แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)
(ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)
1. ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมงานวิจัย
หน่วยงาน/คณะที่สังกัด
2. ที่มาและความสาคัญของปั ญหาการวิจั ย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. คาถามการวิจัย
5. ผลผลิตจากการทาวิจัย (output)
6. งบประมาณ ที่เสนอขอ ........................บาท

แบบข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)
โครงการวิจ ัยเพื่อเพิม่ มูลค่าของห่ว งโซ่เศรษฐกิจ ปลาสลิ ดบางบ่อ ตามยุท ธศาสตร์ส่งเสริมสิน ค้า
เกษตรปลอดภัย เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อ ม จั งหวัดสมุท รปราการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสานักงานกองทุนสนั บสนุ นการวิจั ย (สกว.)
-------------------------------------------------ประเภททุน

โครงการวิจยั ท้าทายไทยและโครงการวิจ ัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม
ระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่มเรือ่ งนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่

ชื่อเรื่อง..................................... (ภาษาไทย)
.................................................. (ภาษาอังกฤษ)
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รายชื่อคณะวิจัย
1. หัวหน้าโครงการ (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)..............................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา..................................................................................................................
หน่วยงานสังกัด................................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร......................................................E-mail...........................................................
2. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)...............................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา...................................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.......................................................E-mail...........................................................
3. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)...............................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา...................................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.......................................................E-mail...........................................................
4. ผู้ร่วมงานวิจัย (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)...............................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
คุณวุฒิ/ ระดับการศึกษา...................................................................................................................
หน่วยงานสังกัด.................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร.......................................................E-mail...........................................................
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................
ผู้เสนอ (หัวหน้าโครงการ)
หน่วยงาน/คณะต้นสังกัด
หน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี)
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่เสนอ

: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………
:…. ปี…. เดือน (วันที.่ .....เดือน......ปี ถึง วันที่.....เดือน.....ปี.....)
:..................บาท (ตัวอักษร...............................................)

1. ที่มาและความสาคัญของปั ญหาการวิจั ย
เนื้อ ความส่ ว นนี้ ควรประกอบด้ วยค าอธิบ ายเกี่ ย วกั บหลั กการและเหตุผ ล แสดงให้ เห็ น ความ
เป็ นมาของโครงการ โจทย์ปั ญ หาความต้อ งการของพื้น ที่ ความจ าเป็ นและความส าคัญ ของปัญ หาที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึก ษา และควรมีการอ้า งอิง เอกสารเพื่อสนับ สนุน หลั กการและเหตุผลในการท างาน
วิจัยชิ้นนี้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ผู้ เสนอโครงการระบุ วัต ถุป ระสงค์ เป็น ข้ อๆ วัต ถุป ระสงค์นี้ จ ะต้ องสอดคล้อ งกั บ เรื่อ งที่ ท า
วิจัย และประเด็นคาถามของการวิ จัย วัตถุประสงค์ควรสามารถเป็นตั วชี้วัดความสาเร็จของโครงการหรื อ
ผลลัพธ์ของโครงการได้
3. คาถามวิจัย
4. แนวคิดและเป้าหมาย
ประกอบด้ วยแนวคิด และเป้า หมายและรูป ธรรมของสิ่ง ที่ต้ องการขับ เคลื่ อนให้ เห็น ผลภายใน
ระยะเวลาดาเนินการ
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ย วข้ องอย่ างครอบคลุมและทั นสมัย ที่แ สดงให้ เห็ นว่ าความรู้ใดที่ รู้
แล้วและส่ว นใดที่ยังไม่รู้จึง ต้องหาความรู้โ ดยการทาวิจัย ประกอบด้ วย ทฤษฎี แนวคิด สมมุติ ฐาน และ/
หรือกรอบแนวคิดการวิจัย
6. ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบการวิจัยต้องมีความชัดเจนและควรประกอบด้วยหัวข้อดั งต่อไปนี้
6.1 วิธีการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษาที่ใช้โดยต้องระบุว่าวิธีการศึกษาที่ใช้ในการตอบคาถาม
การวิจัยในแต่ละคาถามว่าใช้วิธีใด
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุรายละเอียดของประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การ
คานวณหาขนาดตัวอย่าง และจานวนกลุ่มตัวอย่าง
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยต้องระบุเครื่อ งมือ ที่ใช้ใน
การศึกษาว่าตอบคาถามการวิจัยข้อใด
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมู ล อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่สถิติ แต่สอดคล้องกับ การตอบคาถาม
หลักการวิจัย ดังนั้นจึงควรแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวถึง มีความสอดคล้องกับคาถามใด
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7. แผนงานของโครงการ
หมายถึง แผนการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ได้ผลการวิจัยอะไร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยใด โดย
กิจกรรมใด โดยนาเสนอในรูปแบบของตารางและเรียงลาดับแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่
ดาเนินงาน ดังตาราง
คาถามการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….

กิจกรรม
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….
1. ………………….
2. ………………….

วัน/เวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ: วันดาเนินการควรระบุวันที่เริ่มดาเนินการจนถึงวันสิ้นสุดของแผนงานในแต่ละคาถามการวิจัย

8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นเป็นรูปธรรม และต้องสอดคล้องกับ
คาถามการวิจัย โดยแบ่งเป็นราย 6 เดือน
ระยะเวลา
เดือนที่ 1-6

ผลผลิต (output)

ตัวชี้วัด

เดือนที่ 7-12
9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
10. งบประมาณ
แผนการใช้งบประมาณให้ระบุเป็นราย 6 เดือน และระบุรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ใน
การศึกษาตามกิจกรรมการวิจัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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งบประมาณของโครงการ (ตัวอย่าง)
งบประมาณ

ในวงเงิน ……..บาท (ตัวอักษร)

1. หมวดค่าตอบแทน
ต่อเดือน
1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย
รวมค่าตอบแทน
2. หมวดค่าจ้าง
ต่อเดือน
2.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
3. หมวดค่าใช้สอย (เรียงตามกิจกรรม)
3.1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3.1.1 ค่าที่พัก
3.1.2 ค่าจัดทาแบบสอบถาม
3.1.3 ค่าเก็บข้อมูล
3.2 ค่าจัดประชุม
3.2.1 ค่าห้องประชุม
3.2.2 ค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง/ครั้ง
3.2.3 ค่าเตรียมเอกสารการประชุม
3.3 ค่าจัดทารายงาน
3.4 ค่าเดินทาง
3.5 ค่าติดต่อสื่อสาร
3.6 ค่าครุภัณฑ์
3.7 ค่าวัสดุ
3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้สอย
รวมค่าใช้จ่ายส่วนที่โครงการบริหาร
4. รวมทั้งสิ้น

งวดที่ 1

งวดที่ 2

รวม

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาวิ จัย
ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิ บัติของมหาวิ ทยาลัยหัว เฉียวเฉลิม พระเกียรติ
โดยกาหนดหมวดค่าตอบแทนและหมวดค่ าจ้างรวมกั นได้ไม่เกินร้อ ยละ 20 ของงบประมาณโครงการ
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11. คาสาคัญ (Keyword) ของการวิจัย
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก: ประวัติของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
อาทิ การศึกษา การทางาน ประสบการณ์ในการวิจัยและผลงานวิชาการ
12.ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่ว นใดของเสนอโครงการวิจั ยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้นาเสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง).................................................

(ลงชื่อ) ..............................................................
(............................................................)
หัวหน้าโครงการ
วันที่ .............เดื อน.............พ.ศ.......................
(ลงชื่อ) .........................................................
(.........................................................)
ผูร้ ่วมวิจัย
วันที่ .............เดือน.............พ.ศ.......................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(.........................................................)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่ .............เดือน.............พ.ศ.......................
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