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สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผศ.ณัชพล  สามารถ
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ปรับความคิด กอนจะวจิยัเปลีย่นประเทศไทย 4.0
ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
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หลักการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

 เรียนรู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไร
 มีวิถีชีวิตอย่างไร

หลักการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

 ลักษณะภูมิประเทศ
 มีปัญหา ดิน น้ํา ป่า และสิ่งแวดล้อม
 รู้ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ลงพืน้ทีอ่ยู่กบัชาวบ้าน
เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

หลักการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมใจ
ความสอบ ยืนยนั ความต้องการ ปัญหาทีแ่ท้จริง
ศรัทธา เช่ือมั่น เช่ือใจ

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”

เน้ือหาบรรยาย 

1. ความสําคญัของการจดัทาํข้อเสนอการวจิยั

2. องค์ประกอบของข้อเสนอการวจิยั 

3. เทคนิคการเขยีนข้อเสนอการวจิยั

4. กรณตีวัอย่างวธีิการเขยีนข้อเสนอการวจิยั

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”

ข้อเสนอการวจิัย

ข้อเสนอโครงการวจิัย
(Research Project)

แบบ ว-1ด

ข้อเสนอแบบแผนงานวจิัย
Research Programme

1. แบบ ว-1ช
2. แบบ ว-1ด
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“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”

การเขียนข้อเสนอการวจิัย
ทีเ่กีย่วกบั วช.

ขอทุนจากงบประมาณ
แผ่นดนิ

ขอทุนจาก วช. 
โดยตรง

ข้อเสนอแผนงานวจิัย
Research Program

ใช้แบบ ว-1ช
และ
ว-1ด

ข้อเสนอโครงการวจิัย
Research Project

ใช้แบบ 
คอบช.1ย/ด

ข้อเสนอแผนงานวจิัย
Research Program

ใช้แบบ คอบช.1ช
และ

คอบช. 1ย/ด

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการ

OUTCOME

OUTPUTPROCESSINPUT
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“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”แนวทางการเขยีนข้อเสนอโครงการ

Project title

Activity

Budget

ท่านทราบหรือยงั ??  งานวจิยัทีท่าํน้ัน สุดท้ายแล้วได้อะไรออกมา

ตั้งช่ือโครงการ (ใคร) 
ทําอะไร ได้อะไร

เขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติแต่ละ
ข้ันตอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละ
ข้ันตอน ตามความเหมาะสม

***Output***

Objective

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

การจดทาขอเสนอการวจย

ความสาํคัญ

การจัดทาํข้อเสนอการวจิัย

   ข้อเสนอโครงการวจัิย เป็นการวาดฝัน หรือวาดโครงการเพ่ือให้
ผู้สนับสนุนได้เหน็ว่าทาํได้ ทาํแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อ
ผู้ให้ทุนโดยตรง และผู้ให้ทุนควรให้การสนับสนุนเพื่อทาํวจัิยดังกล่าว 

ดังนัน้ ผู้จัดทาํข้อเสนอโครงการวจัิยจงึควรจัดทาํด้วยความประณีต 
มีเหตุมีผล และเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณ
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

หลกัการเขียนข้อเสนอการวจิยั

ช่ือเร่ืองมกัจะประกอบดว้ย ตวัแปร + ประชากร + พ้ืนท่ี + เวลา
 เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง “ปัญหาวจิยั” (research problem) 

research topic
 บง่บอกใหท้ราบวา่

- จะทาํวจิยัเร่ืองอะไร
- เป็นการวจิยัแบบใด

ตวัอยา่ง
- ปัญหาความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

1. ส่ือความหมายได้เข้าใจว่า จะศึกษาส่ิงใดหรือบ่งบอกถึงปัญหาวจิัย
2. ชัดเจน กะทดัรัด
3. กาํหนดเป็น

- ประโยคสมบูรณ์ (จะทาํอะไร-แง่มุมใด-กบัใคร-ทีไ่หน) หรือ
- ข้อความ วลี (ศึกษาอะไร หรือพฒันาส่ิงใด)

4. ไม่ควรระบุไว้กว้างขวางใหญ่โต จนทาํให้เข้าใจผดิ
5. ไม่ควรระบุแคบ เจาะจงเกนิไป จนทาํให้เข้าใจผดิ

หลกัการเขียนข้อเสนอการวจิยั
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       ส่วน ก : ลกัษณะโครงการวจิยั         

             โครงการวจิัยใหม่        
             โครงการวจิัยต่อเน่ืองระยะเวลา….ปี ปีนีเ้ป็นปีที…่..   รหัส  โครงการวจิัย
..…….....…..

อธิบาย :   ระบุโครงการวจิัยเป็นโครงการวจิัยใหม่ หรือเป็นโครงการวจิัยต่อเน่ือง (ปี
ที ่2 เป็นต้นไป) กรณีเป็นโครงการวจิัยต่อเน่ืองต้องระบุจํานวนระยะเวลาทีท่ําการวจิัย
ทั้งหมด และปีงบประมาณทีเ่สนอขอว่าเป็นปีทีเ่ท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวจิัย
ด้วย
              

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  (กรุณาระบุ
ความสอดคล้องเพยีง 1 ยุทธศาสตร์ ทีม่ีความสอดคล้องมากทีสุ่ด)
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2.

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุม่เรือ่งทีค่วรวิจัยเรง่ดว่น
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2560-2564) 
- กลุ่มเรื่อง ……………………………………………………………….

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทํา
โครงการวิจัย

1. ผู้รับผิดชอบ(คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย 
และสัดส่วนท่ีทําการวิจัย (%) และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน 

อธิบาย: ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/
กอง/สํานัก/กรม/กระทรวง หรือภาควิชาคณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมท้ัง
สถานท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) 
พร้อมท้ังระบุชื่อหน่วยงานอื่นๆท่ีร่วมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและ
สัดส่วนของงานท่ีแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้า
โครงการวิจัย ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมท้ังระบุสัดส่วนท่ีทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยใน
โครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

“ การเขยีนข้อเสนอการวจิยั ”

1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล ………………………………………………………………
ภาควิชา/ฝ่าย…………………………………………………………..
คณะ/สํานัก ……………………………………….…………………
มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..…………....…………………………..
ที่อยู่ ............................................. รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.............................
E-mail address……………………………………………………

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

2. หัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล ……………………………………………สัดส่วนวิจัย….%
ภาควิชา/ฝ่าย…………………………………………………………..
คณะ/สํานัก ……………………………………….…………………
มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..……………………………………..
ที่อยู่ ..........................................................รหัสไปรษณีย์..............
โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
E-mail address……………………………………………………

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

3. นักวิจัย

ชื่อ สกุล ……………………………………………สัดส่วนวิจัย….%
ภาควิชา/ฝ่าย…………………………………………………………..
คณะ/สํานัก ……………………………………….…………………
มหาวิทยาลัย/กรม  ……………..……………………………………..
ที่อยู่ ..........................................................รหัสไปรษณีย์..............
โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
E-mail address……………………………………………………
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคน
ในการทําวิจัยและสัดส่วนการทําวิจยั

คณะนักวจัิย บทบาท สัดส่วนการทาํงาน %
1. ศ. ............................. ที่ปรึกษา -

2. .................................. หัวหน้าโครงการวจัิย 30 %
3. .................................. รองหัวหน้าโครงการวจัิย 30 %

4. .................................. นักวจัิย 20 %
5. .................................. นักวจัิย 20 %

4 คน ร่วมทาํวจัิย 100 %

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยและสถานท่ีตั้ง
ภาควิชา / ฝ่าย..................................................................................................................................
คณะ / สํานัก ....................................................................................................................................
มหาวิทยาลัย. / กรม .........................................................................................................................
ท่ีอยู่......................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................................
E-mail address................................................................................................................................

   

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
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“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมงานวิจัย (ถ้ามี)
ภาควิชา / ฝ่าย
..................................................................................................................................
คณะ / สํานัก 
..................................................................................................................................
..
มหาวิทยาลัย. / กรม 
.........................................................................................................................
ท่ีอยู่......................................................................รหัสไปรษณีย์
......................................................
โทรศัพท์.............................................................โทรสารผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

อธิบาย : ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก) เพียง 1 ประเภท คือ

2.1  การวิจัยพื้นฐาน (base research)

2.2  การวิจัยประยุกต์ (applied research)

2.3  การพัฒนาทดลอง (experimental development)

2. ประเภทการวิจัย
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาการที่ทําการวิจัย 

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

4. คําสําคัญของโครงการวิจัย

อธิบาย: ระบุคาํสาํคญั (keywords) ท่ีมีความสาํคญัต่อช่ือเร่ือง
หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีทาํการวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้
ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นการเลือกหรือคน้หา
เอกสารท่ีมีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกนักบัเร่ืองท่ีทาํการวิจยัได้
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5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาทีท่ํา
วิจัย

อธิบาย แสดงให้เห็นถึงความสําคัญท่ีจําเป็นต้องทําการวิจัยเรื่องนี้ หากมีสถิติตัวเลข
อ้างถอิงได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น และการเลือกพ้ืนท่ีใดทําการวิจัย ควรกล่าวถึงความสําคัญของ
พ้ืนท่ีนั้นให้ชัดเจนด้วย

วิธีเขียน
1.  เรื่องท่ีศึกษา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง).............
2.  ความสําคัญของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิติ, ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นความสําคัญ).....
3. สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี, เลว, เหมาะสม, ไม่เหมาะสม, เสียหาย ฯลฯ)............
4. สภาวะท่ีเป็นปัญหา (อะไรท่ีทําให้เกิดสภาพการณ์นั้น).....................................................
5. ประเด็นท่ีจะวิจัย (แนวทางที่จะ
แก้ไข)...............................................................................
6. ความจําเป็นท่ีต้องรีบแก้ไข

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

“ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ”

ข้อมูลระดบัโลก,ประเทศ, ภูมภิาค, จังหวดั

ความสําคญัของปัญหา

สถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ด,ีเลว ฯลฯ

สภาวะทีเ่ป็นปัญหา

ประเดน็จะวจิัย

ความจาํเป็นวจิยั

ข้อมูล

วตัถุประสงค์การวจิยั

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

อธิบาย: ระบุวัตถุประสงคข์องโครงการวิจัยอย่างชดัเจนและเรยีงตามลาํดบั
ความสําคัญเปน็ข้อ ๆ โดยเชื่อมโยงกับความสาํคญัและทีม่าของปญัหาทีท่าํการ
วิจัย ไม่ควรเขียนปะปนกบัประโยชนท์ีจ่ะได้รบัจากการวิจัยและไม่ควรเขียน
เหมือนขั้นตอนการทาํวิจัย

 การเขียนวัตถุประสงค์ 

เป็นส่วนท่ีบอกเป้าหมาย หรือความต้องการของงานวิจัย (ผู้วิจัย) ว่า “อยากทราบ
อะไร” 

เพ่ือใช้เป็นทิศทางและแนวทางการวิจัย

1. เขียนให้ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า “ต้องการทําอะไร”
2. อยู่ในขอบเขตของปัญหาวิจัย
3. ครอบคลุมสิ่งสําคัญท่ีควรแก่การศึกษา
4. ทําวิจัยได้จริง หรือ หาข้อมูลได้
5. จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ หรือตามขั้นตอนดําเนินการ
6. อย่าเขียนในรูปของวิธีการดําเนินการ
7. อย่าเขียนวัตถุประสงค์มากเกินไป
8. วัตถุประสงค์มักจะเริ่มด้วยคําว่า “เพ่ือ” เสมอ

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย

อธิบาย: ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทําการวิจัยซ่ึง ไม่สามารถกําหนด
โดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ได้

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

มขีอบเขตดงันี้
7.1 ขอบเขตของสถานทีท่าํการวิจัย (place)
...................................................................................................................
..................................................(งานวจิัยนีม้สีถานทีท่าํวจิัย สถานทีท่ดลองทีไ่หนบ้าง)
7.2 ขอบเขตของประชากรทีศึ่กษา (target population)
.................................................................(ประชากรทีศึ่กษาเป็นอะไร คน สัตว์ พืช)
7.3 ขอบเขตของเน้ือหาสาระทีศึ่กษา (variable)
...................................................................................................................
..........(เน้ือหาสาระของเร่ืองเกีย่วกบัอะไรบ้างโดยย่อ สอดคล้องกบักรอบแนวคดิการวจิัย)
7.4 ขอบเขตของเวลา (Time)
...................................................................................................................
...................................................................................................
           (ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทาํวจิัย กีปี่ กีเ่ดือน/ช่วงเวลาของข้อมูลในอดตี)

เหตุผลทีก่าํหนดขอบเขตเช่นน้ีเพราะ (เฉพาะประเดน็สําคญั)
..............................................................................................................................................
....................

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

8. ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน(ถ้ามี)
และกรอบแนวความคดิของการวจิยั

อธิบาย

แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด 
โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ที่ทําการวิจัยแล้วนํามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี และกรอบ
แนวความคิดของโครงการวิจัย)

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

กรอบแนวความคิดการวิจัย
(กรณีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์)

1. เสนอในรูปแบบ Model ของการวิจัย นั้นๆ 
2. เสนอในรูปแบบกระบวนการ (process)
3. เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
4. หรือเสนอในรูปแบบผสม หรือ อ่ืนๆ 
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ 
(Information) ที่เก่ียวข้อง

อธิบาย: สามารถกําหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง 
การกระจายตัวของปัญหาหรือด้านอ่ืน ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหา
อย่างแท้จริ ง  ด้วยการทบทวนเอกสารที่ เ กี่ ยวข้ อง  (reviewed 
literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชา
การที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

l เสนอชื่อเอกสารทีใ่ช้คน้คว้าและอ้างอิง
l เสนออย่างเปน็ระบบ

- ชื่อคนแต่ง ชื่อหนังสอื จังหวัด โรงพิมพ์ ปทีีพ่มิพ์
- ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ พ.ศ. หน้าบทความ ฯลฯ

l เสนอครบถ้วนตามอ้างอิง
 เสนอเรียงลาํดบัอักษร
 ถ้ามีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแ้ยกเปน็ 2 ส่วน ภาษาไทย

มาก่อน
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ
หน่วยงานทีจ่ะนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

(1) แก้ไขปัญหาในการดาํเนินงานของหน่วยงานทีท่าํการวิจัย (ระบุ
รายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)
 (2) เป็นองคค์วามรู้ในการวิจัยต่อไป (ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)
 (3) ให้บริการความรู้แกป่ระชาชน (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)
 (4) ให้บริการความรู้แกภ่าคธรุกจิ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชนมี์อย่างไร)
 (5) นําไปสู่การผลิตในเชงิพาณชิย์ (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร))
(6) เพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต (ระบุรายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)
(7) เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน ((ระบรุายละเอียดว่าประโยชน์มีอย่างไร)
(8) อ่ืนๆ (ระบุ)

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

12.  แผนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

วิธีเขียน
l กรณีเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน (เป้าหมายผู้ใช้ผลงานวิจัย คือ นักวิชาการ นักศึกษา)

1. สอนหรือบรรยายเพื่อขยายขอบเขตของความรู้ให้แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
ประชาชนท่ัวไป

2. เผยแพร่ผลงานในรูปรายงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ตํารา สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ

3. เสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการ
4. จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรู้

l กรณีเป็นงานวิจัยประยุกต์หรือขั้นพัฒนา (เป้าหมายคือ ผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
1. กรณีเป็นงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมาย

เช่นเดียวกับกรณีท่ีเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน ข้อ 1-4
2. กรณีเป็นงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้ระบุกลุ่มภาคเอกชนท่ีจะ

นําไปใช้ประโยชน์ได้

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี



5/31/2017

22

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

13.  วิธีดําเนินการวิจัย และสถานที่ทํา
การทดลอง/เก็บข้อมูล

      อธิบาย: อธิบายขั้นตอนวิธีการทาํการวิจัย อาทิ การเก็บขอ้มูล การกําหนด
พื้นทีป่ระชากรตวัอย่างการสุม่ตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบสุถานทีท่ีจ่ะใชเ้ปน็ทีท่าํการวิจัย/เกบ็ขอ้มูลให้
ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ

ถ้าเป็นงานวิจัยคณุเชงิปริมาณและคณุภาพรว่มกัน
ให้แยกเขียนรายละเอียดออกจากกนั

1. การวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการดาํเนินงานดงันี ้
1.1 ประชากรและตวัอย่าง
1.2 เครื่องมือวิจัย/และการเกบ็รวบรวมข้อมูล
1.3 สถิติที่ใช้
1.4 การวิเคราะหข์้อมูล ฯลฯ 

13.  วิธีดําเนินการวิจัย และสถานที่ทํา
การทดลอง/เก็บข้อมูล

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ถ้าเป็นงานวิจัยคณุเชงิปริมาณและคณุภาพรว่มกัน
ให้แยกเขียนรายละเอียดออกจากกนั

2. การวิจัยเชิคณุภาพ มีขั้นตอนการดาํเนินงานดงันี ้
2.1 กลุ่มเป้าหมายหรอืผู้ใหข้อ้มูลหลกั
2.2 เครื่องมือวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล
2.3 การวิเคราะห/์สงัเคราะห ์ข้อมูล ฯลฯ

13.  วิธีดําเนินการวิจัย และสถานที่ทํา
การทดลอง/เก็บข้อมูล

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการ
ดําเนินงานตลอดโครงการ

อธิบาย:  ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแต่เร่ิมตน้ถงึสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุ
เดือนปีที่เร่ิมต้น ถึงเดือนปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปทีี่เสนอขอเป็นปีที่
เท่าใดของโครงการวิจัยนี ้รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการ
ดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปีนั้น 
– 30 กันยายน ของปีถัดไป ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อ
ทําการวิจัยมากกว่า 1 ปี ใหแ้จ้งแผนการดาํเนินงานในปีตอ่ๆไปโดยสังเขปดว้ย 



5/31/2017

24

กจิกรรม
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. วางแผนการทาํงาน

2. ศึกษาข้อมูล

3.วางแผนรวบรวมข้อมูล

4. เกบ็รวบรวมข้อมูล

5. วเิคราะห์ข้อมูล

6. เขียนรายงานวจัิย

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการ
ดําเนินงานตลอดโครงการ

ระยะเวลาทําการวิจัย
-ทําการวิจัย  1  ปี ต้ังแต่เดือน............พศ...........ถึงเดือน............พ.ศ.......
-แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (เขียน Gantt chart)

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

15.ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย
 ( ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม)

อธิบาย: ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเป็นของ
อุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพิ่มเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่
ต้องขอเช่า หรือขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อการวิจัยนี้
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

16. งบประมาณของโครงการวิจัย

1. รายละเอียดงบประมาณการวจิยั จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 
2. รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ท่ี
เสนอขอในแต่ละปี 
3.  งบประมาณการวิจยัท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละปีท่ีผ่านมา (กรณีเป็น
โครงการวจิยัต่อเน่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้าํการวจิยัแลว้)

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

17.  ผลสําเร็จของการวจิยัทคีาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละปี

วตัถุประสงค์ของการวจิัย ผลสําเร็จ (Output) P I G
ปีที ่1 ปีที ่2

ขอ้ 1 เพ่ือ ..................................
..................................................
...................................................
...................................................

ขอ้ 2 เพ่ือ ....................................
....................................................
....................................................
....................................................

ขอ้ 3 เพ่ือ ....................................
....................................................
....................................................
....................................................

1.1 จะได ้....................
....................................

1.2 จะได ้....................
....................................

2.1 จะได ้....................
....................................
....................................
....................................

3.1 จะได ้....................
....................................
....................................
....................................

1.1 จะได ้....................
....................................

1.2 จะได ้....................
....................................

2.1 จะได ้....................
....................................
....................................
....................................

3.1 จะได ้....................
....................................
....................................
....................................

P I

I

I

I G
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18. กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้น
ไป

18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อกํากับอย่างชัดเจน

18.2  ถ้าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่น ให้ระบุชื่อแหล่งทุนและงบประมาณท่ีเสนอขอด้วย หากเป็นการวิจัยต่อ
ยอดจากการวิจัยอื่นให้ระบุชื่อโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย

18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตาม แบบ ต-1ด
ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

19. คําชี้แจงอื่นๆ  ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ 
โครงการพระราชดําริจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือ
รายละเอียดอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์ และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น

20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
 

(..........................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

 วันท่ี.......เดือน..............ปี........

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ปัญหาที่พบในข้อเสนอการวิจัย

ตัวอย่าง

การพฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมครูในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและประเมินผลการ
ฝึกอบรม

การพฒันาสมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนของนิสติฝกึประสบการณ์

     วิชาชีพครู

ประเด็นวิจัยไม่ชัดเจนว่าเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนา

ทีม่า: นงลกัษณ์ วรัิชชัยและสุวมิล ว่องวาณชิ : 2558

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

เขียนยาวมาก สาระมีแต่ความสาํคญั หลักการ หรือเหตผุลกว้างๆ

ไม่เห็นว่าสภาพปจัจุบนัมีปญัหาในเรื่องนัน้อย่างไร

เขียนแต่สิง่ทีอ่ยากวิจัย โดยอธิบายความสําคญัของประเด็นทีจ่ะศกึษา 
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีผลวิจัยอะไรบ้างในอดีตทีส่ามารถนํามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ หรือนําไปสู่ประเดน็วิจัยทีจ่ะศกึษาต่อยอด

ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวิจัยในอดตีทาํไมจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ จนต้องวิจัย
ใหม่

ปัญหาที่พบในข้อเสนอการวิจัย
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

สวัสดี

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

31 พฤษภาคม 2560ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

แหล่งกําหนดโจทย์วิจัย

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12

3. แผนขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0
ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ปรัชญาการวิจยั

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

ผศ.ณชัพล  สามารถ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

๑.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นความม่ันคง

๒.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นเกษตร

๓.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นอุสาหกรรม

๖.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นพลงังาน

๕.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นสุขภาพและการแพทย์

๔.ยุทธศาสตรก์ารวิจัยดา้นสังคม

๗.ยุทธศาสตร์การวจัิยด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม


