
หลกัการเขยีนขอ้เสนอการวิจยั 

  

• ดร.อ านวย  เถาตระกูล 

ปัจจุบัน  – เลขาธิการ  สมาคมนกัวจิัยในอุปถมัภ์ของสภาวิจัยแหง่ชาติ วช.   
              -  ประธานคณะอนุกรรมการฝา่ยฝกึอบรมสมาคมนักวิจัย 
              -  ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชพี 
           -  อาจารย์ทีป่รึกษาและอาจารย์ควบคมุวิทยานพินธป์ริญญาเอก ม.รามค าแหง       
              ม.ศรีนครินทรวิโรฒปิระสานมติร, ม.เกษมบณัฑิต, ม.ศิลปากร, ม.สยาม,ฯลฯ 
           -  ผู้ทรงคณุวุฒ ิม.นเรศวร, ม.ราชภัฏก าแพงเพชร,ม.บรูพา ม.ราชภฏัอุบลราชธาน ี 
              ,มจท.พระนครเหนือ. ม.มหาสารคาม, ม.พะเยา, Peer Review ม.บูรพา,ฯลฯ 
อดีต     -  ที่ปรึกษา (ด้านกรอบคณุวุฒแิหง่ชาติ และด้านครู Coaching ) สภาการศกึษา 
          -  รองประธานอนุกรรมการขบัเคลือ่นกรอบคณุวุฒแิหง่ชาติสูก่ารปฏบิตั ิ(ตาม มติ ค.ร.ม.)  
          -  ผู้อ านวยการส านักพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรอาชวีศกึษา (๒ วาระ) สอศ.ศธ. 
          -  ผู้อ านวยการส านักวจิัยและพัฒนาการอาชวีศกึษา สอศ. ศธ. 
          -  ผู้อ านวยการศนูยเ์ทคโนโลยแีละก าลังคนอาชวีศกึษา สอศ.ศธ. 
          -  ผู้เชีย่วชาญดา้นมาตรฐานการจัดการอาชวีศกึษา  สอศ.ศธ. 
          -  ผู้อ านวยการกอง สถาบนัพัฒนาครูอาชวีศกึษา  สอศ.ศธ. 
          -  ผู้อ านวยการศนูยน์เิทศอาชวีศกึษาภาคเหนอื เชียงใหม่  สอศ.ศธ. 
          -  ที่ปรึกษาสมาคมจิตวทิยาความมัน่คง ฯลฯ 

ธุรกิจ   –  วิศวกรออกแบบ  วิศวกรควบคุมงาน  วิศวกรโครงการ  ธุรกิจรับเหมากอ่สรา้ง  
          -  โรงเรียนการบนิพลเรือน (Private  Licensee) 
          -  เขียนเอกสารต ารา  และรับฝกึอบรมทางบริหาร การศึกษา การวิจัยฯ 
          -  MLM,บรษิทั พอลลีนา่ เน็ทเวิรค์ จ ากัด, และ ธุรกิจ Ebay-commerce 

การศึกษา   -  สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลย ี  (วิศวกรโยธา)      ป.ตร ี 
               -  การศึกษานอกระบบ                                     ป.โท  
               -  บริหารการศกึษา (การจัดการความรู้ KM)           ป.เอก 



เน้ือหาการเรยีนร ู ้

 ความส าคญัของการจดัท าขอ้เสนอการวิจยั 

 องคป์ระกอบของขอ้เสนอการวิจยั 

 ค าอธิบายการการเขียนแต่ละองคป์ระกอบ 

 เทคนิคการเขียนขอ้เสนอการวิจยัท่ีน่าสนใจ 

 จดุเนน้ท่ีเห็นความเช่ือมโยงกบัโจทยวิ์จยั 

 กรณีตวัอยา่งวิธีการเขียนขอ้เสนอการวิจยั 

 จดุท่ีควรแกไ้ขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย 

 Q & A 

 ทนุสนบัสนนุสรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม ่(ลกูไก)่ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



 ความส าคญั 
ของการจดัท าขอ้เสนอการวิจยั 

 ส าหรบัเป็นเครือ่งมือในการควบคมุ ก ากบัดแูลของเจา้ของบา้น 

หรอืผ ูร้บัเหมาเพ่ือใหก้าร สรา้งบา้น เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด  

 เพ่ือใหค้ าปรกึษา และติดตาม ความกา้วหนา้ ของการ

ด าเนินงานวิจยั 

  เป็นแผนการด าเนินวิจยัท่ีเขียนข้ึนกอ่นการท าวิจยัจริง  

 ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัส าหรบัผ ูวิ้จยัเองและ

ผ ูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น คร ูอาจารย ์หรอืผ ูใ้หท้นุสนบัสนนุการวิจยั 

ถา้จะเปรยีบกบัการสรา้งบา้น ท่ีตอ้งมีแปลนหรอืพิมพเ์ขียว  

       ท่ีระบรุายละเอียดของการสรา้งบา้นทกุขัน้ตอน  

 โครงการวิจยัก็เปรยีบเสมือนแปลน หรอืพิมพเ์ขียว เช่นกนั คือเป็น

ทิศทาง แนวทาง การด าเนินงานวิจยั ใหเ้ป็นไปตามแผนการวิจยั ท่ี

ก าหนด 
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3. To be a document submitting for permission from authorities) 

     เขียนข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบการช้ีแจงขออนมุติัด าเนินการ 

     ต่อหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

   ประโยชน ์(Advantage) 

 1.  To be submitted to funding agencies 

      เขียนโครงการเพ่ือขอเงินสนบัสนนุจากแหลง่ทนุ  

2. To outline the framework of project activities 

     เขียนเพ่ือใหเ้ห็นกรอบของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
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เป้าการเขียนขอ้เสนอการวิจยั 

สรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่ 

เขียนขอ้เสนอการวิจยัเป็น 

ไดร้บัทนุสรา้งสถานภาพ           

นกัวิจยัร ุน่ใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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เรือ่ง 
•ทนุสนบัสนนุสรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่ (ลกูไก)่ 
•หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอการวิจยั 

•เหตผุลท่ีไม่ไดร้บัสนบัสนนุทนุ 

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 
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วตัถปุระสงค ์

๓.  เพ่ือสง่เสรมิใหน้กัวิจยัเกิดความร ู ้ความ      
     เช่ียวชาญ ประสบการณเ์กี่ยวกบัการวิจยั 

 

๑. เพ่ือสนบัสนนุและพฒันาผ ูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม 

“วิทยากรหลกัสตูรการพฒันานกัวิจยั” (Training 

for the trainers) (แม่ไก)่ และ “สรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่” 
(ลกูไก)่ ไดส้รา้งผลงานวิจยัรว่มกนั 

๒. เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือทางวิชาการและ

การวิจยัระหว่าง วช. กบัเครอืขา่ยนกัวิจยั 

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 
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คณุสมบติัผ ูข้อรบัทนุ  

๓   มีผ ูวิ้จยัรว่มเป็นผ ูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม โครงการ     

     “สรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่” (ลกูไก)่ จ านวนไมน่อ้ยกว่า  

      ๑ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน 

๑.  หวัหนา้โครงการจะตอ้งเป็นผ ูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม    

     โครงการ “สรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่” (ลกูไก)่ 

๒. มีท่ีปรกึษาโครงการเป็นผ ูผ้า่นการฝึกอบรม  

     โครงการ “วิทยากรหลกัสตูรการพฒันานกัวิจยั  

     (Training for the trainers) (แม่ไก)่ จ านวน ๑-๓ คน 

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



งบประมาณ 

๔)  งบประมาณทีข่อรับการสนับสนุนเพิม่เตมิอาจจะมาจาก          
ข้อใด ข้อหนึ่งข้างต้น หรือร่วมกนักไ็ด้  

๑.  ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุน       
      ข้อเสนอการวจิยัไม่เกนิ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๒.  งบประมาณส่วนทีเ่กนิจากที ่วช. สนับสนุน นักวจิยัอาจจะขอรับ   
       การสนับสนุนเพิม่เตมิดงันี ้

๑)   ขอรับการสนับสนุนเพิม่เตมิจากหน่วยงานต้นสังกดั                   
       ของหัวหน้าโครงการ  
๒)  ขอรับการสนับสนุนเพิม่เตมิจากหน่วยงานต้นสังกดั               
        ของผู้วจิยัร่วม 
๓)   ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ ทีใ่ห้การ  
       สนับสนุน เช่น อบจ. อบต. เป็นต้น 

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 
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งวด
ที ่ ก าหนดเวลา 

หลกัฐานการ
น าส่ง การเบิกจ่าย 

๑ เม่ือลงนามในสัญญา 
- 

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินทุนท่ีไดรั้บ โดยหกัเงิน
เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสัญญา จ านวนร้อยละ ๕ 

๒ ภายใน ๕ เดือนนบัจาก
วนัลงนามในสัญญา 

รายงาน
ความกา้วหนา้ 

ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนท่ีไดรั้บ โดยหกัเงินเพื่อ
เป็นประกนัการปฏิบติัตามสัญญา จ านวนร้อยละ ๕ 

๓ ภายใน ๑๒ เดือนนบัจาก
วนัลงนามในสัญญา 

ร่ายงานฉบบั
สมบูรณ์ 

จ่ายเงินทุนทีเ่หลอื โดยหกัเงินเพ่ือเป็นประกนัการ
ปฏิบติัตามสัญญา จ านวนร้อยละ ๕ 

๔ ภายใน ๑ เดือนนบัจาก
กรรมการพจิารณา 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 

รายงานฉบบั
สมบูรณ์ 

จ่ายเงินประกนัผลงาน เม่ือผูข้อรับุทน 
ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แลว้ 

การจ่ายงวดเงิน 
ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



การสง่ขอ้เสนอการวิจยั  

๒.  ดาวนโ์หลดแบบหนงัสือน าสง่ แบบฟอรม์ขอ้เสนอ 

      การวิจยั และค ู่มือการลงทะเบียน รวมทัง้เอกสาร    

  อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งไดท่ี้ http://www.nrms.go.th 

 

๑. ดาวนโ์หลดประกาศรบัขอ้เสนอการวิจยัและ   

กรอบการวิจยั  ไดท่ี้ http://www.nrct.go.th หรอื 

http://www.nrms.go.th    เพ่ือศึกษาเง่ือนไขการ

สมคัรขอรบัทนุวิจยั และรายละเอียดกรอบวิจยั  

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



๓.   แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project) (แบบ  

      คอบช. ๑ย/๑ด) ส าหรบัโครงการวิจยัยอ่ยและ        

      โครงการวิจยัเด่ียว โดยจดัท าขอ้เสนอการวิจยั 

      เป็นภาษาไทย font TH Sarabun PSK ตวัหนงัสือ 

      ขนาด ๑๖ 

ลงทะเบียนสง่ขอ้เสนอการวิจยัที่ 

http://www.nrms.go.th  

การสง่ขอ้เสนอการวิจยั  
ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



กรอบการวิจยัทุนสรา้งสถานภาพนักวิจยัรุน่ใหม่ 

1.  การดแูลสขุภาพ ชีวเวชศาสตร ์อนามยัเจรญิพนัธ ุ ์และผ ูส้งูอาย ุ 

2.  การขนสง่และระบบโลจิสติกส ์ 

3.  การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าภยัพิบติั และสิ่งแวดลอ้ม  

4.  การศึกษา การพฒันาทกัษะอาชีพ ศิลปวฒันธรรม ศาสนา  

     และคณุภาพชีวิต  

5.  การบรหิารจดัการพลงังานและสรา้งพลงังานทดแทน 

6.  การเพ่ิมมลูค่าผลิตผลทางดา้นการเกษตร  

7.  ความมัน่คงและธรรมาภิบาล 

8.  ภมิูปัญญาของชาติ ทนุทางสงัคม และปรชัญาของเศรษฐกิจ        

     พอเพียง การบรกิาร ท่องเท่ียว และเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

9.  การบรกิารท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

 

 

 

ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอการวิจยั 

๓. ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากโครงการวิจยั (๒๐ คะแนน) 

๑. เง่ือนไขขอ้เสนอการวิจยั (๒๐ คะแนน) 

๒. ความเช่ือมโยงของโครงการวิจยั (60 คะแนน)  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอการวิจยั 

๑.๔  หลกัฐานรองรบัว่ามีผ ูต้อ้งการผลงานวิจยั       

       หรอืผ ูต้อ้งการผลงานวิจยัใหค้วามรว่มมือ 

๑.  เง่ือนไขขอ้เสนอการวิจยั  (๒๐ คะแนน)            

๑.๑  ตรงตามกรอบการวิจยัท่ี วช. ก าหนด 

๑.๒  การบรูณาการระหว่างสาขาวิชาการ 

๑.๓  การสรา้งนกัวิจยัร ุน่ใหม่ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอการวิจยั 

๒.๖  แผนการบรหิารโครงการวิจยัและแผนการ

ด าเนินงาน 

๒. ความเช่ือมโยงของโครงการวิจยั (60 คะแนน)            

๒.๑  ช่ือโครงการวิจยั  

๒.๒  ความส าคญัของท่ีมาของปัญหา 

๒.๓  ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์

๒.๔  องคป์ระกอบของคณะผ ูบ้รหิารโครงการวิจยั 

๒.๕  ความเช่ือมโยงของโครงการวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนอการวิจยั 

๓. ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากโครงการวิจยั  (๒๐ คะแนน)            

๓.๒  ผลลพัธ ์

๓.๓  ผลกระทบ 

๓.๑  ผลผลิต 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เหตผุลไม่ไดท้นุ 

๖. งบประมาณท่ีเสนอขอสงูเกินไปไมส่มจริงกบัโครงการ 

๑. ผ ูอ้ านวยการแผนงานของแผนงานวิจยัดงักลา่วเป็น 

    นกัวิจยัมือใหม ่ 
๒. ผ ูอ้ านวยการแผนงานวิจยัไม่มีประสบการณไ์ม่กลา่ว ถึง   

     ความรว่มมือกบัผ ูร้ว่มวิจยั  
๓.  นกัวิจยัไมมี่ผลงานเก่ียวขอ้ง  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ   

    ส าเรจ็ของงาน  
๔. การด าเนินโครงการ มีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะด าเนินการ 

    วิจยัไดต้ามเสนอ เช่น ไม่มีผ ูร้ว่มวิจยัในระดบัพ้ืนท่ี  
๕. ผ ูร้ว่มวิจยัท่ีเป็นแพทยไ์ม่ได ้เป็นผ ูเ้ช่ียวชาญในเรื่องท่ี    

    ท าการวิจยั  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เหตผุลไม่ไดท้นุ (ต่อ) 

๗.  ไมมี่การค านวณ sample size ซ่ึงการปรบัเรื่อง sampling ท่ี   

      ไมก่ระจดักระจายทัง้พ้ืนท่ีจะมีผลต่อการน าไปประยกุตใ์ช ้ 
๘.  งานวิจยัในลกัษณะน้ีมีผ ูท้ าการวิจยัเป็นจ านวนมากแลว้  
๙.  กรอบการวิจยัไม่ชดัเจน Methodology ไม่ชดัเจน  
๑๐. แผนงานวิจยัไมช่ดัเจน 

๑๑. การวางแผนในการไดข้อ้มลูมายงัไม่รดักมุ ไม่สามารถ 

      ตอบโจทยวิ์จยัได ้
๑๒. วิธีการส ุม่ตวัอยา่งยงัไม่ดี และเป็นโครงการวิจยัท่ีไม่เกิด   

       ความร ูใ้หม ่ 
๑๓. สถานท่ีท่ีใชส้ าหรบัเก็บตวัอยา่งอาจจะไม่ใหค้วามรว่มมือ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

๒๑. มีงบประมาณท่ีซ ้าซอ้นในโครงการวิจยั 

เหตผุลไม่ไดท้นุ (ต่อ) 

๑๕.  ค าถามวิจยัไม่ชดัเจน และไม่ตรงตามกรอบการวิจยัของ วช. 

๑๖. วตัถปุระสงคไ์ม่ชดัเจน 

๑๗. งบประมาณท่ีเสนอขอสงูกว่าความจ าเป็นอยา่งมาก ซ่ึง 

       แสดงถึงการขาดประสบการณข์องผ ูวิ้จยั 

๑๘. งบประมาณท่ีเสนอขอสงูเกินไป ควรปรบัลดลง 30-40 %  

๑๙. ในขอ้เสนอมีลกัษณะแบบตดัแปะขอ้ความในสว่นท่ีเป็น  

      บทความภาษาองักฤษ 
๒๐. ค่าบรหิารแผนงานวิจยัเกินความเป็นจรงิ 

๑๔. งานวิจยัเป็นการท าวิจยัเฉพาะพ้ืนท่ี Local specificity 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

เหตผุลไม่ไดท้นุ (ต่อ) 

๒๘. ไม่มี innovation ซ่ึงงานวิจยัประเภทน้ีมีมาก และ 

       งบประมาณท่ีเสนอขอสงูเกินไป 

๒๒. พนัธกิจยงัไม่มีความชดัเจน โครงการยอ่ยไม่มีความ 

       เช่ือมโยงกนั 

๒๓. ไมใ่ช่โครงการเรง่ด่วนเพ่ือแกปั้ญหาของประเทศ 

๒๔. literature review มีนอ้ย  literature review ไม่ครบมีการ    

       ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัไม่ครบถว้น 

๒๕. โอกาสท่ีจะไดผ้ลการวิจยัท่ีจะน าไปใชป้ระโยชนไ์ดมี้นอ้ย 

๒๖. โครงการวิจยัดงักลา่วไม่ใหอ้งคค์วามร ูใ้หมเ่พ่ิมเติม    

      และ conceptualization ไม่ชดั 

๒๗. โครงการวิจยัดงักลา่วไม่ใหอ้งคค์วามร ูใ้หมเ่พ่ิมเติม 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ทีม่า : ผอ.ธีรวชัร ภรสัมฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  วช. 

๒๙. แผนงานน้ีไม่มีความเช่ือมโยงกนัระหว่าง 2 โครงการยอ่ย 

เหตผุลไม่ไดท้นุ (ต่อ) 

๓๐. โครงการวิจยัเป็นโครงการเด่ียว และไมเ่ป็นโครงการเชิง 

      นโยบาย จึงไมต่รงกรอบการวิจยัของ วช. 

๓๑. โครงการไม่เรง่ด่วน ใชเ้วลาท านาน ไมต่รง Request for  

       proposal 

๓๒. เป็นงานวิจยัท่ียงัไมใ่ช่ปัญหาเรง่ด่วน และมีบาง 

      งบประมาณท่ีขอเกินความจ าเป็น 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



เรือ่ง 
“จดุเนน้” 

ท่ีเห็นความเช่ือมโยงกบัโจทยวิ์จยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



โจทยวิ์จยัเกิดข้ึนท่ีไหน 

ชีวิตประจ  าวนั 
ขาด

ขอ้มูล 

แหล่ง 

ทุนอ่ืนๆ 

แนวคิด/

ทฤษฎี       

ท่ีตอ้งพิสูจน ์

ความ

แตกตา่ง 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



โจทยวิ์จยัเกิดข้ึนท่ีไหน 

ชีวิตประจ  าวนั ขาดขอ้มูล 

แนวคิด/

ทฤษฎี  ท่ีตอ้ง

พิสูจน ์

ความ

แตกตา่ง 

•ดร.นทัธ์หทยั   เถาตระกลู, บรรยายเร่ืองการก าหนดโจทยวิ์จยั  ระหวา่งวนัท่ี๘-๑๒ กพ ๕๙  ณ   สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  จงัหวดัพะเยา 
• โทร ๐๙๙ ๑๙๖  ๕๔๕๓ E-mail : t.nuthathai@gmail.com 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



(คิดไวใ้นกระดาษทด) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



กรอบทฤษฎี (Theory 

Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual 

Frameworks) 

ตวัแปร ดชันี ตวัชี้ วดั 

หวัขอ้

หลกั 

หวัขอ้

รอง 

หวัขอ้

ยอ่ย 

กรอบทฤษฎี (Theory 

Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual 

Frameworks) 

ตวัแปร ดชันี ตวัชี้ วดั 

หวัขอ้

หลกั 

หวัขอ้

รอง 

หวัขอ้

ยอ่ย 

กรอบทฤษฎี (Theory 

Frameworks) 

กรอบความคิด (Conceptual 

Frameworks) 

ตวัแปร ดชันี ตวัชี้ วดั 

หวัขอ้

หลกั 

หวัขอ้

รอง 

หวัขอ้

ยอ่ย 



ตวัแปรตน้/อิสระ IV ตวัแปรตาม DV 

ตวัแปรแทรก/ควบคมุ CV 

• วิธีสอน 

  - การสอนแบบเดิม 

  - การสอนแบบฐานสมรรถนะ 

• ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของ 

  นกัเรียน คะแนนที่ไดร้ะหว่าง 

  - Pretest  ก่อนเรียน 

  - Posttest หลงัเรียน 

• สื่อประกอบการสอน 

• วิธีการจดัชั้นเรยีน โตะ๊เรยีน 

แสง 

กรอบการวิจยั( Research Frameworks) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ - การสรา้ง 

                  -คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ - การสรา้ง 

                  -คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ -การสรา้ง 

                  - คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ - การสรา้ง 

                  -คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ - การสรา้ง 

                   -คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

๑. ประชากร 

๒. ตวัอยา่ง/กลุม่ตวัอยา่ง 

๓. เครื่องมือ - การสรา้ง 

                  - คณุภาพ 

๔. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

๕. การวิเคราะหข์อ้มูล 

๖. เกณฑ/์การแปลผล 

๗. การเขียนรายงาน 

ตารางท่ี....แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย....  ตารางท่ี....แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย....  ตารางท่ี....แสดงค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย....  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



อภิปราย................................. 

.................................................... 

สอดคลอ้งกบั..................... 

.............................................. 

เพราะ....................................

.............................................  

อภิปราย................................. 

..................................................... 

สอดคลอ้งกบั..................... 

.............................................. 

เพราะ....................................

............................................. 

อภิปราย.................................. 

..................................................... 

สอดคลอ้งกบั..................... 

.............................................. 

เพราะ....................................

............................................... 

ข้อเสนอแนะการวจิัย.........................................................................................  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



เรือ่ง 
องคป์ระกอบ 

ของขอ้เสนอการวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ของการจดัท าขอ้เสนอการวิจยั 

องคป์ระกอบ/ค าอธิบาย 

เข้าไปที่ www.nrct.go.th 

ขอ้เสนอแบบแผนงานวิจยั  

Research  Programme 

1. แบบ ว-1ช 

2. แบบ ว-1ด 

ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

(Research Project) 

 แบบ ว-1ด, 

 แบบ คอบช.1ย/1ด  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



องคป์ระกอบแบบจดัท าขอ้เสนอวิจยั 

 

สว่น ข.  

องคป์ระกอบ   

ในการจดัท า 

โครงการวิจยั  
 

   

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



  องคป์ระกอบแบบจดัท าขอ้เสนอวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



๓.  ตกลงผ ูร้บัผิดชอบในทีม (Agree upon responsibilities)  

     eg.  Principle investigator หวัหนา้ทีม ผ ูร้ว่มทีม 

 

หลกัารเขียนโครงการวิจยั 
(Principle of proposal writing) 

 ๑.  ผ ูด้ าเนินการควรเขา้ใจงานท่ีจะท าเป็นอยา่งดี  

       Responsible persons should know the relating topic well 

๒. จดัทีม  ๒-๓ คน หรอืมากกว่านัน้ เพ่ือด าเนินการ  

      Gathering ๒-๓ persons or more into a team) 

๔. เลือกท่ีปรกึษาโครงการวิจยั  
    Choose Project Consulting  Research   

 ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ลกัษณะโครงการวิจยัท่ีดี  

๑. ดา้นคณุภาพทัว่ไปของโครงการวิจยัท่ีดี 

 ตอ้งเป็นหวัขอ้วิจยัท่ีผลใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ  

 ตอ้งมีแบบแผนท่ีเหมาะสมและใหผ้ลตามตอ้งการ 

 เป็นโครงการท่ีเป็นไปได ้

 เป็นโครงการท่ีมีคณะผ ูวิ้จยัท่ีจรงิจงัและมี
คณุภาพและปฏิบติังานอยา่งจรงิจงั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ลกัษณะโครงการวิจยัท่ีดี (ต่อ)  

๒. ดา้นคณุภาพเฉพาะของโครงการวิจยัท่ีดี 

  ช่ือเรือ่งท่ีใหค้วามเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 บทคดัยอ่ท่ีสมบรูณ ์กระทดัรดัและเช่ือถือได ้

 มีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะเด่นชดั 

 มีเหตผุลท่ีตรงไปตรงมาและเป็นการเพ่ิมพนู
ความร ู ้

 คณะผ ูวิ้จยัมีผลงานประสบการณแ์ละเป็นผ ู้
ช านาญในการวิจยั 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



       วิธีการวดัและวิธีด าเนินการท่ีเหมาะสม 

๒. ดา้นคณุภาพเฉพาะของโครงการวิจยัท่ีดี (ต่อ) 

 มีการทดสอบและควบคมุคณุภาพท่ีดี                
(มีจรรยาบรรณวิจยั) 

 ขนาดตวัอยา่งเพียงพอ 

 แนวทางการวิเคราะหถ์กูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 ไม่มีผลเสียต่อจรรยาบรรณ 

 งบประมาณท่ีเหมาะสม 

 ระยะเวลาท างานท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม  
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



ลกัษณะโครงการวิจยัท่ีดี (ต่อ)  

๓. ดา้นคณุภาพการเขียนโครงการวิจยั  

  มีความประณีตและไม่มีค าพิมพผิ์ด 

  มีการเขียนท่ีชดั กะทดัรดั 

  มีการเขียนเป็นระบบท่ีดี 

 มีแผนผงัและตารางท่ีสามารถอธิบายและ
สรปุผลงานได ้ครบถว้น (ถา้มี) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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   ขอ้เสนอโครงการวิจยั 

ผ ูใ้หท้นุอยากร ูอ้ะไร 

   ผ ูเ้สนอโครงการมีประวติัความส าเรจ็      

     ในการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา  

   ลกัษณะสว่นตวัท่ีเกี่ยวกบัคณุธรรมและ  

     จรยิธรรม 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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แบบเสนอโครงการวจิัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
                                                                **************.************************* 

แบบฝึกปฏิบติัการท่ี ๔ แบบ ว๑ด 

• ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย).................................................................................... 
                             (ภาษาองักฤษ)............................................................................... 
• ช่ือแผนงานวจิัย (ภาษาไทย) (กรณเีป็นโครงการวจิยัภายใต้แผนงานวจิญั)............................................  
                                 (ภาษาองักฤษ)........................................................................................... 

o    โครงการวจิัยใหม่  
o   โครงการวจิัยต่อเน่ืองระยะเวลา...ปี ปีนีเ้ป็นปีที่...รหัสโครงการวจิัย....  

•ส่วน ก  :  ลกัษณะโครงการวิจัย 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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II ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบายและยุทธศาสตร์  
      การวิจัยของชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  (ระบุความ 
      สอดคล้องเพยีง ๑ ยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ และ ๑ แผนงานวจิัย ที่มี 
      ความสอดคล้องมากทีสุ่ด   โดยโปรดดูรายละเอยีดในภาคผนวก ๓) 

III  ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบันโยบายและยุทธศาสตร์ 
        การวิจัย ของชาติรายประเด็น*   สามารถดูรายละเอยีดได้จาก   
        เวบไซต์ www.nrct.go.th 

I. ระบุความสอดคล้องของโครงการวจัิยกบัยุทธศาสตร์การพฒันา  
     ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๑    
     (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ระบุความสอดคล้องเพยีง ๑ ยุทธศาสตร์ ๑  
     กลยุทธ์ และ ๑ แผนงานวจัิย ทีมี่ความสอดคล้องมากทีสุ่ด โดย 
    โปรดดูรายละเอยีดในภาคผนวก ๓) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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•ส่วน ข  :  องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวจิัย 
๑. ผู้รับผดิชอบ (คณะผู้วจัิย บทบาทของนักวจัิยแต่ละคนในการท าวจัิย 

และสัดส่วนที่ท าการวจิัย(%) และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงาน
หลกัและหน่วยงานสนับสนุน 

๒.  ประเภทการวจิัย (ภาคผนวก ๔) 
๓.  สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่ าการวจัิย (ภาคผนวก ๔) 
๔.  ค าส าคญั (Keywords) ของโครงการวจิัย  

๖.  วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
๕.  ความส าคญัและที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย 

๗. ขอบเขตของโครงการวจิัย 
๘. ทฤษฏี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 

๑๐.  เอกสารอ้างองิของโครงการวจิัย 
๙.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกีย่วข้อง 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ เช่น ด้านวชิาการ ด้านนโยบาย ด้าน 
        เศรษฐกจิ/พาณชิย์  ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ใน 
        วารสาร จดสิทธิบัตรฯลฯ และหน่วยงานทีน่ าผลการวจิัยไปใช้ 
๑๒.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

๑๓.  วธีิการด าเนินการวิจัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
๑๔.  ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
        (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอยีด) 
๑๕. เป้าหมายของผลผลติ (output) และตัวช้ีวดั 

ผลผลิต 
ตวัช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตน้ทุน 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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๑๖.  เป้าหมายของผลลพัธ์(outcome) และตัวช้ีวดั 

ผลผลิต 
ตวัช้ีวดั 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตน้ทุน 

๑๗. ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการวจัิยทีมี่อยู่ (อุปกรณ์การวจัิย โครงสร้างพืน้ฐาน 
        ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยทีต้่องการเพิม่เติม)  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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๑๘. งบประมาณของโครงการวจิัย 
๑๖.๑  รายละเอยีดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆ 
          (ปีงบประมาณทีเ่สนอขอ (ผนวก๕) 
๑๖.๒  รายละเอยีดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่างๆทีเ่สนอ   
           แต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวจิัยทีม่ีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า    
           ๑ ปี (ผนวก๘) 
๑๖.๓  งบประมาณการวิจัย ทีไ่ด้รับจัดสรรในแต่ละปีทีผ่่านมา (กรณ ี
           เป็นโครงการวจิัยต่อเน่ืองทีไ่ด้รับการอนุมัตใิห้ท าการวจิัยแล้ว) 

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ .... 

๑. งบบุคลากร 

    ๑.๑ ค่าจา้งชัว่คราว 

๒. งบด าเนินการ  

     ๒.๑ ค่าตอบแทน  

     ๒.๒ ค่าใชส้อย  

๓. งบลงทุน 

๔. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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๑๙. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
ผลส าเร็จ (Output) P I G 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ 
ขอ้ ๑ เพื่อ .................................. 
.................................................. 
................................................... 
................................................... 

ขอ้ ๒ เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

ขอ้ ๓ เพื่อ .................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

๑.๑ จะได ้.................... 
.................................... 
๑.๒ จะได ้................... 
.................................... 

๒.๑ จะได ้................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

๓.๑ จะได ้................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

๑.๑ จะได ้.................... 
.................................... 
๑.๒ จะได ้.................... 
.................................... 

๒.๑ จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

๓.๑ จะได ้.................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

P I 
 
I 
 
I 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 

G 

หมายเหตุ        P = ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary result)   
                        I = ผลส าเร็จก่ึงกลาง (intermediate result)  
                       G = ผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์(goal result) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



๒๐.  โครงการวจิัยต่อเน่ืองปีที่ ๒ ขึน้ไป 
๒๐.๑  ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวจิัยว่าโครงการวจิัยได้รับการ 
           จัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
๒๐.๒  ระบุว่าโครงการวจัิยนีอ้ยู่ระหว่าเสนอของบประมาณจากแหล่ง 
            เงินทุนอืน่ หรือเป็นการวจัิยต่อยอดจากโครงการวจัิยอืน่ (ถ้ามี) 
๒๐.๓  รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-๑ช/ด) 

๒๒.  ค าช้ีแจงอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
๒๓.  ลงลายมือช่ือ  หัวหน้าโครงการ พร้อมวัน  เดือน  ปี 

 ๒๑.  ข้อเสนอการวจิัยหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อเสนอการวจิัยนี ้
     ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอืน่ 
    เสนอต่อแหล่งทุนอืน่ คอื ................. 

๒๔.  ลงลายมือช่ือของผู้บังคบับัญชา พร้อมวนั-เดือน-ปี เพือ่แสดงว่าอนุมัต ิ
         และยินยอมให้ด าเนินการวิจัยรวมทั้งให้ใช้สถานที่ 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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แบบ คอบช.๓ 

หนังสือรับรองการเป็นทีป่รึกษาแผนงานวจิยั/โครงการวจิยั (ถ้ามี) 
 

                          ข้าพเจ้า............................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน......................................................................... 
ขอยนืยนัว่า ข้าพเจ้าได้รับเป็นทีป่รึกษาแผนงานวจิัย/โครงการวจิัน เร่ือง................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมี นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................................ 
สังกดั............................................................................................................................................................................ 
เป็นผู้อ านวยการแผนงาน/หัวหน้าโครงการ ตลอดระยะเวลาด าเนินการวจิัย 

                                                                                                               (ลงช่ือ).......................................................... 
                                                                                                                           (..........................................................) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
                                         โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๘๙ ๖๐๗๗ ,  ๐๙๐ ๑๙๗ ๖๐๒๓ , e-mail: amnuay_t@hotmail.com 



แบบ คอบช.๔ 

หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
 

              ข้าพเจ้า......................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง .............................................................หน่วยงาน..................................................................... 
ขอยนืยนัว่า ข้าพเจ้ายนิดีน าผลงานวจิัยของแผนงานวจิัย/โครงการ เร่ือง ..................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมี  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................... 
สังกดั ............................................................................................................................................................... 
เป็นผู้อ านวยการแผนงาน/หัวหน้าโครงการ ไปใช้ประโยชน์เมื่อโครงการด าเนินการ
วจิัยเสร็จส้ินแล้วในด้าน......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
                                                                            ลงช่ือ.................................................................. 
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เรือ่ง 
เทคนิคการเขียนขอ้เสนอการวิจยั   
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๑. ใหท้ าตามแบบฟอรม์ท่ีแหลง่ทนุก าหนด 

  ศึกษารายละเอียดของแบบฟอรม์ 

  ศึกษาองคป์ระกอบของแบบฟอรม์ 

  ศึกษาค ู่มือวิจยั (ถา้มี) 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๒. ศึกษาประเด็นหวัเรื่องท่ีแหลง่ทนุตอ้งการ 
ใหท้ าวิจยั 

 เลือกยทุธศาสตร ์ 

 เลือกนโยบายภาครฐั   

 เลือกสิ่งท่ีหน่วยงานสนใจ เช่น วช. สสส. 

 เลือกประเด็นในกรอบวิจยั ๙ ประการ 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๓. ใหส้ ารวจผ ูวิ้จยั/คณะผ ูวิ้จยั/ท่ีปรกึษา 

  ความสามารถผ ูวิ้จยั 

  ประสบการณข์องผ ูวิ้จยัสอดคลอ้งกบั 

      เรือ่งท่ีจะท าการวิจยั 

  ความเช่ียวชาญของคณะผ ูวิ้จยั 

  ความเช่ียวชาญของท่ีปรกึษา 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๔. ใหท้ าเรือ่งท่ีตนเองเช่ียวชาญ/มีความร ู ้

  มีความถนดัดา้นท่ีจะวิจยั 

  มีความรอบร ูเ้รือ่งท่ีจะท าการวิจยั 

  มีความสนใจเรือ่งท่ีจะท าการวิจยัจริง 

  มีการติดตามเรือ่งท่ีวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๕. สรรหาผ ูเ้ช่ียวชาญ/หาความร ู ้

  เชิญผ ูเ้ช่ียวชาญมาจดัอบรมใหค้วามร ู ้

  ไปเขา้อบรม หาความร ู ้

  มีความสนใจเรือ่งท่ีจะท าการวิจยัจริง 

  มีการติดตามเรือ่งท่ีวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๖. มีท่ีปรกึษาอยา่งเป็นทางการ 

  ท่ีปรกึษาตอ้งมีความเช่ียวชาญ       

      ในเรื่อง/ประเด็นวิจยั 

  ใหค้ าปรกึษาท่ีชดัเจน และถกูตอ้ง 

  มีเวลา และเต็มใจใหค้ าปรกึษา        

      เรือ่งท่ีวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๗. เขียนใหอ่้านแลว้เขา้ใจง่าย ร ูว่้า :- 

 จะท าอะไร ท าอยา่งไร ท ากบัใคร ท าท่ีไหน ท า
เม่ือไร ท าไมตอ้งท า  

 สอดคลอ้งกนัทกุหวัขอ้ ปัญหา  โจทย ์ค าถาม 

       วตัถปุระสงค ์สมมติุฐาน ขอบเขต นิยามปฏิบติัการ 

       ประโยชน ์วรรณกรรม กรอบวิจยั วิธีวิจยั ประชากร 

       ตวัอยา่ง การเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู การแปร 

       ความ แผนการวิจยั การเสนอผลการวิจยั การสรปุ 

       อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 
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เทคนิค  
การเขียนขอ้เสนอการวิจยัใหน้่าสนใจ(ไดท้นุสนบัสนนุ) 

๘. เขียนใหต้อบโจทยค์ าถามให ้ร ูว่้า :- 

 การวิจยัน้ีจะเป็นประโยชนอ์ยา่งไร (ประโยชน์
ของการวิจยัหรอืผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั) 

 จะท าวิจยัเรือ่งอะไร (ช่ือโครงการวิจยั) 

  ท าไมจึงท าเรือ่งน้ี (ความเป็นมาและความส าคญั) 

 อยากร ูอ้ะไรบา้งจากการวิจยั (วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั) 

 มีแนวทางขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัอยา่งไร 
(วิธีด าเนินการวิจยั) 

 ระยะเวลาการวิจยัและแผนการด าเนินงาน 
(ปฏิทินปฏิบติังาน) 
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เรือ่ง 
จดุท่ีควรแกไ้ขท่ีพบความผิดพลาดบ่อย 
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ช่ือโครงการวิจยั 

ตอ้ง 

 เป็นหวัขอ้ท่ีน่า สนใจ และ

ทนัสมยั 

 เขียนใหส้ัน้กะทดัรดั  ใชค้ า

ท่ีมีความหมายชดัเจน 

  เขา้ใจง่าย + ไดใ้จความ 

 เขียนใหส้ื่อความหมาย 

 ใชภ้าษาหนงัสือ  ความ  

     ยาวไม่เกิน 2 บรรทดั 

 บ่งบอกถึงจดุม ุง่หมาย  

ตวัแปร กล ุม่ตวัอยา่ง 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ช่ือไมร่ะบไุดว่้าปัญหาท่ีพบ

คืออะไร และจะท าอะไร  

 ช่ือไม่สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์

 ช่ือไม่มีความสมัพนัธก์บั

เน้ือหาของการวิจยั 

 ไม่สอดคลอ้งกบัประเด็น

ส าคญัท่ีตอ้งการศึกษา 
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ปัญหา 
การเขียนความเป็นมาของโครงการวิจยั 

๑. เขียนยาวมาก มีแต่ความส าคญั หลกัการ หรอื 
 เหตผุลกวา้งๆ 

๒.  ไมเ่ห็นว่าปัจจบุนัมีปัญหาอะไร ในเรือ่งนัน้ๆ 

๓. ไม่ไดใ้หข้อ้มลูผลการวิจยัอดีตมีอะไรบา้งท่ีสามารถ 
      น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรอืน าไปส ูส่ิ่ง 
      ท่ีอยากได ้

๔. ไม่ไดใ้หเ้หตผุลว่า ผลการวิจยัในอดีตท าไมจึงน ามา 
      ใชไ้ม่ไดจ้นตอ้งวิจยัใหม่ 

๕.  เขียนแต่สิ่งท่ีอยากวิจยั  โดยบอกแต่ว่าสิ่งนัน้ส าคญั 

ท่ีมา : ศ.ดร.สวิุมล  ว่องวาณิช 
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โจทย ์& เกณฑ ์
การประเมินการเลือกโจทย/์ปัญหา 

 

๑. ความเหมาะสมของ

เรือ่งท่ีจะวิจยั 

 ในเชิงวิชาการ 

  ในเชิงความ  

     สอดคลอ้งกบั    

     สถานการณ ์

  ในเชิงประโยชน ์

 

๒. ความเป็นไปไดใ้นการท าวิจยั 

 หาขอ้มลูไดไ้ม่ยากล าบาก 

 ไม่ใชเ้วลานานเกินจนลา้สมยั 

 การใชท้รพัยากรค ุม้ค่า 

 การเลือกวิธีวิจยัเหมาะสมกบัเรือ่ง 

      ท าใหห้าค าตอบส าหรบัวตัถปุระสงค ์  

      การวิจยัได ้
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ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ตอ้ง 

 แสดงความจ าเป็น 

 ช้ีปัญหา 

 มีผลท่ีเกิดจากปัญหาน้ี 

 มีขอ้มลูสนบัสนนุ 

 ถา้แกไ้ขแลว้จะเป็นอยา่งไร 

 ช้ีวิธีการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 ตอบท าไมเราจึงเลือกใชวิ้ธีน้ี 
 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 เน้ือหาขาดความสมัพนัธ ์   

ต่อเน่ือง 

  สัน้เกินไป / ยาวเกินไป 

 ไม่สอดคลอ้งกบัประเด็น 

ส าคญัซ่ึงตอ้งการศึกษา 

 ไม่สอดคลอ้งกบัช่ือเรื่อง  

และวตัถปุระสงค ์

 เอกสารไมท่นัสมยั ผิด 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป (General Objective) กล่าวถึง 
 ส่ิงที่คาดหวงั (implication)  

    ส่ิงที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการวจิยันี ้ 
   เป็นการแสดงรายละเอยีด เกีย่วกบัจุดมุ่งหมายในระดบักว้าง     
   จงึควรครอบคลุมงานวจิยัทีจ่ะท าทั้งหมด 

วตัถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) พรรณนาถึง 
   ส่ิงที่จะเกดิขึน้จริง ในงานวจิยันี ้โดยอธิบายรายละเอยีดว่า  
       จะท าอะไร โดยใคร ท ามากน้อยเพยีงใด ทีไ่หน เมื่อไร และเพือ่ 
        อะไร  
   โดยการเรียงหัวข้อ ควรเรียงตามล าดบัความส าคญั ก่อน    
      หลงั ตวัอย่างเช่น 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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 Sensible & Specific  

Measurable 

 Attainable & Assignable  

 Reasonable & Realistic  

 Time Available 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัท่ีดี 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ตอ้ง 

สอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาและช่ือเรือ่ง  

ครอบคลมุส่ิงท่ีตอ้งการ

ศึกษาและตวัแปร  

ระบสุิ่งท่ีตอ้งศึกษา ตวัแปร 

กล ุม่ท่ีศึกษา (ท าอะไร กบั

ใคร  อยา่งไร  )  

ก าหนดรปูแบบการวิจยัได้

ตัง้สมมติุฐานได ้  

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่สอดคลอ้งกบัความส าคญั

และท่ีมาของปัญหา 

 ไม่สอดคลอ้งกบัช่ือเรื่อง 

 ไม่มีความคิดริเริ่มหรือ

ความคิดใหม่ๆ  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ไม่ชดัเจน 

 
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ตอ้ง 

  ระบศึุกษาอะไร กบัใคร   
      ท่ีไหน 

  ระบปุระชากรเป้าหมาย 

     คือใคร 

  ระบเุน้ือหาสาระคืออะไร 

  เขียนกรอบแนวคิดทฤษฎี

ใหช้ดัเจน คืออะไร 

  ระบตุวัแปร คืออะไร  

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

  ไม่ระบกุล ุม่ตวัอยา่ง 

  ไม่ระบเุน้ือหาสาระ 

  ไม่ระบกุรอบแนวคิด 

  ระบตุวัแปรผิด 

 ไม่ระบพ้ืุนท่ี 

 ไม่ระบเุรื่องเวลา 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ตอ้ง 

 ครอบคลมุทกุประเด็นท่ี

ควรใหค้ านิยาม 

 สอดคลอ้งกบัเรื่องท่ีท า

วิจยั 

 ใหค้วามหมายของตวั

แปรหลกัท่ีท าการศึกษา 

 เป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ  

 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่นิยามตวัแปรหลกั            

ท่ีท าการศึกษา 

  มกัเขียนทบัศพัท ์

  ไม่ไดเ้ขียนนิยามศพัท ์        

เชิงปฏิบติัการ 

 นิยามไม่ครบถว้นทกุศพัท ์

ท่ีควรนิยาม 

  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

ตอ้ง 

 

 ระบใุหเ้ห็นถึงผลท่ีตาม มา

ว่าเม่ือไดผ้ลการวิจยัแลว้จะ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไร 

 ระบปุระโยชนท่ี์จะน าไปใชไ้ด้

จรงิ ในดา้นวิชาการ  

 ระบปุระโยชนใ์นเชิงประยกุต ์

 เขียนใหค้รอบคลมุทัง้ ผลใน

ระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้

ผลทางตรง และทางออ้ม 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 

 เขียนแบบก าป้ันทบุดิน 

 ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

การวิจยั  

 ไม่ระบถึุงกล ุม่ผ ูไ้ดร้บัประโยชน ์ 

 ไม่ระบถึุงผลกระทบต่อเน่ือง 

 ไม่ระบถึุงผลเชิงปรมิาณและ

คณุภาพ 

  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ตอ้ง 

 ตรวจสอบขอ้มลูและ

เอกสารใหค้รอบคลมุทัง้

ขอ้มลูปฐมภมิู และขอ้มลู

ทติุยภมิู 

 แสดงวรรณกรรมท่ีจะน า 

มาใชวิ้จยัเรื่องนัน้ 

 แสดงแนวคิดของผ ูวิ้จยั 

 สรปุเป็นกรอบการวิจยั  

 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่นิยามตวัแปรหลกั            

ท่ีท าการศึกษา 

  มกัเขียนทบัศพัท ์

 ไม่ไดเ้ขียนนิยามศพัท ์             

เชิงปฏิบติัการ 

 นิยามไม่ครบถว้นทกุศพัท ์

ท่ีควรนิยาม 

 ไม่มีการสงัเคราะหม์กัใชก้าร

คดัลอก (copy) แลว้วาง (paste) 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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         รชันยั  อินทใุส (2538: 4-5)  อธิบายวา่การใหบ้รกิารสื่อสารท่ี

เป็นสากลมีความจ าเป็นตอ้งอย ูภ่ายใตค้วามรว่มมือของนานาชาติท่ี

เป็นสมาชิก เพ่ือหาขอ้ตกลงดา้นต่างๆ ตลอดจนการออกแบบสว่น

ต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้รกิารสื่อสารแกม่วลสมาชิกได ้องคก์ร

หลกัสององคก์รท่ีใหบ้รกิารสื่อสารดาวเทียมสากล คือ INTELSAT และ 

INTERSPUTNIK ท่ีมีสมาชิก 118 และ 14 ประเทศตามล าดบั  

         การใหบ้รกิารสื่อสารท่ีเป็นสากลมีความจ าเป็นตอ้งอย ูภ่ายใต้
ความรว่มมือของนานาชาติท่ีเป็นสมาชิก  เพ่ือหาขอ้ตกลงดา้นต่าง 
ๆ ตลอดจนการออกแบบสว่นต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้รกิาร

สื่อสารแกม่วลสมาชิกได ้องคก์รหลกัสององคก์รท่ีใหบ้รกิารสื่อสาร
ดาวเทียมสากล คือ INTELSAT และ INTERSPUTNIKท่ีมีสมาชิก 118 และ 
14 ประเทศตามล าดบั  (รชันยั  อินทใุส,2558:4-5 ) 

ตวัอยา่งทบทวนวรรณกรรม       
ท่ีผิดไม่สมควรท า 
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ตวัอยา่งทบทวนวรรณกรรมท่ีเขียนแบบบรูณาการ 
       เป้าหมายหลกัของการสรา้งตราภายใน คือ ความพยายามใหพ้นกังานมี

ความเขา้ใจและสามารถสง่ขอ้ความ (Brand message) ขององคก์รไปยงัลกูคา้ 

โดยตราภายในจะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งมาจากการสื่อสารภายในองคก์รท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Internal communication) กระบวนการสื่อสารภายในเป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรบัองคก์รในการเผยแพร่ขอ้มลูความร ูเ้กี่ยวกบัลกัษณะของ

สินคา้ ต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้ (Brand position) และความคาดหวงั

ของลกูคา้ (Customer expectation)                                                   เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและให ้

บรกิารลกูคา้ในฐานะผ ูส้รา้งและถ่ายทอดตราองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี (Papasolomou & 

Vrontis, 2006)                       รวมถึงการสรา้งใหพ้นกังานมีความเขา้ใจกระบวนการบริหาร

องค์กร และร ูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงของตราเพ่ือให้ตราองค์กรมีความเขม้แข็ง 

(Thomson et al. ,1999                                   ดงัการศึกษาของ Asif & Sargeant (2000) ท่ีอธิบาย

ความส าคญัของการสื่อสารภายในองคก์รต่อการสรา้งตราภายในองคก์ร โดย

การสื่อสารภายในมีอิทธิพลต่อความร ู ้(Brand knowledge)  ทศันคติ (Attitude) 

และพฤติกรรม (Behavior) ของพนกังาน                                                         ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลลพัธต์ามมาคือ การมี

วิสยัทศันร์ว่มกนั (Shared vision) ความร ูส้ึกผกูพนั (Commitment) การมีหวัใจ

บริการ (Service mind) เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)  และความภกัดีต่อ

ตราและองคก์ร (Loyalty)  
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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ระเบียบวิธีวิจยั 

•  เลือกวิธีวิจยัเหมาะสม 

• อธิบายขัน้ตอนการวิจยัไดช้ดัเจน 

• มีขัน้ตอนการวิจยัครบส าหรบัแต่ละวตัถปุระสงค ์

• ประชากรครอบคลมุทกุกล ุม่ท่ีจะใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การเลือกกล ุม่ตวัอยา่งเหมาะสม (ขนาด เป็นตวัแทน) 

• ความเหมาะสมของเครือ่งมือท่ีใช ้

• คณุภาพของเครื่องมือ 

• การรวบรวมขอ้มลู (ความเป็นไปไดค้วามเหมาะสม) 

• การวิเคราะหข์อ้มลู (เลือกสถิติเหมาะสม สามารถตอบ

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั) 
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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ขอ้บกพรอ่งระเบียบวิธีวิจยั 

 ประชากรและกล ุม่ตวัอยา่ง 

•ไม่ชดัเจนว่าประชากรประกอบดว้ยกล ุม่ใดบา้ง 

•ระบปุระชากรและกล ุม่ตวัอยา่งไมค่รบ 

•ไม่ระบวุ่าไดก้ล ุม่ตวัอยา่งมาอยา่งไร 

 ประชากรและกล ุม่ตวัอยา่ง 

•ไม่ชดัเจนว่าประชากรประกอบดว้ยกล ุม่ใดบา้ง 

•ระบปุระชากรและกล ุม่ตวัอยา่งไมค่รบ 

•ไม่ระบวุ่าไดก้ล ุม่ตวัอยา่งมาอยา่งไร 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ไม่แสดงรายละเอียดแต่ละขัน้ตอน 

ไม่ระบรุะยะเวลาท่ีใช ้(เช่น การทดลอง) 

 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ไม่ระบรุายละเอียด ขอ้มลูแต่ละประเภทวิเคราะหอ์ยา่งไร 

ไม่ระบสุถิติท่ีใช ้
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เครือ่งมือวิจยั 

ตอ้ง 

 มีความตรง (Validity) 

 มีความเท่ียง (Reliability) 

 มีอ านาจจ าแนก 

(Discrimination) 

 มีความเป็นปรนยั 

(Objectivity)  

 ความยากง่าย 

      (Difficulty) 

 ครอบคลมุวตัถปุระสงค ์

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่ระบวิุธีการสรา้งเครือ่งมือ 

 ไม่ระบรุายละเอียดของ

วิธีการสรา้งเครื่องมือ 

 ไม่มีการตรวจสอบคณุภาพ

ของเครื่องมือ  

  วิธีการตรวจสอบคณุภาพ

ของเครื่องมือไม่เหมาะสม  

ตวัผ ูวิ้จยัไม่ร ูจ้ริง  ร ูไ้ม่ลึก 
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การเก็บขอ้มลู 

ตอ้ง 

 แสดงรายละเอียดของ

การรวบรวมขอ้มลู 

 ตรวจสอบขอ้มลูทกุครัง้

ท่ีก าลงัเก็บในสนาม

ครบถว้นหรือยงั 

 เก็บเพ่ิมทนัท่ีหากไมค่รบ 

 ซกัซอ้มหากมีผ ูช้่วยเก็บ

ขอ้มลู 

 ระบเุวลาท่ีใชเ้ก็บ/ทดลอง 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่ระบรุายละเอียดขัน้ตอน

ของการรวบรวมขอ้มลู  

 เก็บขอ้มลูไดไ้ม่ครบ  

 ผ ูช้่วยเก็บขอ้มลูเขา้ใจไม่ 

ตรงกนัจึงเก็บขอ้มลูไม่ครบ

ประเด็นท่ีก าหนดไวใ้น

เครือ่งมือ 

 ไม่ระบเุวลาท่ีใชท้ดลอง 
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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การวิเคราะหข์อ้มลู 

ตอ้ง 

 

 แสดงเครื่องมือท่ีใชใ้น

การวิเคราะห ์

 แสดงวิธีการวิเคราะห ์

 แสดงเกณฑท่ี์ใชใ้นการ

วิเคราะห ์

 แสดงหลกัการแปลความ 

หมายของขอ้มลูท่ีวิเคราะห ์

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 

 ไม่ระบสุถิติท่ีใชใ้นการ 

วิเคราะหข์อ้มลู 

 ระบสุถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ 

ขอ้มลูไม่เหมาะสม เขียนรวม  ๆ

หรือใสส่ถิติทกุชนิดท่ีร ูจ้กั 

 ไม่ระบรุายละเอียดของการ

รวบรวมขอ้มลู  

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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 1. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบ
ประเภทต่างๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)] 
 2. รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบ
ประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่อง (ผนวก 9)] 
 3.  งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

งบประมาณ 
ของโครงการวิจยั (วช.) 

อ้างอิง: ดร.จินตนาภา  โสภณ  ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ 
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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1. แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ
โดยจ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 

 

2. กรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง โปรดระบุรายละเอียด
งบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อๆไป แต่ละปีตลอด
การวิจัย โดยจ าแนกตามงบประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน 

 

3. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัย
แล้ว ให้ระบุงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปี
ที่ผ่านมา 

วิธีเขียน 
: ระบงุบประมาณของโครงการวิจยั 
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ข้อผดิพลาดบ่อยการงบประมาณของโครงการวจิยั 
รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 

1. งบบุคลากร ................................................................................................................. 

     1.1 ค่าจา้งชัว่คราว ..................................................................................................... 

            1) ค่าจา้งชัว่คราวผูช่้วยนกัวิจยั ........................................................................... 

            2) ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ................................................................................... 

2.  งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) ........................................................... 
     2.1 ค่าตอบแทน ......................................................................................................... 

           1) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ................................................................. 

           2) ค่าตอบแทนคณะนกัวิจยั ................................................................................. 

           3) ค่าตอบแทนในการเก็บขอ้มูล ..........................................................................  

           4) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีพิมพดี์ด ธุรการ พนกังานขบัรถ .................................... 

           5) ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ขอ้มูล ...................................................................... 

      2.2 ใช้สอย ................................................................................................................ 

            1) ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวิจยั และผูช่้วยนกัวิจยั .....................................................  

           2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย ............................................................................. 

           3) ค่าใชจ่้ายในการสัมมนา ฝึกอบรม ................................................................... 

           4) ค่าจา้งเหมาบริการ ........................................................................................... 

           5) ค่าใชส้อยอ่ืนๆ ................................................................................................. 

      2.3 ค่าวสัดุ ................................................................................................................ 
           1) ค่าวสัดุส านกังาน ............................................................................................. 

           2) ค่าหนงัสือ วารสารต ารา .................................................................................. 
           3) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ........................................................................................ 

           4) ค่าวสัดุไฟฟ้า ...................................................................................................  
     2.4 ค่าสาธารณูปโภค ................................................................................................. 

           1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ....... 

3. งบลงทุน ..................................................................................................................... 

     3.1 ค่าครุภณัฑ ์........................................................................................................... 
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ระบุงบประมาณของโครงการวจิยั(ปีทีเ่สนอขอ) 
รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1. งบบุคลากร 
    1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 
          (1) ค่าจ้างช่ัวคราวผู้ช่วยนักวจิัยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ 
                8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน ๆ ละ 8,000 บาท 
         (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 คน 12 เดอืนๆ 6,000 บาท 
2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) 
    2.1 ค่าตอบแทน 
         (1) ค่าตอบแทนทีป่รึกษาโครงการวจิัย 1 คน เดอืนละ 10,000 บาท 6 เดอืน 
         (2) ค่าตอบแทนคณะนักวจิัย 5 คน ๆละ 5,000 บาท 12 เดอืน 
         (3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 500 ตัวอย่าง  
              ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน 
        (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขบัรถ จ านวน 3 คนๆละ 
              200 บาท ต่อวนั รวม 90 วนั 
        (5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล 

168,000 
168,000 
96,000 

 
72,000 

 

        832,400 
        524,000 
          60,000 
        300,000 
          60,000 
 
          54,000 
 
          50,000 
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รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

      2.2 ใช้สอย 
            (1) ค่าเบีย้เลีย้งทีพ่กั นักวจัิย และผู้ช่วยนักวจัิย จ านวน 7 คนๆละ (800+210= 
                 1,010 บาท ต่อวนั) รวม 20 วนั 
            (2) ค่าพาหนะเดนิทางเหมาจ่ายวนัละ 2,000 บาท รวม 20 วนั 
            (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม 
            (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 
            (5) ค่าใช้สอยอืน่ๆ 
      2.3 ค่าวสัดุ 
            (1) ค่าวสัดุส านักงาน 
            (2) ค่าหนังสือ วารสารต ารา 
            (3) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 
            (4) ค่าวสัดุไฟฟ้า 
      2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
            (1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณย์ี ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
3.  งบลงทุน 
      3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

     286,400 
     141,400 
 
       40,000 
        80,000 
        20,000 
          5,000 
        22,000 
        10,000 
          5,000 
          5,000 
          2,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย     1,020,400 
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เอกสารอา้งอิง 

ตอ้ง 

 ตรวจสอบขอ้มลูและ

เอกสารใหค้รอบคลมุ  

ทัง้ขอ้มลูปฐมภมิูและ

ขอ้มลูทติุยภมิู 

 ใชร้ปูแบบการเขียนตาม 

ท่ีแหลง่ทนุก าหนด 

 อา้งอิงจากแหลง่ท่ีเช่ือถือ

ไดแ้ละเป็นท่ียอมรบัในวง

วิชาการ 

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่ครบตามท่ีอา้งอิงทา้ยเลม่ 

 เกา่เกินไป เกินกว่า ๕ ปี  

รปูแบบการเขียนไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีแหลง่ทนุ

ก าหนด 

อา้งอิงจากแลง่ท่ีเช่ือถือ

ไม่ได ้ไมมี่ท่ีมาท่ีไป 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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บรรณานกุรม (Bibliography) 

  สิ่งท่ียงัไม่ไดตี้พิมพ ์(Unpublished observation) หรือการ    

      ติดต่อสว่นตวั (Personal communication) ไม่ใชอ้า้งอิง แต่ 

      ถา้ก าลงัจะลงพิมพใ์นวารสารใชอ้า้งอิงไดใ้หเ้ขียนไวใ้น 

      วงเล็บ (In press) 

 

  ใหใ้ชแ้บบใดแบบหน่ึง (Select and pattern) 

  ใหใ้ชต้ามท่ีวารสารท่ีก าหนด (Follow direction of a journal) 

  ใชน้ามสกลุข้ึนกอ่นส าหรบัภาษาองักฤษ (Author’s name   

      using surname) 

 การยอ่ช่ือวารสารใหใ้ชท่ี้มีแบบอยา่งใน Index Medicus 

หรือวารสารนัน้ๆ ก าหนดไว ้“Van Couver’ style” 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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แผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลการวิจยัส ูเ่ป้าหมาย 

ตอ้ง 

 ระบวุ่าจะน าผลการวิจยั

ไปถ่ายทอดใหใ้คร 

อยา่งไร 

  

ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยๆ 

 ไม่ระบใุหช้ดัเจนว่าจะน า

ผลการวิจยัไปถ่ายทอดให้

ใคร อยา่งไร  
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Q & A 
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ความดี  ความงาม  ท่ีเป็นกศุล ขออทิุศให ้ 
คณุปฏิพล เถาตระกลู ลกูรกั 

•ดร.อ านวย  เถาตระกลู,ดร.นทัธ์หทยั  เถาตระกลู,เร่ืองการท าวิจยัในชั้นเรียนตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกมาตรฐานใหม่   
รุ่นท่ี๑ ระหวา่งวนัท่ี๑๙-๒๑พค๕๘, รุ่นท่ี๒ ระหวา่งวนัท่ี ๒๖-๒๘ พค๕๘  ณ.สมาคมนกัวิจยั กรุงเทพมหานคร 



ดร.อ านวย  เถาตระกลู 

   โทร:  ๐๘๑-๒๘๙ ๖๐๗๗ 
           ๐๙๐-๑๙๗ ๖๐๓๔    

Email: Amnuay_t@hotmail.com 

ดร.อ านวย เถาตระกูล  บรรยายเร่ือง หลกัการเขยีนข้อเสนอการวจิัย  ณ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  วนัที ่๒๕-๒๙เมษายน ๒๕๕๙ 
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