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สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2561–2564



สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือเปนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน

ระดับหลักสูตร


สอดคลองกับประเด็นการพัฒ นาศักยภาพของอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร ในสังกัดคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทํา
การวิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 4)
4. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ
10. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่ นํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง / เก็บขอมูล
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
15. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณ การวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการ
เพิ่มเติม
16. งบประมาณของโครงการวิจัย
แสดงรายละเอียดของคาใชจายใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ (ในลักษณะ Unit Cost
รายการจํานวน และคาใชจายตอหนวย) โดยแบงเปนหมวด ดังนี้
16.1 คาตอบแทน
16.1.1 คาตอบแทนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ
(ไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ)
16.1.2 ค าปฏิ บั ติ การนอกเวลาของคณะผูวิจัย จํานวน ....... คน x จํ านวน ....... บาท x
อัตรา (ตามอัตราทางราชการ)
16.2 คาใชสอย
16.2.1 คาเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
- คาเชารถ ............. วัน x .................บาท
- คาที่พัก ...............วัน x ..................หอง x ……………….บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง .................คน x …………….. วัน x ……………….บาท
16.2.2 คาถายเอกสารทั่วไป จํานวน ..................หนา x ...................บาท
16.2.3 คาจัดทําแบบสอบถาม ......................ชุด x ........................บาท
16.2.4 คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล (กรณีจําเปน) จํานวน ..............หนวย x ..................บาท
16.2.5 คาจางเหมาอื่นๆ (ถามี) แสดงจํานวนรายการและคาใชจายตอหนวย
16.3

คาวัสดุ
แยกตามประเภทวัสดุ เชน วัสดุเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุสํานักงาน ฯลฯ โดย

แสดงรายการ จํานวน และคาใชจายตอหนวย
16.4 คาสาธารณูปโภค
16.4.1 คาไปรษณียภัณฑ จํานวนหนวย ..................ฉบับ x ………………...บาท
16.4.2 คาโทรศัพท/โทรสาร
16.5

คาใชจายอื่นๆ (ถามี) แสดงรายการ จํานวน และคาใชจายตอหนวย

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ

18. คําชี้แจงอื่นๆ (ถามี)
19. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป
สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ตําแหนงปจจุบัน
4. หน ว ยงานและสถานที่ อยู ท่ีติ ดตอไดส ะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัย
ในแตละผลงานวิจัย
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิ จั ย ที่ ทํ า เสร็ จ แล ว : ชื่ อ ผลงานวิจั ย ป ที่ พิ ม พ การเผยแพร และแหล งทุ น (อาจ
มากกวา 1 เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําการวิจัยวาได
ทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

