การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2558
คณะกรรมการวิจัยคณะศิลปะศาสตร์ มีมติให้ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ จานวนเงินทุนทีจจัดสรรให้ไม่เกิน 40,000
บาทต่อโครงการ
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน 8 โครงการ จานวนเงินทุนทีจจัดสรรให้ไม่เกิน
25,000 บาทต่อโครงการ
3. โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน 1โครงการ จานวน
เงินทุนทีจจัดสรรให้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ (เป็นโครงการต่อเนืจอง พร้อมแนบรายงานผลการ
ดาเนินโครงการทีจแล้วเสร็จ 1 ปี)
ดังนั้น จึงขอให้ผู้สนใจขอรับทุน ดาเนินการดังนี้
1. ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน วันที่ 1 กรกฎาคม 2557- 15 สิงหาคม 2557
2. พบปะกลุ่มช่วยเหลือ ระหว่างวันทีจ 16-28 สิงหาคม 2557
3. ผู้ขอรับทุนนาเสนอโครงร่างวิจัย วันศุกร์ทีจ 29 สิงหาคม 2557
4. ผู้รับทุน ทาสัญญารับทุน ระหว่างวันทีจ 22-30 กันยายน 2557
5. ประกาศผล วันทีจ 3 กันยายน 2557
5. รายงานความก้าวหน้า 1 ภายใน 31 มีนาคม 2558
ส่งทีจงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

6. หัวข้อวิจัยเพืจอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2558 ในพื้นทีจภาคอีสาน
ลุ่มน้าโขงและอาเซียน มีดังนี้
1. การเคลืจอนย้ายแรงงาน
2. การเปลีจยนผ่านของอีสาน
3. กลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้าโขง
4. ชายแดนและข้ามพรมแดน
5. ภาษาและการสืจอสาร
6. เมืองและนครในลุ่มน้าโขง
7. ศิลปะ วัฒนธรรม
8. สันทนาการและการกีฬา
9. สืจอการเรียนการสอนภาษา

10. อิทธิพลของสืจอในอาเซียน+3
11. MICE Industry และการท่องเทีจยว
7. โครงร่างการวิจัย พิจารณาตามประเด็นดังนี้ ทั้งนี้อาจปรับเปลีจยนได้ตามความเหมาะสม
1. ชืจอโครงการวิจัย : ตั้งตามประเด็นปัญหา / ข้อสงสัย / เรืจองราวทีจต้องการศึกษา / เรียนรู้
/ ค้นหาคาตอบ เพืจอนาไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยหัวข้อวิจัยต้องเป็นไปตามทีจกาหนดในข้อ 6
2. ความเป็นมาของเรืจองทีจต้องการทาวิจัย : สภาพการณ์ปัญหา ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทีจไหน /
อย่างไร? ทีจผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาโดยใครหรือไม่ / อย่างไร? จนถึงปัจจุบันสภาพปัญหาเป็น
อย่างไร? หากไม่หาทางแก้ไขแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไร?
3. คาถามวิจัย / วัตถุประสงค์ ในการทาวิจัย : ต้องการศึกษาเพืจอค้นหาคาตอบ หรือต้องการ
แก้ปัญหาในเรืจองใด / เพืจออะไร?
4. แผนงาน และวิธีการศึกษา เพืจอให้สามารถตอบข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาได้ : มีแนวทาง
ศึกษาเพืจอนาไปสู่การหาคาตอบ หรือ แก้ปัญหาในเรืจองดังกล่าวอย่างไร / มีใครมาร่วมทางานบ้าง / มี
การดาเนินกิจกรรมอะไร / เมืจอไร?
5. งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
6. ผลทีจคาดว่าจะได้รับ : หากดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอน จนสามารถตอบคาถาม /
ข้อสงสัย หรือแก้ปัญหาได้แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร / ใครจะได้ประโยชน์บ้าง?
7. ข้อมูล / ประวัติย่อ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย พร้อมทีจอยู่ / โทรศัพท์ทีจสามารถติดต่อ
ได้
-8. คุณสมบัติของผู้รับทุน อิงตามเกณฑ์เดิม ในปี 2554 โดยพิจารณาให้ทุนเรียงตามลาดับ
ดังนี้
(๑) เป็ นผู้ไม่เคยมีป ระสบการณ์วิจัยมาก่อน ยกเว้น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญา
นิพนธ์หรือปัญหาพิเศษ
(๒) เคยเป็นผู้ร่วมวิจัยและไม่ติดค้างงานเกิน ๑ โครงการ ในขณะทีจขอรับทุน
(๓) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยครั้งแรกทีจได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งทุนอืจน แต่ได้รับไม่
เพียงพอ
(๔) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ
โดยคณะกรรมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีจะเป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยที่
เสนอขอรับทุน

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓ เล่ม (ปกแข็ง) และบทความ
สาหรั บตีพิมพ์ต ามรู ปแบบที่วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กาหนด พร้อม CD ทีจมีผลงานวิจัยและบทความ จานวน ๑ แผ่น ส่งคณะกรรมการงานวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย
R 01
(ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4)
ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
____________________________________
ชืจอโครงการ ………..………………(ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)………………….........
ส่วน ก : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1.1 หัวหน้าโครงการ สัดส่วนในการทาวิจัย ร้อยละ
....................................................................................................................
1.2 ผู้ร่วมวิจัย

สัดส่วนในการทาวิจัย ร้อยละ

..................................................................................................
2. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
3. ความสาคัญและทีจมาของปัญหา
4. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
5. งานวิจัยทีจเกีจยวข้อง ทฤษฏี สมมุติฐาน และ/ หรือ กรอบแนวความคิดของโครงการ
6. วิธีการดาเนินการวิจัย
7. ประโยชน์ทีจคาดว่าจะได้รับ
8. แผนดาเนินงาน ระยะเวลา และสถานทีจทาการวิจัย
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
10. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดาเนินงาน
ของโครงการวิจัย
11. เอกสารอ้างอิง
12. ลงลายมือชืจอหัวหน้าโครงการ

ลงชืจอ…………………………………………..
(หัวหน้าโครงการ)
วันทีจ.......... เดือน................พ.ศ................

ลงชืจอ…………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการฯ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี ศรีคา)
วันทีจ.......... เดือน................พ.ศ................
ลงชืจอ……………………….………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
วันทีจ.......... เดือน................พ.ศ................
ส่วน ข : ข้อมูลประสบการณ์การทาวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัย

เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2558
ข้อ
1

2

3

4

5

6

7

เกณฑ์การประเมิน
ประสบการณ์ในการทาวิจัย (20 คะแนน)
1.1 ไม่เคยทาวิจัยหรือรับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมาก่อน (20
คะแนน)
1.2 เคยเป็นผู้ร่วมวิจัยภายในและ/หรือภายนอก 1 เรืจอง (10 คะแนน)
1.3 เคยเป็นผู้ร่วมวิจัยภายในและ/หรือภายนอกมากกว่า 1 เรืจอง และ/
หรือค้างส่งงานวิจัย (5 คะแนน)
1.4 เคยเป็นผู้หัวหน้าโครงการวิจยั ภายในและ/หรือภายนอก และ/หรือ
ค้างส่งงานวิจัย (5 คะแนน)
การเชื่อมโยงและ/หรือบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผู้ขอรับทุนเป็นหัวหน้าหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ
โครงการ (แนบเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ) (5 คะแนน)
หัวข้อวิจัยกับความชานาญของนักวิจัย (5 คะแนน)
3.1 หัวข้อวิจัยตรงกับความชานาญหรือสาขาวิชาทีจสาเร็จการศึกษาของ
นักวิจัยหลัก (5 คะแนน)
3.2 หัวข้อวิจัยเกีจยวข้องกับความชานาญหรือสาขาวิชาทีจสาเร็จการศึกษา
ของนักวิจัยหลัก (3 คะแนน)
3.3 หัวข้อวิจัยไม่ตรงกับความชานาญหรือสาขาวิชาทีจสาเร็จการศึกษาของ
นักวิจัยหลัก (2 คะแนน)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (10 คะแนน)
4.1 ชัดเจน ทาได้จริง (10 คะแนน)
4.2 ส่วนใหญ่ชัดเจน ทาได้จริง (5 คะแนน)
4.3 บางส่วนชัดเจน อาจจะทาได้จริง (3 คะแนน)
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย (10 คะแนน)
5.1 เห็นความสาคัญของปัญหาชัดเจนมาก (10 คะแนน)
5.2 เห็นความสาคัญของปัญหาชัดเจนปานกลาง
(5 คะแนน)
5.3 เห็นความสาคัญของปัญหาชัดเจนน้อย (3 คะแนน)
กรอบแนวคิด ทฤษฎี (10 คะแนน)
6.1 มีกรอบแนวคิด ทฤษฎีทีจชัดเจน (5 คะแนน) (มาก= 5 คะแนน,
ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
6.2 มีการทบทวนเอกสารทีจเกียจ วข้องชัดเจน (5 คะแนน)
(มาก= 5 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
ระเบียบวิธีวิจัย (10 คะแนน)

คะแนน

8

9
10

11

7.1 มีระเบียบวิธีวิจัยทีจชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
(มาก= 5 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
7.2 มีการระบุขั้นตอนการวิจัยทีจสมบูรณ์ ถูกต้อง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
(มาก= 5 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
การนาไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน)
8.1 มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและการนาผลการวิจยั สู่กลุ่มเป้าหมายทีจ
ชัดเจน หรือมีการนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ทีจชัดเจน (10 คะแนน) (มาก= 5
คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
ความเหมาะสมของงบประมาณ (5 คะแนน)
การอ้างอิง (10 คะแนน)
10.1 ความน่าเชืจอถือของแหล่งอ้างอิง (3 คะแนน)
10.2 เอกสารอ้างอิงสอดคล้องและเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย (4 คะแนน)
10.3 เอกสารอ้างอิงมีความทันสมัย ไม่เกิน 10 ปี
หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางทีอจ าจมีคนทาวิจัยน้อยหรือไม่มี ต้องมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา (3 คะแนน)
ความเป็นไปได้ในการทาวิจัยให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาหนึ่งปี (5
คะแนน)
(มาก= 5 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, น้อย= 1 คะแนน)
รวม

