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งบประมาณรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………….  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….……………………………………………………… 

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย         
1. ประเภทการวิจัย 

  พื้นฐาน 
  ประยุกต ์
  ทดลองและพัฒนา 

2. จริยธรรมการวิจัย 
  เกี่ยวข้อง* 
 จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์   

 ก าลังด าเนินการยื่นเสนอขอใบรับรอง หมายเลขโครงการวิจัย.........................  
 ใบรับรองเลขท่ี................................ ลงวันท่ี ................................................ 

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  
 ก าลังด าเนินการยื่นเสนอขอใบรับรอง หมายเลขโครงการวิจัย.........................  
 ใบรับรองเลขท่ี................................ ลงวันท่ี ................................................ 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ก าลังด าเนินการยื่นเสนอขอใบรับรอง หมายเลขโครงการวิจัย.........................  
 ใบรับรองเลขท่ี................................ ลงวันท่ี ................................................  

3. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ 
 ทุนวิจัยส าหรบันักวิจัยหน้าใหม ่

 ทุนวิจัยส าหรบันักวิจัยที่มีประสบการณด์้านการวิจยั 

แหล่งทุนอุดหนุนการวิจยัที่เคยไดร้ับในฐานะหัวหน้าโครงการวิจยั................................................................................... 

ช่ือโครงการวิจัยที่เคยไดร้ับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

ช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการ................................................................................................................................................ 

 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยัเพือ่ขอรับการอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 
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4. สาขาวิชาการ (ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับสาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ เพียงข้อเดียว) 
  วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์การแพทย ์
  วิทยาศาสตรเ์คมีและเภสัช 
  เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
  วิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั 
  ปรัชญา 
  นิติศาสตร ์
  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
  เศรษฐศาสตร ์
  สังคมวิทยา 
  เทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศศาสตร ์
  การศึกษา 

5. จริยธรรมการวิจัย 
 เกี่ยวข้อง 
 จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  ระบุ เลขท่ีใบรับรอง ..................... ลงวันท่ี ........................................ 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  ระบุ เลขท่ีใบรับรอง ..................... ลงวันท่ี ........................................ 
 ความปลอดภัยทางชีวภาพ  ระบุ เลขท่ีใบรับรอง ..................... ลงวันท่ี ........................................ 

 อยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรอง 
 ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้าพเจ้า ได้รับทราบ และเข้าใจ เกี่ยวกับ  

- ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เรื่อง คุณสมบตัิ หลักเกณฑโ์ครงการวจิัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  
- ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เรื่อง การก าหนดวิธีด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพใน

ก ากับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  
- จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนว่าโครงการวิจัยที่ขอส่งรับการสนับสนุนทุนวิจัยนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประกาศดังกล่าว  หากภายหลังพบว่า
ข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ มีความเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น    แต่เพียงผู้เดียว 
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ และคณะผู้วิจัย  

ช่ือ – สกุล .................................................................................... สัดส่วนการท าวิจัย (%) ....................... 
หน่วยงาน .......................................................................................................................................................... 
บทบาทในโครงการ ......................................................................................................................................... 

 
ช่ือ – สกุล .................................................................................... สัดส่วนการท าวิจัย (%) ....................... 
หน่วยงาน .......................................................................................................................................................... 
บทบาทในโครงการ ......................................................................................................................................... 

 
2. ค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 

ภาษาไทย ................................................................................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ .............................................................................................................................................................. 
 

3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
.............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... .................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
............................................................................................................................. ..............................................................  

.............................................................................................................................................................................................................. 
5. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

......................................................................................................................................... ..................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 

6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง  
............................................................................................................................. ..............................................................  

.............................................................................................................................................................................................................. 
7. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

................................. ............................................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

8. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
............................................................................................................................. ..............................................................  

.............................................................................................................................................................................................................. 
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9. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

กิจกรรม 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              

 
10. งบประมาณของโครงการวิจัย 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน  

1.1   
1.2   
1.3   

2. หมวดค่าใช้สอย  
2.1   
2.2   
2.3   

3. หมวดค่าวสัด ุ  
3.1   
3.2   
3.3   

รวม  
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุ ผู้ใช้ประโยชน์ หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์) 

.................................................................................................................... .......................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุม่เป้าหมาย 

............................................................................................................................. ...................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 



 (แบบ NU.SOC.01) 

 

หน้า 5 จาก 6 

13. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ประเภท ประเภทของผลงาน จ านวน 

ตัวชี้วัดหลัก 1. สิทธิบัตร .....ผลงาน 
2. อนุสิทธิบัตร .....ผลงาน 
3. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตทิี่มีค่า Impact Factor (ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of 

Science (ISI เดิม) หรือ Scopus) 

....... เรื่อง 

4. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ไม่มีค่า Impact Factor) (ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of 
Science (ISI เดิม) หรือ Scopus) 

....... เรื่อง 

5. ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1) ....... เรื่อง 
ตัวชี้วัดรอง 6. น าเสนอในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ที่มีการตีพิมพ์บน Proceedings ....... เรื่อง 

7. น าเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ ที่มีการตีพิมพ์บน Proceedings ....... เรื่อง 
8. บทความวิชาการ  ต ารา  หนังสือท่ีมีการรับรองคุณภาพ ....... เรื่อง 
9. ได้สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออ่ืนๆ เช่น ฐานข้อมูล Software  ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์หรือน าไปใช้เชิงพาณิชยแ์ละได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

....... ช้ิน 

10. ลิขสิทธิ ์ ....... เรื่อง 
11. ถ่ายทอดผลงานวิจยั / เทคโนโลยสีู่กลุ่มเป้าหมายและได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
....... คน/
หน่วยงาน 

 
14. ค าชี้แจงอื่นๆ (ถ้ามี) 

.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  

............................................................................. 
 
หัวหน้าโครงการ 

 (.....................ชื่อ – สกุล......................)  
 วันท่ี ...........................................  

 
15. ข้อคิดเห็นต่อโครงการ  

.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  

............................................................................. 
 
หัวหน้าภาควิชา............ 

 (.....................ชื่อ – สกุล......................)  
 วันท่ี ........................................... 

 
 



 (แบบ NU.SOC.01) 

 

หน้า 6 จาก 6 

ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………………………………………………………………………………… 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………………………… 

ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ  
 ที่ท างาน ....................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท ์............................................................ โทรสาร  ....................................................... 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................ E – mail  .................................................... 
 

ประวัติการศึกษา 
ปีการศึกษา คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 

   
   

 

ประสบการณ์การท าวิจัย (ในต าแหน่งหัวหน้าโครงการ) 
ปีงบประมาณ โครงการ แหล่งทุน สถานะการด าเนินงาน 

    
    

 

สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ  ............................................................................................................................................... 
ภาระงานในปัจจุบัน  ................................................................................................................................................... 
ผลงานวิจัย 
ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

  
ข. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

  
ค. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  
ง. ผลงานอื่นๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 

  
จ. รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ 

  

หมายเหตุ :  
1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
2. ข ้อ เสนอ โครงการว ิจ ัย ต ้อ งผ ่านการร ับ รอ งจร ิย ธร รมการว ิจ ัย  ด ูร ายละ เอ ียด  และด าวน ์โหลดแบบ ฟอร ์ม ได ้ที่ 

http//www.research.nu.ac.th/home/download.php 


