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ทุนสนุบสนุนการวิจัย
ประเภท การวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
แบบ วจ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แบบเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้ โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัด สระแก้ว
พื้นที่ ………………………………….. ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด สระแก้ว
ประเด็นหลัก
การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  เกษตรกรรมยั่งยืน
 สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้เด็กและเยาวชน
 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
ประเด็นร่วม (ถ้ามี)
 การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  เกษตรกรรมยั่งยืน
 สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้เด็กและเยาวชน
 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

ส่วน ก.
1. ชื่อ
โครงการวิจัย การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชน กรณีศึกษา ตาบลวัฒนานคร อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ภายใต้แผนงาน ................................................................................................
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2. เหตุผลที่มาของโครงการ
3. กรอบแนวคิด วัต ถุประสงค์ หรื อปัญหาที่ต้องการแก้ไ ขด้วยงานวิจัย และผลที่ค าดว่า จะได้รับ
3.1 วัตถุประสงค์
ขอบเขตด้านพื้นที่ .......................................................................................................................
3.2 กรอบแนวคิด
....................................................................................................................................................................
1.3 ผล/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ..........................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................. .............
3. ..........................................................................................................................................
4. แผนงานและวิธีการดาเนินการวิจัย เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาได้
4.1 ระเบียบวิธีวิจัย
4.2 แผนการดาเนินงาน (สิ้นสุด เดือน ก.พ. 61) เพื่อส่งรายงานรอบ 12 เดือน สสส ในเดือน
มีนาคม 2560
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ลาดับ กิจกรรม
1
2

3
4
5

6
7
8

ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน
ลงพื้นที่ สารวจเก็บข้อมูล
ศึกษาบริบทชุมชน ทุนทางสังคมและ
สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมจิ ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ดาเนินการวิจยั
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผน…………..
แบบบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหา……………….ของประชาชน
แบบมีส่วนร่วม
ร่วมมือกับพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อดาเนินกิจกรรม
พัฒนาศัก ยภาพบุคลากรของภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคท้องถิ่น รวมทั้ง อสม.
ในด้านการ……………………….
และกระบวนการจั ด ท าแผน ……………….
แบบบูรณาการ เรื่อง
 …………………………………………………………
จัดเวทีถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนเพือ่
ค้นหาและพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ติ ด ตาม ส ารวจ ประเมิ น ผลการด าเนิ น
กิจกรรม
ตามตัวชี้วัด
ประชุม สรุปงานจัดทารูปเล่ม และเผยแพร่
ข้อมูล

2560-2561 (เดือน)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.
สังเคราะห์
งาน
ร่วมกัน

4.3 ผู้ร่วมโครงการ
1.ประชาชนในพื้นที่ ............................จ.สระแก้ว
2.ผู้นาชุมชน เช่น............................
3.ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ............................จ.สระแก้ว
4.อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.ผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เช่น........................ ในพื้นที่ ............................
จ.สระแก้ว
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5. งบประมาณ ** ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสสส.**
งบประมาณ 50,000 บาท/โครงการ
หมวดรายจ่าย (โดยประมาณ)
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน (ตามเกณฑ์การเบิก สสส.)
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าเช่าเหมารถ
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (กลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม)
1.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุอุปกรณ์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ/กิจกรรมให้ความรู้/
วัสดุในการลงปฏิบัติงานภาคสนาม/ กิจกรรมการพัฒนา /
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยให้แก่ชุมชนและสาธารณะชน
- วัสดุสานักงาน/กระดาษ/หมึก/แฟ้ม
2. ค่ำสำธำรณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
รวม
** ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

จานวน(บาท)

13,000
7,000
10,000
20,000

50,000

6. ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม 2560-มีนาคม 2561
7. คารับรองว่าจะปฏิบัติตามรายการต่าง ๆ ที่ให้ไว้ทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………….. หัวหน้าโครงการ
( ………………………………. )
วันที่.....เดือน................พ.ศ............
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ส่วน ข.
ข้อมูล / ประวัติย่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
คณะวิจัย
ชื่อ-สกุล หัวหน้าแผนงาน (B.............................)
โทรศัพท์............................. email address ..............................................
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ .........................................
ชื่อ-สกุล นักวิจัยพื้นที่
โทรศัพท์
email address
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย
1. .........................................
โทรศัพท์
2. ..........................................
โทรศัพท์
3. ...........................................
โทรศัพท์
4. .......................................
ชื่อ-สกุล นักศึกษา ผู้ร่วมวิจัย

