
 

 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
เร่ือง  การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 

******************* 
  ด้วยส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด  มีควำมประสงค์จะให้ทุนด ำเนินกำรตำมแผน
บริหำรงำน ประจ ำปี 2562  โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้ทุนด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้  

1. ขอบเขตการวิจัย 
1.1 แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 

1.2 แนวทำงในกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
1.3 แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรออมของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน มี 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงยั่งยืน 
3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

3.1 เป็นบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มีสถำนภำพเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
3.2 ผู้ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้รับทุน ต้องมำท ำสัญญำและรับทุนด้วยตนเอง 

4. มูลค่าทุนอุดหนุน 
4.1  ทุนละไม่เกิน  40,000 บำท 
4.2  ระยะเวลำด ำเนินกำร ไม่เกิน 4 เดือน  นับแต่วันที่ได้ลงนำมในสัญญำรับทุนจำกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
  5.  การสมัครขอรับทุนอุดหนุน 

    ผู้ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุน สำมำรถส่งแบบเสนอโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย สอ.ลพ.1)   
ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด หรือ ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็ปไซต์สหกรณ์ www.lpntsc.com   
และทำงแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ LPNTSC ONLINE   โดยมีรำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
ดังนี้  
      5.1  จัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)  ที่เป็นภำษำไทย  ใช้ตัวอักษรไทยสำรบรรณ 
(TH SarabunPSK)  ขนำด 16 พอยท์  ตำมแบบกำรเสนอโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย สอ.ลพ.1)  จ ำนวน 6 ชุด โดยมี
รำยละเอียดครบทุกข้อ 
      5.2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  จะรับแบบกำรเสนอโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย สอ.ลพ.1)  
ไม่เกินวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เท่ำนั้น  หำกพบว่ำเอกสำรน ำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไข และ 
น ำส่งเกินวันที่ก ำหนดจะถือว่ำเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแบบกำรเสนอโครงกำรวิจัย (แบบวิจัย สอ.ลพ.1) คืน 
      5.3  ต้องมีหนังสือน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)  1  ฉบับ ต่อ  1 ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย  โดยส่งถึง ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
  สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด หรือ ติดต่อขอรับทุนด้วยตนเองได้ที่ฝ่ำยธุรกำร สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูล ำพูน จ ำกัด โทรศัพท์ (053) 511652, 511653, 510442  ต่อ 13  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
  6.  การพิจารณาตัดสิน กำรพิจำรณำกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด 
จะพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)   จำก 
      6.1  ควำมเป็นไปได้ แนวคิด หลักกำรและเหตุผล และควำมถูกต้องของวิธีกำรวิจัยตำมที่ได้
เสนอในโครงกำรขอรับทุน 

http://www.lpntsc.com/


 
      6.2  ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal) ต้องไม่เป็นผลงำนที่ใช้ในกำรศึกษำ 
      6.3  ผลงำนวจิัยที่ได้ สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน 
จ ำกัด อย่ำงเป็นรูปธรรม 
      6.4  ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองและตัดสินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด ให้ถือเป็นสิ้นสุด 
  7.  การรับทุน 
       7.1  เมื่อได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ได้รับทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องท ำสัญญำกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  ตำมแบบที่ก ำหนด 
       7.2  กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ (ถ้ำมี)  เกี่ยวกับรำยละเอียดตำมข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)  
ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก จะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  หรือ  ผู้
ได้รับมอบหมำยแล้วเท่ำนั้น 
       7.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
กรณีผู้ได้รับกำรคัดเลือกไม่ปฏิบัติตำมประกำศนี้ หรือ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อเสนอโครงกำรวิจัย (Proposal)  ที่ได้รับ
กำรพิจำรณำคัดเลือก 
       7.4  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  อำจน ำผลงำนวิจัยเพื่อน ำเสนอในกำรประชุมสัมมนำ
ทำงวิชำกำรของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด หรือ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้น  
โดยผู้รับทุนต้องให้ควำมร่วมมือในกำรเสนอผลงำนวิจัยดังกล่ำวด้วย  
  8.  การจัดส่งรายงานการวิจัย 
       เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร ผู้วิจัยส่งผลงำนวิจัยที่สมบูรณ์  จ ำนวน  6  เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  9.  การจ่ายเงินอุดหนุน 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  จะจ่ำยเงินทุนอุดหนุนงำนวิจัยที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
เป็น 3 งวด ดังนี้ 
       งวดที่ 1  ร้อยละ 30 ของทุนอุดหนุนที่ได้รับ จะจ่ำยให้เมื่อได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  หรือ ผู้ได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  
และได้ลงนำมในสัญญำเรียบร้อยแล้ว 
       งวดที่ 2  ร้อยละ 40 ของทุนอุดหนุนที่ได้รับ เมื่อน ำเสนอเอกสำรงำนวิจัยบทที่ 1 – 3  (บทน ำ, 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง, วิธีด ำเนินกำรวิจัย)  พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและได้รับควำมเห็นชอบจำกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด  หรือผู้ได้รับมอบหมำยแล้ว 
       งวดที่ 3  ร้อยละ 30 ของทุนอุดหนุนที่ได้รับ เมื่อส่งรำยงำนกำรวิจัยที่สมบูรณ์ตำมข้อ 8 และ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน จ ำกัด หรือ ผู้ได้รับมอบหมำยแล้ว  
  10.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
ตำมประกำศนี้ 

 
ประกำศ    ณ  วันที่  8   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2562 

 
 
 

 

        (นำยสุรพล  โพธำเจริญ) 
               ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำพูน  จ ำกัด 



 

 

 

แบบการเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
ปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย.................................................................................................) 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ............................................................................................)  

ส่วนที่  1  องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องท า 

วิจัยเรื่องนี ้   
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงล าดับ 

ความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดยเชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
3. ขอบเขตการวิจัย  ระบุขอบเขตของการวิจัยเชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ 

จะท าการวิจัย แต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 
4. ทฤษฎี  สมมติฐาน  และกรอบแนวคิดของการวิจัย  แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สมมติฐาน   

และหรือ กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแสวงหาเหตุผลที่นา่จะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าวิจัย แล้ว
น ามาสังเคราะห์เป็นสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

5. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information)  ที่เกี่ยวข้อง ระบุเนื้อหาโดยสรุปของ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลที่เป็นไปได้จากทฤษฎี / สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง โดย
บรรยายให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย 

6. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย  ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัย 
7. วิธีด าเนินการวิจัย  อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการด าเนินการให้ชัดเจน 

7.1 ประชากร  ระบุลักษณะ และจ านวนของประชากรที่ใช้ในการวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง  
ระบุถึงขนาดและการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
       7.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ระบุชนิด และวิธีการสร้างเครื่องมือ พร้อมทั้งระบุวิธีการหา
คุณภาพของเครื่องมือด้วย 
       7.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ระบุข้ันตอนและวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       7.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  ระบุวิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของตัวแปรและสมมติฐาน (ถ้ามี) 
  8.  ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ และแสดงแผนการด าเนินงานโดยระบุถึงกิจกรรมและระยะเวลาของแผน
ด าเนินงานในรูปของ  Gantt Charts  โดยละเอียด 
 
 
 

แบบวิจัย สอ.ลพ.1 



 
  9.  งบประมาณของโครงการ  แสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย  
จ าแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย ได้แก่ 
       9.1  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ได้แก่  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่  ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย  ค่าจ้างเก็บข้อมูล ฯลฯ 
       9.2  หมวดค่าใช้สอย  ได้แก่  ยานพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก  ไปรษณีย์  ค่าโทรศัพท์  ค่า
เข้าปกเย็บเล่มรายงานการวิจัย 
       9.3  หมวดค่าวัสดุ  ได้แก่  ค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  กระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุ เชื้อเพลิง 
เป็นต้น 
       ทั้งนี้  ทุกหมวดรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
  10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       ระบุความคาดหวังของผลการวิจัย หรือประโยชน์ที่จะได้รับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  
จะได้น าวิธีการ หรือแนวทางจากผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้  
       10.1  การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  
       10.2  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  มีการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่เกิดผลทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
  11.  การน าผลการวิจัยไปใช้  ให้เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
  12.  ค ารับรองของผู้วิจัย  ว่าจะปฏิบัติตามประกาศฯ และข้อก าหนดในการขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย (ลงลายมือชื่อผู้วิจัย และวันเดือนปีที่เสนอขอรับทุน) 

ส่วนที่  2  ประวัติของผู้วิจัย  
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. ต าแหน่งที่เป็นปัจจุบัน  หน่วยสังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ /  

โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
3. ประวัติการศึกษาโดยย่อ 
4. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย เช่น มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในกรณีที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้น าเสนอประวัติแต่ละคนตามล าดับ และระบุด้วยว่าใครเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

 
หมายเหตุ  :   ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการ 
                  พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
 

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

 
 




