
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยและการประยุกต์งานวิจัย
และนวัตกรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: nawadon@g.swu.ac.th, LINE ID: HS-DON

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
โดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่  7 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี



“...การจะปฏิบัติงานใหไดผลดีนั้น นอกจากจะตองมีวิชาความรทูี่
มั่นคงแนนหนาแลวยังจะตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลาย

ประการ เชน ความคิดวินิจฉัยที่ถูกตองความอุตสาหะพากเพียร
ความมีระเบียบวินัย ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความ

รับผิดชอบ เปนตน...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐



ข้อเสนอการวิจัย
- เป็นการจัดท าโครงร่างหรือพิมพ์เขียวเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย
- มีรูปแบบและข้อก าหนดในการเขียนที่แน่นอนและเป็นไปตามความต้องการ
ของแหล่งทุน
- เป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้แหล่งทุนเห็นว่าโครงการของผู้เสนอขอ (1) มี
ความส าคัญ (2) มีความคุ้มค่าที่จะสนับสนุนการวิจัย (3) วิธีการด าเนินงาน
วิจัยนั้นสามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้
- เป็นสิ่งที่แสดงแนวทางการค้นหาในสิ่งยังไม่รู้ค าตอบ มีเพียงแต่สมมติฐาน
- เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วยนวัตกรรม
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แนวทางการบริหารจัดการงานให้การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงาน รายโครงการและ
รายบุคคลช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบใน
โครงสร้างใหม่

1.ทุนวิจัยภายใต้แผนงาน Spearhead R&I Program
- แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ สวทน. วช.
- แผนงาน Spearhead ด้านสังคม วช. วช.

2. ทุนวิจัยภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. วช.
3. ทุนวิจัยมุ่งเป้า คอบช. หน่วยให้ทุน
ยางพารา    การบริหารจัดการท่องเที่ยว  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อ้อยและน้ าตาล วิสาหกิจชมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  {SME} มนุษยศาสตร์    ประชาคมอาเซียน    การศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้

สกว. วช.
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ภารกิจ ผู้รับผิดชอ
บปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบใน
โครงสร้างใหม่

การแพทย์และสาธารณสุข  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ 

สวรส. สวรส.

ข้าว   ปาล์มน้ ามัน  อาหารเพ่ือเพ่ิมพูนคุณค่าและความปลอดภัย
ส าหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา   พืช
สวน/พืชไร่ (เช่นข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม่ดอกไม่ประดับ)   สัตว์เศรษฐกิจ  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

สวก. สวก.

สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพพลาสติกชีวภาพ

BEDO BEDO

แนวทางการบริหารจัดการงานให้การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงาน รายโครงการและ
รายบุคคลช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

5



ภารกิจ ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบใน
โครงสร้างใหม่

4. ท้าทายไทย สกว. , วช วช.
5.ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ สกว. วช.
6. ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย สกว. วช.
7. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สกว. วช.

7.1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. วช.
7.2 ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานของ

อาจารย์รุ่นใหม่
สกว. วช.

7.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. วช.
7.4 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) สกว. วช.

แนวทางการบริหารจัดการงานให้การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงาน รายโครงการและ
รายบุคคลช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ
ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบใน
โครงสร้างใหม่

7.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สกว. วช.
7.6 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สกว. วช.
7.7 ทุนศาสตราจารย์วิจยัดีเด่น สกว. วช.
7.8 ทุนวิจัยพื้นฐานเชงิยทุธศาสตร์ สกว. วช.
7.9 Talent Mobility สวทน., สกอ. วช.
7.10 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม
สกว. วช.

7.11 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สกว. วช.
7.12 หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สกว. วช.

แนวทางการบริหารจัดการงานให้การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงาน รายโครงการและ
รายบุคคลช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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ที่มา : ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, 2562

การด าเนินงานในช่วงเปลีย่นผ่าน
ปี งปม. 63 เริ่มด าเนินการโดยหน่วยรับผิดชอบใหม่
 งบประมาณขาลง เม่ือสภานโยบายฯ ก าหนดกรอบวงเงินแล้วจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน

ส่งเสริม ววน. ซึ่ง สกสว. ท าหน้าที่  budget allocation
 จัดสรรงบประมาณให้กับแหล่งทนุวิจัย (วช.)  สวก. สวรส. เป็น Funding Agency ท าหน้าที่ให้

ทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากร ในระดับโครงการ กิจกรรม และบุคคล
 วช. ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร แก่หน่วยงานวิจัยและนกัวิจัยทั้งภายใน

และภายนอก กระทรวงฯ ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 ในช่วงเปลี่ยนผ่านโรงการวิจัยและพฒันาบคุลากรที่ สกว. ให้ทุนไปแล้วจะด าเนินการจบเสร็จสิน้

โครงการ ตาม งปม. ปี 2562 โครงการใหม่จะด าเนินการโดยส านกังานการวิจัยแห่งชาติ

แนวทางการบริหารจัดการงานให้การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงาน รายโครงการและ
รายบุคคลช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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9ที่มา:, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562



ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สิงหาคม 2560

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
-สมัครลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS (กรณีที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียน)
-ปรับ CV ในระบบให้เป็นปัจจุบัน
-ขอรหัส OTP (One time password) จากผู้ประสานหน่วยงาน
ของนักวิจัยโดยดรูายชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผูป้ระสานหน่วยงาน
ได้จาก http://www.nrms.go.th/chkUserIDCard.aspx 
(โดยพิมพ์เลขบัตรประจ าตัวประชาชน)
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

https://www.nrms.go.th/Manual.aspx
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เขียนตามรูปแบบของแหล่งทุน

ชื่อเร่ือง

ปัญหาวิจัย

ความเป็นปัจจุบัน

ความสอดคล้อง

ระเบียบวิธีวิจัย

ความคุ้มค่า

ผู้วิจัย/ที่ปรึกษา

ความเชื่อมโยง

ข้อเสนอการวิจัยที่ดี
เป็น concept paper หรือ full proposal ภาษาไทยหรืออังกฤษ ฯลฯ

สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่ยาวจนเกินไป ระบุเป้าหมาย เช่น สร้าง พัฒนา ฯลฯ

มี Pain point ที่ชัดเจน ควรค่าแก่การท า และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเกิด Impact

ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานที่มีมาก่อน  

ชื่อเรื่อง ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย งบประมาณ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบถ้วน

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทางวิชาการ สาธารณะ นโยบายหรือพาณิชย์

มีประวัติและผลงานที่สอดคล้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้พิจารณาทุนได้

สอดคล้องกันทั้งโครงการ 
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แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (มีหน่วยงาน
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้วิจัยด้วย+Concept paper)
เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์ และ สาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) (มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้วิจัย
ด้วย+Concept paper)
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
เป้าหมายที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 
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แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ดูเอกสารแนบ 1)

18



แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
กลุ่มที่ 3 ระบบโลจิสติกส์
กลุ่มที่ 4. การบริการมูลค่าสูง
กลุ่มที่ 5 พลังงาน
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แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรื่องสังคมสงูวัยและสงัคมไทยในศตวรรษที ่21
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรื่องคนไทยในศตวรรษที่ 21
กลุ่มที่ 3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5 การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
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แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีฐาน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเรื่ององคค์วามรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็น
มนุษย์ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเรื่องการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
กลุ่มที่ 1 บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 
กลุ่มที่ 2 เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
กลุ่มที่ 3 บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
กลุ่มที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม 
กลุ่มที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
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แบบเสนอแผนบูรณาการ

แบบข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

- แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1–3
- แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 4

- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (ส าหรับโครงการ
เด่ียวและชุดโครงการวิจัย)

- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (โครงการภายใต้แผนบูรณาการ)

ควรมีแผนบูรณาการที่ประกอบด้วยโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการภายใต้แผนบูรณาการ ร่วมกับหลาย
คณะในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย โดยโครงการภายใต้แผนต้องเกี่ยวเนื่องกัน
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แบบเสนอโครงการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (แม่ไก-่ลูกไก่) 2562

แบบข้อเสนอการวิจัยอื่นๆ

- แบบ วช. 1ด

แบบเสนอโครงการวิจัยอ่ืนๆ
- ทุนมุ่งเป้า
- ท้าทายไทย ฯลฯ

คู่มือ แบบเสนอโครงการลูกไก่

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2167
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25

การส่งโครงการผ่านระบบ NRMS

ขอเลข OTP จากผู้ประสานงานวิจัยของหน่วยงาน แผนวิจัย



แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ส าหรับโครงการ 
เป้าหมายที่ 1 -3 (ส าหรับโครงการเดี่ยวและชุด

โครงการวิจัย)
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย
มี 22 หัวข้อ

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย

26

เมื่อก่อนแบบฟอร์ม งบฯแผ่นดิน มีส่วน ค ด้วย
แต่ฟอร์ม วช 1ด ของทุนลูกไก่ยังมีส่วน ค อยู่



ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุด
โครงการวิจัย
- ประเภทโครงการ
- ประเภทงานวิจัย
- ประเภทการใช้งบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับ
- กรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจ าปี
งบประมาณนั้นๆ และอยู่ภายใต้แผนบูรณา
การซึ่งจะต้องกรอกลงในระบบ NRMS เมื่อ
ส่งข้อเสนอ
- เป็นไปตามก าหนดของแหล่งทุน 

องค์ประกอบของ
ข้อเสนอการวิจัย
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1) ชื่อโครงการควรสั้นกะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจัยว่า จะศึกษาเรื่องอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือ
ต้องการผลอะไร ครบคลุมปัญหาที่จะวิจัย
ตัวอย่างเช่น
“ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนย์ฝึก
ทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2547”

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 254028



ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ชื่อที่ยาวมากๆ แต่ไม่ฟุ่มเฟือย อาจแบ่งชื่อเรื่อง
ออกเป็น 2 ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมีน  าหนักความส าคัญมากกวา่ และ
ตอนที่สองเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เช่น
“การศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน
โรคของนักเรียนชาย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร 2547”

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 29



2) ชื่อหัวข้อโครงการที่ดจีะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธข์องตัวแปร
ของปัญหานั้นๆ ตอบว่า ศึกษาปรากฏการณ์หรือตวัแปรอะไร  กับใคร ที่
ไหน หรือเมื่อไร (ถ้าเกี่ยวกบัเวลา)
ตัวอย่างเช่น
“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรบัผิดชอบกับวินัยในตนเองของ
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง”

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ,์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 30



3) ชื่อเรื่อง ควรขึ้นต้นด้วยค านาม เพื่อให้เกิดความไพเราะสละสลวย ที่นิยมกัน คือ 
มักจะขึ้นด้วยค าว่า  การศึกษา การส ารวจ  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ
ตัวอย่างเช่น
“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสมองกับความสามารถทางการ
คิดแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา”

“การเปรียบเทยีบพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมของนกัเรยีนจากการประเมินผลหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  และพุทธศักราช  2521”

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 31



ตัวอย่าง (ต่อ)
“การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่ส าหรับการขึ้นรปูเครื่อง
เรือนจากวัสดุเชิงประกอบไม้พลาสติก”

“การเพิ่มความเหนียวให้แก่พอลิแลคติกแอซิดด้วยการผสมยางธรรมชาติ”

“การพัฒนาและประเมินประสทิธิภาพทางเศรษฐนิเวศของวัสดุก่อสร้างและ
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุเหลอืทิ้งจากกระบวนการแปรรูปไม้มีค่าและพลาสติกรี
ไซเคิล”

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)
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4) ภาษาที่ใช้ต้องอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความอีก ถ้ามีศัพท์เทคนิคต้อง
เป็นศัพท์ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
5) การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาจะต้องระวังไม่ให้ซ้ าซ้อนกับผู้อื่น แม้ว่าจะ
ศึกษาในประเด็นที่คล้ายๆ กันก็ตาม

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)

ที่มา: ไพทูรย์  เวทการ, 2540. 33



เมื่อตั้งชื่อโครงการวิจัยแล้วให้ลองตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้
- ชื่อเรื่องมีความชัดเจน รัดกุม และสื่อความหมายได้ครอบคลุมเนื้อหาที่
จะวิจัยหรือไม่
- ชื่อเรื่องได้มีการระบุปัญหาเป็นการเฉพาะหรือชี้ชัดประเด็นที่จะศึกษาได้
เพียงใด
- ชื่อเรื่องกว้างหรือแคบเกินไปหรือไม่
- การใช้ค าขึ้นต้นมีลักษณะเป็นค านามที่สื่อความหมายได้เพียงใด
- การตั้งชื่อจูงใจและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพียงใด

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)

ที่มา: ไพทูรย์  เวทการ, 2540. 34



ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้บรรจภุัณฑย์อ่ยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพในแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทชายหาด
ประกอบด้วยโครงการวิจัยยอ่ย จ านวน 4 เรื่อง
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายในทะเลจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตดัดแปรเพื่อ
ประยุกต์ใช้ ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บและย่อยสลายขยะจากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในพื้นที่
ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
โครงการย่อยที่ 3 การย่อยสลายของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพชนดิพอลิบิวทีลนีซัคซิเนตในทะเล : 
การศึกษาผลกระทบทางพษิวิทยาตอ่ไรน้ าเค็ม 
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้
บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชวีภาพ ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี 

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)
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ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการปลูก การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้มีค่าเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชน
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการสวนป่าชุมชนและประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากสวนป่า
ชุมชน 
โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมถุงเพาะช าจากพลาสติกชีวภาพเพื่อการอนุบาลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอนุบาลกล้าไม้มีค่า
โครงการย่อยที่ 3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการปลูกป่าชุมชนแบบไม่ต้องรดน้ าด้วยไฮโดรเจลจากวัสดุเศษ
เหลือทางการเกษตร
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐนิเวศของวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต
จากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปไม้มีค่าและพลาสติกรีไซเคิล
โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมจากป่าชุมชนพื้นที่ต้นแบบ อ.บ้านนา จังหวัด
นครนายก เพื่อความยั่งยืน

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ต่อ)
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ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
 ใหม่
 ต่อเนื่อง ระยะเวลา ..... ปี …เดือน ปีนี เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี)
ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้น
ไป) กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่จะท าการวิจัยทั้งหมด 

และปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย
ประเภทโครงการ
 โครงการวิจัย
 ชุดโครงการวิจัย

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
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ประเภทงานวิจัย 
 พื นฐาน (basic Research)   พัฒนาและประยุกต์ (Development)  
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)
 วิจัยต่อยอด (Translational research)  การขยายผลงานวิจัย (Implementation)

ระบปุระเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท

ประเภทการใช้งบประมาณ
 หน่วยงานด าเนินการวิจัยเอง  จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย

38



ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท า 
1. ผู้รับผิดชอบ
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย
3. ค าส าคัญ (keyword)
4. เป้าหมายการวิจัย
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของ
โครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 
(information) ที่เก่ียวข้อง
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะพัฒนา

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัย

12. วิธีการด าเนินการวิจัย
13. สถานที่ท าการวิจัย
14. ระยะเวลาการวิจัย 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย
16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
(Output/Outcome/Impact)
17. สถานที่ใช้ประโยชน์
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้าม)ี
19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรอืสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี
21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน 
เดือน ปี
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1. ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับผิดชอบ

ระบุชื่อผู้รับผิดชอบพร้อมต าแหน่งทางวิชาการ ระบตุ าแหน่งในโครงการ สัดส่วน
ของการมีส่วนร่วม (%) และหน่วยงานต้นสังกัด

ค า
น าหน้า

ชื่อ-สกุล
ต าแหน่งใน
โครงการ

หน่วยงาน สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม

ศ.ดร. โคอิจิ โกดะ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ญี่ปุ่น -
รศ.ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60
ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ เสณีตันติกุล ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ
30

นาย บวร นฤภัย ผู้ประสานงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโลยีแห่งประเทศไทย

10

ตัวอย่าง
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2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย
2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD   1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขาการวิจัยย่อย OECD     1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ

ด้านการวิจัย เกษตร
2.2 สาขา ISCED 00 Generic programmes and qualifications

000 Generic programmes and qualifications not 
further defined             

0000 Generic programmes and qualifications not 
further defined
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2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย (ต่อ)
ตัวอย่าง

2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย (ต่อ)
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3. ค าส าคัญ (keyword)
ค าส าคัญ (TH) ….………………………………………………………………..........................……………
ค าส าคัญ (EN) …………………………………………………………….…………….……………………………

ค าอธิบาย
- ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มคีวามส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน
- เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับ

เรื่องที่ท าการวิจัยได้ 
- ไม่ควรเกิน 5 ค า
- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องตรงกัน

3. ค าส าคัญ (keyword)
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4. เป้าหมายการวิจัย
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

4. เป้าหมายการวิจัย

เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 
เป้าหมายที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

44
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ก่อนจึงเขียน Full proposal



5. ความส าคัญและที่มาของปญัหาที่ท าการวิจัย         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญทีจ่ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ หากมีสถิติ
ตัวเลขอ้างอิงได้จะชัดเจนยิ่งขึ้น หากเลือกพื้นที่ใดท าการวิจัย ควร

กล่าวถึงความส าคัญของพื้นที่นั้นให้ชัดเจนด้วย พร้อมทั้งแสดงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย
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5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (ต่อ)
วิธีการเขียน
1. เรื่องที่ศึกษาเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร (เสนอทฤษฎีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้อง)
2. ความส าคัญของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นความส าคัญ)
3. สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี เลว เหมาะสม ไมเ่หมาะสม ความเสียหายฯลฯ)
4. สภาวะที่เป็นปัญหา (อะไรที่ท าให้เกิดสภาพการณ์นั้น) 
5. ความจ าเป็นที่ต้องรีบแก้ไข
6. มีงานวิจัยก่อนหน้าที่พยายามแก้ไขในประเด็นเดียวกันหรือไม่ ถ้ามี งานวิจัยเหล่านั้น
ใช้วิธีใดหรือศึกษาตัวแปรใดมาก่อน
7. ประเด็นที่จะวิจัย (แนวทางที่จะแก้ไข) และระบุความแตกต่างจากงานที่มีก่อนหน้า 
8. ในโครงการวิจัยนี้จะด าเนินการแก้ไขด้วยวิธีการใด โดยศึกษาตัวแปรใด

ที่มา: จินตนาภา โสภณ, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ 2561 46



5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (ต่อ)
ปัญหาที่พบในการเขียน ที่มาและความส าคัญ
- ประเด็นวิจัยมีขนาดเล็ก เฉพาะพื้นที่ ไม่มีผลกระทบสูง
- เขียนยาวมาก ประเด็นเยอะเกินไป หลักการหรือเหตุผลกว้างๆ 

ไม่เขียนเหตุผลส าคัญ
- อ่านแล้วไม่เห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นอย่างไร
- เขียนแต่สิ่งที่อยากวิจัย โดยบอกแต่ว่าสิ่งนั้นมีความส าคัญโดย

ไม่ได้ดูข้อมูลทางสถิติหรือบริบทของพื้นที่ท าวิจยั
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5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (ต่อ)

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561

ปัญหาที่พบในการเขียน ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)
- การอ้างอิงเอกสารเก่ามากเกินไป
- ขาดความเชื่อมโยงของการเขียนในแต่ละย่อหน้า
- ไม่ได้ให้ข้อมูลว่ามีผลวิจัยอะไรบ้างในอดีต ที่สามารถน ามาใช้

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือน าไปสู่สิ่งที่อยากได้
- ไม่ได้ให้เหตุผลว่าผลวิจัยในอดีตท าไมจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ จน

ต้องท าวิจัยใหม่
48



6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

การเขียน
- เรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับชื่อ
- เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย 
- ไม่ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
- ไมค่วรเขียนเหมือนขั้นตอนการท าวิจัย
- เป็นสิ่งท่ีใช้ในการประเมินรายงานการวิจัยซึ่งต้องตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- เขียนให้กระชับและไม่ควรมีหลายข้อจนเกินไป
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ต่อ) 
การเขียน (ต่อ)
- สอดคล้องกับค าถามการวิจัย
ใช้ค าต่อไปนี้

-เพื่อศึกษา -เพื่อออกแบบ
-เพื่อวิเคราะห์ -เพื่อหา
-เพื่อเปรียบเทียบ -เพื่อสร้าง
-เพื่อพัฒนา -เพื่อตรวจสอบ
-เพื่อส ารวจ -เพื่อประเมิน
-เพื่ออธิบาย -เพื่อท านาย
-เพื่อหาความสัมพันธ์

หลีกเลี่ยงค าต่อไปนี้
-เพื่อทราบ
-เพื่อน า
-เพื่อใช้
-เพื่อเป็นแนวทาง
-เพื่อปรับปรุง

ที่มา: จินตนาภา โสภณ, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561 50



6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย : การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค าทีใ่ช้อักษร ร ล ว ควบกล้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค าที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในการอ่านค าที่ใชอ้ักษร  ร ล ว ควบ
กล้ าก่อนและหลังการใชแ้บบฝกึทักษะ
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านภาษาไทยของนักเรียน

ทิวัตถ์ มณีโชติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2555 51



6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของ
อาหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพผสมน้ ามันหอม
ระเหย
2. เพื่อเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาของขนมปังที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ปกติ
และบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์
3. เพื่อประเมินความชอบโดยรวมของผู้บริโภคต่อขนมปังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ต้านจุลินทรีย์
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ต่อ) 
ข้อควรระวังและปัญหาที่พบ
- วัตถุประสงค์การวิจัยกับหัวข้อวิจัยไม่สอดคล้องกัน
- วัตถุประสงคก์ารวิจัย สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกัน หรือเขียนไม่

ถูกต้อง
ตัวอย่างที่ผิดพลาด
- เพื่อศึกษาจ านวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นไป

ได้ยาก)
- เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (ใชป้ระโยชน์ที่ได้

รับมาเป็นวัตถุประสงค)์
ที่มา: นิคม ถนอมเสียง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 53



7. ขอบเขตของการวิจัย
7. ขอบเขตของการวิจัย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้ระบุขอบเขตของการวิจัย โดยใช้ประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากวัตถุประสงค์
ซึ่งมักระบุขอบเขตของ 
- ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร วัสดุ ระยะเวลา วิธีด าเนินการ 
เครื่องมือท่ีใช้และสถานที่ในการทดลอง เป็นต้น 
- สามารถเขียนเป็นย่อหน้า หรือแบ่งเป็นข้อก็ได้
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7. ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
วิธีการเขียน
7.1 ขอบเขตของสถานที่ท าการวิจัย (place) (งานวิจัยนี้มีสถานทีท่ าวิจัย สถานที่
ทดลองที่ไหนบ้าง)
7.2 ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา (target population) (ประชากรที่ศึกษาเป็นอะไร 
คน สัตว์ พืช)
7.3 ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ศึกษา (variable) (เนื้อหาสาระของเรื่องเกี่ยวกับ
อะไรบ้างโดยย่อ)
7.4 ขอบเขตของเวลา (time) (ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย กี่ปี กี่เดือน/ช่วงเวลาของ
ข้อมูลในอดีต) เหตุผลที่ก าหนดขอบเขตเช่นนี้เพราะ (เฉพาะประเด็นส าคัญ)
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7. ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
ช่ือโครงการวิจัย : การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านค าที่ใช้  ร ล ว  ควบกล้ าส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ขอบเขตของการวิจัย  :  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1.   ค าที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ าที่ใช้ในการสอนและการฝึกนั้น  นักเรียนได้

เรียนรู้มาแล้ว  และเป็นค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
2. หน่วยเสียงควบกล้ าที่ใช้มีอยู่  15  หน่วยเสียง  คือ  กร  กล  กว  ขก  ขล  ขว  

คร  คล  คว  ตร  ปร  ปล  ผล  พร  และ  พล
3. การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ห้อง  ก  ปี

การศึกษา  2544 ของโรงเรียนบ้านหนองฮี  สปจ.  ขอนแก่น เท่านั้น
ทิวัตถ์ มณีโชต,ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2555 56



7. ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
ชื่อโครงการวจิัย ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อ
เสริมสรางเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครขูองนสิิตศกึษาศาสตร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ไดแก นิสิตคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จ านวน 400 คน แบงออกเปน 10 หองเรียน…
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จ านวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการสมุจับฉลากจาก
หองเรียนจ านวน 1 หองจากนั้นสุมแบงกลุมนสิิตเปน 2 กลุม (random assignment) ได
กลุมละ 20 คน และสุมจับฉลากอีกครั้งวากลุมใดเปนกลุมทดลองกลุมใดเปนกลุมควบคมุ

ท่ีมา : วิชิต สุรัตน์เรืองชัย มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 57



7. ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแกวิธีการฝกประสบการณวิชาชีพ แบงออกเปน 2 วิธีคือ การใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ และการใชวิธีตามปกติ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
4. ระยะเวลา การศึกษาคนควาครั้งนี้กระท า ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปน
เวลา14 สัปดาหใชเวลาทดลองสัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เนื้อหาวิชาที่ใชในการทดลอง ไดแก วิชา 404362 การฝกประสบการณวิชาชีพ 2 ตาม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2548 ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. สถานที่ใชฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก โรงเรียนวัดอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีมา : วิชิต สุรัตน์เรืองชัย มหาวิทยาลัยบูรพา 2544 58



7. ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร
ขอบเขตการวิจัย : โครงการนี้มุ่งพัฒนาแผ่นต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิ
ลีนซัคซิเนต ผสมน้ ามันหอมระเหยที่ใช้คือยูจีนอล เพื่อยืดอายุของขนมปังโดยมีขอบเขตการ
วิจัยดังนี้
1. วัสดุที่ใช้
1.1 พอลิเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นพลาสติกชีวภาพชนิด PBS เกรดเป่าฟิล์ม ความหนาแน่น...
1.2 สารต้านจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นน้ ามันหอมระเหยชนิดยูจีนอลเกรดส าหรับอาหาร น้ าหนัก
โมเลกุล... จุดเดือด... ผสมลงใน PBS ร้อยละ 2-10 โดยน้ าหนัก
2. เครื่องมือในการขึ้นรูป
2.1 การหลอมผสม PBS และยูจีนอลใช้เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่...
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นต้านจุลินทรีย์คือเครื่องอัดขึ้นรูป...
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สมมุติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหา
เหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยแล้วน ามา
สังเคราะหเ์ป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย)
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)

วิธีเขียน แยกเป็น 3 หัวข้อ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
................................................................................................................................
กรอบแนวคิด
................................................................................................................................
สมมุติฐาน (ถ้าม)ี
................................................................................................................................
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แสดงข้อมูลรายละเอียดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวจิัยใน
แง่มุมต่างๆที่ส าคัญต่อการด าเนินโครงการวิจัย รวมไปถึง
ทฤษฎีที่ใช้ในระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์และ
ทดสอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าโครงการวิจัยได้ด าเนินการ
ภายใต้ทฤษฎีที่ถูกต้อง

62



8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)

กรอบความคิดของการวิจัย คือ ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(งานวิจัยเชิงปริมาณ) หรือประเด็นส าคัญ (งานวิจัยเชิงคุณภาพ) ในการวิจัย

กรอบแนวคิดสามารถเขียนได้ 3 รูปแบบ
- ใชก้ารบรรยายโดยเขียนอธิบายความเชื่อมโยงของปัญหา ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

วิธีการศึกษาและผลที่จะได้ 
- ใชแ้ผนที่ความคิดแผนภูมิแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม
- ใชแ้บบจ าลองแสดงสมการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)

กรอบแนวคิดของการวิจัย(การวิจัยทางสงัคมศาสตร)์
- เป็นการน าเอาตัวแปรที่จะศกึษามาเชือ่มโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในรูป
ของค าบรรยายหรือแบบจ าลองแผนงานหรอืรูปแบบที่ผสมกัน
กรอบแนวความคิดการวิจัย (การวิจัยทางวิทยาศาสตร)์
- เสนอในรูปแบบ Model ของการวิจัยนั้นๆ
- เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
- เสนอในรูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างปัญหาที่ท าการวิจัย วิธีการแก้ปัญหาและ

ผลที่ได้รับ
- เสนอในรูปแบบผสมหรืออื่นๆ
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)
กรอบแนวคิดการวิจัย

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME

IMPACT (ถ้าม)ี
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)
หัวข้อวิจัย : ผลของฐานอ านาจและกลวิธีการใช้อิทธพิลของผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาใน
สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวยที่มีต่อความผูกพันการยอมความและการต่อต้านของผู้ใตบ้ังคับบัญชา

คุณลักษณะ
- แรงจูงใจใฝ่อ านาจ - ความเชื่อมั่นในตน
- คุณธรรมด่านพรหมวิหารสี่

ฐานอ านาจ
- อ านาจในต าแหน่ง
- อ านาจส่วนบุคคล

สัมพันธภาพของผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ความผูกพัน 
- การยอมตาม - การต่อต้าน

พฤติกรรมการใช้อ านาจ
- กลวิธีแบบแข็ง
- กลวิธีแบบนุ่มนวล
- กลวิธีแบบมีเหตุมีผล

สถานการณ์ไม่
เอื้ออ านวย

เพศของผู้บริหาร

ที่มา: อิศรัฏฐ์   รินไธสง, มหาวิทยยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)
หัวข้อวิจัย :  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม
และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ปัจจัยภายใน
-บุคลากร
-งบประมาณ
-วัสดุอุปกรณ์
-สภาพทาง
กายภาพ
-โครงสร้างองค์การ
-วัฒนธรรมองค์การ
-ภาวะผู้น า

ปัจจัยภายนอก
-ปัจจัยด้าน
สังคม
-ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ                            
-ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี                          

การด าเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวางแผน
- การเตรียมความพร้อม - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
- การจัดท ามาตรฐานการศึกษา - การจัดท าธรรมนูญ/แผนพัฒนา
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การด าเนินการ
- การจัดทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก
- การด าเนินการตามแผน - การก ากับติดตามการด าเนินงาน
การตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
- การตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ
- การศึกษาโดยสถานศึกษา
- การตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงคุณภาพ

ที่มา: เก็จกนก เอื อวงศ,์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547 67



8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)
หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาแผ่นตา้นจุลินทรีย์ส าหรับการยดือายกุารเกบ็รักษาของขนมปัง

INPUT
- การเน่าเสียของขนม
ปัง
-พฤติกรรมการบริโภค
-อายุการเก็บรักษา
-การต้านจุลินทรีย์

PROCESS
-ส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
ขนมปังในครัวเรือน
-ศึกษาชนิดของสารต้าน
จุลินทรีย์ที่เหมาะสม
-ขึ นรูปแผ่นต้านจุลินทรีย์
-น าไปทดลองการยืดอายุใน
ขนมปังและตรวจสอบอายุการ
เก็บรักษา
-ตรวจสอบสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภาพที่เปลี่นไปของ
ขนมปัง

OUTPUT
- แผ่นต้านจุลินทรีย์
เพื่อยืดอายุขนมปัง
- ข้อมูลทัศนคติและ
การยอมรับของ
ผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของขนม
ปังที่ยืดอายุ

OUTCOME
-ลดขยะและของ
เสียจากการเสื่อม
เสียของขนมปัง
-สร้างโอการทาง
การตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการเบ
เกอร่ีในการสร้าง
จุดเด่นให้
ผลิตภัณฑ์



8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (ต่อ)

ข้อควรระวังในการเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัย
- ควรเขียนให้สอดคล้องกับค าถามวิจัย
- ต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของทั้งโครงการวิจัย
- ไม่เอาขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยมาเขียน
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 

ใหร้ะบุเนื้อหาโดยสรุปของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผล
ที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยบรรยาย

ให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง         
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (ต่อ) 

- ช่วยให้เข้าใจทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะท าวิจัยมากยิ่งขึ้น
- ท าใหท้ราบผลงานวิจัยที่มผีู้ท ามาแล้วก่อนหน้า หาข้อดีและข้อเสีย

ของงานที่มีมาก่อน 
- ช่วยในการตั้งสมมติฐานการวิจัย แนวทางในการพัฒนาการวิจัยให้มี

คุณภาพมากขึ้น การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล 
สรุปผล และการเขียนรายงาน 

- ป้องกันการท าวิจัยซ้ าซ้อนกับผู้อื่น

71



9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (ต่อ) 

วิธีการเขียน
1. วรรณกรรมทีน่ ามาทบทวนหรืออ้างถึงนั้นต้องสัมพันธ์กับ
งานวิจัยที่จะศึกษา ไม่ควรเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้วิจัยได้อ่านมา
2. ถ้ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันในแง่มุมที่
คล้ายคลึงกัน อาจน ามาทบทวนรวมกันในย่อหน้าเดียวกัน เช่น 
นาย ก นาย ข และนาง ค ได้ศึกษาถึงเรื่อง............และสรุปผล
ออกมาเป็นกลุ่มมากกว่าแยกจากกัน
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (ต่อ) 
วิธีการเขียน (ต่อ)
3. เรียบเรียงสาระส าคัญเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ผลงานวิจัยที่มาก่อนจนถึง
ปัจจุบัน ยังขาดอะไรอยู่ มีจุดอ่อนอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันอย่างไร
4. กรณีเป็นงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การออกแบบ ที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญา ต้องสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ 
ผลงานที่อาจมีลิขสิทธิ์ด้วย หากมีความซ้ าซ้อนต้องหลีกเลี่ยง เนื่องจาก
อาจส่งผลต่อการน าเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อควรระวังในการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 
- ไม่ควรเอาบทคัดย่อของงานวิจัยต่างๆ มาใส่เรียงกันโดยปราศจากการ

สรุปประเด็น
- เอกสารต้องทันสมัย ครอบคลุมประเด็นการท าวิจัย
- หลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรมจากแหล่งอื่น
- ใช้รูปแบบการอ้างอิงรูปแบบเดียวกันทั้งข้อเสนอฯ
- ควรมีการสรุปและเสนอช่องว่างของการวิจัยจากงานวิจัยที่มีมาก่อนและ

ควรอภิปรายว่าประเด็นใดที่น ามาสู่ปัญหาการวิจัยของเราในตอนท้าย
ด้วย
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การทบทวนวรรณกรรม
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์

Polypropylene (PP)

Poly(ethylene terephthalate) (PET)

Low-density polyethylene (LDPE)

Linear low-density polyethylene (LLDPE)

Polystyrene (PS)

Poly(ethylene oxide) (PEO)

Antimicrobial packaging from petroleum based plastics

Poly(lactic acid) (PLA)

Poly(butylene succinate) (PBS)

Chitosan/cyclodextrin films

Poly(vinyl alcohol) (PVA)

Poly(ε‐caprolactone) (PCL)

Thermoplastic starch (TPS)

Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV)

Polybutyrate adipate terephthalate (PBAT)

Methyl cellulose

Antimicrobial packaging from bioplastics

Strawberry Paper

Cotton fabrics Chicken breast fillet

Polypropylene cups Contact lens

Fresh‐cut persimmon Sausage

Vascular access devices Glass ceramic 

Fresh-cut cantaloupe

Surface coating



10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (ส าหรับเป้าหมายที่ 1, 2)
TRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ
อธิบาย .....................................................................................................................................................
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น    ไม่ระบุ
อธิบาย ......................................................................................................................................................

10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (ส าหรับเป้าหมายที่ 2)
SRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ
อธิบาย ......................................................................................................................................................
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  ไม่ระบุ
อธิบาย .....................................................................................................................................................
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ต่อ) (ดูเอกสารแนบ 2)

Technology Readiness Level (TRL) เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการโครงการหรือโปรแกรมที่น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะน าเทคโนโลยี
ไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถเปรียบเทียบความพร้อมและ
เสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้
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10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ต่อ) (ดูเอกสารแนบ 3)

Societal Readiness Level (SRL) คือ ระดับความพร้อมของความรู้
และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของ
ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ 
การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการ
โครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม

78



11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 

11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา 
ส าหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)

11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด
…………………………………………………………………………………………………………………

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีใน
ปัจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………

กรณีเสนอขอ เป้าหมายที่ 3 และ 4 ให้ข้ามส่วนนี้ไป
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11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (ต่อ) 

11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ 
(Income distribution) และการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส าหรับเป้าหมายที ่2

11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน
................................................................................................................................

11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบ
ทางลบ หรือขยายผลกระทบทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)
................................................................................................................................

กรณีเสนอขอ เป้าหมายที่ 3 และ 4 ให้ข้ามส่วนนี้ไป
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. วิธีการด าเนินการวิจัย

อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูลการก าหนดพื้นที่ 
ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์

ข้อมูล รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน
และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและการเสนอของบประมาณ
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
วิธีการเขียน
1. ระบุให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินการวิจัย

1.1 แบบแผนของการวิจัย (research design) ว่าเป็นการวิจัยประเภทใด
1.2 มีลักษณะหรือออกแบบการด าเนินการอย่างไร

2. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัยโดยใส่รายละเอียดของ
2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง: แหล่งข้อมูลคืออะไร จ านวนตัวอย่าง หรือเป็น

บุคคลใด รวมทั้งวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุม่ตัวอย่าง 
2.2 ตัวแปรและนิยามตัวแปร/การก าหนดขอบขา่ยของขอ้มูล
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
วิธีการเขียน (ต่อ)

2.3 เครื่องมือวิจัย: ใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง (การสังเกตการสัมภาษณ์ การใช้
แบบวัด หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์) 

- เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือชนิดใด แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ฯลฯ และมีลักษณะไร สร้างอย่างไร ตรวจคุณภาพอย่างไร

- กรณีเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ใส่สภาวะการทดสอบ มาตรฐานการ
ทดสอบ ชื่อเครื่อง รุ่น ประเทศผู้ผลิต ขนาดชิ้นงานทดสอบ สภาวะการเตรียม
และเก็บรักษาชิ้นงานก่อนทดสอบ กรณีมีการใช้จุลินทรีย์ให้ระบุชื่อทาง
วิทยาศาสตร์และแหล่งที่มาของเชื้อจุลินทรีย์นั้นๆ
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 

วิธีการเขียน (ต่อ)
2.4 วิธีรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการทดลองท าอย่างไร: ด าเนินการ

อย่างไร
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล: ทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีใดรวมถึงสถิติที่ใช้

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรมการ

ท าวิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

หลังจากเขียนรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยแล้วให้น าเนื้อหามาสรุป
เป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานวิจัยมากขึ้น และเพื่อ
น าไปใช้ในแผนการด าเนินงานและการจัดท างบประมาณ

85



12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
ข้อควรระวัง/ปัญหาที่พบในการเขียน
1. ไม่เขียนรายละเอียดหรือเขียนแบบทั่วไปไม่เจาะจงกับประเด็นที่จะท าการ

วิจัย
2. เขียนย่อมากเกินไปจนไม่แสดงรายละเอียด
3. เขียนไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย (สุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง เลือกประชากรไม่

ถูกต้อง ฯลฯ)
4. ใช้สถิติไม่ถูกต้อง
5. เลือกใช้เครือ่งมือไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง ฯลฯ
6. วิธีการด าเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยและวัตถุประสงค์ 
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า
าส าหรับชาวตางชาต  ิล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

1. การก าหนดกลมุ
ประชากรและ
กลุมตัวอยาง

-ก าหนด

ประชากร คือ 

นักเรียนชั น...

- ก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ใน

การทดลองคือ 

นักเรียน

ชาวต่างชาติที่มี

เชื ออสายจีน… 87



12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า
าส าหรับชาวตางชาต  ิล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

2. การสร้าง
เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย

- ศึกษาเอกสาร

ข้อมูล และ

งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับ...

- ส ารวจค าควบ

กล  าจาก...

- คัดเลือกค าควบ

กล  าจาก...

- เอกสาร...

- ต าราของ

กระทรวงฯ ...

- ข้อมูล...

- ค าควบกล  าที่

คัดเลือก...
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12. วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า
าส าหรับชาวตางชาต  ิล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

3. การด าเนินการวิจัย - น าแบบทดสอบ

การออกเสียงควบ

กล  าไปทดสอบ

ก่อนฝึก...

- ด าเนินการฝึก

การออกเสียงควบ

กล  าด้วยแบบฝึก

...

- แบบทดสอบ

และแบบฝึก...
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13. สถานที่ท าการวิจัย

ในประเทศ/
ต่างประเทศ

ชื่อประเทศ/
จังหวัด

พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ
ในประเทศ กระบี่ ภาคสนาม
ต่างประเทศ ส านักงาน

13. สถานที่ท าการวิจัย  

ใส่ให้ครบ เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ต้องสัมพันธ์กับวิธีการ
ด าเนินการวิจัยและงบประมาณที่เสนอขอด้วย (ค่าเดินทาง)
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14. ระยะเวลาการวิจัย 

14. ระยะเวลาการวิจัย         
ระยะเวลาโครงการ      1 ปี         0 เดือน         
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2563

กรณีงบประมาณแผ่นดิน ผ่านมหาวิทยาลัย
ในกรณีแหล่งทุนอื่นๆ ขึ้นกับข้อก าหนดของแหล่งทุนนั้นๆ

เสนอภารกิจทั้งหมดท่ีต้องปฏิบัติตลอดโครงการ พร้อมทั้งช่วงเวลาที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ภารกิจเหล่านั้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของจังหวะเวลา โดย
ก าหนดเป็นผังด าเนินการที่ชัดเจนภายใต้ระยะเวลา โดยก าหนดเป็นผังด าเนินการท่ีชัดเจน
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ปี
(งบประมาณ)

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. … ก.ย.
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ

2563 x x x 0
2563
2563

รวม 100
2564
2564
2564

รวม 100

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด)

14. ระยะเวลาการวิจัย 

รวมของแต่ละปีงบประมาณ กรณีโครงการยาวกว่า 1 ปี

กิจจกรรมเดียวกับที่ระบุไว้ในตารางวิธีการด าเนินการวิจัย
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14. ระยะเวลาการวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย :  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า

ปี
(งบประมาณ)

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. … ก.ย.
ร้อยละของกิจกรรม
ในปีงบประมาณ

2563 การก าหนดกลมุประชากรและกลุมตัวอยาง
2563 - ก าหนดประชากร... x 10
2563 - ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง... x x 20
2563

รวม 100
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14. ระยะเวลาการวิจัย (ต่อ) 

แผนการด าเนินงานวิจัยนี้จะต้องน าไปรายงานเขา้ระบบ NRMS ใน
การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการผ่านระบบ

หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยาง
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย

ปีที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ
ปีที่ 1 2563
ปีที่ 2 2564
รวม

15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ 
(กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดง

งบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)

ตารางในหัวข้อ 15.1 เป็นภาพรวมงบประมาณ
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย
งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ
งบด าเนินการ : ค่าสาธารณูประโภค
งบลงทุน : ครุภัณฑ์

รวม

15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีทีเ่สนอขอ

ข้อควรระวัง มักมีการเขียนผิดหมวด และเขียนไม่ละเอียด
96



15. งบประมาณของโครงการวิจัย
ระเบียบกระทรวงการคลัง

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วย
นักวิจัย

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม

1. พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ ก าหนดจ่าย
ตามอัตราเงินเดือน ข้าราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก  อัตราค่าจ้าง  20,000.- บาท
ป.โท   อัตราค่าจ้าง  16,400.- บาท   
ป.ตรี   อัตราจ้าง     13,300.- บาท 
ปวส.   อัตราค่าจ้าง  10,200.- บาท
ปวช.   อัตราค่าจ้าง  8,300.- บาท
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย

2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

(1) 
ค่าตอบแทน
คณะผู้วิจัย  
(ให้ระบุ
ต าแหน่ง หรือ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณา)

- ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนท้ังคณะ  โดยใช้ระดับ
ต าแหน่งของหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์หรือข้าราชการระดับ 10 ไม่เกินปี

ละ 200,000 บาท ต่อโครงการต่อ คณะนักวิจัย
2. รองศาสตราจารย์หรือข้าราชการระดับ 8-9 ไม่

เกินปีละ 150,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะ
นักวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือข้าราชการระดับ 6-7 ลง
มา ไม่เกินปีละ 120,000 บาท  ต่อโครงการต่อ
คณะนักวิจัย

4. อาจารย์หรือข้าราชการระดับ 5 ลงมาไม่เกินปีละ 
80,000 บาท ต่อโครงการต่อนักวิจัย

1. ก าหนดค่าตอบแทนคณะนักวิจัย    
(10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
ไม่รวมครุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมสถาบัน)
หากค านวณแล้วไม่ถึง 30,000 บาท       
ให้ขั้นต่ า 30,000 บาท และต้องไม่เกิน 
อัตราตามระดับต าแหน่ง

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัย ผู้บริหารแผนงาน
สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้เพียง
โครงการเดียวเท่านั้นและมีสิทธิได้รับ  
ค่าตอบแทนคณะนักวิจัยทั้ง 2 สถานะ   
แต่รวมแล้วต้องไม่เกินอัตราตามระดับ 
ต าแหน่ง

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

(2) 
ค่าตอบแทนท่ี
ปรึกษา

- ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 
คนต่อโครงการ และ
คนละไม่เกิน 
100,000 กรณีเป็น
แผนงานวิจัยจ่ายไม่
เกินแผนงานละ 5 คน

1. ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา
2. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่

ส าคัญของโครงการโดยพิจารณาจาก
- ประสบการณ์การท างาน
- คุณวุฒิ

3. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาท่านละไม่เกิน
100,000 บาท 

4. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา โครงการวิจัยละ
ไม่เกิน 2 คน กรณีเป็นแผนงานวิจัยจ่ายไม่เกิน
แผนงานละ 5 คน 99



15. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

(3) ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ก าหนดจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ดังนี้

- วันท าการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไม่เกิน 4 ชม.

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไม่เกิน 7 ชม.

(4) ค่าตอบแทน
ผู้ให้ข้อมูล(ผู้ตอบ
แบบสอบถาม,
ผู้ใหส้ัมภาษณ)์

- ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 
บาท กรณีข้อมูลมีระดับความ
ยากสูงให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้
ตรวจสอบทางวิชาการ

- ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 บาท กรณี 
ข้อมูลมีระดับความยากสูงให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

2.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนา/ ฝึกอบรม

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง   

(3) ค่าใช้สอยอื่น
(ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าแรง, เงิน
ประกันสังคม)

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

2.3 ค่าวัสดุ - ให้จ่ายตาม
ความจ า เป็น
เหมาะสม

- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยแยกรายการ
วัสดุ เป็นประเภท เช่น วัสดุส านักงาน, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งรายการ
วัสดุต้องมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000 บาท ยกเว้น
วัสดคุอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วยต่ า กว่า 20,000 
บาท
- ส าหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ ามัน) ก าหนดให้ กม.ละ 
4 บาท (โดยให้จัดท ารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย

ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด
งบประมาณ 

(บาท)
งบบุคลากร ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ป.ตรี จ านวน 2 คน 

12 เดือน (2x13,300x12)
งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนนักวิจัย (1 ผศ. + 1 อ.)

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา (จ านวน 3 คน 
30 วัน (วันหยุดราชการ) (3x30x60x7))
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
ตัวอย่างการเขียนงบด าเนนิการ : ค่าใช้สอย

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ
งบด าเนินการ : ค่าใช้
สอย

ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับและน้ ามัน 
(ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน) (กรุงเทพ 
ระยอง นครนายก ปทุมธานี) วันละ 2500 บาท 
จ านวน 1 คัน 10 วัน

งบด าเนินการ : ค่าใช้
สอย

ค่าจ้างทดสอบXXX (5 สูตร สูตรละ 1000 บาท)
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน

(ให้หมายรวมถึงค่า
สาธารณูปโภคด้วย)

- ให้จ่ายตามความ
จ าเป็นเหมาะสม

- ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบวิ จั ย ไ ม่ ร วมค่ า ค รุ ภัณฑ์ แล ะ

สิ่งก่อสร้าง

กรณีเป็นงบประมาณแผน่ดินของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องใส่งบส่วนนี้
เว้นแต่มหาวิทยาลัยขอท่านก าหนดให้ใส่
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย

ชื่อครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน
ลักษณะการ
ใช้งานและ
ความจ าเป็น

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการสิ้นสุด

สถานภาพ
ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่
ใช้ ณ ปัจจุบัน (ถ้า

มี)

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน

ไม่มีครุภัณฑ์นี้
ไม่มีครุภัณฑ์นี้

15.3 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ)

ถ้าจะซื้อครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย ควรปรึกษาฝ่ายวิจัยของ
มหาวิทยาลัยท่านก่อน
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ

รายละเอียด
ของผลผลิต

จ านวนนับ
หน่วยนับ

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ
ปี

2562
ปี

2563
ปี

2564
ปี

2565
ปี

2566
รวม

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ –
ระดับ
อุตสาหกรรม

ต้นแบบ

13. องค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง

ระบุโดยละเอียดเนื่องจาก
มีผลต่อการประเมิน

ข้อเสนอฯ
107

กรณี วช. 1ด ของลูกไก่
จะให้เขียนแยกเป็น 
ผลผลิต ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 

แสดงข้อมูลถึง
- ผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์หลกัของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความ
คุ้มค่าของงบประมาณทีจ่ะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่

- ผลส าเรจ็ที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยสอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนนิงานตลอดแผน
งานวิจัย
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 
output คือ ผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัย ตัวอย่างเช่น

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์
2. เทคโนโลยีใหม่
3. กระบวนการใหม่
4. องค์ความรู้
5. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์เครื่องหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็น
ต้น
6. ผลงานตีพิมพ/์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
7. ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ/สัมมนาระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ ฯลฯ

109



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 
outcome = ประโยชน์ที่ได้จาก output

1.กลุ่มเป้าหมาย –ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้
2.การเปลี่ยนแปลงทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น –ระบุกลุ่มเป้าหมายที่น าผลงานวิจัยไปใช้จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร คาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเปา้หมายอย่างไร
2.1 ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน า
เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปใช้ อาจวัดในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาต
ใช้สิทธิ (licensing) 
2.2 ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 110



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
outcome = ประโยชน์ที่ได้จาก output

2.3 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติ (practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน 
หลังจากที่มีการน าผลการวิจัยและพฒันาไปใช้ เช่น จ านวนประชาชนที่ลดหรือเลกิ
สูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคๆ หนึ่งจากการสูบบุหรี่
2.4 การเสริมสร้างความสามารถ (capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีด
ความสามารถของกลุม่เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการน าผลการวิจัย
และพัฒน าไปใช้ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 111



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 

outcome = ประโยชน์ที่ได้จาก output

2.5 ผลลัพธ์เชิงแนวคดิ (Conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุง
แก้ไข หรือยกเลิกแนวคิด และกฎกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นจารีต
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ เช่น ผู้มีส่วน
ได้เสียเกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะมากขึ้น

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 112



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 
impact = ประโยชน์ที่ได้จาก outcome

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ 
(economic surplus)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพที่ส าคัญ
2. ผลกระทบทางสังคม
- ตัวชี้วัดภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่วย ดัชนีครอบครัวอบอุ่น 
ดัชนีความอยู่เย็น เป็นสุข 
- ผลกระทบทางสังคมเชิงคุณภาพที่ส าคัญ 

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 113



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 
impact = ประโยชน์ที่ได้จาก outcome

3. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
-ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น Preventive/replacement cost method
-ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์พื้นที่ป่าไม้ ปริมาณของเสีย 

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 114



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (ต่อ) 
หัวข้อวิจัย: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ...
ผลงานที่คาดว่าจะ

ได้รับ
รายละเอียดของผลผลิต

จ านวนนับ
หน่วยนับ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
ได้รับปี

62
ปี
63

ปี
64

ปี
65

ปี
66

รว
ม

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – ระดับ
อุตสาหกรรม

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ...

2 2 ต้นแบบ การอนุญาตใช้
สิทธิในเทคโนโลยี
(licensing) การ
ผลิตบรรจุภัณฑ์

- เพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดของ
พลาสติกชีวภาพร้อย
ละ 10
- ลดปริมาณขยะ
พลาสติกในแหล่ง
ท่องเที่ยวลงร้อยละ 
50

26. บทความทาง
วิชาการ - วารสาร
ระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ.์.. 1 1 เรื่อง การยกระดับองค์
ความรู้ทาง
วิชาการด้าน
บรรจุภัณฑ์...

ประเทศมีผลการจัด
อันดับทางการศึกษาที่
สูงขึ้น

115



17. สถานที่ใช้ประโยชน์

ในประเทศ/
ต่างประเทศ

ชื่อประเทศ/
จังหวัด

ชื่อสถานที่

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร
ในประเทศ กระบี่
ต่างประเทศ

17. สถานที่ใช้ประโยชน์  
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18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้าม)ี
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการ
-แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย หรือ
-ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพฒันาขั้นต่อไป หรือ
-การบริหารงานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
-โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ให้ชัดเจน
-ควรเสนอของบประมาณในสว่นนี้ด้วย
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18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้าม)ี

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา (อย่างน้อยที่สุดกลุ่มนี้ต้องได้
ประโยชน์)
- ถ่ายทอดผ่านการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
- ถ่ายทอดผลงานวิจัย ผ่านวารสารทางวิชาการวารสาร หนังสือ ต ารา 

ฯลฯ
- ถ่ายทอดผ่านที่ประชุมวิชาการ
- ถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน สื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้

ผลการวิจัยไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
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18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้าม)ี

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐหรอืชุมชน 
- กรณีเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้ระบุกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนที่จะน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อม
ระบุวิธีการถ่ายทอดด้วย

- กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือชุมชนให้ระบุหน่วยงานพร้อมทั้ง
รูปแบบการน าไปใช้งาน

ควรมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกลับมายัง
หัวหน้าโครงการด้วย

119



18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้าม)ี

ครั้งที่ หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลา วิธีการ
1 การถ่ายทอดผลงานวิจัย

สู่แหล่งท่องเที่ยว 
ส านักการงานท่องเที่ยว จ.นครนายก 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จัดประชุมและการน าเอา
บรรจุภัณฑ์ไปใช้จริงในพื้นที่

2 การถ่ายทอดผลงานวิจัย
สู่ภาคอุตาสหกรรม

บริษัทเอกชนผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก

ลงพ้ืนที่เพื่อข้ึนรูป
อุตสาหกรรมและประชุม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

3 การถ่ายทอดผลงานวิจัย
แก่นิสิต

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

บูรณาการกับรายวิชา บรรจุ
ภัณฑ์

4 การถ่ายทอดผลงานวิจัย
สู่สาธารณะชน

ผู้ที่สนใจ เว็บไซต/์นิทรรศการ

5 การถ่ายทอดผลงานวิจัย
สู่ภาควิชาการ

นักวิชาการ การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 120

หัวข้อวิจัย: การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเข้าและน้ าตก...



19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

ประเภท
ทรัพยสิน

ทางปัญญา
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์

131046 สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

กรรมวิธีการชักน าดอกและติด
เมล็ดข้าวภายใต้ระบบการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช

นายสุริยันตร์ 
ฉะอุ่ม และคณะ

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

19. การตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาหรือสิทธบิัตรที่เกีย่วข้อง
 ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สนิทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกีย่วข้อง
 ตรวจสอบทรัพย์สนิทางปัญญาแลว้ ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบทรัพย์สนิทางปัญญาแลว้ มีทรัพย์สินทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกีย่วข้อง 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกีย่วข้อง
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19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา

http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php 122
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19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศสมาชิก WIPO
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20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี

20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้าม)ี
 มีการใช้สัตว์ทดลอง
 มีการวิจัยในมนุษย์
 มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
 มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ กก. วิจัยในมนุษย์ ของทาง
หน่วยงานก่อนเซ็นสัญญารบัทุน (เกี่ยวข้องกับการ
ขอ ตน. ทางวิชาการหลังปี 2563 เป็นต้นไป)

ในแบบฟอร์มเดิมต้องใส่เลขห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับ
การรับรองจาก วช. ด้วย

ข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทาง

ชีวภาพระดับหน่วยงาน 
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21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา
ประกอบการเสนอขอ

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund

ประเภท
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท
แนวทางร่วม
ด าเนินการ

การร่วม
ลงทุน

จ านวนเงิน
(In cash 
(บาท))

ภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย)

In Cash

ภาคอุตสาหกรรม (รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน)

In kind
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22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ.................................................
( )

หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
วันที่.......... เดือน .................... พ.ศ. ..........
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การส่งรายงาน-ปิดโครงการวิจัย
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การส่งรายงาน-ปิดโครงการวิจัย (ต่อ) 

คลิกที่โครงการทีจ่ะปิด
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การส่งรายงาน-ปิดโครงการวิจัย (ต่อ) 

ใส่ผลการด าเนินงานตามแผน
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การส่งรายงาน-ปิดโครงการวิจัย

ใส่งบประมาณที่ใช้และ Upload ไฟล์รายงานผลการวิจัย
บทสรุปผู้บริหาร + รายงานฉบับสมบูรณ์
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สิ่งที่ควรจะต้องมีเมื่อท างานวจิัยเสร็จ 1 เรื่อง
- รายงานการวิจัย/Manuscript
- โปสเตอร์งานวิจัยพร้อมเผยแพร่
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือต้นฉบับการขอจดสิทธิบัตร (ถ้ามี)
- รูปที่เป็น Highlight ของงานวิจัย
- คลิปวีดีโอของงานวิจัย
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การประเมินข้อเสนอการวิจัย
หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

1. ความเหมาะสม

2. คุณภาพทางวิชาการของผู้วิจัย

3. ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย

- ชื่อเรื่อง - การทบทวนวรรณกรรม
- ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย

- ผู้วิจัยเคยมีความเชี่ยวชาญในด้านที่จะท าวิจัย - ทีมวิจัยมีความรู้ครอบคลุมการท าวิจัย
- แสดงความรอบรู้ทางทฤษฎีและผลวิจัยในเรื่องที่จะท าวิจัย

- วิธีศึกษา - เครื่องมือที่จะใช้ - วิธีการสุ่มตัวอย่าง - วิธีการเก็บข้อมูล 
- วิธีการทดลอง – สถิตทิี่จะใช้ - วิธีวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

นักวิจัยรุ่นใหม่ควรขอค าแนะนาจากนักวิจัยอาวุโสหรือมีที่ปรึกษาโครงการวิจัย 132



การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพจิารณาให้คะแนน

ความ
สอดคล้อง

ของข้อเสนอ
การวิจัย…

ผลกระทบ
30%

คุณค่าทาง
ปัญญา
60%

20 20 20

ปัจ
จัย

กา
รว

ิจัย

กร
ะบ

วน
กา

ริว
จัย

ผล
ผล

ิต
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การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

ความสอดคล้อง 10%
1. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของชาติ (กรอบวิจัย)
2. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
3. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.as
px?nid=2174
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การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพจิารณาให้คะแนน

ปัจจัยการวิจัย (input) 20%
1. หัวเร่ืองของการวิจัย น่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน
2. โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจยัและคณะผู้วิจยั
3. วัตถุประสงคข์องการวิจัย มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4. มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางศักยภาพของหน่วยงานวิจยัหลัก
5. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน / ภาคประชาชน
6. เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
7. ผลการวิจัยที่เกีย่วข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์
8. แผนการด าเนินงานวิจัย ชัดเจน
9. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์
10. งบประมาณท่ีใช้มีความเหมาะสม
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การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพจิารณาให้คะแนน

กระบวนการวิจัย (process) 20%
1. แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีสมมุติฐานหรือกรอบ

แนวคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดง
ความสัมพันธ์และสนับสนุนซึง่กันและกันระหว่างแผนงานวิจัยย่อย/
โครงการวิจัย

2. ระบุขั้นตอนการทาการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน
3. แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุม่เปา้หมายหรอืส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพจิารณาให้คะแนน

ผลผลิตการวิจัย 20%
1. แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจน
2. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลการวิจัย ตอบ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
3. แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการวิจัยนี้
4. แสดงจ านวนเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบทีจ่ะได้รับจากโครงการ

137



การประเมินข้อเสนอการวิจัย (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพจิารณาให้คะแนน

ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact) 30%
1. งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. งานวิจัยช่วยพัฒนาสังคม
3. งานวิจัยช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. มีการระบุมูลค่าหรือตัวเลขประมาณการถึงผกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจากงานวิจัย
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STORY TELLING

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอการวิจัยและระบบ
การสนับสนุนการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน

(5-10 นาที)
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การลงทุนเพื่อการวิจัยของชาติ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์

น าไปสู่การพัฒนาประเทศ
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
- ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ
- หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน การเรียนการสอน
- น าผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด หรือการน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการ หรือเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การอ้างอิงบทความวิจัย/วิชาการ
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

1. ตามค่า Journal Impact factor ในฐานข้อมูล ISI
2. ตาม Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank

ของแต่ละสาขาวิชา
3. ตามกลุ่มของ TCI
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
ค่า Journal Impact factor ในฐานข้อมูล ISI
วารสารA มีค่า Impact Factor ในปี 2559= 0.268 ค านวณได้จากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความของวารสาร A ตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2557+2558) ได้รับการ
อ้างอิงภายในปี 2559

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561143



การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank

https://www.scimagojr.com/144
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ

http://www.kmutt.ac.th/jif/publi
c_html/T-JIF.html
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การวางรูปแบบบทความวิจัย

- Title
- Authors and affiliations
- Abstract
- Keywords
- Introduction
- Experimental works

- Results and discussions
- Conclusions
- Acknowledgement
- Reference
- Tables and Figures
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ข้อควรระวังในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
- บทความที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของ
วารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน
- ต้องไม่มีเจตนาส่งข้อมูลเท็จ
- ต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเองหรือทีมวิจัย แต่ต้องระบุรายชื่อผู้เขียนทุกคน
ตามความเป็นจริง 
- พึงระวังการลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) สามารถใช้โปรแกรม
ตรวจสอบ เช่น turnitin, plagiarism checker หรือ อักขราวิสุทธิ์
- การมีชื่อผู้ร่วมทางานเป็นทีม มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่าการตีพิมพ์คน
เดียว
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนกัวิจัยและ Citation: Google Scholar
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนกัวิจัยและ Citation: Researchgate
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนกัวิจัยและ Citation: Scopus
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนกัวิจัยและ Citation: ORCID
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนกัวิจัยและ Citation: RESEARCHER ID
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพในแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทชายหาด

ลักษณะการใช้ประโยชนเ์ชิงนโยบาย
เทศบาลเมืองแสนสขุ จ.ชลบุรี น าเอาผลการศึกษาจากโครงการวิจัยไปใช้ก าหนด
นโยบายการจัดการขยะและก าหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในเขตพืน้ที่
ชายหาดบางแสน
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการป่าชมุชนและศกึษาการสร้างรายได้จากไม้
มีค่าตามลักษณะการเจริญเติบโต 

ลักษณะการใช้ประโยชนเ์ชิงนโยบาย
องค์การบริหารส่วนต าบล XXX น าข้อมูลชนิดของไม้ที่เหมาะสมมาใช้ในการวาง
นโยบายส่งเสริมการปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
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การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)
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การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)

- การสัมมนา
- การฝึกอบรม
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
TECH2BIZ

https://www.tech2biz.net/
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
สวทช
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

https://www.nia.or.th/ 164
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
ITAP

https://itap.nstda.or.th/index.html
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.ipthailand.go.th/th/home.html
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ขอบคุณครับ
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