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(นักวิจัยรุนใหม) 

แบบ – RDI 01 

คูมือ ประกอบการเขียน 

 
แบบฟอรมเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ช่ือโครงการวิจัย ใหระบุชื่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ............................................................. 

สวนท่ี 1 ลักษณะโครงการวิจัย  
1. ความสอดคลองแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 

(ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 (รายละเอีดตามภาคผนวก 1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  

สวนท่ี 2 องคประกอบในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  

      1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย 

1.1 หัวหนาโครงการ (ระบุชื่อหัวหนาโครงการ สัดสวนการมีสวนรวมงานวิจัย และเวลา 

ท่ีทําวิจัยชั่วโมง/สัปดาห) 

1.2 ผูรวมงานวิจัย  (ระบุชื่อผูรวมงานวิจัย สัดสวนการมีสวนรวมงานวิจัย และเวลา 

ท่ีทําวิจัยชั่วโมง/สัปดาห) 

2. ประเภทการวิจัย  

 สาขาวิชาการของสภาวิจัยแหงชาติ ระบุชื่อกลุม สาขาวิชาการตาง ๆ ของสภาวิจัยแหงชาติ 

ครอบคลุมกลุมวิชาการตาง ๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 2) 

 สาขาวิชาการตามหลักของ OECD  (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) 

 สาขาวิชาการยอยของ OECD (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) 

   ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ไดแก 1.การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 

research) 2.การวิจัยประยุกต (Applied research) 3.การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

(รายละเอียดตามภาคผนวก 4) 

 คลัสเตอรวิจัย (รายละเอียดตามภาคผนวก 5) 
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 3.   มาตรฐานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ระบุ มีการใชสัตวทดลอง มีการทดลองท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ,มีการทดลองทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ มีการใชหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับ

สารเคมี 

4. คําสําคัญ (Keywords) ของการวิจัย ระบุคําสําคัญ (keywords) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่อง

หรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวนท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการ

นําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้

รวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

6. วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับ

ความสําคัญเปนขอๆโดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

7. วิธีการดําเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัยอาทิการเก็บขอมูลการกําหนดพ้ืนท่ี 

ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูลฯลฯรวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปน

ท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจนเพ่ือประโยชนในการเสนอของบประมาณ 

8. ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับ

ปญหาท่ีทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได) 

9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

สมมติฐานและหรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทํา

การวิจัยแลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ ใหระบุเนื้อหาโดยสรุป

ของเอกสารท่ีเก่ียวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลท่ีเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของ

โดยบรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย 

11. เอกสารอางอิงของการวิจัย ระบุเอกสารท่ีใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบ

สากล 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ  พรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชนและผลกระทบ

จากผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ การนําไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 รายการ   
ภาคอุตสาหกรรม  กําหนดนโยบายของประเทศในดานตาง ๆ การปรับปรุงและพัฒนาองคกร ใหความรูกับ

ประชาชนเครื่องมือการวิจัย ระบบและกลไกการวิจัย ไดสิ่งประดิษฐท่ีมีนวัตกรรมสูง จํานวนสิ่งตีพิมพ 

ในวารสารระดับซ่ึงเปนท่ียอมรับนานาชาติหรือระดับชาติ จํานวนครั้งของการนําเสนอผลงานวิจัย  จํานวนการ

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจํานวนนักศึกษาหรือนักวิจัย 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาท่ีใชใน

การทําการวิจัยไมเกิน 1 ป รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart)  
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15.  แสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีเสนอขอ 

 โดยแยกตามงบประเภทตางๆ ใหชัดเจน โดยแยกเปนหมวดดังนี้ หมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย 

หมวดคาวสัดุ  การตั้งงบประมาณทุกรายการควรประมาณการใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยอางอิงตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจาย 

ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563  

 
รายการ จํานวนเงิน 

หมวดคาตอบแทน    

(1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย (ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณท้ังโครงการแตไมเกิน 

30,000 บาท) 

(2) คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ และคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  

(จํานวน ...... คน x .......บาท 

(3) คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 

(จํานวน ...... คน ....... วัน (วนัทําการปกติ) 

( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(จํานวน ...... คน ....... วัน (วนัหยุดราชการ) 

( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(4) คาตอบแทนผูใหขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม) (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

(5) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

(6) คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม (จํานวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท) 

 

หมวดคาใชสอย  

(1) คาใชจายในการเดินทางไปตางจังหวัด /หรือลงพ้ืนท่ี 

- คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท ) 

- คาท่ีพัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาพาหนะ (ตามท่ีจายจริง) 

 

(2) คาใชจายในการสัมมนา/ฝกอบรม 

- คาอาหาร (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาอาหารวาง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาท่ีพัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 
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รายการ จํานวนเงิน 

หมวดคาวัสด ุ(เบิกจายตามท่ีจายจริงตามความจําเปนเหมาะสมประหยัดและเพ่ือประโยชน

ของทางราชการ) 

 

- คาวัสดุสํานักงาน  

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุการเกษตร 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 

- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

- คาวัสดุการแพทย 

- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 

- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (จํานวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท) 

 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  

16. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม    

ท่ีสามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได  ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิต

ท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ  

 
ผลงานท่ีคาดวา

จะไดรับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 
จํานวนนับ หนวยนับ 

ระดับความ 

สําเร็จ 

(ระบุผลงานท่ีคาด

วาจะไดรับ) 

(ระบุรายละเอียด

ของผลผลิต) 
(ระบุจํานวนนับ) (ระบุหนวยนับ) 

ระบุระดับความสําเรจ็ 

ท่ีสูงสุด 1 ระดับ 

 ระดับความสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) 

ท่ีไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการ

ประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) 

และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอด

แผนงานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภทผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

(กรณีเปนโครงการยอยในแผนงานวิจัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบท่ีมีตอแผนงานวิจัยนั้น เชน ผลสําเร็จท่ีมี

ผลกระทบตอแผนงาน/ผลกระทบท่ีมีตอประเทศ) 

1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 

 1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 

 1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
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2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 

 2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 

 2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 

3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 

 3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา 

 3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ 

 3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง ยอมมี

น้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 

 ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุมะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมี

คุณภาพดี แตเม่ือสงออกไปตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก 

ดังนั้น จึงตองวิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

 1.  การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของ

มะมวง 

   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 

 2.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนงของยีน (gene)      

ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง

ของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 

 3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวงเพ่ือการสงออก 

   -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออก ผลสําเร็จ

ของงานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 

 17. ผลลัพธ (outcome) ท่ีคาดวาจะไดตลอดระยะเวลาโครงการ ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึน

หรือผลตอเนื่องจากผลผลิตท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมใน

เชิงปริมาณและคุณภาพท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตอง

ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ช่ือผลลัพธ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

(ตามวัตถุประสงค) (ระบุประเภท) (ระบปุริมาณ) (ระบุรายละเอียด) 

 



 
-๖- 

 

18. ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 

ช่ือผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุมเปาหมาย/ผูใช

ประโยชน 

ผลกระทบท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

ระบุชื่อผลงาน ระบุลักษณะผลงาน 
ระบุกลุมเปาหมาย/ผูใช

ประโยชน 

ระบุผลกระทบท่ีคาดวา

จะไดรับ 

 

19. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ (โปรดระบุ) 

☐ ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

☐ ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตร 

                ท่ีเก่ียวของ 

      ☐ ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

 

  รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของ 

หมายเลขทรัพยสิน

ทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน

ทางปญญา 
ชื่อทรัพยสินทางปญญา ชื่อผูประดิษฐ ชื่อผูครอบครองสิทธิ ์

(ระบุหมายเลข

ทรัพยสินทาง

ปญญา) 

(ระบุประเภท 

ทรัพยสินทางปญญา) 

(ระบุช่ือทรัพยสินทางปญญา) (ระบุช่ือผูประดิษฐ) (ระบุช่ือผูครอบครอง 

สิทธ์ิ) 

 

20. สถานท่ีทําวิจัย  

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย ชื่อสถานท่ี 

(ระบุจังหวัด) (ระบุอําเภอ) (ระบุตําบล) (ระบุหมูบาน) (ระบุพ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย) (ระบุช่ือสถานท่ี) 

 

21. สถานท่ีใชประโยชน 

จังหวัด อําเภอ ชื่อสถานท่ี 

(ระบุจังหวัด) (ระบุอําเภอ) (ระบุช่ือสถานท่ี) 

 

 22. ขาพเจาขอรับรองวาในปท่ีขอทุนนี้ขาพเจาไมอยูระหวางการลาศึกษาตอเต็มเวลา รวมถึง 

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
 



 
๗ 

 

23. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ข าพ เจ าขอรั บ รอ งว าข อ ความข า งต น เป น จ ริ ง ทุ กป ระการ  และยอมรับ ผลการ ตัดสิ น 

ของมหาวิทยาลัยถือเปนขอยุต ิ

ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการวิจัย    (ลงนาม)              ผูขอทุน (หัวหนาโครงการวิจัย)  

(               ) 

      ระบุวันท่ี..............................  

 

สวนท่ี 3 ประวัติคณะผูวิจัย 

1. ช่ือระบุคํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกุล ผูวิจัย เปนภาษาไทย 

 ช่ือ ระบุคํานําหนาช่ือ ช่ือ – นามสกุล ผูวิจัย เปนภาษาอังกฤษ 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ตําแหนงปจจุบัน ระบุตําแหนงปจจุบัน 

4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 

ระบุช่ือสถานท่ีอยู (ถามี)  

ระบุเลขท่ี  หมูท่ี ระบุเลขหมู ถนน ระบุถนน 

ตําบล ระบุตําบล อําเภอ ระบุอําเภอ 

จังหวัด ระบุจังหวัด หมายเลขไปรษณีย ระบุหมายเลขไปรษณีย 

หมายเลขโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท 

อีเมล ระบุอีเมล 

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญา ระบุระดับปริญญา วุฒิ ระบุวุฒิการศึกษา  ระบุสถาบันการศึกษา 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) 

ระบุวุฒิการศึกษา   สาขาวิชา 

 7. ผลงานทางวิชาการ (ไมเกิน 5 ป ยอนหลัง) 

ระบุผลงานวิชาการ 
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