แบบเสนอโครงการวิจัย
สําหรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประจําป# .................
************************
ส&วนที่
รายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย) ....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) (ถามี) .......................................................................................................
2. ชื่อคณะผู0วิจัย (หัวหนาโครงการ และผูวิจัยร!วมในโครงการ, พรอมที่อยู! สังกัดหน!วยงานที่ติดต!อไดสะดวก)
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................
ตําแหน&ง : ....................................................................................................................................
สังกัด : .........................................................................................................................................
โทรศัพท : ....................................................... โทรสาร : ..........................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ : ........................................... E-mail :...........................................................
E-mail :............................................................โทรศัพทเคลื่อนที่ : ...........................................
3. วัตถุประสงคของการวิจัย : ใหเขียนเป-นขอๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง สมจริง วัดได และไม!ควรเกิน 3 ขอ
..............................................................................................................................................................
4. ความสําคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย : อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของประเด็น การวิจัยว!า มี
ความสําคัญอย!างไร หากไม!มีการแกไขหรือปรับปรุงจะทําใหเกิดผลกระทบอะไรขึ้น หรือหากมีศักยภาพอยู!
แลวถาไดมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะเกิดผลดีอย!างไร และในประเด็นนี้มีใครที่เคยศึกษาวิจัยมาก!อนหรือไม!
และไดใหขอเสนอแนะไวอย!างไร และแนวทางนี้จะดําเนินการตามประเด็นวิจัยนี้ควรทําอย!างไร
..............................................................................................................................................................
5. กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี : (ถ0ามี) แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยใหเห็นความเชื่อมโยงของประเด็นป<ญหา
หรือศักยภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กระบวนการหรือวิธีการที่จะดําเนินการและผลที่จะเกิดขึ้น (อธิบายในรูป
ของแผนภูมิ หรือคนควาทฤษฎีมาอางอิงก็ได)
..............................................................................................................................................................
6. ขอบเขตการวิจัยหรือข0อตกลงเบื้องต0น : อธิบายว!าการวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการโดยมีขอบเขตเท!าใด มี
ขอจํากัดใดหรือไม! หรือมีนิยามเฉพาะในการวิจัยอย!างไร
..............................................................................................................................................................
7. ผลที่จะได0รับ : อธิบายเป-นขอๆ หรือเชิงบอกเล!าว!าการวิจัยครั้งนี้จะสามารถแกป<ญหา ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบในทางที่ดีต!อหน!วยงานหรือองค>กรอย!างไร
..............................................................................................................................................................
8. วิธีการดําเนินการวิจัย : แสดงวิธีการโดยสรุปว!าในการวิจัยครั้งนี้จะใชระเบียบวิธีหรือเครื่องมืออะไรบาง
โดยไม!ตองลงรายละเอียดถึงระเบียบวิธีเชิงลึก หรือสูตรสถิติหรือสูตรคณิตศาสตร>
9. แผนการดําเนินงาน : แสดงกิจกรรม ช!วงเวลา และผูรับผิดชอบในรูปของตาราง ตามตัวอย!าง
ช!วงเวลา (เดือน)
ลําดับ
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียดกิจกรรม
1
2
3
4
5
6
ที่

2
10. แผนปฏิบัติการ : ใหอธิบายว!าในแต!ละกิจกรรมมีวิธีการอย!างไรโดยละเอียด (ทําอย!างไร เท!าไหร! ใชเวลา
เท!าใด ใครรับผิดชอบ) หรืออาจทําในรูปตารางดังนี้
ลําดับ
ที่

กิจกรรม /
ขั้นตอน,วิธีการ
ภายใตกิจกรรม

ระยะเวลา
เดือน เวลาที่
ที่
ใช

จํานวน (หน!วยนับ)
ครั้ง

คน/กลุ!มตัวอย!าง

ตัวชี้วัด

ค!าใชจ!าย
จํานวน
รายการ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

11. งบประมาณ : แสดงรายละเอียดของค!าใชจ!ายใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ โดยแบ!งเป-นหมวดดังนี้
11.1 หมวดค!าตอบแทน
11.1.1. ค!าปฏิบัติการนอกเวลา
จํานวน ...............คน x จํานวน...........................บาท x อัตรา (ตามอัตราทางราชการ)
11.2 ค!าใชสอย
11.2.1. ค!าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถามี)
ค!าเช!ารถ.......................วัน x ..................... บาท
ค!าที่พัก ........................วัน x ..................... หอง x ..................... บาท
ค!าเบี้ยเลี้ยง...................คน x ..................... วัน x ....................... บาท
11.2.2. ค!าถ!ายเอกสารทั่วไป จํานวน ............................. หนา x ...................... บาท
11.2.3. ค!าจัดทําแบบสอบถาม ....................................... ชุด x ........................ บาท
11.2.4. ค!าจางเหมาวิเคราะห>ขอมูล (กรณีจําเป-น) จํานวน ..................หน!วย x ................บาท
11.2.5. ค!าลาง อัดและขยายภาพ (ถามี) จํานวน ..............................หน!วย x ................บาท
11.2.6. ค!าจางเหมาอื่นๆ (ถามี)
11.3 หมวดค!าวัสดุ (วัสดุสํานักงาน, วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี), วัสดุอื่นๆ)
11.4 ค!าสาธารณูปโภค
11.5 ค!าใชจ!ายอื่นๆ (ถามี)
ลงชื่อ .............................................................
( ................................................... )
หัวหนาโครงการ
วันที่...........................................
12. คํารับรองของผู0บังคับบัญชา (คณบดี/ผูอํานวยการ หรือ ผูที่คณบดี/ผูอํานวยการ มอบหมาย)
ขอรับรองว!า โครงการวิจัยที่จะดําเนินการตามแบบเสนอโครงการ ของผูสมัครเขาร!วมโครงการ
วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ> ประจําปI .................... นี้ จะเกิดประโยชน>ต!อการบริหารจัดการ/
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรพิจารณาสนับสนุนตามหลักเกณฑ>และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตําแหน!ง ...............................................................
วันที่.........................................................

3
ส&วนที่

ประวัติหัวหน0าโครงการและผู0ร&วมวิจัย
โดยแนบแบบประวัติของคณะผูวิจัยทุกคน โดยระบุตามหัวขอต!อไปนี้
1. ตําแหน!งในโครงการ
2. ชื่อ-สกุล
3. ตําแหน!งบริหาร/วิชาการ ในป<จจุบัน (ถามี)
4. สังกัด/ หมายเลขโทรศัพท> /โทรสาร/ E-mail
5. ประวัติการศึกษา (ปI พ.ศ. ที่จบ ระดับปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ)
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ/เชี่ยวชาญ (ถามี)
7. ประสบการณ> ที่เ กี่ ย วของกั บ งานวิ จั ย ทั้ งในและต! า งประเทศ (งานวิ จั ย ที่ ทํา แลวเสร็ จ : ชื่ อเรื่ อ ง
ปIที่พิมพ> และสถานที่ในการวิจัย, งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อเรื่อง แหล!งทุน, สถานะในโครงการ)
---------------------------------------------หมายเหตุ สามารถ Download แบบฟอร>มไดที่เว็บไซต>กลุ!มงานวิจัยและบริการวิชาการ

