แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการของบประมาณ สนับสนุนการวิจัยคณะนิติศาสตร์
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ชาติ…………………………………………………………………………………….……………...………
……………………………………………………..……………………………………………………..…
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
หน่ วยงาน……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........................................
วัตถุประสงค์ การของบประมาณสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ (เช่น เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ ,เพื่อพัฒนา
งาน เป็ นต้น) .......................................................................................................................................
ลักษณะข้ อเสนอการวิจัย
วิจยั การเรี ยนการสอน
วิจยั ที่บูรณาการกับโครงการบริ การวิชาการ
วิจยั ที่บูรณาการกับการเรี ยนการสอน
วิจยั ที่ต่อยอดสู่ การกําหนดนโยบาย กฎหมายต่างๆ
วิจยั วิจยั ชุมชน
วิจยั บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิจยั ทัว่ ไป
วิจยั สถาบัน
รายละเอียดแบบเสนอโครงการวิจัย
ส่ วน ก : สาระสํ าคัญของโครงการวิจัย (Research Project)
1. ชื่อโครงการวิจยั (Research Project)
1.1 ภาษาไทย ......................................................................................................................
1.2 ภาษาอังกฤษ .................................................................................................................

2. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจยั และที่อยู่ พร้อมทั้งชื่อหน่วยงานและลักษณะของการ
ร่ วมงานวิจยั กับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
3. คณะผูว้ จิ ยั และสัดส่ วนที่ทาํ งานวิจยั (%)
4. ประเภทของการวิจยั
5. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการที่ทาํ การวิจยั
6. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจยั
7. ความสําคัญ และที่มาของปั ญหาที่ทาํ การวิจยั และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Reviewed Literature)
8. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั (ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงลําดับ
ความสําคัญเปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหา)
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระบุขอบเขตการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ปญหาที่ทําการวิจัย)
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
11. ทฤษฎี สมมติฐานหรื อกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจยั
(แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานและกรอบแนวคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็ นไป
ได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทําการวิจยั แล้วนํามาสังเคราะห์เป็ นสมมติฐาน (ถ้ามี) และ
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั )
12. เอกสารอ้างอิง (Reference) ของโครงการวิจยั (ระบุเอกสารที่ใช้อา้ งอิง ( Reference) ของการ
วิจยั ตามระบบสากล)
13. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ แสดงผลสําเร็ จที่คาดว่ごาจะได้さรับการจดสิ
เช่น ทธิ บตั ร หรื อการ
นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ หรื อนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั ได้
อย่างชัดเจน พร้อมระบุกลุ่มเป้ าหมาย /หน่วยงาน ที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจาก
ผลงานวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับ) ให้ชดั เจน
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานทีท่ าํ การทดลอง/เก็บข้ อมูล (ให้ระบุวธิ ี การและขั้นตอนการ
วิจยั อย่างละเอียด อาทิ การเก็บข้อมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ทาํ การวิจยั /
เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ)
15. ขอบเขตของโครงการวิจยั
16. ระยะเวลาที่ทาํ การวิจยั และสถานที่ทาํ การทดลอง และหรื อเก็บข้อมูล ข้ อมูล (ให้ระบุวธิ ี การ
และขั้นตอนการวิจยั อย่างละเอียด อาทิ การเก็บข้อมูล การกําหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้

เป็ นที่ทาํ การวิจยั /เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสนอขอ
งบประมาณ)
17. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ให้ระบุข้นั ตอนโดย ละเอียด)
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อผลการวิจยั สู่ กลุ่มเป้ าหมาย
19. อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นของโครงการวิจยั (ถ้ามี)
20. งบประมาณของโครงการวิจยั เป็ นไปตามประกาศ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2556
21. ผลสําเร็ จและความคุม้ ค่าของการวิจยั ที่คาดว่าจะได้รับ
- เป้ าหมายของผลผลิต ( Output) และตัวชี้วดั (ระบุผลผลิตของงานวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม ที่
สามารถประยุกต์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ตอ้ งระบุตวั ชี้วดั ที่แสดงถึงการบรรลุเป้ าหมาย
ในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ทั้งในเชิงปริ มาณ
เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จดั ทําข้อมูลในรู ปแบบตาราง)
22.

ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี้วดั ของโครงการวิจยั
ผลผลิต

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ

23.
24.

- เป้ าหมายของผลลัพธ์ ( Outcome) และตัวชี้วดั (ระบุประมาณของผลที่เกิดขึ้นหรื อผล
ต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูใ้ ช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ
สภาพแวดล้อมในเชิงปริ มาณหรื อคุณภาพ ระบุตวั ชี้วดั ที่แสดงถึงการบรรลุเป้ าหมายใน
ระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ทั้งเชิงปริ มาณ เชิง
คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จดั ทําข้อมูลในรู ปแบบตาราง)
25.

ตารางแสดงผลลัพธ์ และตัวชี้วดั ของโครงการวิจยั
ผลลัพธ์

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ

20. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
21. ลายมือชื่อคณะผูว้ จิ ยั ทุกคน และหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด
*****
รายละเอียดต่างๆ ดูจากประกาศกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ *****

ส่ วน ข ประวัติคณะผู้วจิ ัย
1. ชื่ อ - สกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตําแหน่ งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
4. ประวัติการศึกษา
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ

