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เงทีส่ง่มาดว้ย: สำเนาประกาศสำนกังานคณะกรรมกาุรสง่เสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพคเแสะ.บคุลากรทาง.การ 
ศกษา เรือ่ง .การใหทุ้นอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาเน พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ขุด

ดว้ยสำนกัรกน่ ค ณะ:กฐ-:รมก;ก่ร่:'ส่ง.ฟรม!เสดภารแสะ:ส์วัล่ตภัาพครูแลง่ภั!คลๆกร',/)ๆงการศกษา 
(สำนกงานคุณะกรรมการ สกสค.) จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจYปงีบปุระมาณ พ.ศ. 2563 
แกค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา จำนวน 4 ทุน ละไมเ่กนิ 100,000 บาท โดยกำหนดใหย้ืน่แบบ.เสนอ ่
โครงการวิจัย ภายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2563,ซีง่มฃีอ.บเพการวจิยั 4 ขอบเขต: ดงันี้

1, การจัดสวสด่การและสวสัดิภา่พ:คเและบคุลากรทางกวุรเกปาในสภาวะปลีจุ่บน้ใหต้'รงกบ 
ความตองการของสมาชกิ'

;2: •การใช้เทคโนโลยี’[นรูปแบบดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร่.งาน
,3,.การเนฟ่แูละสรา้งภมูคิุม้กนัทางดา้นเศรษฐกจิของครแูละบคุลากรทางการ'ศกึปา.หส่งเ่กดิ ํ

f กฤตไวรสพร่นา่ 2019 (GOVID-1SI
4;.. การสร้างระบบภมูคิุม้กนัและเนฟ์คูุา้นสขุภุาพฃอง.ครแูละบคุลากรทาง:การศก®าเพอลศ 

ผล้กระทบจากโรคและภยัคุกคามสฃุภาพ
ในการน ี ้ ขอศวามอ่นเุคราะหป้ระ'ขา่สมง่เฉ:่ธ บเ้องํ 'กา:รใหท้บุอดุหนนุ.การว:ิจฃัป์ระ’จำป ี

4บประมาณ■ พ.ศ. 25.63 รายละ:เอปีดดา้มสิง่ทีส่ง่มาดว้ย ทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลดประกาศ•ฯไดท้างเวบ็ไซ:ฅ 
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จังเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและขอ่ควิกุ่มอน่เุคราะหด้ำเนนิการ'ประซา'สมพ่นัธ่เร่ือง่ดงักลา่วใหด้ว่ัย
จะข่อบคุณมาก
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดีการและสวัสดีภาพครู่และบุคลากรทางการศึกษา 
มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสบุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดีภาพ 
และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพท่างการศึกษาและในป็จจุบัน m lดำเนินการด้านสวัสดิการจำเป็นต้องม ี
การทำวิจ ัยเพ ื่อนำผลงานวิจ ัยมาพ ัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดีภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดัน  
ให้คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรท่างการศึกษาได้รับการยกระดับสูงขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีผลงานวิจัยไปใฃ้พัฒนางานด้านการจัด 
สวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ครูและบุคลากรท่างการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงมีความ 
ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงาบด้านสวัสดีการสวัสดีภาพและผดุงเกียรต ิ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 การจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสภาวะ 

ปีจจุบันให้ตรงกับความต้องการของสมาขิก
1.2 การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดีจิทัลในการปรับปรุงประสืทธิภาพการบริหารงาน
1.3 การพื่นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.4 การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและพินฟูด้านสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษย์ 

เพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
2. วัตชุประสงค์

เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. คุณสมบัติของผู้ฃอรับทุน
3.1 เป็นครู คณาจารย์หริอบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกซน
3.2 ไม ่เป ็นผ ู้ต ิดค ้างการส ่งผลงานวิจ ัยสำหรับโครงการวิจ ัยอ ื่นท ี่ส ิ้นส ุดระยะเวลา 

ดำเนินการวิจัยแล้ว กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

4. ยูลค่าทุนอุดหนุน
4.1 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มทุนสนับสบุนให้ตามคุณภาพของงาน
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 5 เดือน นับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการ สฺกสค. 

ลงนามในสัญญาการรับทุน
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5. การลมัครขอรับทุนอุดหนุน
ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) ได้ที่ 

www.otep.go.th โดยให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เป็นภาษาไทย ใข้ต้วพิมพ์ไทยสารบรรณ 
(Th SarabunPSK) ขนาด 16 พอยทํ ม ีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ เป็นไฟล์ PDF จัดส่งทางไปรษณีย  ์
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (E-mail) policyotepogm ail.com  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท ี่นางลาวจุฬารัตน ์ พาสกุล โทร. 0 2282 4198 ในวับ เวลาราชการ  
ในกรณีเอกสารที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และนำส่งเกินวันที่กำหนดจะถึอวัาเป็บโมฆะ

6. การพิจารณาจัดสรรทุน การพิจารผาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
จะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จาก

6.1 ความเป็นไปได้ของ แนวคิด หลักการและเหตุผล และความถูกต้องของวิธีการวิจัย 
ตามที่ได้เสนอในโครงการขอรับทุน

6.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้ในการสืกษๆ
6.3 การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ผลการพิจารณากลั่นกรองและตัดสินของสำนักงานคณะกรรมการ สกสด. หรื.อผู้ท่ี'ได้'รับ

มอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การรับทุน

- 7.1 เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผ ู้ได ้ร ับทุนต้องทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการ 
สกสค. ตามแบบที่กำหนด

, 7.2 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้ได้รับทุนเสนอขออบุมีตไปยังสำนักงาบคณะกรรมการ สกสค. และต้องได้รับอนุมัติจาก 
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ก่อนจึงจะ 
ดำเนินการได้

7.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจทำการวิจัยให้แล้ว 
เสร็จได้และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการวิจัยนี้นให้ผู้!ด้รับทุนยื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการ 
สกสค. โดยผ ู้ว ิจ ัยต ้องขดใช ้ท ุนว ิจ ัยท ั้งหมดค ิน  ยกเว ัน เหต ุส ุดว ิส ัยให ้อย ู่ในด ุลยพ ิน ิจของสำน ักงาน  
คณะกรรมการ สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

7.4 สำนักงาบ่คณะกรรมการ สกสค. ขอสงวนสิทธี้ที่จะระงับการให้ทุบอุดหนุนการวิจัย 
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กำหนดไว้Iนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ท่ีได้รับ 
อนุมัติ

7.5 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อาจจะคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการ 
ประชุมวิชาการของสำนักงานฯ หรือหน่วยงานทีได้ประสานงานไว้ โดยผู้ได้รับทุนต้องให้ความร่วมมือ 
ใบการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวด้วย

7.6 ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
8. การจัดส่งรายงานการวิจัย

8.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้วิจัยต้องจัดทำรายงานการวิจัย "ฉบับร่าง” จำนวน 5 ขุด 
ตามรูปแบบที่สำน ักงานคณะกรรมการ สกสค, กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดคู่ม ือการเข ียนรายงาบ  
การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกลค. ได้ที่ www.otep.go.th ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
หรือ ผู้'ที่!ด้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค, พิจารณาให้ความเห็นชอบ

/ 8.2 ผู้วิจัย.....
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8.2 ผู้ว ิจัยศองส่งผลงานวิจัยฉบับลมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
ที่บันทึกผลงาบวิจัย จำนวน 2 แผ่น ให้สำนักงานคณะกรร่มการ สกลค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 
ความเห็นขอบตามข้อ 8.1

8.3 กรณ ีสำน ักงานคณะกรรมการสกสค.หรือผ ู้ท ี่ได ้ร ับมอบหมายจากสำน ักงาน  
คณะกรรมการ สกสด. มีมติให้แก้ไขงานวิจัยฉบับร่างเป็นประการใด ผู้วิจัยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและ 
เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือผู้ท ี่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้วิจัย 
ดำเนินการตามข้อ 8.2

9. การจ่ายเงินทุนอุดหมูน
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเป็น 3 งวด ดังบี้ 
งวดที่ 1 จำนวนร้อยละสามสิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ จะจ่ายให้หลังจากได้นำเสนอ 

ข้อเสนอโครงการวิจ ัยท ี่ได ้ร ับทุนอุดหนุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ่ สกสค. หรือผู้ที่'ได้รับมอบหมาย 
จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และลงนามในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2  จำนวนร้อยละสี่สิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ เมื่อนำเสนอเอกสารการวิจัย 
บทที่ 1- 3 (บทนำ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย) พร้อมเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยและได้รับความ 
เห็นขอบจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้ว 

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละสามสิบของเงินทุนอุดหนุนที่โด้รับ เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับ 
สมบูรณ์และนำเสนอผลการวิจัยตามข้อ 8.2 รวมทั้งไต้รับความเห็นขอบจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้ว

10. การแจ้งผลการพิจารณา
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง www.otep.go.th

11. สำน ักงานคณะกรรมการ สกสค. เป ็นผู้ม ีล ิฃสิทธิ๋ในผลฺงานวิจ ัย ที่ได้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยตามประกาศบี้

ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายดิศอุล เกษมสวัสด๋ึ) 
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที ่

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

http://www.otep.go.th
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

'ชระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขื่อโครงการ (ภาษาไทย) .......................................................................................................................

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

ส่วนที่ 1 ะ องคประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
1. คำสำค ัญ  (Keywords) ที่ม ีความสำคัญต่อขื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการวิจัย 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการน่าไปไข้ในการเลือก หรือค้นหาเอกสารที่ม  ี
ขื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัยได้

2. ความสำคัญและที่มาของป้ญหาการวิจ ัย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องทำ
การวิจัยเรื่องนื้

3. ว ัตถ ุป ระสงค ์ของการว ิจ ัย  ระบ ุว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการว ิจ ัยอย ่างข ัดเจนและ 
เรียงตามลำดับความสำคัญเป็นข้อ ๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสำคัญ และที่มาของ,ซญหาการวิจัย

4. ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของการวิจัยในเซิงปริมาณ/เข้งคุณภาพ ที่เขื่อมโยงกับ 
ปีญหาท่ีจะทำการวิจัยแต่ไม่สามารถกำหนดโดยตรงในข่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้

5. ทฤษฎ ี สมมติฐาน และห ร ือกรอบแน วค ิดของการว ิจ ัย  แสดงทฤษฎีท ี่เก ี่ยวข ้อง 
โดยแสวงหาเหตุผลที่น ่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย แล้วน่ามาส์งเคราะห็เป็น 
สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง ระบุเนื้อหาโดยสรุป 
ของเอกสารที่เก ี่ยวข ้องพร้อมข้อมูลสถิต ิและเหตุผลที่เป ็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานใบสาขาวิชาการ  
ที่เกี่ยวข้องโดยบรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทำการวิจัย และควรมีการทบทวนวรรณกรรมทั้งงานวิจัย 
ต่างประเทศ และงานวิจัยภายในประเทศ

7. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย ระบุเอกสารที่ใข้อ้างอิง (Reference) ชองการวิจัย
8. วิฮีดำเนินการวิจัย อธิบายถึงชั้นตอนวิธีดำเนินการให้ขัดเจน

8.1 ประชากร ระบุลักษณะและจำนวนของประชากรที่ใข้ในการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง 
ระบุถึงขนาดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

8.2 เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ระบุชนิด และวิธีการสร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งระบุวิธีการ 
หาคุณภาพของเครื่องมือด้วย

8.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุชั้นตอนวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการและสถิติที่ใข้โนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 

กับลักษณะของตัวแปร และสมมติฐาน (ถ้ามี)
9. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลาที่ใข้ 

ในการวิจ ัย ต ั้งแต่เร ิ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ และแสดงแผนการดำเน ินงานโดยระบุถ ึงก ิจกรรม  
และระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียด
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10. งบประมาณของโครงการ แสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ใซ้ในการดำเนินการ 
วิจัยจำแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่

10.1 หมวดค่าจ้างช่ัวคราวิ ได้แก่ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ค่าจ้างเก็บฃัอมูล ฯลฯ
10.2 หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ยานพาหนะ ค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ค่าที่พัก ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

ค่าโทรศัพท์ ค่าเช้าปกเย็บเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ
10.3 หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าทำการนอกเวลา ฯลฯ
10.4 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุลี้นเปลือง เซ่น สารเคมี กระดาษ แผ่นป้า■ ย 

หมึกพิมพ์ เหล็ก ลวดเชื่อม วัตลุดิบทดลองการผลิต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น
10.5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุนให้ขอจัดซื้อจากเงินทุนอุดหนุบการวิจัยนี้ เว้นแต่ใน 

กรณีที่มีความจำ.เป็น โดยชื้แจงเหตุผลในการใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ และทั้งนี้กรรมสิทธิ,ของครุภัณฑ์ที่งหมดเป็น 
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือหน่วยงาน/สถานศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สก่สค. 
พิจารณาเห็นชอบ

11. ประโยขน่ท ี่คาดว่าจะได้ร ับ ระบุความคาดหวังของผลการวิจัย หรือประโยซน่ที่จะ 
ได้รับจากโครงการวิจัย และวิธีการหรือแนวทางที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้

11.1 การแก้ป ้ญหาในการดำเน ินงานของหน่วยงานที่ทำวิจ ัย หรือเป็นประโยชน์ 
ต่อประขากรกลุ่มเป้าหมาย

11.2 เป็นองค์ความเในการศึกษาวิจัยต่อไป
11.3 การนำเสนอผลการวิจ ัยต ่อหน่วยงานที่เก ี่ยวช ้องในการนำผลการวิจ ัยไปใช ้ 

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
11.4 การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน่หลายช่องทาง เช่น เว็บไชต์ของหน่วยงาน 

ต่างๆ หรือในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป
12. การนำผลการวิจ ัยไปใช ้ ให้เสนอแผนปฏิบัติการ (Action plan) โดยแสดงให้เห็นถึง 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของผลงานวิจัยนั้นด้วย
13. คำร ับรองของผ ู้ว ิจ ัย  ว ่าจะปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบฯ และข้อกำหนดฯ ในการขอรับ  

ทุนอุดหนุนการวิจัย (ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และวัน เดือน ปี ที่เสนอชอรับทุน)
14. ค ำร ับ รองของผ ู้บ ังค ับ บ ัญ ชา (กรณ ีท ี่ผ ู้ข อร ับ ท ุน ป ฏ ิบ ัต ิงาน ด ้าน การศ ึกษ า)  

ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดต้องรับทราบ และยินยอมให้ทำการวิจัย
ส่วนท่ี 2 ะ ประวัติของผู้วิจัย

1. ช ื่อ -  นามสกุล(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
2. ตำแห น ่งท ี่เป ็น บ ีจจ ุบ ัน  ห น ่วยงาน ท ี่ส ังก ัด  และส ถาน ท ี่อย ู่ท ี่ต ิด ต ่อได ้ส ะดวก  

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail
3. ประวัติการศึกษาโดยย่อ
4. สาขาวิชาที่ม ืความชำนาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒ ิการศึกษาก็ได้
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวช้องกับการบริหารงานวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ  ์

เผยแพร่ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ไนป้จจุบัน
ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ร ่วมดำเน ินการวิจ ัยหลายคนให้นำเสนอประวัต ิแต่ละคนไปตามลำดับและ 

ระบุด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หมายเหตุ : ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย


