การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามีการปกปิดหรือเป็นเท็จ
นมร. ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่พิจารณาสนับสนุนและจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์รบั ทุน นมร. เป็นเวลา 3 ปี

แบบ นมร. 1
แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอของบประมาณของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................... ..................................
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย (กรณี เป็ น ทุ น ความร่ว มมื อกั บ ต่างประเทศให้ ระบุ ผู้ รับ ผิ ด ชอบทั้ ง
“ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”)
1.1 หัวหน้าโครงการ.............................................................................................................
1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย........................................................................................................................
1.3 หน่วยงานหลัก...............................................................................................................
1.4 หน่วยงานสนับสนุน...............................................................................................................
2. ประเภทการวิจัย................................................................................................................................
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย..........................................................................................
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)...................................................................................................................
5. คาสาคัญ (Keyword) ของการวิจัย.................................................................................................
6. ความสาคัญ และที่มาของปัญหา......................................................................................................
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย..................................................................................................................
8. ขอบเขตของการวิจัย.........................................................................................................................
9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย..........................................................
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง..................................................
11. เอกสารอ้างอิง....................................................................................................................................
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ................................................................................................................
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย.………………..…….
14. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล.........................................................
15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย….............................................
16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด.................................................................................
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด............................................................................
18. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู.่ ...........................................................................................................
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย...........................................................................................................
แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว (ตามแบบ งป. 1)
20. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................................
ระดับความสาเร็จของงาน...........................................................................................................
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหล่งทุน)
22. คาชี้แจงอื่น ๆ....................................................................................................................................
23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่ อให้คารับรองในการจัดทาข้อเสนอ
การวิ จั ย และด าเนิ น การวิ จั ย ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช เรื่ อ ง ประกาศรั บ ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยท้าทายไทย: ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
(ลงชื่อ)..........................................
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
(ลงชื่อ)...........................................
(............................................)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….

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

24. คาอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนำจ)
หรื อกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ หรื อเที ยบเท่า ของภาคเอกชน (หรือผู้ ได้ รับ มอบอำนำจ) ในการยิน ยอม/
อนุญาต ให้ดาเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดาเนินการวิจัย
(ลงชื่อ) ..........................................
(............................................)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่........... เดือน...................พ.ศ.. …….
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงคาอธิบายไม่จาเป็นต้องระบุไว้ในแผนงานวิจัยรายละเอียด
งบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/โครงการวิจัยเดี่ยว

-3ส่วน ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
และ E-mail
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ ที่ เกี่ย วข้องกับ การบริห ารงานวิจัยทั้ งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัย ว่าเป็น ผู้อานวยการแผนงานวิ จัย หัว หน้า โครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย)
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทาเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
7.3 งานวิจัยที่กาลังทา : (ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด)
หมายเหตุ : - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ ใน
การประเมินข้อเสนอโครงการ

