
แบบฟอรมขออนุมัติจัดตั้งกลุม/หนวยวิจัยเฉพาะทาง  
1. ช่ือกลุมวิจัยเฉพาะทาง  

1.1 ชื่อกลุมวิจัยเฉพาะทาง   

(ภาษาไทย) ….............................................................................................................................................. 

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

1.2 ความเชี่ยวชาญของกลุมวิจัยเฉพาะทาง ………………………………………………………..……………………………..… 

1.3 วันท่ีขออนุมัติจัดตั้งกลุม เม่ือ (วัน/เดือน/ป)................................................................................................ 

2. ช่ือหัวหนากลุมวิจัยเฉพาะทาง ………………………..………………………..…..…………………………………….…..………………… 

 2.1 สถานท่ีติดตอ : …………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 2.2 หมายเลขโทรศัพท (หนวยงาน) : …………………………………………………………………………………………………… 

 2.3 หมายเลขโทรศัพทมือถือ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 2.4 โทรสาร : .................................................................................................................................................................. 

 2.5 E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2.6 มีความเชี่ยวชาญทางดาน : ……………………………………………………………………………………………..………………… 

3. คณะผูวิจัย (ตองมีผูรวมวิจัยอยางนอย 3 คน) 

 3.1 สถานท่ีติดตอ : ……………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 3.2 หมายเลขโทรศัพท (หนวยงาน) : …………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 หมายเลขโทรศัพทมือถือ : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 3.3 โทรสาร : .................................................................................................................................................................. 

 3.4 E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.5 มีความเชี่ยวชาญทางดาน : ……………………………………………………………………………………………..………………… 

4. สถานท่ีตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง …………………………………………………………………….……………………….....………...……… 

5. วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง.......................................................................................................... 

6. ความเปนมาของกลุมวิจัยเฉพาะทาง......................................................................................................................... 

7. เปาหมายของกลุมวิจัยเฉพาะทาง............................................................................................................................. 

8. บุคลากรภายในกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูเม่ือเริ่มกลุมวิจัยและท่ีตองการเพ่ิมในระยะ 5 ป 

ประเภทบุคลากร 

จํานวนท่ีมีอยูเม่ือ

เริ่มโครงการ 

255.…. 

จํานวนท่ีตองการเพ่ิมแตละป 

งบประมาณ พ.ศ………….. รวม 

255… 255… 255... 255... 255... 

คณาจารยประจํา        

  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา        

  ปริญญาโทหรือเทียบเทา        

  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา        

รวม        



 
 
 
 

 

ผูชวยทางวิชาการ        

ปริญญาโทหรือเทียบเทา        

  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา        

ปริญญาโท        

  ปริญญาตร ี        

  ปวส. , ปวช.        

รวม        

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนคณาจารยพิเศษพรอมคุณวุฒิ 

ประเภทของบุคลากร ช่ือ คุณวุฒิและสาขา ตําแหนง/สถานท่ีทํางาน 

คณาจารยพิเศษ    

รวม    

 

9. ครุภัณฑ ภายในกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

 ตารางท่ี 3  แสดงครุภัณฑท่ีมีอยูเม่ือเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง (ครุภัณฑท่ีมีราคาเกิน 5,000 บาทข้ึนไป) 

รายการ 
ปท่ีเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง ป 255….. 

สถานท่ีจัดตั้งของครุภัณฑ จํานวน จํานวนเงิน 

1.    

2.     

รวมเปนเงิน    

 

หมายเหตุ  ในรายละเอียดของครุภัณฑ ใหระบุจํานวนเงินและสถานท่ีจัดตั้งของครุภัณฑดวย 

 

10. วัสดุ/เครื่องมือ ภายในกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

 ตารางท่ี 4  แสดงวัสดุ/เครื่องมือ ท่ีมีอยูเม่ือเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

รายการ  
ปท่ีเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง 255….. 

สถานท่ีตั้ง จํานวน จํานวนเงิน 

1.    

2.    

รวมเปนเงิน    

 

 



 
 
 
 

 

11. อาคารและส่ิงกอสรางของกลุมวิจัยเฉพาะทาง 

 ตารางท่ี 5 แสดงอาคารและสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเม่ือเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทางและท่ีตองการเพ่ิม 

ประเภทอาคารและส่ิงกอสราง ขนาด จํานวนหอง จํานวนพ้ืนท่ี (ตรม.) 

ก. มีอยูเม่ือเริ่มจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง  

     

   

 

 

ข. ตองการเพ่ิมแตละป 

 

   

 

หมายเหตุ : สําหรับอาคารและสิ่งกอสรางท่ีกําลังดําเนินการ ใหชี้แจงรายละเอียดไวดวยวาจะสรางเสร็จสิ้นเม่ือใด และมี

พ้ืนท่ีการใชงานแลวเปนสัดสวนอยางไร 

 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ............................................................................................................................................ 

13.   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 

ขอมูลประวัตหัิวหนากลุม/หนวยวิจัยเฉพาะทาง 

ช่ือกลุมวิจัยเฉพาะทาง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………..… 

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

 

1. ชื่อ-สกุล (พรอมรูปถาย) : ………………………………….………………………………………………............................................ 

2. ตําแหนงปจจุบัน : ………………………………………………............……………………………………………………………………… 

3. หนวยงานท่ีสังกัด : …………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : ………………………………………..……..……………………………..……………………………… 

5. โทรศัพทท่ีทํางาน : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

6. โทรศัพทมือถือ : ……………………………………………………………………………………………..……………………………….……… 

7. โทรสาร : ………………………………………………………………………………………..…………...………………………………….…… 

8. E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

9. ประวัติการศึกษา : ……………………………………………………………………………..……………………………………………….…… 

10. สาขาวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ : ………………………………………………………..…………………………………………. 

11. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ

ทํางานวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย  



 
 
 
 

 

1) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

2) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

3) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

4) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

5) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

 

12. ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ/ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ : ………………………………………………………………..…………. 

13. งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ : …………………………………………………………….………………………………………….… 

14. ผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ช่ือผลงาน /

ส่ิงประดิษฐ 

ช่ือเจาของ

ผลงาน 

วันท่ี 

ย่ืนคําขอ 

เลขท่ีคํา

ขอ 

ประเภท

สิทธิบัตร/  

อนุสิทธิบัตร 

เลขท่ี

สิทธิบัตร 

วันท่ีไดรับ

สิทธิบัตร 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

15. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีอยูภายใตการควบคุมวิทยานิพนธ : …………………………………..…………………… 

 



 
 
 
 

 

ขอมูลประวัตนิักวิจัยภายในกลุม/หนวยวิจัยเฉพาะทาง  

ช่ือกลุมวิจัยเฉพาะทาง  (ภาษาไทย)……………………………..…………………………………………………………………….………… 

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

1. ชื่อ-สกุล (พรอมรูปถาย) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ตําแหนงปจจุบัน : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หนวยงานท่ีสังกัด : ………………………………………………………………………………….....…………………………………….. 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : ……………………………………………………………….…………….…………………………… 

5. โทรศัพทท่ีทํางาน : …………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

6. โทรศัพทมือถือ : ………………………………………………...……………………………………………………..……………………… 

7. โทรสาร : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

8. E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. ประวัติการศึกษา : ………………………………………...………………………………………………………………………………… 

10. สาขาวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ : ……………………..……………………………………………………………………….. 

11. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ

ทํางานวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวจิัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย  

1) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

2) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

3) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

4) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

5) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

12. ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ/ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ : ……………………………….…………………………….………… 



 
 
 
 

 

13. งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ : ………………………………………….………………………………………………….………… 

14. ผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ช่ือผลงาน /

ส่ิงประดิษฐ 

ช่ือเจาของ

ผลงาน 

วันท่ี 

ย่ืนคําขอ 

เลขท่ีคํา

ขอ 

ประเภทสิทธิบัตร/  

อนุสิทธิบัตร 

เลขท่ี

สิทธิบัตร 

วันท่ีไดรับ

สิทธิบัตร 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

15. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีอยูภายใตการควบคุมวิทยานิพนธ : ……………………………….……………….….. 

ขอมูลประวัตินักวิจัยภายในกลุม/หนวยวิจัยเฉพาะทาง  

ช่ือกลุมวิจัยเฉพาะทาง  (ภาษาไทย)……………………………..…………………………………………………………………….………… 

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

1. ชื่อ-สกุล (พรอมรูปถาย) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ตําแหนงปจจุบัน : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หนวยงานท่ีสังกัด : ………………………………………………………………………………….....…………………………………….. 

4. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : ……………………………………………………………….…………….…………………………… 

5. โทรศัพทท่ีทํางาน : …………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

6. โทรศัพทมือถือ : ………………………………………………...……………………………………………………..……………………… 

7. โทรสาร : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

8. E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. ประวัติการศึกษา : ………………………………………...………………………………………………………………………………… 

10. สาขาวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ : ……………………..……………………………………………………………………….. 

11. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ

ทํางานวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย  

1) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 



 
 
 
 

 

2) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

6) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

7) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

8) โครงการ/ชื่อ

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………ทุนวิจัยงบประมาณ.............................................................บาท 

12. ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ/ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ : ……………………………….…………………………….………… 

13. งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ : ………………………………………….………………………………………………….………… 

14. ผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ช่ือผลงาน /

ส่ิงประดิษฐ 

ช่ือเจาของ

ผลงาน 

วันท่ี 

ย่ืนคําขอ 

เลขท่ีคํา

ขอ 

ประเภทสิทธิบัตร/  

อนุสิทธิบัตร 

เลขท่ี

สิทธิบัตร 

วันท่ีไดรับ

สิทธิบัตร 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

15. จํานวนนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีอยูภายใตการควบคุมวิทยานิพนธ : ……………………………….……………….….. 
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