
 

                    แบบ – RDI 01 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) 

สําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงนิรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 

1. กรอกขอมูล ในระบบบริหารจัดการงานวิจัย (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  ตามแบบฟอรม  

(แบบ – RDI  01) และพิมพหลักฐานยืนยันการสงแบบเสนอโครงการวิจัยผานระบบเรียบรอยแลว   

จํานวน 1 ฉบับ 

2. จัดทําเอกสารตามแบบฟอรม (แบบ – RDI 01) และนําสงสถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน 2 ฉบับ 

 

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบดวย 5 สวน ดังน้ี  

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ระบุช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย 

          (ภาษาอังกฤษ) ระบุช่ือโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หนวยงาน  หนวยงานที่นักวิจัยสงักัด  

2. ขอมูลโครงการ  โครงการวิจัยเด่ียว  

3. สถานภาพ  โครงการใหม 

4. ลักษณะโครงการ  โครงการสิ้นสุดในปงบประมาณ  

5. ประเภทการวิจัย 

 สาขาการวิจัย ดูเอกสารภาคผนวก 1 

 ประเภทการวิจัย ดูเอกสารภาคผนวก 1 

 ดานการวิจัย เกษตร, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สังคม/มนุษยศาสตร, สุขภาพ 

 สาขาการวิจัยหลกั OECD ดูเอกสารภาคผนวก 1 

 สาขาการวิจัยยอย OECD ดูเอกสารภาคผนวก 

 แผนยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาการวิจัยและงานสรางสรรค 

 ระดับการวิจัย ดูเอกสารรายละเอียดแนบทายประกาศ 

 คลัสเตอรวิจัย ดูเอกสารรายละเอียดแนบทายประกาศ 

6. มาตรฐานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ☐ มีการใชสัตวทดลอง 

 ☐ มกีารวิจัยในมนุษย 

 ☐ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม 

 ☐ มีการใชหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกบัสารเคม ี



 

7. ระยะเวลาการวิจัย ( 1 ป เริ่มต้ังแตวันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 

 ระยะเวลาโครงการ คลิกที่น่ีเพื่อใสขอความ ป  

ต้ังแตวันที ่คลิกที่น่ีเพื่อใสวันที ่

 ถึงวันที่ คลิกที่น่ีเพื่อใสวันที ่

สวนท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

1. ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญทีจ่ําเปนตองทําการวิจัยเรือ่งน้ี 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ ๆ โดยเช่ือมโยงกับ

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) /งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กําหนดปญหาให ชัดเจนทั้ งในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหาหรือด าน 

อื่น ๆ ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ ( reviewed 

literature) ตรวจสอบสถิติ สอบความความคิดเห็นจากบุคคลที่ เกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลที่นาจะ

เปนไปได จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  

อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย เชน การเกบ็ขอมลู การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง 

ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชเปนที่ทําการวิจัย/เก็บขอมูลให

ครบถวนและชัดเจน เพื่อประโยชนในการเสนอของบประมาณ 

 

5. ขอบเขตการวิจัย 

ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เช่ือมโยงกับปญหาที่ทําการวิจัยแตไมสามารถ

กําหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนพรอมระบุ

กลุมเปาหมายทีจ่ะไดรบัประโยชนและผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

 

 

 



 

7. การนําไปใชประโยชนในดาน 

 แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรอืแนวทางทีจ่ะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนดังตอไปน้ี   

1 ดานวิชาการ   

2 ดานนโยบาย   

3 ดานสังคมและชุมชน   

4 อื่น ๆ (ระบุ)   และระบุช่ือหนวยงานทั้งภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

 

8. สถานท่ีทําวิจัย 

ใหระบุสถานที่ดําเนินการวิจัยโดยระบุ เปนหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

 

9.คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย (ของโครงการวิจัย อยางนอย 3 คํา ระบุคําสําคัญ 

(keywords)ที่มีความสําคัญตอช่ือเรื่องหรือเน้ือหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศใหครบถวน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลอืกหรือคนหาเอกสารที่มีช่ือเรื่อง

ประเภทเดียวกันกบัเรื่องที่ทําการวิจัยได) 

 คําสําคัญ (ภาษาไทย) คําสําคัญภาษาไทย 

 คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ) คําสําคัญภาษาอังกฤษ 

 

10. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ  

การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรอืสทิธิบัตรทีเ่กี่ยวของ 

สวนท่ี 3 คณะผูวิจัย 

1.ช่ือ ช่ือ สกุล หัวหนาโครงการ สัดสวนการทําวิจัย สัดสวนการทําวิจัย (%)  

   หนวยงาน หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงในโครงการ เลือกรายการ 

2. ช่ือ ช่ือ สกุล ผูรวมวิจัย สัดสวนการทําวิจัย สัดสวนการทาํวิจัย (%)  

   หนวยงาน หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงในโครงการ เลือกรายการ 

3. ช่ือ ช่ือ สกุล ผูรวมวิจัย สัดสวนการทําวิจัย สัดสวนการทาํวิจัย (%)  

   หนวยงาน หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงในโครงการ เลือกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 4 แผนงาน 

1. ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอน อยางละเอียด) 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
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1. ระบุกิจกรรมตามแผน             

2. ระบกุิจกรรมตามแผน             

3. ระบกุิจกรรมตามแผน             

4. ระบุกิจกรรมตามแผน             

5. ระบุกิจกรรมตามแผน             

6. ระบุกิจกรรมตามแผน             

 

2. งบประมาณของโครงการวิจัยรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ (ใหระบุ

รายละเอียดคาใชจายใหชัดเจน) 

 

รายการ จํานวนเงิน 

1. งบบุคลากร (ไมตองระบุ) 

 ระบุรายละเอียด  

2. งบดําเนินงาน 

 ระบุรายละเอียด  

3. งบลงทุน (ไมตองระบุ) 

 ระบุรายละเอียดงบลงทุน 

 ระบุจํานวนเงิน  

 ระบุจํานวนเงิน  

 

 ระบุจํานวนเงิน  

  

 ระบุจํานวนเงิน  

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ ระบุจํานวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ 

รายการ จํานวนเงิน 

1.งบดําเนินงาน  

   1.1 คาตอบแทน  (ไมเกิน 10% ของโครงการวิจัย)  

(1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง หรือตําแหนงทางวิชาการ) 

(2) คาตอบแทนทีป่รึกษาโครงการ 

(3) คาตอบแทนทํางานลวงเวลา 

(จํานวน ...... คน ....... วัน (วันทําการปกติ) 

( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(จํานวน ...... คน ....... วัน (วันหยุดราชการ) 

( ..... x ….. x ........... = …………. บาท) 

(4) คาตอบแทนผูใหขอมลู 

(จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

(5) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง 

(จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

(6) คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม 

(จํานวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท) 

 

1.2 คาใชสอย  

(1) คาใชจายในการเดินทางไปตางจังหวัด 

- คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท ) 

- คาที่พัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาพาหนะ (ตามที่จายจริง) 

 

(2) คาใชจายในการสัมมนา/ฝกอบรม 

- คาอาหาร (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาอาหารวาง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

- คาที่พัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท) 

 

- เงินประกันสังคม 

(คําอธิบาย : ต้ังไดเฉพาะรายการที่มีคาจางช่ัวคราวรายเดือนเต็มเวลาเทาน้ัน) 

- คาเชาทรัพยสิน 

- คาซอมแซม 

 

1.3 คาวัสดุ  

- คาวัสดุสํานักงาน 

- คาวัสดุคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุกอสราง 

 

 

 



 

รายการ จํานวนเงิน 

- คาวัสดุการเกษตร 

- คาวัสดุงานบานงานครัว 

- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

- คาวัสดุการแพทย 

- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 

- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

- คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น (จํานวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท) 

 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ  

 

 

 

 ลงลายมอืช่ือ......................................................................หวัหนาโครงการวิจัย 

          (ช่ือ นามสกุล หัวหนาโครงการ) 

          ระบุวันที ่

 

สวนท่ี 5 ประวัติคณะผูวิจัย 

1. ช่ือระบุคํานําหนาช่ือ ช่ือ - นามสกลุ ผูวิจัย เปนภาษาไทย 

 ช่ือ ระบุคํานําหนาช่ือ ช่ือ – นามสกลุ ผูวิจัย เปนภาษาอังกฤษ 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ตําแหนงปจจุบัน ระบุตําแหนงปจจบุัน 

4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

ระบุช่ือสถานทีอ่ยู (ถามี)  

ระบเุลขที่  หมูที่ ระบุเลขหมู ถนน ระบุถนน 

ตําบล ระบุตําบล อําเภอ ระบุอําเภอ 

จังหวัด ระบจุังหวัด หมายเลขไปรษณีย ระบุหมายเลขไปรษณีย 

หมายเลขโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท 

อีเมล ระบุอเีมล 

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญา ระบุระดับปริญญา วุฒิ ระบุวุฒกิารศึกษา  ระบสุถาบันการศึกษา 

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) 

ระบุวุฒกิารศึกษา   สาขาวิชา 


