คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบ อด.วส 1

แบบเสนอโครงการวิจัย/งานสร้ างสรรค์
1. ชื่อโครงการวิจัย / งานสร้ างสรรค์
(ภาษาไทย)
(อังกฤษ)

2. ผู้วิจัย (หัวหน้ าโครงการ)
ผู้ร่วมวิจัย 1.
2.
ผู้ช่วยวิจัย 1.
2.
ที่ปรึกษา 1.
2.

(สัดส่ วนการทํางาน %)
(สัดส่ วนการทํางาน %)
(สัดส่ วนการทํางาน %)

3. ประเภทของงานวิจัย / งานสร้ างสรรค์

 การวิจัยพืน้ ฐาน (Basic Research) หมายถึง การศึกษาค้ นคว้ าในทางทฤษฎี หรื อใน
ห้ องทดลองเพื่อหาความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐาน ข้ อเท็จจริ งพื ้นฐานทางทฤษฎีหรื อกฎ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการเกิดขึ ้นของปรากฏการณ์ ที่ศกึ ษา โดยมิได้ ม่งุ หวังที่จะนําผลของ
การวิจยั ไปใช้ ประโยชน์โดยเฉพาะ
 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หมายถึง การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ
และมี วัตถุประสงค์เพื่ อนํ าความรู้ นันใช้
้ ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อเป็ นการนํ าเอา
ความรู้และวิธีการต่างๆ ที่ได้ จากการวิจยั พื ้นฐานมาประยุกต์ใช้ อีกต่อหนึ่ง หรื อหาวิธีใหม่ๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ ระบุ ไว้ แน่ชดั ล่วงหน้ า
 การพัฒนาทดลอง (Experimental Development) หมายถึง เป็ นงานที่ทําอย่างเป็ น
ระบบ โดยใช้ ความรู้ที่ได้ รับจากการวิจยั และประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้ างวัสดุ ผลิตภัณฑ์
และเครื่ องมือใหม่ เพื่อการติดตังกระบวนการ
้
ระบบและบริ การใหม่ หรื อเพื่อการปรับปรุ ง
สิ่งต่างๆ เหล่านันให้
้ ดีขึ ้น
 งานสร้ างสรรค์ (Creative) เป็ นผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ
โดยเป็ นผลงานที่เแสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อให้ เกิดผลงานในมิติใหม่
หรื อเป็ นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้ างสรรค์เดิม เพื่อเป็ นต้ นแบบหรื อความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์ ทางศิล ปะ งานสร้ างสรรค์ ยัง ครอบคลุม ไปถึ งสิ่ ง ประดิษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคณ
ุ ค่าและคุณประโยชน์เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
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4. ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ / ภารกิจของหน่ วยงาน

o ระบุความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กรณีสอดคล้ องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ให้ เรี ยงลําดับความสําคัญ)
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์
 การปรั บปรุ งและพัฒนาด้ านกิ จการนักศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ระบบคุณค่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
 การพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้และความคิดสร้ างสรรค์
 การสร้ างความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์
 การสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนและสังคม
 การอนุรักษ์ และส่งเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้
เพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
 การบริ ห ารจัด การองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การ
สร้ างสรรค์
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการตามพันธกิจให้ มีประสิทธิภาพ
5. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาํ การวิจัย / งานสร้ างสรรค์
6. คําสําคัญ (Keyword) ของโครงการวิจัย / งานสร้ างสรรค์

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

7. ความสําคัญ ที่มาของปั ญหาการวิจัย / งานสร้ างสรรค์
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8. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย / งานสร้ างสรรค์

9. ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ

10. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

11. เอกสารอ้ างอิง
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12. ระเบียบวิธีวิจัย

13. ขอบเขตการวิจัย
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14. ระยะเวลาที่ทาํ การวิจัย / งานสร้ างสรรค์

การวิจยั ชิ ้นนี ้ใช้ เวลา

ปี /เดือน ตังแต่
้

ถึง

15. ระยะเวลาที่ทาํ การวิจัย / งานสร้ างสรรค์ สถานที่เก็บข้ อมูล

การดําเนินงาน

พ.ศ. ...............
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1.เสนอโครงการวิจยั / งานสร้ างสรรค์
2.เก็บรวบรวมข้ อมูล
3.ศึกษาและวิเคราะห์
4.รายงานความก้ าวหน้ า
5.สรุ ปผลการวิจยั / งานสร้ างสรรค์
6.รายงานผลการวิจยั /งานสร้ างสรรค์ ฉบับ
สมบูรณ์
16. งบประมาณของโครงการวิจัย / งานสร้ างสรรค์
16.1 รายรับ
- งบประมาณแผ่นดิน
บาท
- งบประมาณจากเงินกองทุนวิจยั และสร้ างสรรค์ ในส่วนของคณะดุริยางคศาสตร์
- งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น(ถ้ ามี)
บาท

บาท

16.2 รายจ่าย (โปรดระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราที่ขอตังค่
้ าใช้ สอย(ถ้ ามี))
รายการ
หน่ วย
จํานวนเงิน (บาท)
1. หมวดค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- วันทําการปกติ (50 บ./ชม.และไม่เกิน 200 บาทต่อวัน) จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
- วันหยุดราชการ (60 บ./ชม.และไม่เกิน 420 บาทต่อวัน) จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
2. หมวดค่ าใช้ สอย
2.1 ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่า จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
ที่พกั
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
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2.3 ค่าอาหารกลางวัน
2.4 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.5 ค่าใช้ สอยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ
3. หมวดค่ าวัสดุ (ให้ ระบุรายละเอียด)
3.1 วัสดุสํานักงาน
3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
3.4 วัสดุอื่นๆ
รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
17. แผนการถ่ ายทอดผลการวิจัย/งานสร้ างสรรค์

18. คําชีแ้ จงอื่น ๆ

19. ประวัตผิ ้ ูทาํ วิจัย / งานสร้ างสรรค์
19.1 ชื่อ - สกุล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
19.2 วัน เดือน ปี เกิด
19.3 หมายเลขประจําตัวประชาชน (โปรดระบุ)
19.4 ตําแหน่งทางวิชาการปั จจุบนั
19.5 สถานที่ทํางาน
19.6 e-mail address
19.7 ที่อยู่ปัจจุบนั

จํานวนคน*จํานวนวัน*อัตรา
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19.8 ประวัติการศึกษา
19.9 วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ ามี)
19.10 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
19.11 ผลงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ (ถ้ ามี)

(ลงชื่อ)
(

ผู้เสนอโครงการ
)

