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แบบเสนอโครงการวิจัยจากเงินอุดหนุนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอของบเงินอุดหนุนงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
--------------------------------------- 

 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 
       (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................. 
2. ประเภทโครงการวิจัย         วิจัยพ้ืนฐาน  วิจัยประยุกต ์         การพัฒนาทดลอง 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ....วิทยาลัยการจัดการ....................... 
4. ชื่อคณะผู้วจิัยและหน่วยงานตน้สงักัด 
 1.ชื่อ…………………………....................สกุล......................………………… สัดส่วนที่ท าการวิจยั...............% 
สถานที่อยูท่ี่ติดต่อได้สะดวก ............................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท์ ..................................................e-mail...................................................................................... 
 2.ชื่อ…………………………....................สกุล......................………………… สัดส่วนที่ท าการวิจยั...............%
สถานที่อยูท่ี่ติดต่อได้สะดวก ........................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ ..................................................e-mail......................................................................................
 3.ชื่อ…………………………....................สกุล......................………………… สัดส่วนที่ท าการวิจยั...............%
สถานที่อยูท่ี่ติดต่อได้สะดวก .......................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ ..................................................e-mail................................................................. ..................... 
5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกบัจุดเน้นการวจิัยของมหาวทิยาลัย 
   ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม       สังคม/ชุมชน     อื่นๆ ระบุ...................................................... 
6. ผลผลิตการวิจัย 
  สร้างองค์ความรู ้   ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
7. ค าส าคัญ (keywords)................................................................................................................................... 
8. หลักการและเหตุผล  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
10. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



วพ.วจ.1 

11. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
12. วิธีการด าเนนิการวิจัย (เขียนโดยละเอยีด) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
13. ระยะเวลาและแผนด าเนินโครงการวจิัย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
14. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ (ตัวบ่งชีผ้ลส าเร็จของโครงการ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แจกแจงโดยละเอียด) ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 งบประมาณการวิจัย (แจกแจงโดยละเอียด) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าใช้สอย เช่น  

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 
5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
6. อื่นๆ  

2. ค่าวัสดุ เช่น 
1. วัสดุส านักงาน 
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
5. วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 
6. วัสดุคอมพิวเตอร์  
7. วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

3. สบทบเข้างบประมาณเงินอุดหนุนงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ ๑๐% ของ
ว ง เงิ น งบ ป ร ะ ม าณ ที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ  เพื่ อ เป็ น ค่ า ด า เนิ น ง าน  แ ล ะ 
ค่ าส าธารณู ป โภ ค  เช่ น  ค่ าต อบ แท น  ค่ า ใช้ ส อย  ค่ าวั ส ดุ  ค่ า ไฟ ฟ้ า  
ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริการด้านสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

 

                                                รวมเงิน  
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16. เอกสารอา้งอิง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
17. แผนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ (TOR) 
 ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ……………………………………………………………………………………………. 
 น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ……(โปรดระบุ)………………………………………………………………………………. 
 เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน……………………………………………………………………………………. 
 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม…………………………………………………………………………………………………………… 
 บริการวิชาการ........(โปรดระบุ กลุ่มเป้าหมาย).................................................................................... 
 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................................... 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และระบุรายละเอียดแผนการตีพิมพ์และน าไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน เช่น ใช้ในการ
เรียนการสอน วิชา..................แผนการสอน/บทเรียนเรื่อง..............................) 
 
18. ประวัตนิักวิจัย 

18.1 ทุนอุดหนุนการวิจยั  
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการ) 

 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 

งบประมาณแผ่นดนิ และงบอื่นๆ (หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการ) 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 
 ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………….ปีงบประมาณ…………………………………. 

18.2 การตีพิมพ์เผยแพร่และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 วารสารวิจัย (ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ชื่อวาสาร, ปีที่, ฉบับที่, หน้า และแหลง่ทุน) 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 การประชุมวิชาการ (ชือ่ผู้แตง่, ช่ือเรื่อง, ชื่อการประชุมวิชาการ, ระยะเวลา, สถานที่, ประเทศ และ    
แหล่งทุน) 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ชื่อผลงานวิจัย, หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์, ปีที่ใช้ประโยชน)์ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
       ............................................................. 
       (...........................................................) 
                     หัวหน้าโครงการ 


