
 

 

ประกาศ 

ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 

เร่ือง การเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
****************************** 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐท่ีให้ทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญา
เอกและผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง
ให้ความส าคัญสูงสุดต่อคุณภาพท่ีเข้มงวด และระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุท่ี คปก. มุ่ งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพในการท าวิจัยจึงเคร่งครัดต่อ 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานของหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาต้องเป็นผู้ท่ีท าวิจัยอย่างจริงจัง มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมี
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาในฐานะนักวิจัยหลักอย่างต่อเน่ือง และมีปัจจัยสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยปริญญาเอก ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้ทุน คปก. จะคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาตรีท่ีมีคุณภาพสูง 
มีผลการเรียนดีมาก และ/หรือมีผลงานวิจัยให้รับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” ตามความเห็นชอบของ คปก. ท้ังน้ี นักศึกษา คปก. ต้องใช้
เวลาท าวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยด้วยโจทย์วิจัยของไทย และมีโอกาสไปท าวิจัยระยะส้ัน (6-12 เดือน) กับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมในต่างประเทศ ซึ่งก่อนส าเร็จการศึกษาจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ี สกว. ยอมรับ ท้ังนี้ ภายใน 6 เดือน หลังสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษายังสามารถขอรับทุนเพื่อไปน าเสนอผลงานวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการนานาชาติได้อีกด้วย 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีผ่านมา คปก. ได้สร้างและรักษามาตรฐานในการผลิตบุคลากรปริญญาเอกและ
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอย่างเคร่งครัด อันนับเป็นกลไกส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ คปก. และก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศหลายด้าน ท่ีส าคัญคือ ได้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ท าให้
บัณฑิตศึกษาเกิดการขยายตัวอย่างชัดเจน กล่าวคือ ก่อนเริ่มให้ทุน คปก. ในปี 2540 น้ัน มีหลักสูตรปริญญาเอกเพียง 148 
หลักสูตร ในไม่กีม่หาวิทยาลัย และจ านวน “ครู” หรือ “แม่ไก่” ท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพน้ันก็มีจ านวน
จ ากัด ปัจจุบัน คปก. ได้จัดสรรทุนแก่อาจารย์ท่ีมีคุณภาพสูงท่ีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปแล้ว 1,818 คน และมี
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีผ่านเกณฑ์ คปก. แล้วกว่า 400 หลักสูตร จาก 31 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความตื่นตัวใน
การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกใหม่เพิ่มขึ้นจ านวนมาก รวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตรเดิม และกระตุ้นให้อาจารย์ท าวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีได้มาตรฐานสากลมากขึ้นเพื่อให้สามารถขอรับทุน คปก. ได้  นับว่า คปก. มีส่วนส าคัญในการเพิ่มจ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาเอก สร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจ านวนมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศไทย  
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ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชาติ ด้วยมาตรฐานสากล” คปก. ได้ให้ทุนไปแล้วกว่า 4,200 ทุน มีดุษฎี
บัณฑิต คปก. ส าเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆ แล้วกว่า 2,600 คน มีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจ านวน
กว่า 6,300 เรื่อง และมีสิทธิบัตรท่ีอยู่ระหว่างขอยื่นจดและได้รับการจดแล้วประมาณ 90 เรื่อง มีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ต่างประเทศกว่า 3,700 คน ใน 49 ประเทศ จึงนับเป็นโครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการท่ีใหญ่ท่ีสุดโครงการหน่ึงในระดับ
นานาชาติ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบความร่วมมือทางวิชาการของประเทศเป็นอย่างมาก เพิ่มจ านวนนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมี
คุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยในประเทศไทยกับห้องปฏิบัติการและ
ศูนย์วิจัยช้ันน าท่ัวโลก  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากเป็นอาจารย์/นักวิจัยในภาครัฐและ
ภาคเอกชน พัฒนาต่อยอดการวิจัย ท างานเป็นเครือข่ายท้ังภายใน/ต่างประเทศ ซึ่งเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาวิจัย 
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศอย่างชัดเจน  และดุษฎีบัณฑิต คปก. เหล่าน้ี มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยของประเทศ ตลอดจนเป็นผู้สร้างบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาต่อไปอย่างต่อเน่ืองด้วยการสนับสนุน
ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีดุษฎีบัณฑิต คปก. จ านวนหน่ึงท่ีไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างต่อเน่ืองหลังส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ด้วยเหตุท่ีขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ทุนวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ความรู้/ความเข้าใจปัญหาวิจัย การ
สนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด และนักวิจัยพี่เล้ียง เป็นต้น ท าให้ “หลุด” ไปจากวงการวิจัย อันเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลวิจัยท่ีมีค่ายิ่ง   ในปี พ.ศ. 2558 คปก. จึงริเริ่มจัดสรร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนทุน
ในการเริ่มท าวิจัยให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. เพิ่มรายได้ต่อเดือน เพื่อให้ปลีกตัวจากภาระงานประจ าจัดสรรเวลามาท าวิจัยแล้ว  
ยังมีนักวิจัยพี่เล้ียงช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ท้ังน้ี การใช้ความสามารถท่ีมีอยู่แล้วของนักวิจัยพี่เล้ียง ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัยท่ี
ได้รับทุนของ สกว. หรือเคยรับทุน คปก. ในการท างานร่วมกันเพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยของดุษฎี
บัณฑิต คปก. ตลอดจนสร้างระบบการท างานวิจัยเป็นทีม/เครือข่าย อันจะท าให้ดุษฎีบัณฑิต คปก.ท่ีเพิ่งเริ่มต้นท าวิจัยด้วย
ตนเอง พร้อมท่ีก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่แบบมืออาชีพอย่างเต็มตัว เพื่อให้ขอรับทุนท่ีสูงขึ้น และท างานวิจัยต่อไปเองได้
อย่างไม่ติดขัด สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน คปก. อัน
จะเป็นการ “Train the Trainer” อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ท าวิจัยอย่างต่อเน่ืองภายหลังจากส าเร็จการศึกษา สามารถก้าวไปสู่การเป็น

นักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพและได้รับทุนวิจัยท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้มีศักยภาพในการท าวิจัย ท้ังในการเขียนข้อเสนอโครงการ การท าวิจัย      

ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์หรือในสาขาใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ด้วยความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของนักวิจัยพี่เล้ียง 
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือการจดสิทธิบัตร 

 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน 

1. ลักษณะโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุน 
1.1 เป็นโครงการวิจัยท่ีด าเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยท่ีชัดเจน มีการส ารวจสถานภาพความรู้งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง และเอกสารท่ีมีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่าง
แท้จริง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ ากับหัวข้อท่ีมีผู้วิจัยแล้วจะต้องเป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่ หรือมุ่งหาข้อสรุปท่ีต่าง
ออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัยท่ีมีความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง 
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1.2 มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมและสามารถแสดงว่าการวิจัยจะ
มีคุณูปการต่อวงวิชาการ หรือมีแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด 

1.3 เป็นโครงการวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน ซึ่งแสดงเจตจ านงการเอื้อ
ให้นักวิจัยสามารถแบ่งเวลาจากภาระงานประจ ามาท าวิจัย 

1.4 ผลงานวิจัยท่ีได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเหมาะสม 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (SCI) และไม่เป็นวารสารท่ีตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ท่ีอยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-
Access Publishers (ในช่วงเวลาท่ีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารน้ัน)  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ี สกว. ยอมรับ หรือผลงานรูปแบบอื่นท่ีผ่านการประเมินโดย สกว.  
ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีท่ีจะมีการยื่นจดสิทธิบัตร ท้ังน้ี ผู้รับทุนสามารถน าไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับทุนจะเป็นช่ือแรก 
และ/หรือเป็นผู้วิจัยหลักในบทความผลงานวิจัย และนักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) มีช่ือเป็นผู้วิจัยร่วมด้วย 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
2.1 เป็นดุษฎีบัณฑิต คปก. ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันท่ี

สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาท่ีท าวิจัยหลังปริญญาเอก)  
2.2 ท างานประจ าสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย โดยมีสัญญาจ้าง  
2.3   ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้มีเวลาท างานวิจัยในโครงการไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยมี

การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 
2.4 ต้องไม่ได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่โดยมีงานวิจัยท่ีซ้ าซ้อน ท้ังน้ี ขอให้แจ้งสถานะการรับทุนให้ สกว. และแสดง

เหตุผลท่ีชัดเจนว่าการรับทุนน้ันเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ท้ังน้ี หากทุนอื่นให้
เงินเดือนแล้ว จะไม่ได้รับเงินเดือนจากทุนน้ี   

2.5 ดุษฎีบัณฑิต คปก. สามารถขอทุนน้ีได้ 1 คร้ัง 
 

3. นักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor)  
ผู้ขอรับทุนต้องเสนอช่ือนักวิจัยท่ีปรึกษา/พี่เล้ียง พร้อมประวัติและผลงานทางวิชาการ โดยนักวิจัยท่ีปรึกษา

จะต้องเป็นผู้ท่ีท าวิจัยในสาขาท่ีจะท าวิจัยหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับทุนวิจัย เช่น จากฝ่ายวิชาการ สกว. หรือ ทุน
อาจารย์ท่ีปรึกษา คปก.  มีประสบการณ์และผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองอันเป็นท่ียอมรับ  และมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัย
อย่างใกล้ชิด โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 

4.1 มีการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนโดยคณะกรรมการของ สกว. และผู้ตรวจสอบ (reviewer) 
จากภายนอก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ ท้ังน้ี 
งานวิจัยต้องไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆของผู้ขอทุน 

4.2 มีการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงานกับ
เป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมท้ังตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดย
คณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
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 ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และน าเสนอผลงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด (รายงานความก้าวหน้าการท าวิจัย น าส่งทุก 4 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญา 
และรายงานการท าวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าส่งภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันส้ินสุดสัญญา) 

 มีการตรวจเยี่ยมบางโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการท างาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะน า และหา
มาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา 

 เมื่อผู้รับทุนน าเสนอผลงานเมื่อด าเนินงานไประยะหน่ึง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร ควรจะน าเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการ โดยแจ้ง สกว. ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งอาจพิจารณาให้ทุนสนับสนุนหากมี
ผลงานวิจัยดีมาก 
 

5. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาด าเนินการและผลงานท่ีได้จากโครงการ 
ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยไม่เกิน 140,000 บาท และค่าตอบแทนนักวิจัย

จ านวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน รวมงบประมาณตลอดโครงการไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 
ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ท่ีได้จากโครงการอย่างน้อย 1 บทความ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (SCI) และไม่เป็นวารสารท่ีตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ท่ีอยู่ใน Beall’s List of Predatory, Open-Access 
Publishers (ในช่วงเวลาท่ีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารน้ัน) โดยน าส่งผลงานตีพิมพ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วัน
สิ้นสุดสัญญา  

ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ี สกว. หรือผลงานรูปแบบอื่นท่ีผ่านการประเมินโดย สกว. โดยน าส่งผลงานภายใน 1.5 ปี 
นับต้ังแต่วันสิ้นสุดสัญญา  

ท้ังนี้ ผู้รับทุนจะต้องเป็นช่ือแรก และ/หรือ เป็นผู้วิจัยหลักในผลงานวิจัย และนักวิจัยท่ีปรึกษา (mentor) ต้องมี
ช่ือเป็นผู้วิจัยร่วมในผลงานวิจัยด้วย 

 
6. การท าสัญญารับทุน 

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (หน่วยงาน
ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน (หัวหน้าโครงการวิจัย) โดยมีนักวิจัยท่ีปรึกษา
เป็นพยาน  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ต้องด าเนินการส้ินสุดสัญญารับทุน คปก. ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการท าสัญญารับทุน
วิจัย  คปก. ต่อยอด ได้ 

 
7. การสมัครและก าหนดเวลาเสนอโครงการ 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 รอบ จ านวน 20 ทุน  
การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คปก. (http://rgj.trf.or.th) เท่าน้ัน โดยกรอกข้อมูลตามรูปแบบท่ีก าหนด และ

แนบไฟล์เอกสารซึ่งเป็นไฟล์ PDF ดังน้ี 
7.1 แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ซึ่งประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม 
 
 
 

http://rgj.trf.or.th/
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แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด”   
 

ส่วนที่ 1 บทคัดย่อ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)   
 Keywords   

 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม  

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

 
2. รายละเอียดผู้วิจัย 

2.1 หัวหน้าโครงการ 
      ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) ................................................................. ...........................................  
       (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................  
       ต าแหน่งวิชาการ /ต าแหน่งงาน  ..........................................................  อายุ ..................... ป ี

หน้าที่หรือความรับผิดชอบ .........................................................................................................  
สถานที่ท างาน .......................................................................................................................... 

       โทรศัพท์  ................................  โทรสาร  ............................... E-mail: ..................................... 
 สัญญาจ้างเลขที่ ............................... วันที่เริ่ม ............................ วันที่สิ้นสุด ............................ 
2.2 ผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี) ให้ข้อมูลเหมือนข้อ 2.1    

    
3. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย  

 
4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เสนอ รวมทั้งให้ระบุองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการของสาขาที่ท าการวิจัย และ/หรือ ต่อสังคม 
 

5. ความสอดคล้องของโจทย์วิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
ชี้แจงความสอดคล้องของเรื่องที่จะท าวิจัยกับแผน/นโยบายการวิจัยของชาติ หรือประโยชน์ที่ประเทศ
จะได้รับ 
 

6. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature reviews)  
แสดงการส ารวจเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนครอบคลุม แล้วท าการสังเคราะห์เรื่องที่น าเสนอให้
เป็นระบบ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระบุให้ชัดเจนเป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ  
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8. ระเบียบวิธีวิจัย 

ระบุข้ันตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
ระบุท้ังชื่อเรื่องและชื่อวารสารให้ชัดเจน 
 

10. ขอบเขตของการวิจัย 
ระบุขอบเขตของการวิจัยที่จะท าว่าจะท าได้เพียงใด และครอบคลุมอะไรบ้าง 
 

11. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
ระบุอุปกรณ์ท่ีต้องในใช้ในการท าวิจัย โดยแยกเป็นอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว และอุปกรณ์ท่ีต้องจัดหาเพิ่ม 
 

12. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ   
แสดงตารางระบุว่าในช่วงระยะเวลาการรับทุนจะท าอะไร มีกิจกรรมใดบ้าง ระบุผล (output) ที่คาดว่า
จะได้ ระบุชื่อวารสารที่คาดว่าจะตีพิมพ์ผลงานหรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ 
 

13. งบประมาณรวมไม่เกิน 200,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี  
แสดงรายละเอียด งบประมาณท่ีจะใช้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้  
(รวม  .................................. บาท) 

13.1 หมวดค่าตอบแทน          
 13.2 หมวดค่าจ้าง         

13.3 หมวดค่าวัสดุ         
13.4 หมวดค่าใช้สอยและอ่ืนๆ   
          

14. ประโยชน์ที่คาดหมายจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ 
แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ว่าจะมีผลต่อวงวิชาการและ/หรือสังคม
ในทางใดบ้าง 
 

15. ความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (หากมี) 
 มีความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ  

ชื่อ .................................................................................... 
                     สถาบัน..............................................................................  
                     ประเทศ...................................... .......................................  

 ยังไม่มีความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ  
โดยท่านมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศในสาขาวิชาของ
ท่านอย่างไร.......................................................................... ........................................................ 
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16. ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วน เพื่อขอทุนต่อแหล่งทุนอ่ืนที่

ใดบ้าง 
  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

 เสนอต่อ   
       ชื่อโครงการที่เสนอ   

 ก าหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าท่ีทราบ) - 
 
 หมายเหตุ:  สกว. ไม่สนับสนุนให้รับทุนวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน หากมีความจ าเป็นต้องรับ
ทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาให้รับทุนนี้ได้โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
 

17. โครงการอ่ืนที่ผู้วิจัยก าลังด าเนินการอยู่  
ชื่อโครงการ    
ระยะเวลาโครงการ    เวลาที่ใช้ท าวิจัยในโครงการนี้ (หน่วย ชั่วโมง/สัปดาห์)  
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน   

 งบประมาณท่ีได้รับ   
 สถานะของหัวหน้าโครงการ           หัวหน้าโครงการ 

 ผู้ร่วมโครงการ   
 

      ลงนาม  .................................................................. 
(                                                )   
                       ผู้ขอทุน 

 
ส่วนที่ 3 นักวิจัยพี่เลี้ยง  
 ประวัติและผลงานของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
 ความเกี่ยวข้องกับผู้ขอทุน    ระบุเหตุผลทีค่วรท าหน้าที่นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

ค ารับรองของนักวิจัยพี่เลี้ยง 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
ขอรับรองว่าจะสนับสนุน/ดูแล/ช่วยเหลือ ผู้ขอทุน ในทุกด้าน ให้ท าวิจัยอย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามท่ี สกว. ก าหนด  
 
      ลงนาม  ................................................................. 
  
 
                  (                                             ) 
                        นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
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_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
ขอรับรองว่าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยอนุมัติให้ผู้วิจัยมีเวลาท างานวิจัยในโครงการไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
      ลงนาม   ................................................................. 
       (                                                ) 
                     หัวหน้าภาควชิา/งาน 
 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
      ลงนาม  ................................................................. 
                    (คณบดี หรือ เทียบเท่า) 
 




