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ประกาศกระทรวงการอุดมสืกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ฟอง การรันข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเข้ีอไวรัลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้นพร่ 
อย่างรวดเร็วท่ัวประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียจัวิตจำนวนมาก โดยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 มีการุติดต่อโดยผ่านการหายใจ และการสัมผัสผ่านสารด้ดหทั่งหรือฝอยละอองต่าง ๆ ที่มาจาก 
ร่างกายของผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง โดยขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพื่มชื้นเป็น 
จำนวนมากและคาดการณ์ว'าจะมีจำนวนผู้ติคเชื้อเที่มชื้นต่อไป ส่งผลุ่ไห้เกิดภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์และ 

เวซกิณห้ทางการแพทย์สำหรับภารป้องกินและการรัก,ษา รวมทั่งสถานพยาบาลที่ใข้รองรับผู้ปวยอาจ 
มีไม่เพียงพอ,ในอนาคต

เท่ีอประโยชน์ในการฟ้องกันและควบคุมโรค กระหรวงการอุดมติทพ วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นรัต่กรรม (อว.) เฟ้นควรสนับสบุนการวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศเพ่ือนำผลงานวิจัยมาไข้ 
ในการเตรียมการและการแกัไขปึญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรบา 2019 หรือโรคโควิด 
19 จังประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ไว้ด้งต่อไปน้ี

ข้อ ๑ แนวทางและขอบเขตการสนับสใป้นการวิจัยและนว้คกรรม

อว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) จะสน ับสบ ุนท ุนวิจ ัยและนวัตกรรมตาม 
ความต้องการของประเทศที่สามารถแก้ไขปีญหาสำคัญและเร่งด่วนที่เกิดชื้น ซ็่งผลการวิจัยและนวัดกรรม 
จะต้องมีเ'ชาหมายของผลผสีตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปโข้ประโยฃน์และแก้ไขป้ญหาได้จริง 
อย่าง,คันท,วงท ี โดยต้องเป็นข้อเส,นอการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเด็น ๔ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
๑.๑ การวิจัยและพัฒนาหนัากากอนามัย N95 เพ่ือใช้ทางการแพทย์
๑.๖ ทารว ิจ ัยและพ ัฒ นาข ุดป ้องก ินส ่วนบ ุคคลของบ ุคลากรการแพทย์ (Personal 

protective equipment (PPE)) เข่น เส้ือกาวนป้องกินการติดเขีอ (Surgical gown) และชุดป้องกินร่างกาย 
(Safety coverall) และอื่น ๆ

๑.๓ การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองข่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)
๑.๔ การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure 

Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

/ข้อ ๖ เง่ือนไจ...
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ข้อ ๒ เง่ือนไซการเสนอข้อเสนอการวิจยและนวัตกรรม

ข้อเสนอการวิจัยและบวัตกรรมต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ มีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมตามเป๋าหมายท่ีถ้าหนดไว้
๒.๒ งบประมาณท่ีเสนอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งซาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเพ่ือการวิจัยและส่งเสริมและสนับสบุนการวิจัยของ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งฃาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเหมาะสมกับการดำเนินงาน

๒.๓ ข้อเสนอการวิจัยและบวัตกรรมหรือส่วนไดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ ต้องไม่อยู่ใน 
ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมท่ีไต้รับทุนอุดหนุนจากแหส่งทุนอ่ืน

กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเติมต้องแสดงขอบเขตการดำเนันงานระหว่างงาบเดิม 
และงานใหม่ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางป๋ญญามาดำเนินการ 
ต่อยอด หากตรวจพบวาข้อเสนอดังกล่าวไต้รับทุนซี่าข้อนหรือมีการดำเนินการมาแล้ว อว. หรือ วฃ. 
ขอสงวนสิทธ้ีใบการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

๒.๔ กรณีโครงการท่ีเป็นการดำเนินงานในลักษณะสนับสบุบร่วม (Co-funding) ซ่ีง'โต้รับการ 
สนับสบุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างจากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสบุนดังกล่าว 
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอ

๒.๕ อว. หรือ วซ. ถึอว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นขอบจากหัวหน้า 
โครงการ ดณะผู้วิจัย และผู้บังดับนัญซาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิการบดี อธิบดีหร๋ือเทียบเท่าของภาครัฐ 
ที่ผู้อำนวยการแผนงานลังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกซนเรียบร้อยแล้ว 
หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย อว. หรือ วซ. ขอสงวนสิทธิในการสนับสบุนทุน 
ดัง'กล่าว

ข้อ ๓ คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกซบที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีลัญขาติไทย มีถ่ินพำนักลาวรในประเทศไทย และมีหลกฐานการทำงานม่ันคง 
๓.๒ มีประสบการณ์ รวมทั้งศักยภาพในการดำเนินการ และบริหารการวิจัยและบวัตกรรม 

มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการต้านใดต้านหนึ่งในข้อเสนอท่ีฃอรับทุบ มีศักยภาพ ความพร้อม 
ต้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท่ีจะดำเนินการไต้สำเร็จ

๓.๓ สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันที และตลอดระยะเวลา 
ท่ีได้รับทุน รวมท้ังสามารถคำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดอย่างมีคุณภาพ 

๓.๔ เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนวัตกรรม
๓.๕ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ท่ี อว. หรือ วช. แต่งต้ัง

/ข้อ ๔ การพิจารณา...
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ฟ้© ๔ การพิจารณาข้อเสนอการวิจยและนวดทรรม

๔.๑ ขอสงวนสิทรในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่าน 
ระบบข้อมูลสารลนเทค้วิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ National Research and Innovation Information 
System (NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.go.th) ตรงตามกสุ่มเรื่องที่ระบ,ในข้อเสนอและมีการยืนยันการส่ง 
ข้อเสนอที่สมมูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๔,๒ พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางที่ อว. หรือ วซ. กำหนด โดยมี 
คณะผู้ทรงคุณวฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิขาการ ท้ังน้ีจะพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเร่งด่วน

๔.๓ ซอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัยและนวัตกรรม โดยจะ 
ตรวจสอบการรับทุนและความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานและ 
ดำเนินการทุกค้นในแผนงาน/โครงการติ‘องไม่ติดค้างงานวิจัยและบวัตกรรมท่ีได้รับทุนอุคหนุนใด ๆ ในระบบ 
NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ ๒ ๔ ๕๑-๒ ๕๖๐ และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NR1IS ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตบเองในการดำเนินโครงการน้ีได้

๔.๔ ผลการพิจารณาตัดสินของ อว. หรือ วข. ถือวาเป็นท่ีสินลุด

ข้อ ๕ การส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

ลิงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยํเลือกหัวข้อ 
ท ี่ต ้องการขอรับท ุบ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที,กำหนด และแบบไฟส์ข ้อเสนอโครงการ 
พิรัอมดำเนินการยีนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณี (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยท่ีส่งแล้ว,' ใบระบบ NRIIS) 
โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถืงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
เท่านั้น หากพ้นกำหนด อว. หรือ วซ, จะไม‘รับพิจารณาในรอบการพิจารณา ทั้งน ี้ สามารถดาวน์โหลด 
“ ด่มือการใข้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งฃาติ National Research and Innovation 
Information System (NRIIS) สำหรับนักวิจัย'' ได้ท่ี URL http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติม สามารถติดต่อสอบถามตามซ่องทาง ดังต่อไปน้ี
(๑) ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศพท่หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ -๙  ต่อ ๖๐๗
(๒) ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ -  ๙

ตอ ๔๐๙, ๔๑๐

.ข้อ ๖ การแจ้งผลการพิจารณา
อว. หรือ วข. จะประกาศผลการพิจารณาให้นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้นทางเว็บไขต์ 

www.nrct. คู๐.ปา และ www.nriis.go.th

ข้อ ๗ การฟ้าสัญญากับหน่วยงานผู้รับทุน
๗.๑ กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใข้คนหรือสัตว่ใบการทดลอง จะต้องซออนุมัติการดำเนินการ 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก่อน่เร่ิมดำเนินการ

๗.๒ กรณีท่ีมีการดำเนินการวิจัยโดยใข้สิ,งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง

/ ๗.๓ กรณีท่ี...

http://www.nriis.go.th
http://www.nriis.go.th
http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx
http://www.nrct
http://www.nriis.go.th


๗.๓ กรณีทเป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบิพรอนักวิจัยต่างประเท่ศ ให้ปแบิตตาม 
ระณยบสภาวิจัยแห่งซาต่ว่าด้วยการอบุญาตพนักวิจัยซาว'ต่างประเทฅเข้ามาทำการวิจัย่ในประเ.ทศไทย
i  J ,  ๒ ร®©

๗.๔ กรณีเป็นการวิจัยทมก่ารเข้าถ็งทรัพยากรฃวภาพ ให้ปฏบิตตามระเบียบฅฌะกรรมการ 
อบุรักษํ’และการไข้ปร่ะโยซน์กวามหลากหลายทางซวภาพแห่งซาตัวาด้วยหกักเกณฟ้และวิธีการในกๆรเข้าถง 
ทรัพยากรฃวภาพและการได้รับผลประโยฃน์ตอบแหนจากทรัพยากร^วภาพ พ.ศ. ๒๕๕:๔

ประกาศ ณ วินัท; J  เม1บายาi พะ!! ๒๕๖พ

(นายสุวิทย์ ฒธนทรัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมสืกิพั วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

เรื่อง การให้ทุนอุดหนนการวิจัยทางวัฒนธรรม 

ประจำป ีง ่ฃประมาณ พ,ศ. ๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสรืมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. .๒๕๕๙- ท ี่!ค ้ 

มีการประกาศในราชกิจจานุเปกษา เมื่อวันที่ 910 ธันวาคม ๒๕๕๗ .กาหนดให้กรมส่งเสริม•วัฒนธรรมมื่อาน่า:จ: 

หน้าที่ตามกฎหมายฺประการหนึ่ง คอ การคืก่ษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความเทาง.วัฒนธรรม

กรมส่งเส.ร ิมว ัฒนธรรมม ีนโยบาย•ท ี่จะเป ็ดร ับขอเสนอการว ิจ ัยท ี่'วไปทางค ้านวัฒน ่ธรรม 

ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๕  เพอขอรับท ุนอ ุดหน ุนว ิจ ัยจากกองท ุนส ่งเสร ิมว ิท:ยาศาสตรื ว ิจ ัยแสะ 

บวัตกรรม และไค้กำหนดรายละเอียดในการขอรับทุนอุคหทุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททุนทั่วไป ดัง.น้ี

๑ . กรอบการว ิจ ัยทางว ัฒนธรรมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ,.๒๕๖๕

๑.๑ มรดกภ ูม ีป ็ญญาทางว ัฒนธรรมท ี่เก ี่ยวก ับแนวปฏ ิบ ัต ิทางส ังคมพ ิธ ีกรรม ประเพ.ณ

และเทศกาล

๑.๒ ค่านิยมในสังคมไทย

๒ . ห ส ัก เกณ ฑ ์และเร ื่อน ไข การข .อร ับท ุน อ ุดห ท ุน .การว ิจ ัยทางว ัฒ น ธรรม ป ระจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภททุนทั่วไป

๒.๑ ■ผู้เสนอขอรับทุนจะเป็นหน่วยงานคณะบดคล หรือรายบุคคลก็ไค้ แสะค้อ.งมีผู้รับรอง 

ความสามารถช่องผู้รับทุ่นในการดำเนินงานวิจัย

๒.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยค้องมีลักษณะครบถ้วนทุกช่อ ดัง.ต่อไป.น้ี 

๒.๒.๑ ค้องมีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้ 

๒..๒..๒ •ข้อเสนอโครง■การวิจัย หรือส่วน ่ใดส่วนหนึ่งข.อง.ข ้อเสนอโครงการวิจ ัยน ี้ 

ต้องไม่โซ่งานวิทยานิพนธ์ และ/หรือต้องไม่อยู่ในข้อเส.นอโครงการวิจัยที่ไค้รับทุนอุดหนุนการวิจัย.จากแหล่:งทุน 

วิจัยอื่น(กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเติมค้อ.งแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหวิางงานเดิมและงานใหม่' ตองมี 

•หนังสือแสดงว่า ไม่ได้อยู่ระหว่างการช่อทุนจากแหล่•ง.อื่น)

๒.๒.๓ หากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตรวจ.พบว่า ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกลาๆเป็นงาน 

วิทยานิพนธ์หรือไค้รับทุนซาซ้อนจากแหล่งทุนวิจัยอื่น:หรือมีการดำเนินการ.วิจัยมาแล้ว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ช่อสงวนสืท่ธี้ในการยกเลิกการสนับสทุนทุนวิจัย และขอเรียกเงินทุนวิจัย.คืนทั่งห้มด

๒.๒,๔ พู้เสนอช่อรับ.ทุนจะตองมีแผนการนำเสนอยลงานวิจัย และบทความวิจัย เซ่น 

นรเสนอผานเวที่คารประชุมสัมมนาหางว ิซาการในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เป็นค้น และตีพิมพ์ใน: 

ระดับประเทศหรือ:ระดับนานาชาติ. โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณที่เสนอช่อจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

/ ๒..๒..๕ ผู้สนใจ,..



-๒-

๒ .๖.๕  พ ูสนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโM งฑำวัวิจัยใต้เพยง ๑ โครงการเห่าน ั้น 

ในฐานะหัวหน้าโครงการ แล ่ะต ้องปฏิบ ้ตตามระเบ ียบ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติท ี่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กำหนด

๒.๓ คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย

๒.๓.๑ มีสัญชาติไทย และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดำเนินการวิจัย

๒.๓.๒ มีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการวิจัย

๒.๓;๓ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิท่ยาการต้านใดต้านหนึ่งเกึ่ยวกับการวิจัย 

- ท ี่เสนอขอรับท ุบ ม ีศ ักยภาพความพร้อมต ้านว ุฒ ิการส ืกษา ประสบการณ ์ในการวิจ ัยท ี่จะดาเน ินการว ิจ ัย 

ไต้สำเร็จ

๒.๓.๔ สามารถปฏิบ ัต ิงานและควบคุมการวิจัยไต้ตลอดระยะเวลาที่ไต ้ร ับท ุน รวมทั้ง 

สามารถดำเนินการวิจัยใหัแสัวเสร็จภายในเวลาที่กำห่นดอย่างมีคุณภาพ.

๒.๓.๕ ผ ู้บ ัง ่ศ ับบ ัญขาของหนว.ยงานเหน ือข ึ้นไปอย่างน ้อย ๑ ระด ับข ั้น  ให้ค'วาม 

เห็นขอบและรับรองความสามารลใบการดำเนินการวิจัย

๒.๓.๒ ผู้เส.นอขอรับทุนจะต้องไมีเป ็นพู้ต ิดต้างการส่ง ฺรายงานการวิจ ัยฉบับสมบูรณ ์ 

สำหรับโครงการวิจัยที่ไต้รับทุนอุ่ค่หนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขื่งสิ้นสุดระยะเวลาทำการวิจัยไปแล้ว

๒.๓.๗ ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีอยู่.ระหว่างการรับทุนอุดหนุบการวิจัยประเภทใด 

ประเภทหนึ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒ .๓ .๘  กรณ ีอย ู่นอก เหน ือจากค ุณ สมบ ัต ิด ังกล ่าวข ้าง.ต ้นให ้อย ู่ในด ุลพ ิน ิจของ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒.๔ ระยะเวลาในการดำฒินโครงการ ๖  เดือน - ๑  ปี นับเงแตวันที่มีการลงนามในสัญญา 

รับทุนอุดหนุนการวิจัยกับ่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒.๕ การส่งแบบเสนอโครงการวิจัย

๒.๕.๑ จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยดามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริม 

■ วัฒนธรรม ใดยป็รายละเอียดครนถ้วนทุกขัค

๒...๕.๒  ส ่งแ บ บ เส น อ โค รงก ารว ิจ ัย ม าย ัง  ก ล ุ่ม ว ิจ ัย แ ล ะพ ัฒ น า  กรมส ่งเสร ิม  

วัฒนธรรม เลขที่ ๑๔. ถนนเท ียมร่วมม ิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐. จาน.วน ๑๐ ซด โดยใช้แบบ 

อ ักษร'TH SarabunPSK คัวหนงสือขนาด ๑ ๖ พิอยพัโด่ยจะเปิดรับขอเส.นอโครงการวิจัย ตงแต่บัดนี้จนถึง 

ว ันท ี่ ๓๐ ม ิถ ุนายน ๒ ๕ ๖ ๓  เห่านั ้น ห า ก พ ัน ก ำห น ด ก รม ล ่ง เส ร ิม .ว ัฒ น ธ รรม จะไม ่ร ับ พ ิจ ารณ า  

ท ั้งน ี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.จะพิจารณาข้อเสนอโครงการ.วิจัยที่ส่งภา.ยใษ.กำหนดจากวันที่ประหับตราไปรษณีย์ 

เป ็น ส ำ ค ัญ  แ ล ะ จ ะ ต ้อ ง แ น บ ไ ฟ ล ์ โ ค ร ง ก า ร ว ิจ ั ย ใ บ . ร ูป แ บ บ ่ .  Microsoft Word ม า ท ี่อ ีเ ม ล ์ 

research.docp@gmailcom ด้วย

๒.๕.๓ หากพบวาเอกสารที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข และนำส่งเกิน 

จากข่วงเวลาที่.กำหนดไวัแล้ว จะล ือว ่าเป ็นโมฆะ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอสงวนสิฑธิ้ไม ่ส ่งแบบเสนอ 

โครงการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะดำเนินการทำลายแบบเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวทันที

/ ๒.๕.๔ แบบ...



๒.๕.๔ แบบเสนอโครงการวิจัย สามารถ Download ได้ที่ www.culture.go.th แลร 

สามารถสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมได ้ทางโทรส ัพท ํหมายเลข o ๒ ๒ ๔ ๗ 0 0 ๑ ๓ ต่อ ๑ ๓ ๐ ๘ - ๑ ๓ ๑ ๐  

โทรสาร ๐  ๒๖๔๕ ๓๐๕๙

๒.๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแจ้งผลการสนับสนนทุนวิจัย รวมทั้งร่ายละเอียดในการจัดทำ 

สัญญารับทุนไปยังผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณาสัดเลือก ภายในเดือน กันยายน ๖๕๖๓ และประกาศผล 

การพิจารณาคัดเลือกผ่านทางเวบไซด์ www.culture.go.th

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ [ซ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

/ '
(•เทยชาย นคร,รัย)

ทธิบดกรมส่นุ่สริมวัฒมร^

http://www.culture.go.th
http://www.culture.go.th


คำอธิบายแนบฟ้ายประกาศ 

กรอบการวิจัยและพัฒนา.ทางวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ ่. พ.ศ. ๒<£๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๖๕ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดกรอบทุนอดหนุนการวิจัยทาง 

วัฒนธรรม ประเภททุ่นทั้วไ.ป จำนวน ๒- หัวข้อ ได้แก่

๑) มรดกภ ูม ิป ัญ ญ าทางว ัฒ นธรรมท ี่เก ี่ยวก ับแนวปฏ ิบ ัต ิทาง:ส ังคม พ ิธ ีกรรม ประเพ{ม ี

และเทศกาล

๒) ค่านิยมในสังคมไทย

หัวข้อดังกล่าวมีแนวคดการวิจัยโดยสังเขป ดังนี้

©. มรดกภูม ิป ้ญ ่ญาทางวัฒนธรรมที่เก ี่ยวกับแนวปฏิบ ัต ิทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี. และเทศกาล

พ ระร า ช บ ัญ ญ ัต ิส ่ ง เ ส ร ิม แ ล ะร ก บ า ม ร ด ก ภ ูม ิป ัญ ญ า ท า .ง ว ัฒ น ธ ร ร ม  พ .ศ ,๒๕.๕๙ 

กำหนดให้ "แนวปฏิบัต ิทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล” เป็นลักษณะหนึ่งข่องมรดกภูมิปัญญาทา.ง: 

วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการผูทรงคุณๅฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาข่าแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 

ประเพณี และ:เทศ.กาล ได้ให้ความหมายเรื่องดังกล่าวไว้ว ่า "การประพภ ูต ิปฏ ิบ ัต ิและการทระทาก ิจกรรม 

ในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบน.หนทางของมงคลวิถึ นำไปสู่สังคมแห่ง.สันติสุข แสดง 

ให้เห็นอัตลักษณีของชุมชนและชาติพันธ์นั้น ๆ ” และกำหนดประเภทไว้ ๒  ประเภท คือ ๑) มารยาท. หมาย!ไง 

- การประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิท ี่ด ีงามต ่อ ่พ ู้อ ื่น และ ๒) ข่นบธรรมเนย.มประเพณี หมายถึง การประพภ ูต ิปฏ ิบ ัต ิและ 

การกระทำกิจกร.รที่.สืบ.ทอดต่อ ๆ กันมาในวิ.ถึชีวิ:ดและสังคมข่องชุมขบนั้น ซ ึ่งเก ี่ยวก ับศาสนา เทศกาล 

วงจรขวิด และการทำมา.หากิน

ท้ัง.น้ี ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ 

(Convention for the Safeguarding o f the intangible Cultural Heritage, 2 00  3) ข่ อ ง อ ง ค ์ก า ร  

การสักษ'า วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยู:เบสโก) เมึ๋อ'วันที่ ๑ ๐  มิถุนายน พ■.ศ. ๒๕๕๙ 

ซ ึ่งอน ุส ัญ ญ า■อบ ัฆน ี้เป ี.ดให ้ประเทศภาค ีสมาช ิก .เสนอขอข ึ้นทะเบ ียนมรดกว ัฒ นธรรมท ี่จ ับต ้องไม ่ได ้ 

(มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) ในระ.ดับนานาชาติตามมาตรา.๑๖-๑๘ของอนุสัญญา ใ น ๓. ประเภท คือ

๑) รายการตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List 

of Intangible Cultural Heritage o f Hum anity.)

๒ ) รายการมรดกว ัฒ นธรรมท ี่,จ ับต ้องไม ่ได ้ซ ึ่งต ้อง•สงวนร ักษาอย ่าง.เร ่งต ่วน (List o f 

Intangible Cultural Heritage in Need o f Urgent Safeguarding)

๓) รายการที่มีการสง.วนรักษาที่ดี (Register o f Good Safeguarding Practices)

■ รายการมรดกภูม ิป ัญญา'ทางวัฒนธรรมที่จะข ึ้นทะเบ ียนต่อยู;เมสโกแต่ละประเภทดังกล่าวข ้างต ้นจะต้องมี 

ล ักษณ ะท ี่.สอด'คล ้อง:ก ับว ัตถ ุประสงค ์ข ่องอน ุส ัญญา .ด ู https://ich,unesco.org/en/convention และ 

หลักเกณทํในการพิจารณา ดู h ttps;//ich .unesco.org/en/directives

https://ich,unesco.org/en/convention


อนื่ง เพ ื่อให้สอดคล่องทับการเสนอฃอฃึ้นทะเบียนต่อย่เนส-โกค่ณ ่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

มรดกภูมิบีญญาทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

แนวปฏิบ ัต ิทางสังคม พ ิธ ีกรรม ประเทณ ี และเทศกาล พร้อมท ั้ง แบบบันทึก.ข้อ:นล่สำหรับการศึกษาวิจัย 

และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จ ัดทำรายการมรดกภูม ิบ ีญญาทางวัฒนธรรม.เก ี่ยวท ับ.แนวปฏิบ ัต ิทางสังคม 

พิธีกรร่ม ประเพณี และเทศกาล ที่แนะนำสำหรับทำการวิจัย ตามเอกสารแนบท้าย

ตัวอย่างใจพย่การวิจย

๑. การวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภู่มีป้ญญาทางวัฒนธรรมเรื่อง....

๒. การวิจัยเพื่อพินฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม...

๓. การวิจัยการปกบีองคุ้มดรอง... : การอนุรักษ์ ถ่ายทอด การสร้างความตระหนัก 

๒. ค่านิยมในสังคมไทย

พจนาน ุกรม ฉบับรา.ซ:บัณฑิตยสถาน พ...ศ.๒๕!£๔. ให ้ความหมายคำว ่า ค ่าน ิยม ไว้ว่า 

.“ ส ิ่งท ี่บ ุคคลหรือสังฒยีดถอเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ. แสะกาหนดการกระทำของตนเอง’’ ค่านิยมของคนและ 

สังคมจึงเป็นบีจุจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

บีจ่จุ'บัน'ประเทศต่าง ๆ ทั่วโล่ก มุงเน้นการพัฒนาประ.เทศให้ส่อด่คล้องทับเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Developm ent Goals -  SDGs) ตามแนวทางขององค์.การ.สหประขาซาติ ซี่งใข้เป็น 

ท ิศทางการพัฒนาตงแต่เด ือนทันยายน ปี ๒๕๕๘ ถึงเด ือนสิงหาคม ๒๕๗๓. ครอบคล ุมระยะเวลา ๑๕  ปี 

ประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ

เบีาหมายที่ ๑ มุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป ้าห มายท ี่๒ มุ่ติความทิวโหย บรรลุ.ความมั่นคงทางอาหารแล่.ะยกระตับโภขนาการ และ 

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป ้าหมายท ี่ .๓ สร้างหล ักประก ันวาคนม ีช ีว ิตท ี่ม ีส ุขภาพด ืแล ่ะส ่งเสร ิมสว ัสต ิภาพสำหร ับ

ทุกคนในทุกวัย

เบ ีาหมายท ี่ ๔  สร ้างหล ักประท ันว ่าท ุก.คนม ีการ'ศ ึกษาท ี่ม ีค ุณ ภาพอย ่างครอบคล ุมและ 

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนเตล่อ.ดชีวิต

เบีาหมายที่ ๕  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

เป้าหมายที่ ๖  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนํ้าและสุขอน'ามย่สำหรับทุกคน และมีการ 

บริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประทันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมยใหม่ ในราคา.ที่สามารถซื้อหาได้ 

เช่ือถือได้ และยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจัางงาบ 

เด็มที่และมีผสิ.ตภาพ และการมีงานที่สมควร สำหรับทุกคน

-๒-

/เป้าหมาย..



เป ้าห ม าย ท ี่๙ สร้างโครงสร้างพ ื้นฐ่'านที่ม ีความทบทาน ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรม 

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่. ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตงถิ่นฐานชองมนุษย์. มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ. 

ต้าน.ทาน และยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

เป ้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่ง.ด่วนเพื่อตอสู้กับการเปลี่ยน.แปลงสภาพภูมิ.อากาศ.และ 

ผฺล่กระ.ทบท่ีเกิดขึ้น

เป ้าหมายท ี่ ๑๔  อนุร ักษ ์และใต้ประโยชน์จากมหาสบุฑร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่. ๑๕  ปกป ้อง พื่นฟู และสนบสนุนการใต ้ระบบนิเวศบ ่นบกอย่างย ั่งย ืน อัดการ. 

ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเปีนทะเลทราย หยุดการ.เลี่อมโทรมของที่ด็m เละพื่นสภาพกลับมาใหม่ 

.และห่ยุ่ดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมลังค่มที่สงบสุขและ.ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าลี่ง 

ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ม ีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป ้าหมายท ี่ ๑๗ เสร ิมความ.เข ้มแข ็งให ้แก ่กลไกการดำเน ินงานและพ ื้นฟสภาพทุ้นส ่ว ่น ุ 

ความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างโจทย่ทารวิจัย

๑. การวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมด้านต่าง ๆ ชองคนไทยใน.ป้จจุบันกับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

๒. การวิจัยค่านิยมที่พงประสงค์และไม่พึงประสงค์ชองคนกลุ่มต่าง ๆ ในลังคมไทย •ชีวงปี...,.

.๓. การวิจัยเกี่ยวกับทิศทางค่านิยมของคนไทยกลุ่มต่าง ๆ หลังปี พ..ศ.๒๕๖๕ 

๔. การวิจ ัยเก ี่ยวก ับท ิศทาง/ย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาประเทศหลังป ี พ.ศ.๒๕๖๕ บนพื้นฐาน. 

กา.รวิ.เคราะห์ค่านิยมของคนโนลังคมไทย

หมายเหตุ: การวิจัยทุกห้วต้อ จะต้อง .

๑. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในฐานะเจ้าชองวัฒนธรรม 

๒. ชุกโครงการวิจัยจะต้องมีฃนตอนการคืนต้อภูลให้กับชุมชน

๓... ทุกโครงการวิจัยจะต้องอธิบายฟองการใต้ประโยชน์จากงานวิจ ัย เซน ประโยชน์ในเชิง 

วิชาการ เชิงน่โยบาย/การบริหาร เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ

๔. ทุกโครงการวิจัยควร . ม ีการดำเนินงานในลักษณะเปีนทีมวิจ ัย และม ีท ี่ปรึกษาโครงการ 

เพื่อให้คำขึ้แนะโครงการวิจัย และท ี่ปร ึกษาต้อ.งรับรองโครงการวิจัยดังกล่าว.ก่อน:ส่งผลงานมาที่กรมส่งเสริม 

วัฒนธรรม

- f l i -

/ ๕. ทุกโครงการ..



๕. ท ุกโครงการวิจ ัยจะต้องมีโจทย์วิจ ัยท ี่ช ัดเจนและมีการทบทวนวรรณกรรม (Literature 

reviewed) ที่ถ ูกต้องตามหลักวิชาการแล่ะเกี่ยวข้องกับหวข้อการวิจัยนั้น โดยจะต้องลังเคราะหงานวิจัยหรือ 

งานเขียนที่ผ่านมาว่า ม ีประเด ็นไดท ี่ด ็กษาแล้วและมีประเด ็นใดท ี่ต ้องส ืกใฬเท ี่มเต ้มจนพัฒนามาเป ็นโจทย์ 

การวิจัยที่จะพัฒนาไปส่การวิจัยในครั้งนี้ต่อไป



ประเด ็นการสืกษาวิว ัยมรดกภูม ิป ีญญ ่าทางวัฒนธรรม 

ท ี่เก ี่ยวก ้นแนวปฏิบ ัต ิทางสังคม พิธีกรร.ม่ ประเพณี และงานเท.ศกาล

ล ำ .ดับ ประเด็น แหล่งข ้อมล

•๑. บทนำ: ะ ประว ัต ิความเป ็นมา/ความลำค ัณของ .......

๑.๑ ความลำดัญ/หสักการเหตุ.ผล

๑.๒ ประวัติความเป็นมา

๑.60 สถานภาพองค์ความรูที่มีอยู่

๑.๔ การกระจายตัวหรือการปรากภูตัวของ.., /พิก้คทางภูมิศาสตร์/แผนที่ 

๑.๕  ชุมขน/กลุ่มคน.ที่เกี่ยวข้อง -

เอกสาร/งานวิจัย 

นุค.คล/กลุ่มคน/ชุม'ขุน

๒ . สาระของ....

เอ.๑ ขื่อท ี่ปรากฏในท้องกี่น หรือซื่อเทียบเคียง

1อ.๒ ประ.เภท (มารยาท/ขนบธรรมเนียมประเพณี/งานเทศกาล)

๒.๓ สกานที่/แหล่งปฏิบัต ิ

๒.๔ ระเบียบพิธีกรรม/การประพฤติปฏิบัติของการแสดงออกนั้น  ๆ

๒.๕ ภูมิธรรม ภ มู ปิ ีญญาเอกลักษณ์ อตลักษณ์ 

๒.๖ ความเขื่อ 

๒.๓) ลักษณะเฉพาะอื่นๆ

๒.๘ หน้าที่ทางสังคม และความ.หมาย.ทางวัฒนธรรม 

๒.๙ การถายทอดและการสืบทอด

นุดคล/กลุ่มคน/ชุมขุน

๓. เงื่อนไข'ภาวะวิก่ฤติ/บ จี .ิจัยคุภคามข่อง... 

๓.๑ สภาพป จ็ จิ ุบัน 

๓.๒ ป จี จิ ิยคุกคาม 

๓.๓ ความอยู่รอ.ด.

บุคคล/กลุ่มคน/ชุ่มขุน.

•รฺ4.. มาตรการล่งเสร ิมและรักษา

๔.๑ การล่งเสริมและรักษาท ี.่ผ่านมาในอคีฅและป จ้ จิ ุบัน (บทบาทข่อง 

ชุ่มข น่  ่ กลุ่มคน บีจิเจิกขน และหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกซน)

๔.๒ มาต่รการการ.ล่งเสริมและรักษาในอนาคต (ชุ่มขุนจะได ้ประโยฃน์ 

อะไรจากมาตรการ ภาครัฐควรท ้าอะไรบ้าง)

๕. บทสชุป

ข้อเสนอใ ห ้....เป็นมรดกภูมิบีญญาทางวัฒนธรรมของขาติ/มนุษยชาติ 

๔.๑ เหตุผล

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมให้.......เป็นมรดกภมิบีญณ่าทางวัฒนธรรมของ

ขาติ/มนุษยชาติ .

บุคคล/กลุ่มคน/ชุ่มขุน



-๖-

แบบ่บ ันทึกข้อมูลรายการมรดกภูม ิป ัญญาห่างวัฒนธรรม

๑. การระบุอัดลักษณ์มรดก•ภูมิปัญญาหางวัฒนธรรม______________ ____________________________________

๑.๑ ระบุซื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ศึกษาวิจัย(ซึ่งโซโดยชุมขนหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง อาจมีมากว่า ๑)

๑.๒ ระบุลักษณะ/สาขาที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรมที่ศึกษาวิจัย{อาจมีมากว่า ๑)

๑.๓. ระบุชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทงในความหมายพี้นที่และกลุ่มผู้ปฏิบัติ

๑.๔. ระบุที่ตั้งทางภูมิศาสตร์(หากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีมากกว่าหนึ่ง โปรดระบุ 

ทุกแห่งที่ทราบ)

๑.๔ แสดงคุณลักษณะและคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยสังเฃ่ป

๒. ลักษณะขององคุประกอบมรดกภูม ิป ัญญาห่างวัฒนธรรม__________  ______________________ ________

๒.๑ ผู้'ชฏิบัต/ ผู้แสดง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ระบุซื่อ อายุ เพศ กลุ่มอาชีพ 

หรือความชำนาญ ฯลฯ)

๒.๒ บุคคลในชุมขนซึ่งถืงแมีจะเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญา.ทางวัฒ่นธรรมโดยตร่งน้อยแต่เอื้อประโยชน์

ต่อการถือปฏิบัติหรือเรื้ออำนวยต่อความสะดวกในการถือปฏิบัติหรือการสืบห่อคฯ (ฟน จัดเตรียมเวที เสื้อผ้า 

แกอบรม และควบคุมดูแล)

๒.๓ ภาษา ทำเนียบภาษา. ระดับภาษา ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ องค์ประกอบท ี่จับ.ต้องได้ (เข่น อุปกรณ์เครื่องมือ เสื้อผ้า หรือพี้นที่พเศษ.เฉพาะ วัตล ุ. ท ีใ่ซ้ใน'พิธีกรรม)

(ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือปฏิบัติหรือสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๒.๔ องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคือปฏิบัติหรือสืบ่ท.อดมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรม

๒.๖ แนวปฏิบตตามจารีต้ใบการเข้าถึง การใข้ และการมี.ส่วนร่วมในมรดก;ภูมปัญญาทางวัฒนธรรม (ถ้ามี)

เข่น หากมีข้อกำหนดบางอย่างที่ห ้ามบุคคลบางประเภท เข่น ผู้ชาย ไมให้เข้าร่วม หรือถือปฏิบัติ 

ควรปฏิบัติตามจารีตดังกล่าวและระบุข้อกำหนดดังกล่าว



“๗-

๒.๗ แนวทางการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่คนอื่น ๆ โนขุมซน 

๒.๘ องค์กร่ต่าง .ๆ ที่เกี่ยวข้อง (องค์กรขุมซบ, NGOs, ฯลฯ) (ถ้ามี)

๓; ฝ ็ภๆวะของมรดกภูม ิป ัญญาหางวัฒนธรรม: ความอยู่รอด________________________________________

๓.๑ ปัจจัยคุกคาม (ถ้ามี) ที่มีผลต่อความอยู่รอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ไต้ภายโน.ขุมขน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๒. ปัจจัยคุกคาม (ถ้ามี) ที่มีผลต่อการลืบทอดซองร'ไยการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายโนขุมซน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ปัจจัยดุกค่ามที่มีผลต่อความยั่งยืนโนการเข้าลง การใข้ทรัพยากรและองค์ประกอบที่จับ่ต้องไต้ (ถ้ามี)

ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่.จับต้องไมใต้

๓.๔. ความอยู่รอดของมรดกวัฒนธรรมอื่น ๆ (ถ้ามี) เกี่ยวพันกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีการจัดเก็บ 

รวบรวมข้อมูล

๓.๔ การส่งเสริมและรักษาหรือมาตรการ.ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งใท้ความใสใจแก้ปัญหาปัจจัยคุกดามเหลานี้ โด่ย่ซุม่ซน 

และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

๓;๖ มาตรการส่งเสริมและรักษาหรือการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในอนาคต ที่เสนอโดยขุมซน- 

ร่วมกบหน่วยงาน องค์กร .และผูมีส่วนไต้ส่วนเสีย

๔, ข้อจำกัดแล.ะการอ'ขุญาตเกี่ยวกับถารใข้ข้อมูล ________ _______________________________________

๔,๑:การยินยอมจาก.ขุมขนและขุมซนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

๔.๒ ข้อจำกัด. (ถ้ามี) ในการโข้หรือการเข้าสีง.ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม

.๔.๓ บุคคลที่ให้ข้อมูล : ขื่อ และสลานภา.พ. หรอ ความเกี่ยวพัน

๔.๔ วันและสลานที่ที่จัดเก็บรวบ.รวมข้อมูล



๕. การอ้างอิงเท ี่ยวกับรายการมรดกภูมิป ้ณ ูญาหางวัฒนธรรม (ถ้ามี)________ __________________

๕.๑ เอกสารประกอบต่าง ๆ (ถ้ามี) เข่น รวยงานวิจัยและสิงพิมพ์ -

๕ .๖ สื่อวีดิทัศ'น แถบบันทึกเสียง/ภาพต่าง ๆ ที่อยู่ใน,หอ'จดหมายเหต และพิพิธภัณฑ. หรือ ของสะสม 

ส่วนบุคคล (ถ้ามี)

๕.๓ เอกสารบันทึก และวัต่อุสื่งฃอง ที่อยู่ในหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑหรือ ของสะสมส่วนบุคคล 

(ถ้ามี)

๖. ข ้อมูลเก ี่ยวก ับการจัดเก ็บรวบรวมแล่ะบ ันทึกข ้อมูล_________________________________________

๖.๑ ผู้เก็บข้อมูล

๖ .๖ ผู้บันทึกข้อมูล

๖.๓ กระ'บวนก่าร่มีส่วนร่วม'ของ'ชุมช,น (ระบุประเภท และระดับที่ชุมชนเข้ามๆมิส่วนร่วม เข่นการเห็น 

ความสำคญฃองมรดกภูมิปีญญ่าทางวัฒนธรรม การให้ความยิบยอม การร่วมเก็บข้อมูล)

๖.๔ หลักฐานการยินฺยอมชองชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวของกบ (ก) การจัดเก็บรวบร่วม.ข้อมูลรายการมรดก 

ภูมิป้ญญาทางวัฒนธรรม (ช) ข้อมูลสารสนเทศที่ให้จัดเก็บรวบรวมแล่ะบันทึก

๖.๕ วัน เวลา ในการบันทึกข้อมูล



-๙-

รายการมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัต ิทางสังคม พรกรรม ประเพณี และเทศกาล

(ที่แนะนำ)

๑. ฮต ๑๒ คอ'ง ๑๔ (ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔)

๒. ลอยกระทง 

๓. บุญผะเหวด.

๔. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

๔. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

๖. ประเพณีบุญบั้งไฟ 

๗. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 

๘. ประเพณีปอยส่างลอง 

๙. ประเพณีตักบาตรเทโว

๑๐. ประเพรีการละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวง จังหวัดเลย

<s)G). ประเพณีอัฎฐมีบุ'ขา

๑๒. ประเพณีลง่เล

๑๓. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

๑๔. ประเพณีกองข้าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑๔. ประเพรีแห่พญายมบางพระ จังหวัดชลบุรี

๑๖. เทศน์มหาชาติ

๑๗. สวดโอ้เอ้วหารร่าย

๑๘. สวดพระมาลัยภาคใต้

๑๙. พิธีกรรมขอฝน

๒๐. พิธี'บายศรีส่'ขวัญ

๒๑. พิธีหำขวัญนาค

๒๒. หำขวัญข้าว

๒๓. การแต่งงานแบบไทย.

ฯลฯ



แบบฺเสนอโครงการว่จิยัฒ ือ่ขอรชัหนอดุห่นนุการว่จิยั 

กรม่สง่เสรมิวฒันธรรม 

ประจำป ีงบประมาณ,่..... !ล!รฺทฺ?.&  

กรอบที.่.......

๑. ซื่อโครงการ (ภาษาไห่ย) ........................................................... ........... ?..................... ...............

(ภาษาอ'งกฤษ)................................ ........................................................... :........... .

๒. ซื่อผู้วิจัย

. ๒.๑ ห ัวหน ้าโคร่งก:าร ่ (ระบุซ ื่อหัวทน้าโครงการ หมายเลขบ ัตรประจำต ัวประขาขน อาบุ: ลุณ:วุฒิ. 

ประสบการณ ์ในการว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวฃ ัองก ับว ัฒนธรรม หน ่วยงาน สลาน-ท ี.่ ต ิดต่อ. หมา.ย,เลข.โทรศัพท์ 

โทรศัพทํเคลื่อนที่ โทรสาร และ E-mail *** กรุณาระบุให้ชัดเจนเพื่อประโยขน์ของห่านในการติดต่อกลับ)

๒.๒ ผ ู้ร ่วมงานว ิจ ัย  {ระบุซ ื่อผู้ร ่วมงานวิจ ัย หน่วยงาน พร้อมทั้งสถานที่ต ิดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

.โหรศัพท่เคลื่อน.ที่ โทรสาร และ E-mail และอธิบายถึงลัก'ษณะ และลัดส่วน.ของงานที่แต่ละคนรับผิด.ขอบ่)

๒.๓ ท ี่ปรึกษาโครงการวิจ ัย' (ระบุซื่อที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ หมาย:เลขโทรตัฬที่ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร และ E-mail)

๓. ความเป็นมาของการวิจ ัย (แสดงให้เห็นถึงความสำคัญท่ีจำเป็นตัองทาวิจัยเรื่องนี้)

๔. ว ัตลุประสงค์. (ระบุวัตลุ่ประสงค์ของโครงการวิจัย.อย่างชัดเจนและรียงลำดับความสำคัญเป็น ข้อๆ โดยมี 

ความเชื่อมโยงกับความเป็นมาของการวิจัย)

๕. ประโยฃน ่ท ี่คาดว ่าจะได ้ร ับ  (แสดงความคาดห.มาย คักยภาพ แล่ะแนวทางที่จะน่า:ผล■การวิจัยใ:ปใชั 

ประโยขน่ พร้อมระบุกลุ่ม.เปาหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่า.จะเกิดขึ้นกัน 

กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน)

๖. คำล่ามหลักในก่ารวิจัย

๗: การทบท.วนวรรณกรรมที่เก ี่ยวข้อง (Literature Review) (ให้ระบุเนี้อหาโดยสรุปของ.เอกสาร.ที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมข้อมูลสถิติ และ:เหตุผ่ลที่เป็นใป'ได้ จากทลุษฎ ี/สมมติฐาน ในสาขาวิซ่าการที่เกี่ยวข้อง โดยบรรยายให้ 

เฃื่อมโยงกับ:ประเด็นที่ทำการวิจัย)

๘. กรอบแนวความคิดของการวิจ ัย และนิยามศัพท์

๙. เอกสาร.อาง.อิงการวิจัย (ระบุเอกสารที่ใข้อ้างอิง ของการวิจัยตามระบบสากล)

๑๐. ว ิธ ีการตำ.เนินการวิจ ัย (อธิบายขน.ตอน วิธ ีการทำ.การวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล กๆ:รกำหนดพิ้นที่ 

ประขากร.คัวอย่าง การลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและ.วิธีกา.รใน่การวิเคราะท์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้ง.ระบุ.สถานที่ที่จะใชั 

เป็นที่ทำการวิจัย่/เก็บข้อมูล ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยขน์ไนการเสนอขอ•งบประมาณ)

๑๑. ระยะเวลาทำการว ิจ ัย  และแผนการดำเน ิน.งานตลอดโครงการ(ระบ ุข ั้นตอนและระยะเวลาของ.แผน 

การดำเนินงานตามแบบตาราง)



กิจกรรม/ขั้นตอนการตำเนินงาน
ระยะเวลา (เดือน...................ลีง..... . .... .......... )

๑ b ๓ Gu ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑.

๒.

๓.

๑๒. งบประมาณ........................................ ..........

(ระบุรายละเอียดงบประมาณ่ในแต่ละกิจกรรม)

๑๓. ข้าพเจ้ายินดีปแบีติ.ตามระเบียบกรมส่งเสริมจัฒนธ่รรม เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยทุศประการ พร้อมนี้ 

ได้ส่งแบบเสนอข่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑0 ชุด ตามกำหนดมาเที่อประกอบการพิจารณา

(ลงซื่อ):........... ....................... ............. .

(.,..... ........................................... )

ผู้เสนอ่โค่รงการ

๑๔. ผู้รับร่อง

ข้าพเจ้า........... ................................. นามสคุล ุ ........................................................................

ตำแหน่ง......................... ...................................................................... ...................................................

สถานที่ทำงาน..................................................... ................. ......... ........ ......... .......................................

โทรสัพทํ.................................... ...โทรสัพท์เคลอนที่..................... ...................'โทรสาร:............................

เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย โดย;............... ................................................... .......... ...............................................

ข่อรับรองว่า.................... ......... .........................................................มืความสามารถในการวิจัยเรื่องดังกล่าว

ได้ตามที่ระบุใวิในโครงการ.วิจัยที่เสนอซอรับทุน

(ลงซื่อ).....................................................

( . ...... ....................1. , . . .................................)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์


