowledge ฯลฯ)  
รวม  

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

ปกปิด 
 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

 
 

คณะผู้วิจัย 
................................................................ 
................................................................ 

 
 

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ 
................................................................ 

 
 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ ....................................................................................... 
หน่วยงานต้นสังกัด  ..................…….................................... 
สถานที่ติดต่อ .................................................................. .... 
โทรศัพท์ .............................................................................. 
โทรสาร................................................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................ .................. 
E-mail: ................................................................................ 

 

ส ำหรบัผูว้จิยั 
CMR63-2.2.1 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
1)  ข้อมูลของโครงการ 
 
ชื่อโครงการ   (ภาษาไทย)  …………………………….................………………………………………..…........................ 
   (ภาษาอังกฤษ) …………..............……………………………………..............………............................. 

ระยะเวลาของโครงการ ................................................................ เดือน 
งบประมาณรวม...................................................….........................บาท 

 
 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการน้ี 

 เป็นโครงการใหม่ 
 เป็นโครงการต่อเน่ือง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ส าหรับโครงการน้ี 

 ไม่ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน…………………………………………..………………….. 

ชื่อโครงการ............................................... .................................................................................................................. 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  ........................................................................................ 
................................................................................................................... ................................................................. 
ความเหมือนและความแตกต่างรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการน้ี   
................................................................................................................... ................................................................. 
ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัมนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 
    (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 
พื้นที่ด าเนนิการ (ระบุชุมชน/ท้องถิ่น/ภาคอุตสาหกรรม และจังหวัด).................................................................................. 
 
2)  บทคัดย่อ  
 (ให้ระบุ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงความเชื่อมโยงของโครงการที่มีต่อชุมชน/
ท้องถิ่นที่ร่วมด าเนินการ และผลการด าเนินการของโครงการ หากด าเนินการส าเร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปต่อยอด/ขยายผล)   
 (ภาษาไทย) ……………………...................……………………………………………………………….......................................... 
........................................................................... .................................................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
3)  ผู้บริหารสถาบัน 
  ข้อเสนอโครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการประเมินขั้นต้นและเห็นชอบจากสถาบัน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านการวิจัย
ของสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
 
                       ลงช่ือ…………………………………………….………………ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (……………………………………………..) 
                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย/ผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของสถาบัน 
                                             
 
 
 
 
 
 
    
 ชื่อหัวหน้าสถาบัน …………………………………………………….......................……………………..................…...…………. 
 ต าแหน่ง (อธิการบดี หรือเทียบเท่า)…………….................……….......................…………………............………............. 
 สถานที่ติดต่อ    .............................................................................................................................…......……… 
 โทรศัพท์     .................................................................................. .........................................…............................ 
 โทรสาร........................................................................................................................................…....….......………. 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 
 

 
4)  หัวหน้าโครงการ 
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 ชื่อหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)……......………………………........................................……………....………………… 
    (ภาษาอังกฤษ) …………………………….......................................………….....…………………… 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ...........................………….....................................……………………………......………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ........................................………................…………………………..............…………… 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..............................................................................…....….................. 
 ที่อยู่ติดต่อ     ...............................................................................................…..........................................…… 
 โทรศัพท์     .................................................................................................... .................…............................. 
 โทรสาร      .......................................................................................................... ..................…....…………..…. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  .......................................................................... ................................................................. 
E-mail: .......................................................................................... ...............…....…......................................... 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ................) 
......................................................(รายละเอียดความรับผิดชอบ).................................................................... 
ความรับผิดชอบในโครงการวิจัยอ่ืนๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ................ ............................................. 

 
ลายมือชื่อ……………………………………………………..... 
(.................................................................................) 

5)  คณะผู้วิจัย 
 ชื่อผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย............………………...........................………………….............................................. 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ...........................………………………….............………………………................……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ........................................………………………..............………………................……… 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส).............................................................................…....…................... 
 ที่อยู่ติดต่อ     ..............................................................................................................…..........................…… 
 โทรศัพท์     ....................................................................................................…. ............................................ 
 โทรสาร      ..................................................................................................... ......................…....………………. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ....................................................................................... .................................................... 
E-mail: ........................................................................................................….... .................…......................... 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ................) 
........................................................(รายละเอียดความรับผิดชอบ)................................................................... 
ความรับผิดชอบในโครงการวิจัยอ่ืนๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................................. 

 
ลายมือชื่อ………………………………………………..... 
(.................................................................................) 

รายละเอียดคณะผู้วิจัย 
   จ านวนนักวิจัยใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  
เข้าร่วมโครงการ ................. คน (ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) ..........................................................................  
   2) ..........................................................................  
   3) ..........................................................................  
    ฯลฯ 
   จ านวนนักวิจัยที่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสามารถ
พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เกิด Impact อย่างชัดเจน หรือได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
.......... คน (ระบช่ืุอ-นามสกุล) 
   1) .......................................................................... 
   2) ..........................................................................  
   3) ..........................................................................  
    ฯลฯ 
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6)  หลักการและเหตุผล 
 (ให้ระบุหลักการและเหตุผล แจกแจงถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัย วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มี รวมทั้งผลงานหรือวิธีการที่มีมาก่อน ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปขยายผลเชิง
พาณิชย์) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
7)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  (โปรดแสดงให้ชัดเจนถึงการศึกษาผลงานวิจัย / การสืบค้นสิทธิบัตร / องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ)  
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
........................................................... ................................................................................................................................. 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
8)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
9)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
10)  ประโยชน์ของโครงการ 
 (โปรดระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเม่ือส าเร็จโครงการว่าคืออะไร  และเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่มีอย่างไร                  
ให้ระบุดัชนีชี้วัด หากสามารถบอกถึงศักยภาพอ่ืนในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโครงการได้ก็จะเป็นเหตุผลที่ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ) 
.................................................................... ........................................................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
11)  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
12) งบประมาณโครงการ 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย)  
2.   หมวดค่าจ้าง  (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามท่ีก าหนด) 

 

3.   หมวดค่าวัสดุ 
 3.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 
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5.   ค่าจัดหาข้อมูล และค่าท ารายงาน 
     5.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง 
     6.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  
รวม (บาท)  

* ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าครุภัณฑ ์
 
หมายเหตุ   ส่วนของหมวดค่าจ้างส าหรับนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติเต็มเวลา (Full Time)  
(**ต้องแสดงภารกิจรับผิดชอบและช่วงเวลาให้ชัดเจน**) 
 

ระดับ อัตราจ้างไม่เกิน(บาท/เดือน) 
นักวิจัย 10,000 
ผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท / เอก 8,200 
ปริญญาตรี 7,200 
ปวส. 6,800 
ปวช. 5,800 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 4,500 

 
13) เอกสารอ้างอิง 
.................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................... ............................................................................................................................. 
............................................................................................................ ................................................................................ 
 
14) ประวัติคณะผู้วิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ………. คน  
 
 
 
 
 

1. ชื่อ…...........................................................นามสกุล.................................................................................................. 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................................................. 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร............................................................................................................................................. 
4. สังกัดภาควิชา.......................................คณะ.................................มหาวิทยาลัย......................................................... 
5. Email (มหาวิทยาลัย)……………………………………………………………………………………………………………….…………..…… 

Email (อื่น)…………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………. 
6. โทรศัพท์มือถือ………..……………………………………………….………………………………….…………………………………….……… 
7. โทรศัพท์ท่ีท างาน………………………………………………………….……………………………..………………………………………….… 
 โทรสาร...................................................................................... ................................................................................. 
8. ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร………………………………………….………………………………………………………………………………… 
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ท่ี 

ชื่อ…………………..................................................................................................... ................................................ 
โทรศัพท์................................................................................. ................................................................................ 
ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร.................................................................... .................................................................... 

10. ประวัติการศึกษา………………………………………………………………...……………………………………………………..……...……… 

 
รูปถ่าย 
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11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ............................................................... .......................................................................... 
12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

12.1)............................................................................................................................................................................ 
13. ประสบการณ์พิเศษ……………………………………….......................................................................................................... 
14. ประวัติการท างานร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว หรือ สกอ.เดิม) 

14.1)  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ จ านวน........เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองท่ี 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
 งบประมาณท่ีได้รับ .................................................................................................บาท 

14.2) ผู้ประเมินโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ  จ านวน............เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองท่ี 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปกปิด 
 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ชื่อโครงการ 

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

 
โครงการย่อยที่ 1 

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

 
โครงการย่อยที่ 2 

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

 
 

คณะผู้วิจัย 
................................................................ 
................................................................ 

 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ .......................................................................................  
หน่วยงานต้นสังกัด  ..................…….................................... 
สถานที่ติดต่อ .................................................................. .... 
โทรศัพท์ .............................................................................. 
โทรสาร................................................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................ .................. 
E-mail: ................................................................................  

 

ส ำหรบัผูว้จิยั 
CMR63-2.2.2 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
1)  ข้อมูลของชุดโครงการ 
ช่ือชุดโครงการ (ภาษาไทย)  …………………………………………………….......................………………..…............... 
   (ภาษาอังกฤษ) …………..............……………………………………………........................................ 

ระยะเวลาของโครงการ ............................................................ เดือน 
งบประมาณรวมของชุดโครงการ......................................…...... บาท 

 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการน้ี 
 เป็นโครงการใหม่ 
 เป็นโครงการต่อเน่ือง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………….. 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ส าหรับโครงการน้ี 

 ไม่ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน…………………………………….………………………….. 

ชื่อโครงการ....................................................................................................... ............................................................ 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  .......................................................................................... 
................................................................................................................... ................................................................... 
ความเหมือนและความแตกต่างรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการน้ี   
................................................................................................................... ................................................................... 
ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
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3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัมนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 
    (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 
พื้นที่ด าเนนิการ (ระบุชุมชน/ท้องถิ่น/ภาคอุตสาหกรรม และจังหวัด).................................................................................. 
 
2)  บทคัดย่อ  
 (ให้ระบุ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงความเช่ือมโยงของโครงการที่มีต่อชุมชน/
ท้องถิ่นที่ร่วมด าเนินการ และผลการด าเนินการของโครงการ หากด าเนินการส าเร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปต่อยอด/ขยายผล)   
 (ภาษาไทย) ……………………...................…………………………………………........................……………………............... 
................................................................................................................... ........................................................................ 
................................................................................................................... ........................................................................ 
 
3)  หัวหน้าโครงการ 
 ชื่อหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)……......………………………........................……………....…………………  
    (ภาษาอังกฤษ) …………………………….......................................………….....……. 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ...........................…………....................……………………………......………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ........................................…………………………………..............…………… 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..............................................................…....… .................. 
 ที่อยู่ติดต่อ     ...............................................................................................….........................…… 
 โทรศัพท์     ............................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................…............. 
 โทรสาร      ...........................................................................................................…. ...…………..…. 

E-mail: ........................................................................................................… ....…......................... 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ................) 
.............................................(รายละเอียดความรับผิดชอบ)............................................................. 
ความรับผิดชอบในโครงการวิจัยอ่ืนๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ............................................. . 

ลายมือชื่อ………………………………………………..... 
(.................................................................................) 
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4)  หลักการและเหตุผล 
 (ให้ระบุหลักการและเหตุผล แจกแจงถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัย วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มี รวมทั้งผลงานหรือวิธีการที่มีมาก่อน ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปขยายผลเชิง
พาณิชย์) 
.................................................................................... ........................................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
5)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  (โปรดแสดงให้ชัดเจนถึงการศึกษาผลงานวิจัย/การสืบค้นสิทธิบัตร/องค์ความรู้ที่ เก่ียวข้อง ทั้ งในและ
ต่างประเทศ)  
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
......................................................................... ...................................................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
6)  วัตถุประสงค์ของชุดโครงการ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
...................................................................................................... ......................................................................................... 
 
7)  ขอบเขตของชุดโครงการวิจัย 
................................................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
8)  ประโยชน์ของชุดโครงการ 
 (โปรดระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเม่ือส าเร็จโครงการว่าคืออะไร  และเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่มีอย่างไร ให้
ระบุดัชนีชี้วัด หากสามารถบอกถึงศักยภาพอ่ืนในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโครงการได้ก็จะเป็นเหตุผลที่ช่วยเพิ่ม          
ความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ) 
.............................................................................. ................................................................................................................. 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
9)  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
................................................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
..................................................................................................... .......................................................................................... 
................................................................................................................... ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

10) งบประมาณชุดโครงการ 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย)  
2.   หมวดค่าจ้าง  (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามท่ีก าหนด) 

 

3.   หมวดค่าวัสดุ 
 3.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

5.   ค่าจัดหาข้อมูล และค่าท ารายงาน 
     5.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง 
     6.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  
รวม (บาท)  

* ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าครุภัณฑ์ 
 
หมายเหตุ   ส่วนของหมวดค่าจ้างส าหรับนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติเต็มเวลา (Full Time)  
(**ต้องแสดงภารกิจรับผิดชอบและช่วงเวลาให้ชัดเจน**) 
 

ระดับ อัตราจ้างไม่เกิน(บาท/เดือน) 
นักวิจัย 10,000 
ผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท / เอก 8,200 
ปริญญาตรี 7,200 
ปวส. 6,800 
ปวช. 5,800 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 4,500 

 
13) เอกสารอ้างอิง 
................................................................................................................... ............................................................................ 
....................................................................................... ........................................................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................ 
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ปกปิด 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ชื่อโครงการย่อยที่ ................. 
(ภาษาไทย)................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

 
 

คณะผู้วิจัย 
................................................................ 
................................................................ 

 
 

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ 
................................................................ 

 
 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ ....................................................................................... 
หน่วยงานต้นสังกัด  ..................…….................................... 
สถานที่ติดต่อ .................................................................. .... 
โทรศัพท์ .............................................................................. 
โทรสาร................................................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................ .................. 
E-mail: ................................................................... ............. 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
1)  ข้อมูลของโครงการย่อยที่................ 
 
ชื่อโครงการ   (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………………..…..…............... 
   (ภาษาอังกฤษ) …………..............……………………………………………........................................ 

ระยะเวลาของโครงการ ............................................................ เดือน 
งบประมาณของโครงการย่อย................................................... บาท 

 
 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการน้ี 

 เป็นโครงการใหม่ 
 เป็นโครงการต่อเน่ือง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………….. 
 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ส าหรับโครงการน้ี 

 ไม่ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน……………………………………………..………………….. 

ชื่อโครงการ.............................................................................. ...................................................................................... 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุน  ................................ ........................................................... 
................................................................................................................... .................................................................... 
ความเหมือนและความแตกต่างรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการน้ี   
................................................................................................................... .................................................................... 
 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 
    (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
 
พื้นที่ด าเนนิการ (ระบุชุมชน/ท้องถิ่น/ภาคอุตสาหกรรม และจังหวัด).................................................................................. 
 
2)  บทคัดย่อ  
 (ให้ระบุ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงความเชื่อมโยงของโครงการที่มีต่อชุมชน/
ท้องถิ่นที่ร่วมด าเนินการ และผลการด าเนินการของโครงการ หากด าเนินการส าเร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปต่อยอด/ขยายผล)   
 (ภาษาไทย) ……………………...................…………………………..........................……………………………………............... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
........................................................................................ ...................................................................................................... 
3)  ผู้บริหารสถาบัน 
  ข้อเสนอโครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการประเมินขั้นต้นและเห็นชอบจากสถาบัน/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านการวิจัย
ของสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
 
                       ลงช่ือ…………………………………………….………………ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (……………………………………………..) 
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                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย/ผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยของสถาบัน 
 
 
 ชื่อหัวหน้าสถาบัน …………………………………………………………………………..................…...…………. 
 ต าแหน่ง (อธิการบดี หรือเทียบเท่า)…………….................…………………………............………............. 
 สถานที่ติดต่อ    ......................................................................................................…......……… 
 โทรศัพท์     ....................................................................................................….... ........................ 
 โทรสาร........................................................................................................ .........…....….......………. 
 

ลายมือชื่อ…………………………………………………….. 
4)  หัวหน้าโครงการ 
 ชื่อหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)……......………………………........................……………....…………………  
    (ภาษาอังกฤษ) …………………………….......................................………….....…….. 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ...........................…………....................……………………………......………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ........................................…………………………………..............…………… 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..............................................................…....….................. 
 ที่อยู่ติดต่อ   ..................................................................................................….........................…… 
 โทรศัพท์     ....................................................................................................…............................. 
 โทรสาร      ...........................................................................................................…. ...…………..…. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ....................................................................................... ................................... 
E-mail: ........................................................................................................…....… ......................... 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ................) 
.............................................(รายละเอียดความรับผิดชอบ)..................................... ........................ 
ความรับผิดชอบในโครงการวิจัยอ่ืนๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ............ .................................. 

 
ลายมือชื่อ………………………………………………..... 
(.................................................................................) 

5)  คณะผู้วิจัย 
 ชื่อผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย............………………..............………………….............................................. 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ...........................…………………………………………………...............……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ........................................………………………………………...............……… 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..............................................................…....… ................... 
 ที่อยู่ติดต่อ   ..................................................................................................…..........................…… 
 โทรศัพท์     ....................................................................................................….... .......................... 
 โทรสาร      ...........................................................................................................…. ...………………. 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ....................................................................................... ................................... 
E-mail: ........................................................................................................…....… ......................... 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ................) 
.............................................(รายละเอียดความรับผิดชอบ)............................................................. 
ความรับผิดชอบในโครงการวิจัยอ่ืนๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ............................................. . 

 
ลายมือชื่อ………………………………………………..... 
(.................................................................................) 

รายละเอียดคณะผู้วิจัย 
   จ านวนนักวิจัยใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  
เข้าร่วมโครงการ ................. คน (ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) ..........................................................................  
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   2) .......................................................................... 
   3) ..........................................................................  
 
ฯลฯ 
   
 
 จ านวนนักวิจัยที่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสามารถพัฒนาต่อ
ยอดผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เกิด Impact อย่างชัดเจน หรือได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ .......... คน 
(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) ..........................................................................  
   2) ..........................................................................  
   3) .......................................................................... 
    ฯลฯ 
 
6)  หลักการและเหตุผล 
 (ให้ระบุหลักการและเหตุผล แจกแจงถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัย วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มี รวมทั้งผลงานหรือวิธีการที่มีมาก่อน ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน าผลการวิจัยไปขยายผลเชิง
พาณิชย์) 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
 
7)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  (โปรดแสดงให้ชัดเจนถึงการศึกษาผลงานวิจัย/การสืบค้นสิทธิบัตร/องค์ความรู้ที่ เก่ียวข้อง ทั้ งในและ
ต่างประเทศ)  
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................. ................................................................................................. 
 
8)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
 
9)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
................................................................................................................... ........................................................................... 
........................................................................................................... ................................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
10)  ประโยชน์ของโครงการ 
 (โปรดระบุถึงสิ่งที่จะได้รับเม่ือส าเร็จโครงการว่าคืออะไร และเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่มีอย่างไร               
ให้ระบุดัชนีชี้วัด หากสามารถบอกถึงศักยภาพอ่ืนในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโครงการได้ก็จะเป็นเหตุผลที่ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ) 
................................................................................................................... ........................................................................... 
......................................................................................... ..................................................................................................... 
 



 10 

11)  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
 
 
12) งบประมาณโครงการ 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย)  
2.   หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามท่ีก าหนด) 

 

3.   หมวดค่าวัสดุ 
 3.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

5.   ค่าจัดหาข้อมูล และค่าท ารายงาน 
     5.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง 
     6.1 .……………..(รายละเอียด)………..… 

 

7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  
รวม (บาท)  

* ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าครุภัณฑ์ 
 
หมายเหตุ   ส่วนของหมวดค่าจ้างส าหรับนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติเต็มเวลา (Full Time)  
(**ต้องแสดงภารกิจรับผิดชอบและช่วงเวลาให้ชัดเจน**) 
 

ระดับ อัตราจ้างไม่เกิน (บาท/เดือน) 
นักวิจัย 10,000 
ผู้ช่วยวิจัยปริญญาโท / เอก 8,200 
ปริญญาตรี 7,200 
ปวส. 6,800 
ปวช. 5,800 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 4,500 

 
13) เอกสารอ้างอิง 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................................... 
 
14) ประวัติคณะผู้วิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ………. คน  
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 
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1. ชื่อ…...........................................................นามสกุล.................................................................................................. 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................................................. 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร..................................................................... ........................................................................ 
4. สังกัดภาควิชา.......................................คณะ.................................มหาวิทยาลัย......................................................... 
5. Email (มหาวิทยาลัย)……………………………………………………………………………………………………………….…………..…… 

Email (อื่น)…………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………. 
6. โทรศัพท์มือถือ………..……………………………………………….………………………………….…………………………………….……… 
7. โทรศัพท์ท่ีท างาน………………………………………………………….……………………………..………………………………………….… 
 โทรสาร....................................................................................................................................................................... 
8. ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร………………………………………….………………………………………………………………………………… 
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ท่ี 

ชื่อ…………………..................................................................................................... ................................................ 
โทรศัพท์................................................................................. ................................................................................ 
ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร...................................................................................... .................................................. 

10. ประวัติการศึกษา………………………………………………………………...……………………………………………………..……...……… 
11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ............................................................... .......................................................................... 
12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

12.1)............................................................................................................................................................................ 
13. ประสบการณ์พิเศษ……………………………………….......................................................................................................... 
14. ประวัติการท างานร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) 

14.1)  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ จ านวน........เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองท่ี 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
 งบประมาณท่ีได้รับ .................................................................................................บาท 

14.2) ผู้ประเมินโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ  จ านวน............เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองท่ี 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 

 


