สวพ.01 (ศวก.)
แบบเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ).....................................................................................
2. ประเภทของงานวิจัย  การวิจัยพื้นฐาน
 การวิจัยประยุกต์  การวิจัยและพัฒนา
3. สาขาวิชาการที่ทาการวิจัย (ที่ วช. กาหนด)....................................................................................................
4. คณะผู้ดาเนินการวิจัย
4.1 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ชื่อ-สกุล)
4.2 หัวหน้าโครงการวิจัย
(ชื่อ-สกุล) สัดส่วนการทาวิจัย ร้อยละ........................
4.3 ผู้ร่วมโครงการวิจัย
(ชื่อ-สกุล) สัดส่วนการทาวิจัย ร้อยละ .........................
5. ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
.....................................................................................................................................................................................................
(แสดงแนวความคิดพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรคในเชิงวิชาการที่มีความสาคัญ จาเป็ นที่ต้องทาการวิจัยเรื่องนี้ รวมทั้ง
สถิติหรือข้อมูลอ้างอิงเชิงประจักษ์)

6. วัตถุประสงค์การวิจัย
.....................................................................................................................................................................................................

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
.....................................................................................................................................................................................................
(แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่และการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร (ถ้ามี))

8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*
8.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
.....................................................................................................................................................................................................

8.2 บรรณานุกรม
.....................................................................................................................................................................................................
(นาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพอสังเขป ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในลักษณะเชิงสังเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย และนาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร )
หมายเหตุ * หากไม่มรี ายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะถือว่าข้อเสนอโครงการวิจัยไม่สมบูรณ์
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถดาเนินการต่อได้ เพราะคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอฯ สถาบันฯ จึงขอสงวนสิทธิในการส่งคืนข้อเสนอโครงการวิจัย

9. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................................................

10. นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
.....................................................................................................................................................................................................

-211. ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย
.....................................................................................................................................................................................................
12. ระเบียบวิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้นาเสนอตามวัตถุประสงค์หรือ
ขั้นตอนการดาเนินการ)

วัตถุประสงค์ที่ 1/ระยะที่ 1/ขั้นตอนที่ 1 .............................................................................................
1) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง .....................................................................................................
2) เครื่องมือ ................................................................................................................ ............
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล .......................................................................................................
4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................................
วัตถุประสงค์ที่ 2/ระยะที่ 2/ขั้นตอนที่ 2 .............................................................................................
1) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง .....................................................................................................
2) เครื่องมือ ............................................................................................................................
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล .......................................................................................................
4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................................
13. สถานที่ทาการวิจัย (ระบุสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทาการวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล)
.....................................................................................................................................................................................................

14. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
.....................................................................................................................................................................................................

15. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
15.1 แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
แผนการดาเนินงาน
1. ศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการ......
2. ...............................................................
3. ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
พร้อมทั้งรายงานการวิจัยบทที่ 1-3 และบท
ที่ 4 (บางส่วนโปรดระบุ...)
4. ...............................................................
5. วิเคราะห์ผลการวิจัย
6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
7. จัดทารายงานการวิจัย
8. ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
พร้อมทั้งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1

2

3

4

เดือนที่ปฏิบัติงาน
5 6 7 8 9

ตัวอย่าง

10 11 12

-315.2 แผนการส่งมอบงาน
กาหนดเวลา
ผลงานที่จะส่งมอบ
ร่างรายงานการวิจัยบทที่ 1-3 และบทที่ 4 บางส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เดือนที่ 6
เชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมคู่มือการฝึกอบรม สื่อ หรือโปรแกรม (ถ้ามี)
ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เดือนที่ 12
พร้อมแบบคารับรองการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
คู่มือการใช้บทเรียน สื่อ หรือโปรแกรม (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

16. รายละเอียดงบประมาณ
รายการงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
1. ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
2. ค่าสมนาคุณที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)
3. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
4. ค่าพิมพ์รายงานการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย (เหมาจ่าย)
5. ค่าสาเนาเอกสาร
6. ค่าบรรณาธิกรภาษาในบทคัดย่อ
7. ค่าบริหารจัดการโครงการในประเทศ (เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสารในการติดต่อ
ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยการศึกษาทางไกล
8. ค่าบริหารจัดการโครงการต่างประเทศ (เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสารในการติดต่อ
ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
9. ..........................................................................................................................
10. ........................................................................................................................
11. ........................................................................................................................
12. ........................................................................................................................
ค่าวัสดุ
1. ค่าจัดทารายงานการวิจัยฉบับร่าง
2. ค่าจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ * โปรดศึกษาเกณฑ์การจ่ายเงินเกีย่ วกับการวิจัยตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด หากมีรายการนอกเหนือ
จากเกณฑ์ที่กาหนดโปรดจัดทารายละเอียดกิจกรรมและเหตุผล และแนบหลักฐานประกอบ

-4ภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
ภาระงานผู้ช่วยนักวิจัยระยะเวลา 3 เดือน มีดังนี้
เดือนที่ 1
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. งานอื่นๆ ที่นักวิจัยมอบหมาย
เดือนที่ 2
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. งานอื่นๆ ที่นักวิจัยมอบหมาย
เดือนที่ 3
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. งานอื่นๆ ที่นักวิจัยมอบหมาย
17. แผนในการเผยแพร่และการนาการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้*
17.1 การเผยแพร่ผลการวิจัย
 คาดว่าจะนาไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ คือ .........................................................
 นาเสนอที่ประชุมวิชาการ........................ ของ.......................(ระบุชื่อหน่วยงานผู้จัด ถ้ามี)............
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................
17.2 การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ผู้วิจัยสามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ)
 บูรณาการการเรียนการสอน ดังนี้
ภาคการศึกษา......./...........
 นาไปปรับปรุงชุดวิชา.......................................
ภาคการศึกษา......./...........
 จัดทา e-Learning
 จัดทากิจกรรมประกอบการเรียนการสอนชุดวิชา................... ภาคการศึกษา......./...........
 นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (โปรดระบุ
วิธีดาเนินการ)...................................................................................................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................................
หมายเหตุ * ผู้วิจัยควรระบุรายละเอียดในหัวข้อนี้เพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และในระดับสาขาวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งประโยชน์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการวิจัยเรื่องนี้

-518. ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
ผลลัพธ์ (คาอธิบาย: ผลลัพธ์เกิดเมื่อมีการนาผลผลิตจากการ
วิจัยไปใช้และเกิดผลในด้านต่างๆ)
- ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี
- ผลลัพธ์เชิงสถาบัน
- ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม
- ผลลัพธ์เชิงแนวคิด
- การเสริมสร้างความสามารถ
ผลกระทบ (ผลสืบเนื่องในระยะยาวที่คาดว่าเกิดจาก/เป็นผล
จากการวิจัย)

ตัวชี้วัด

19. คารับรองของหัวหน้าโครงการวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
19.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ าโครงการที่เสนอขอนี้ไม่ซ้าซ้อนหรือเหลื่อมกันกับโครงการที่เสนอขอจาก
แหล่งทุนอื่น และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิจัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

(...................................................)
(หัวหน้าโครงการวิจัย)
วัน/เดือน/ปี ............../....................../..............
19.2 คารับรองของที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ในกรณีมีที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

(...................................................)
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)
วัน/เดือน/ปี ............../....................../..............

-620. ประวัตินักวิจัย (โดยให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้ายโครงการ)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................
(ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)….........................................................................
2) วัน/เดือน/ปีเกิด
.......................................................................
3) รหัสประจาตัวประชาชน
4) ตาแหน่งปัจจุบัน
.......................................................................
5) ตาแหน่งทางวิชาการ
.......................................................................
6) วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่นๆ
7) ตาแหน่ง
.........................................................................................
8) สถานที่ทางาน สาขาวิชา/สานัก/สถาบัน...................................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 – 504 - ……..
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................................................
อีเมล
..........................................................................................
9) ที่อยู่บ้าน
..........................................................................................
10) ประสบการณ์ด้านการวิจัย (หรือความชานาญ)
.....................................................................................................................................................................................................

11) ประวัติการทาวิจัย
ปี
ชื่อโครงการ/ผลงาน

12) ผลงานวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี)
ปี
ชื่อโครงการ/ผลงาน

หน่วยงานที่ให้ทุน

ตาแหน่ง

วารสาร

-7คาชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัยสาขาที่ทาการวิจัย (ที่ วช. กาหนด)
1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุข
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม
อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมี
ชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสาอาง เภสัช
เวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน
ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม
ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์
อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง
ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
10. สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม
สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

