
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)            
      (ภาษาอังกฤษ)           
 

ส่วน  ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบ   ประกอบด้วย  

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบ 
หน้าท่ี 

รับผิดชอบ 
สัดส่วน 

ความรับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ/โครงงาน หน่วยงาน 
พร้อมท้ังสถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) 

  

ผู้ร่วมงาน (ระบุชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน พร้อมท้ังสถานท่ีติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) 

  

ท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ หน่วยงาน พร้อมท้ัง
สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) 

  

 

2. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาท่ีทําการวิจัย (ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ 
คําอธิบายดังรายละเอียดแนบท้าย) 

3. คําสําคัญ (Keyword) (ระบุคําท่ีมีความสําคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ ในการนําไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารท่ีมี
ชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได้) 

4. ความสําคัญ และท่ีมาของปัญหา (แสดงให้เห็นถึงความสําคัญท่ีจําเป็นต้องทําเรื่องนี้) 
5. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญ    

เป็นข้อๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปัญหา) 
6. ขอบเขตของการวิจัย  (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับปัญหา

ท่ีทําการวิจัยแต่ไม่สามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้) 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้าหมายถึงคําอธิบาย 

 
 
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประเภททุน ...............................................   ประจําปี ......................... 



7. ทฤษฎี สมมติฐาน และหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย(แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สมมติฐาน
และหรือกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีน่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย แล้ว
นํามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย) (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์ให้แสดง
ทฤษฎีสมมติฐานและหรือกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีนําแนวพระราชดําริมาสืบสาน ปรับใช้ และขยายผล     
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนา และ/หรือแก้ไขปัญหาของสังคม องค์กร /ชุมชนต่างๆ 
ในประเทศ)  
 8.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวข้อง (ให้ระบุเนื้อหาโดยสรุปของ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลท่ีเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้องโดย
บรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย) (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์*ให้อ้างอิงถึงแนวพระราชดําริท่ีนํามา
เป็นแนวคิดในการดําเนินโครงการและมีความสอดคล้องกับการวิจัย/พัฒนา ตามแนวพระราชดําริ/หลักการทรง
งานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว* ได้แก่  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ, ระเบิดจากข้างใน, แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก,        
ทําตามลําดับข้ัน, ภูมิสังคม, องค์รวม, ไม่ติดตํารา, ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด, ทําให้ง่าย-Simplicity, 
การมีส่วนร่วม, ประโยชน์ส่วนรวม, บริการรวมท่ีจุดเดียว One Stop Services, ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, 
ใช้อธรรมปราบอธรรม, ปลูกป่าในใจคน, ขาดทุนคือกําไร, การพ่ึงตนเอง, พออยู่พอกิน, เศรษฐกิจพอเพียง,      
ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน, ทํางานอย่างมีความสุข, ความเพียร:พระมหาชนก, รู้ รัก สามัคคี) 
*ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.2549.หลักการทรงงาน         
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์.กรุงเทพฯ. 
 

9. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย (ระบุเอกสารท่ีใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล) 
10. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล (อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย 

อาทิ การเก็บข้อมูล การกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรตัวอย่างการสุ่มตัวอย่าง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีทําการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ) 

11.  ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการทําการ
วิจัยไม่เกิน 1 ปี รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด) 

12.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจาก
ผลงานวิจัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 

� เป็นคําตอบแก่รัฐบาลในการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:
เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลงานวิจัยตาม
แนวพระราชดําริ)  

 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� นําสู่การกําหนดนโยบายเพ่ือเป็นการบริหารงานฯ องค์กรในภาพรวมของประเทศ (สําหรับ

ทุนวิจัยนวมินทร์:แก้ปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีทําการวิจัย)  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
 
 



� นําสู่การกําหนดนโยบายแก่ภาคประชาชน/ชุมชน/ธุรกิจ (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:บริการ
ความรู้แก่ประชาชน)  

 (ระบุรายละเอียด)          
กลุ่มเป้าหมาย         

� นําสู่การกําหนดนโยบายแก่ภาคธุรกิจ (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ)  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� นําไปสู่การกําหนดนโยบายแก่การผลิตเชิงพาณิชย์ (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:นําไปสู่การผลิต) 
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� นําสู่การกําหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิต)  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� นําสู่การกําหนดนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประชากร กลุ่มเป้าหมายของประเทศ (สําหรับ

ทุนวิจัยนวมินทร์:เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย)  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         
� นําสู่การกําหนดนโยบายในลักษณะอ่ืนๆ (สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:อ่ืนๆ)  
 (ระบุรายละเอียด)          
     กลุ่มเป้าหมาย         

13.  แผนการนําเสนอข้อเสนอข้อสรุปจากการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย (ให้แสดง
แผนการนําเสนอข้อเสนอข้อสรุปเชิงนโยบายจากการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย
ข้ันต่อไปท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ให้ชัดเจน) 
[สําหรับทุนวิจัยนวมินทร์:ให้แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการขยายผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาข้ันต่อไปท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการวิจัย โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ให้ชัดเจน) ท้ังนี้ หลังส้ินสุดการวิจัยควรมีการจัดทําคู่มือ/
กระบวนงาน หรือการให้หน่วยงานใช้ประโยชน์/ท้องถ่ินนําไประบุเป็นแผนระดับท้องถ่ินหรือแผนระดับ
จังหวัดหรือระบุการนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการนําไปขยายผลต่อไป)]  

14. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัยท่ีมีอยู่  (ระบุรายละเอียด) 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 

15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณโดยแยกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนโดยแยกเป็นหมวด
ดังนี้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์
(ต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมแนบใบเสนอราคา) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน    
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์) 

 
 
 
 
 



 
รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1.  ค่าจ้างช่ัวคราว 
     1.1  ค่าจ้างช่ัวคราว ระบุ -  ตามอัตราค่าจ้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

-  ระบุคุณวุฒิของบุคลากรท่ีจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 
โดยใช้อัตราจ้างตามระเบียบของทางราชการ (จ้างตามวุฒิ
การศึกษา พร้อมระบุหน้าท่ีตามความจําเป็นในช่วงระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

2.  ค่าตอบแทน 
     2.1  ค่าตอบแทนคณะนักวิจัย ระบุ - พิจารณาให้ตามระดับตําแหน่งของหัวหน้าโครงการ/โครงงาน 

1 คน ในอัตราไม่เกิน 10% ของงบประมาณโครงการท้ังหมด 
(ไม่รวมครุภัณฑ์ และไม่รวมค่าธรรมเนียมสถาบัน) 

     2.1  ค่าจ้างท่ีปรึกษา ระบุ -  ระบุรายละเอียดแนบท้ายว่า จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือทําหน้าท่ีใน
ขอบเขตงานหรือประเด็นใดบ้าง/ระยะเวลา/ค่าตอบแทนต่อ
วันหรือต่อเดือน ฯลฯ 

3.  ค่าใช้สอย 
     3.1  ค่าใช้สอย ระบุ - อาทิ 

- อาทิ เช่น 
     1)  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ (ระบุรายละเอียด  
ว่าสําหรับการฝึกอบรม/การประชุม/การเก็บข้อมูล หรือ 
Workshop จํานวนผู้เข้าร่วม ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง -
เครื่องด่ืม จํานวนวัน ฯลฯ) 
     2) ค่าจ้างเหมาบริการ….. เพ่ือทําอะไร 
     3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม(จํานวนคน 
         เข้าร่วมxจํานวนเงิน/คนxจํานวนวัน) 
     4) ค่าใช้สอยอ่ืน  ๆเช่น ค่าจ้างเก็บข้อมูล, ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล 

4.  ค่าวัสดุ 
     4.1  ค่าวัสดุ ระบุ - อาทิ วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอ่ืนๆ 
(จํานวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น ถ้าเกินถือเป็นครุภัณฑ์) 

5.  ค่าครุภัณฑ์ 
     5.1  ค่าครุภัณฑ์ ระบุ - พิจารณาให้เฉพาะท่ีจําเป็น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/

โสตทัศนูปกรณ์ ไม่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณา) 
- ต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมแนบใบเสนอราคา) 

6.  ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ระบุ จ่ายได้ไม่เกิน 10% ของวงเงินวิจัย ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ 
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ ระบุ  

 
 
 



16. เป้าหมายของผลผลิต (Output)  และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
ท่ีสามารถประยุกต์เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ ท้ังนี้ต้องระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิต   
ท่ีเกิดข้ึนในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้
จัดทําข้อมูลในรูปแบบดังตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
 
 

  

 

17.   เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวช้ีวัด (ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลต่อเนื่อง
จากผลผลิตท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ หรือผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ท้ังนี้ ควรจัดทําแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุ
ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดทําข้อมูลในรูปแบบ ดังตารางท่ี 1) 

18. คําช้ีแจงอ่ืนๆ 
18.1 คํารับรองเพ่ือแสดงว่าโครงการท่ีเสนอขอรับทุนวิจัยไม่อยู่ระหว่างการนําเสนอขอรับทุน/

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน และ/หรือ ใช้นําเสนอสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

18.2 แสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรม     
การวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันท่ีจะเป็น
ประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งข้ึน 

(หมายเหตุ ข้อเสนอการวิจัยท่ีมีการใช้สัตว์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและ    
ใช้สัตว์ของหน่วยงาน (หรือ คณะกรรมการท่ีมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีหน้าท่ีในการกํากับและดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์) และต้องมีใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติลงนามโดยประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการ ดังรายละเอียดแนบท้าย ผนวก2) 
 18.3  คํารับรองว่าโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัยนี้ ไม่ซํ้าซ้อนกับโครงการ/โครงงานท่ีเคยมี
ผู้ดําเนินการไว้แล้ว หรือ คํารับรองว่ามีการต่อยอด/ขยายผลจากโครงการใด โดยระบุรายละเอียดของส่วนต่อยอด/
ขยายผลนั้นด้วย 

19.  คําอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี /อธิการบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ หรือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน 

 

ข้าพเจ้า ............................................................................... ตําแหน่ง ................................................... 
อนุมัติให้ นาย/นาง/นางสาว/ตําแหน่งทางวิชาการ ...................................... สามารถดําเนินการวิจัยได้ 
 
 

       (ลงชื่อ) ...................................................... 
                (.................................................) 
       ตําแหน่ง ................................................... 
 



 
20.  ลงคํารับรองการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 

 ข้าพเจ้า .................................................................... ขอรับรองการเป็นท่ีปรึกษาของโครงการวิจัย 
                 เรื่อง “....................................................................” ของ นาย/นาง/นางสาว/ตําแหน่งทางวิชาการ 
                 ................................................................................. 

 
 

       (ลงชื่อ) ...................................................... 
                (.................................................) 
       ตําแหน่ง ................................................... 
 
22.  ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
 

 ข้าพเจ้าและคณะขอดําเนินการวิจัยตามข้อเสนอโครงการนี้ (กรณีทุนวิจัยนวมินทร์ให้ระบุดังนี้:
ข้าพเจ้าและคณะขอดําเนินการวิจัยตามข้อเสนอโครงการนี้พร้อมท้ังได้แนบหลักฐาน/เอกสารจากหน่วยงานท่ีจะ
นําไปใช้ประโยชน์ว่าได้มีการประสานงานเบ้ืองต้นกับหน่วยงานท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นแล้ว เช่น 
หน่วยงานระดับกรม, หน่วยงานระดับท้องถ่ิน เป็นต้น 

 
       (ลงชื่อ) ...................................................... 
                (.................................................) 
                       หัวหน้าโครงการ 
       (ลงชื่อ) ...................................................... 
                (.................................................) 
                           ผู้ร่วมวิจัย 
       (ลงชื่อ) ...................................................... 
                (.................................................) 
                            ผู้ร่วมวิจัย 
 



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

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  และ e-mail 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัย 
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลัง     

ไม่เกิน 5 ปี) 
7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทํา

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
8.  เลขทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ : 1.  ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินผลข้อเสนอโครงการ 
  2.  สําหรับหัวข้อท่ี 8 เลขทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สามารถสมัครขอข้ึนทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติได้ผ่านทาง www.riclib.nrct.go.th 
 
----------------------------------------------------- 


