แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร
เงินรำยได้คณะบริหำรธุรกิจ ประจำปี ……………
___________________________________________
1.เรียน หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการหลักสูตร........................................................................ ...............
ด้วยข้าพเจ้า...................................................................... ตาแหน่ง....................................................... ภาควิชา........................................ มีความประสงค์
จะเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ (ให้ระบุแหล่งทุนว่า ผ่านภาควิชา....../หลักสูตรใด................................................. )
เรื่อง…………………………………………………….ในวงเงิน ............................................... บาท ( .................................................................) พร้อมนี้ได้แนบข้อเสนอ
โครงการวิจัยดังกล่าวมาเพือ่ พิจารณาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
…………………………………………….
(………………………………………….)
ผู้ขอรับทุน
2. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ
คณะกรรมการวิชาการภาควิชา/คณะกรรมการหลักสูตร
ได้พิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ............./............ลงวันที่................
 อนุมัติ ในวงเงิน...........................................บาท
(............................................)
หัวหน้าภาควิชา/ประธาน โครงการหลักสูตร

3. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ
เพื่อโปรดพิจารณาและเห็นสมควรนาเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการวิจยั

..........................
(………………………)
4. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ:
...........................
รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ

5. เรียน ผู้ขอรับทุนวิจัย (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการหลักสูตร)
คณะกรมการวิจยั ฯ ได้พิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมครั้งที่.........../..................ลงวันที่.....................................................
 อนุมัติ ในวงเงิน...........................................บาท และมีข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 มีการแก้ไขเล็กน้อยแล้วนาเข้ากรรมการคณะฯ
 มีการแก้ไขแล้วนาเข้ากรรมการวิจัยอีกครั้งเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
………………………………….
รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ
6. เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการหลักสูตร)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่.........../..................ลงวันที่.......................................ให้มีการแก้ไขข้อเสนอโครงการนั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการวิจยั แล้ว ตามเอกสารดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ
………………………………….
(…………………..…………….)
หัวหน้าโครงการวิจยั ฯ
7. เรียน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
................................
รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ

8. ตามมติที่ประชุมกรรการคณะฯ ครัง้ ที่.........../..................ลงวันที่
.......................................  อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ
.....................................
(
)
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
………/……../……..

(แบบ ว-1)
แบบเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจำปี………..
ประเภทงำนวิจัยเชิงบูรณำกำร
 งำนวิจัย  งำนบริกำรวิชำกำร  งำนกำรเรียนกำรสอน  งำนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

1. ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. คณะผูว้ ิจัย (ระบุสัดส่วนการทาวิจยั )
i. …….. …………….….. ................ หัวหน้าโครงการวิจัย (….%)
ii. ……………………………………..ผูร้ ่วมวิจัย (….%)
iii. ……………………………………...ผูร้ ่วมวิจัย (….%)
4. ความสาคัญของปัญหา
5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
6. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
7. ขอบเขตการศึกษา (ระบุขอบเขตการศึกษา และพื้นที่ศึกษา)
8. วิธีการดาเนินวิจยั
11.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (วิธีการสุ่มตัวอย่าง, ขนาดตัวอย่าง เป็นต้น)
11.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
11.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10. ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย (ระบุจานวนเดือน)
11. แผนการดาเนินงานวิจัย (ระบุกิจกรรมและช่วงระยะเวลาดาเนินกิจกรรม)
12. งบประมาณ จาแนกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้
a. ค่าตอบแทน (ค่าวิเคราะห์ข้อมูล, เก็บข้อมูล, ออกแบบสอบถาม เป็นต้น)
b. ค่าใช้สอย (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าทีพ่ ัก,ค่าพาหนะ,จัดประชุมและอื่น ๆ)
c. ค่าวัสดุ (กระดาษ A4, ปากกา ดินสอ เป็นต้น)
d. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
13. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

(แบบ ว-1)
กำหนดกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษและตัวอักษร
1. กำรตั้งค่ำกระดำษ (Normal)

บน 2.54 ซม.

ซ้ าย 2.54 ซม.

ขวา 2.54 ซม.

ล่ าง 2.54 ซม

..
เลขหน้ำ (มุมขวำล่ำง) จากขอบหัวกระดาษ 1.5 ซม.
2. กำหนดตัวอักษร Angsana UPC 16

สรุปกำรแก้ไขข้อเสนอโครงกำรตำมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมกำรวิจัยคณะฯ
ชื่อโครงกำรวิจัย...............................................................................................
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปการแก้ไข

………………………………
(…………………..…………….)
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

หมายเหตุ: ให้แนบสรุปการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการ ที่ 6 พร้อมข้อเสนอโครงการ
ที่ได้แก้ไขแล้ว

แบบรำยงำนผลงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
หน่วยงำน

คณะ/สถาบัน/สานัก................................................................................................................
ภาควิชา/ฝ่าย/งาน...................................................................................................................

ผลงำนวิจัย

เรื่อง .......................................................................................................................................

ระยะเวลำดำเนินกำร เริ่ม ......................................................

เสร็จสิ้น .................................................................

คณะผู้ทำวิจัย
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
ผลงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ คือ ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โปรดระบุประเภทกำรนำไปใช้ประโยชน์
 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
หน่วยงำน/กลุ่มประชำชนที่นำไปใช้ประโยชน์
.............................................................................................................................................................................
สถำนที่ที่นำไปใช้ประโยชน์
.........................................……...............................................................................................................................
ส่งผลกระทบที่เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
ระยะเวลำที่ใช้ประโยชน์.......................................................................................................................................
เอกสำรหลักฐำนประกอบ (เช่น ภาพถ่าย เอกสารโครงการ รายงานผล ฯลฯ โปรดระบุ....................................
..............................................................................................................................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
รายงานวันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ............
หมำยเหตุ : ใช้เป็นหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั อยู่ในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน ตาแหน่งผู้ประเมินควรเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
ขึ้นไป

