ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มี ภำรกิจในกำรส่ งเสริมสนั บสนุ นกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรดำเนิ นงำนด้ ำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพ
และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำและในปัจจุบันกำรดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรจำเป็นต้องมี
กำรท ำวิจั ย เพื่ อ น ำผลงำนวิ จั ย มำพั ฒ นำกำรจั ด สวั ส ดิ ก ำร สวัส ดิ ภ ำพ ซึ่ งจะเป็ น กลไกหนึ่ งที่ จ ะผลั ก ดั น
ให้คุณภำพชีวิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรยกระดับสูงขึ้น
ดังนั้ น เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. มี ผลงำนวิจัยไปใช้พัฒ นำงำนด้ำนกำรจัด
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพให้ แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. จึงมีควำม
ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพและผดุงเกียรติ
ของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสภำวะ
ปัจจุบันให้ตรงกับควำมต้องกำรของสมำชิก
1.2 กำรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
1.3 กำรฟื้นฟูและสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนเศรษฐกิจของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
1.4 กำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูดำ้ นสุขภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อลดผลกระทบจำกโรคและภัยคุกคำมสุขภำพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนำผลงำนวิจัยไปใช้พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
3. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุน
3.1 เป็นครู คณำจำรย์หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
3.2 ไม่ เป็ น ผู้ ติ ด ค้ ำ งกำรส่ งผลงำนวิ จั ย ส ำหรั บ โครงกำรวิ จั ย อื่ น ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลำ
ดำเนินกำรวิจัยแล้ว กับสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
4. มูลค่าทุนอุดหนุน
4.1 ทุนละไม่เกิน 100,000 บำท ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็นงำนวิจัย
ที่มีคุณภำพสูง คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำเพิ่มทุนสนับสนุนให้ตำมคุณภำพของงำน
4.2 ระยะเวลำดำเนินกำร ไม่เกิน 5 เดือน นับแต่วันที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค.
ลงนำมในสัญญำกำรรับทุน
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5. การสมัครขอรับทุนอุดหนุน
ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนสำมำรถดำวน์โหลดแบบเสนอโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย 1) ได้ที่
www.otep.go.th โดยให้จัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal) เป็นภำษำไทย ใช้ตัวพิมพ์ไทยสำรบรรณ
(Th SarabunPSK) ขนำด 16 พอยท์ มีร ำยละเอีย ดครบถ้ว นทุก ข้อ เป็น ไฟล์ PDF จัด ส่งทำงไปรษณีย์
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-mail) policyotep@gmail.com ภายในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2563 หำกมี ข้ อสงสั ย
สำมำรถสอบถำมรำยละเอี ย ดได้ ที่ น ำงสำวจุ ฬ ำรัต น์ พำสกุ ล โทร. 0 2282 4198 ในวัน เวลำรำชกำร
ในกรณีเอกสำรที่นำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไข และนำส่งเกินวันที่กำหนดจะถือว่ำเป็นโมฆะ
6. การพิจารณาจัดสรรทุน กำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
จะพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal) จำก
6.1 ควำมเป็นไปได้ของ แนวคิด หลักกำรและเหตุผล และควำมถูกต้องของวิธีกำรวิจัย
ตำมที่ได้เสนอในโครงกำรขอรับทุน
6.2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (proposal) ต้องไม่เป็นผลงำนที่ใช้ในกำรศึกษำ
6.3 กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองและตัดสินของสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การรับทุน
7.1 เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ทุ น แล้ ว ผู้ ได้ รับ ทุ น ต้ อ งท ำสั ญ ญำกั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
สกสค. ตำมแบบที่กำหนด
7.2 กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรำยละเอียดตำมข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)
ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้ได้รับทุนเสนอขออนุมัติไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. และต้องได้รับอนุมัติจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. ก่อนจึงจะ
ดำเนินกำรได้
7.3 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สำมำรถทำกำรวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อำจทำกำรวิจัยให้แล้ว
เสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติกำรวิจัยตำมโครงกำรวิจัยนั้น ให้ผู้ได้รับทุนยื่นคำร้องที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
สกสค. โดยผู้ วิ จั ย ต้ อ งชดใช้ ทุ น วิ จั ย ทั้ ง หมดคื น ยกเว้ น เหตุ สุ ด วิ สั ย ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
7.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้ หรือตำมที่กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal) ที่ได้รับ
อนุมัติ
7.5 สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. อำจจะคัดเลือกผลงำนวิจัย เพื่อนำเสนอในกำร
ประชุ ม วิช ำกำรของส ำนั ก งำนฯ หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ได้ ป ระสำนงำนไว้ โดยผู้ ได้รับ ทุ น ต้ อ งให้ ควำมร่ว มมื อ
ในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยดังกล่ำวด้วย
7.6 ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลกำรวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับ
8. การจัดส่งรายงานการวิจัย
8.1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร ผู้วิจัยต้องจัดทำรำยงำนกำรวิจัย “ฉบับร่ำง” จำนวน 5 ชุด
ตำมรูป แบบที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร สกสค. กำหนด โดยสำมำรถดำวน์ โหลดคู่ มื อกำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัยของสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. ได้ที่ www.otep.go.th ส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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-38.2 ผู้ วิจั ย ต้ อ งส่ งผลงำนวิจัย ฉบั บ สมบู รณ์ จ ำนวน 5 เล่ ม พร้อ มแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ที่บันทึกผลงำนวิจัย จำนวน 2 แผ่น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. ภำยใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
ควำมเห็นชอบตำมข้อ 8.1
8.3 กรณี ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร สกสค. หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมำยจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร สกสค. มีมติให้แก้ไขงำนวิจัยฉบับร่ำงเป็นประกำรใด ผู้วิจัยต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จและ
เสนอให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร สกสค. หรือผู้ ที่ ได้รับ มอบหมำยจำกส ำนัก งำนคณะกรรมกำร สกสค.
พิจำรณำอีกครั้งหนึ่งภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ผู้วิจัย
ดำเนินกำรตำมข้อ 8.2
9. การจ่ายเงินทุนอุดหนุน
สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. จะจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จำนวนร้อยละสำมสิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ จะจ่ำยให้หลังจำกได้นำเสนอ
ข้ อ เสนอโครงกำรวิจั ย ที่ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น ต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร สกสค. หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมำย
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. และลงนำมในสัญญำรับทุนเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 จำนวนร้อยละสี่ สิบของเงินทุนอุดหนุ นที่ได้รับ เมื่อนำเสนอเอกสำรกำรวิจัย
บทที่ 1- 3 (บทนำ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินกำรวิจัย) พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. แล้ว
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละสำมสิบของเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับ เมื่อส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และนำเสนอผลกำรวิจัยตำมข้อ 8.2 รวมทั้งได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. แล้ว
10. การแจ้งผลการพิจารณา
สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบทำง www.otep.go.th
11. สานักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย ที่ได้รับ ทุนอุดหนุน
กำรวิจัยตำมประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

แบบวิจัย 1
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ
ส่วนที่ 1 :

(ภำษำไทย)
……………………………………………………………………………………………
(ภำษำอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ค าสาคั ญ (Keywords) ที่มี ควำมส ำคัญ ต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อ หำของเรื่องที่ ทำกำรวิจัย
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้ในกำรเลือก หรือค้นหำเอกสำรที่มี
ชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำกำรวิจัยได้
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญที่จำเป็นต้องทำ
กำรวิจัยเรื่องนี้
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำรวิ จั ย อย่ ำ งชั ด เจนและ
เรียงตำมลำดับควำมสำคัญเป็นข้อ ๆ โดยมีควำมเชื่อมโยงกับควำมสำคัญ และที่มำของปัญหำกำรวิจัย
4. ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของกำรวิจัยในเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ ที่เชื่อมโยงกับ
ปัญหำที่จะทำกำรวิจัยแต่ไม่สำมำรถกำหนดโดยตรงในชื่อโครงกำรวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยได้
5. ทฤษฎี สมมติ ฐ าน และหรื อ กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย แสดงทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยแสวงหำเหตุผลที่น่ำจะเป็นไปได้จำกทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย แล้วนำมำสังเครำะห์ เป็น
สมมติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย
6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง ระบุเนื้อหำโดยสรุป
ของเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งพร้ อ มข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละเหตุ ผ ลที่ เป็ น ไปได้ จ ำกทฤษฎี /สมมติ ฐ ำนในสำข ำวิช ำกำร
ที่เกี่ยวข้องโดยบรรยำยให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทำกำรวิจัย และควรมีกำรทบทวนวรรณกรรมทั้งงำนวิจัย
ต่ำงประเทศ และงำนวิจัยภำยในประเทศ
7. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย ระบุเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิง (Reference) ของกำรวิจัย
8. วิธีดาเนินการวิจัย อธิบำยถึงขั้นตอนวิธีดำเนินกำรให้ชัดเจน
8.1 ประชำกร ระบุลักษณะและจำนวนของประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย และกลุ่มตัวอย่ำง
ระบุถึงขนำดและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
8.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ระบุชนิด และวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ พร้อมทั้งระบุวิธีกำร
หำคุณภำพของเครื่องมือด้วย
8.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอนวิธีกำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
8.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ระบุวิธีกำรและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูลที่เหมำะสม
กับลักษณะของตัวแปร และสมมติฐำน (ถ้ำมี)
9. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระบุระยะเวลำที่ใช้
ในกำรวิ จั ย ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนกระทั่ งสิ้ น สุ ด โครงกำร และแสดงแผนกำรด ำเนิ น งำนโดยระบุ ถึ งกิ จ กรรม
และระยะเวลำของแผนกำรดำเนินงำน (Gantt chart) โดยละเอียด

-210. งบประมาณของโครงการ แสดงรำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
วิจัยจำแนกตำมประเภทต่ำง ๆ ได้แก่
10.1 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ได้แก่ ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ ค่ำจ้ำงผู้ช่วยวิจัย ค่ำจ้ำงเก็บข้อมูล ฯลฯ
10.2 หมวดค่ำใช้สอย ได้แก่ ยำนพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ ยง ค่ำที่พัก ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเข้ำปกเย็บเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฯลฯ
10.3 หมวดค่ำตอบแทน ได้แก่ ค่ำทำกำรนอกเวลำ ฯลฯ
10.4 หมวดค่ำวัสดุ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำรเคมี กระดำษ แผ่นป้ำย
หมึกพิมพ์ เหล็ก ลวดเชื่อม วัตถุดิบทดลองกำรผลิต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น
10.5 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ไม่สนับสนุนให้ขอจัดซื้อจำกเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยนี้ เว้นแต่ใน
กรณีที่มีควำมจำเป็น โดยชี้แจงเหตุผลในกำรใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ และทั้งนี้กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ทั้งหมดเป็น
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค. หรือหน่วยงำน/สถำนศึกษำตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.
พิจำรณำเห็นชอบ
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุควำมคำดหวัง ของผลกำรวิจัย หรือประโยชน์ที่จะ
ได้รับจำกโครงกำรวิจัย และวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
11.1 กำรแก้ ปั ญ หำในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนที่ ท ำวิ จั ย หรื อ เป็ น ประโยชน์
ต่อประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
11.2 เป็นองค์ควำมรู้ในกำรศึกษำวิจัยต่อไป
11.3 กำรน ำเสนอผลกำรวิจั ย ต่ อ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งในกำรน ำผลกำรวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ
11.4 กำรนำเสนอผลกำรวิจัยเพื่อเผยแพร่ในหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ หรือในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
12. การนาผลการวิจัยไปใช้ ให้เสนอแผนปฏิบัติกำร (Action plan) โดยแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ของผลงำนวิจัยนั้นด้วย
13. ค ารั บ รองของผู้ วิ จั ย ว่ ำ จะปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บฯ และข้ อ ก ำหนดฯ ในกำรขอรั บ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย (ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย และวัน เดือน ปี ที่เสนอขอรับทุน)
14. ค ารั บ รองของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา (กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ทุ น ปฏิ บั ติ งานด้ า นการศึ ก ษา)
ผู้บังคับบัญชำ ต้นสังกัดต้องรับทรำบ และยินยอมให้ทำกำรวิจัย
ส่วนที่ 2 :

ประวัติของผู้วิจัย
1. ชื่อ – นำมสกุล (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ)
2. ต ำแหน่ ง ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงำนที่ สั ง กั ด และสถำนที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ส ะดวก
พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และ E-Mail
3. ประวัติกำรศึกษำโดยย่อ
4. สำขำวิชำที่มีควำมชำนำญพิเศษ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำก็ได้
5. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย ได้แก่ ผลงำนวิจัยที่ได้ รับตีพิมพ์
เผยแพร่ และงำนวิจัยที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ในกรณีที่มีผู้ร่ว มดำเนินกำรวิจัยหลำยคนให้ นำเสนอประวัติแต่ล ะคนไปตำมลำดับ และ
ระบุด้วยว่ำใครเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ร่วมงำนวิจัย ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย
หมายเหตุ : ระบุ ข้อมูล โดยละเอียดในแต่ละหั ว ข้ออย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในกำรประเมินผลข้อเสนอโครงกำรวิจัย

