
 

 
ประกาศ ศนูยศึ์กษาปัญหาการพนัน 

เร่ือง รบัสมคัรทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ประจ าปี 2561/62 
 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เป็นองค์กรวิชาการที่ท าการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
จดัการความรูเ้กี่ยวกบัการพนัน เพื่อน าไปสนับสนุนใหเ้กดิการก าหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการจดัการปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกบัการพนัน มพีนัธกจิดงันี้ 

1. สนับสนุนใหเ้กดิการวจิยัเพื่อสรา้งความรู ้ในการเฝ้าระวงัสถานการณ์และปัญหาการพนัน 
เพื่อน าเสนอมาตรการ กลไก ทีเ่หมาะสมในการจดัการปัญหาการพนนั 

2. สนับสนุนให้เกดิเครอืข่ายทางวชิาการในระดบัพื้นที่ ระดบัประเทศ และต่างประเทศ และ
รวมถงึมกีารพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัและนกัวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนให้เกิดการจดัการความรูใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสรา้งความรูแ้ละพฒันาเครอืข่ายนักวจิยั/นักวชิาการ ด้านการจดัการ
ปัญหาจากการพนัน ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนันจดัให้มทีุนสนับสนุนโครงการวจิยัประจ าปี 2561/62 มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ประเดน็และขอบเขตงานวิจยั 

ศูนยศ์กึษาปัญหาการพนันก าหนดเปิดรบัพจิารณาขอ้เสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวจิยัในปีนี้ 
โดยมุง่เน้นโครงการวจิยัตามกรอบแนวทางดงัต่อไปนี้ 

1. งานวิจยัที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการพนันส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ (เน้นโครงการวิจยัเชิง
คุณภาพ)  

2. งานวิจยัที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนันและการลดผลกระทบด้าน 
สุขภาวะจากปัญหาการพนัน โดยเฉพาะการสรา้งเครื่องมอืส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการสรา้ง
สื่อในระบบออนไลน์ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่มเดก็และเยาวชน กลุ่มผูส้งูอาย ุ
(เน้นโครงการวจิยัเชงิคุณภาพ) 

3. งานวจิยัทีจ่ะสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัการพนนัออนไลน์ ทัง้ในดา้นอุปทาน ไดแ้ก่ โครงสรา้ง
อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ กระบวนการด าเนินธุรกจิพนันออนไลน์ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี



ทัง้ในด้านธุรกจิและความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจ-การเมอืงของธุรกจิพนันออนไลน์ เป็นต้น 
และในด้านอุปสงค์  ได้แก่  สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบของการเล่นการพนัน
ออนไลน์  การตลาดของการพนนัออนไลน์  เป็นตน้  

 
ลกัษณะของโครงการวิจยัและงบประมาณ   

โครงการวจิยัทีต่อ้งใชง้บประมาณไมเ่กนิ 300,000 บาท 
 

เง่ือนไขเวลา  

ระยะเวลาด าเนินการวจิยัขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทัง้นี้ ควรด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 10  เดอืน   

 
เอกสารประกอบการสมคัรขอรบัทุน 

1. ขอ้เสนอโครงการวจิยั (Proposal) 
2. ประวตันิกัวจิยั (CV) 

 
ระยะเวลาพิจารณา 

ประมาณ 1 เดอืน หลงัจากสิน้สุดการรบัขอ้เสนอโครงการ 
 

การสมคัรขอรบัทุน 

ท่านสามารถส่งเอกสารมาไดท้างอเีมลล ์ thaicgs@gmail.com 
หรอืส่งมาที ่

ศนูยศึ์กษาปัญหาการพนัน  
ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330   

  

สมคัรได้ตัง้แต่บดัน้ี จนถึง 31 สิงหาคม 2561 



(ตวัอย่าง) 
แบบฟอรม์เสนอโครงการ (proposal) 

 
ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อนกัวจิยั …………………………………….........................................……………………………… 
ทีท่ างาน …………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์……………………………โทรสาร…………………………email ………………………… 
ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ ………………………………………………………………บาท        
 
1. หลกัการและเหตุผล/ทีม่าและความส าคญัของปัญหาการวจิยั 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
 
2. วตัถุประสงคก์ารศกึษา 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
 
3. ขอบเขตการศกึษา (ระบุขอบเขตความครอบคลุมในเชงิประเดน็วจิยั ประชากร และพืน้ที)่  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
 
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (ทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แสดงให้เหน็ถงึพรหม

แดนขององคค์วามรูแ้ละวธิกีารวจิยัในการศกึษาก่อนหน้านี้ เพื่อการต่อยอดหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
และการประยุกต์ใช้วธิกีารวจิยัส าหรบัการศกึษาปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม และหากเป็นไปไดค้วรมี
การสรุปการทบทวนวรรณกรรมฯ เชื่อมโยงถงึสิง่ที่ได้ทบทวนและจะน าไปใชต่้อในส่วนของระเบยีบ
วธิวีจิยัต่อไป) 

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 
 



6. กรอบแนวคดิ 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

7. ตวัแปรทีศ่กึษา/นิยามค าศพัท ์(ควรสอดคลอ้งกบัตวัแปรในกรอบแนวคดิ) 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

8. รปูแบบการศกึษา 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
9. พืน้ที ่ประชากร ขนาดตวัอยา่ง และการเลอืกตวัอยา่ง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
10. เครือ่งมอื/แบบเกบ็ขอ้มลู 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
11. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
12. การวเิคราะหข์อ้มลู 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



13. ขัน้ตอนการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
1.        
2.        
3.        
4.        
 
14. งบประมาณ 

กิจกรรม 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  
(บาท) 

1.  
2.  
3.  
4.  
รวม  
 
15. ขอ้จ ากดัของการศกึษา (ถา้ม)ี 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
16. เอกสารอา้งองิ 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 
 



(ตวัอย่าง) 
ประวติันักวิจยั 

 
1. ชื่อ- นามสกุล .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน........................................ 

ทีท่ างาน ......……………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………โทรสาร……………………email …………………...……… 

 
2. การศกึษา 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

3. ประสบการณ์ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
4. คุณสมบตัพิเิศษ/ความเชีย่วชาญ/ความสนใจพเิศษ 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

5. ผลงานตพีมิพ ์
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 


