
 

 

เอกสารประกอบการเสนอปริญญานิพนธ์  

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 เอกสารฉบับนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 4 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ได้ใช้เป็นแบบในการ

เสนองานวิจัย/โครงการ  โครงงาน/นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    ตามหลักสูตร และให้สอดคล้อง

กับการประกันคุณภาพ  ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้ รวบรวม เรียบเรียง จากเอกสารของสถานศึกษา 

ต่าง ๆ น ามาพัฒนา  ปรับปรุง และให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ แก้ไข และให้ความเห็นชอบ  จึง

น ามาใช้เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ การเสนอเพื่อขออนุมัติการด าเนินการ  การลง

นามความเห็นชอบเพื่อให้ส าเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  และตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

 

 

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1  

บทน า 
 

 ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ทล.บ ตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ / ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  โดยให้นักศึกษา

จัดท าโครงการ  โครงงาน  โดยน าความรู้จากการศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาท่ีศึกษามา

พัฒนางาน  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตาม

ลักษณะกระบวนการวิจัย นักศึกษามีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตามภาคเรียนที่ก าหนดไว้ใน

แผนการเรียน  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการควบคุมดูแล  และ

ประเมินผลโครงการ  มีการน าเสนอบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเสนอต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

หรือคณะกรรมการโครงการที่สถาบันแต่งตั้ง  โดยใช้เวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 

หน่วยกิต ให้คณะกรรมการโครงการด าเนินการควบคุมและประเมินผลโครงการ 

 จึงก าหนดให้นักศึกษาที่จะด าเนินการจัดท าโครงการ/โครงงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม ให้
ด าเนินการดังนี้     

1. การกรอกแบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
1.1 การกรอกข้อมูลให้พิมพ์ และอักษรตัวหนา ใช้ตัวอักษร font Sarabun PSK  

ขนาด 16 ทุกแบบฟอร์ม 
1.2 ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 

เท่านั้น 
1.3 การใช้ตัวเลขในการพิมพ์ ใช้ตัวเลขอารบิก หรือ ตัวเลขไทย ให้เหมือนกันทั้งหมด 

ทุกแบบฟอร์ม 
1.4 ส่วนประกอบของแบบฟอร์มต้องประกอบด้วย 

         -  วัตถุประสงค์/ขอบเขตของการวิจัย 
          -  แนวคิดเหตุผล ทฤษฎีหรือสมมุติฐาน (ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
         -  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย (ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
          -  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

รวมแล้วไม่เกิน 4-5 หน้ากระดาษ A4 
(ไม่รวมหน้าเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 

1.5 นักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเสนอเลขานุการ 

คณะกรรมการ/หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประจ าสถานศึกษาลงนาม ลงวันที่ ให้ครบถ้วนทุก

แบบฟอร์มเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 



ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอขออนุมัติ 
  

 ในการที่นักศึกษาจะด าเนินการจัดท าโครงการ/โครงงาน/งานวิจัย  วิจัยนวัตกรรม/วิจัย

สิ่งประดิษฐ์ ทุกคนจะต้องศึกษาแบบฟอร์มการน าเสนอ การก าหนดจ านวนหน้ากระดาษ  ตัวอักษรที่

ใช้ พร้อมทั้งขนาดของตัวอักษร  ระยะเวลาที่เปิดให้ด าเนินการในแต่ละภาคเรียน  เพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณา  อนุมัติให้ด าเนินการได้ในวงรอบของการพิจารณา  หากพ้นก าหนดระยะเวลา

ในการพิจารณา  ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการน าแบบเสนอเข้าที่ประชุมในวาระ  หรือวงรอบ

นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

แบบท่ีใช้ รหัสแบบ 
แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
เปลี่ยนชื่อปริญญานิพนธ์ 

แบบ Ivene.4 ปน.1 
 

แบบแต่งตั้งคณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบบ Ivene.4 ปน.2 
แบบเปลี่ยนแปลงคณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบบ Ivene.4 ปน.3 
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
แบบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
แบบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
รายงานความก้าวหน้า ปริญญานิพนธ์  
แบบประเมินการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์  
ขอสอบปริญญานิพนธ์  
เปลี่ยนแปลงวันสอบ  
แจ้งผลสอบ  
เผยแพร่ผลงาน  
  
  
  
  

 

 

 



(แบบ Ivene.4 ปน.1) 

แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ 

และแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานวิจัย อาชีวศึกษาบัณฑิต  

และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

-------------------------------------------------------------- 

 

ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................รหัสประจ าตัว  ....................... 

ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................รหัสประจ าตัว  ....................... 

หลักสูตร ................................................................. (สาขาวิชา ……………………….................................) 

ปริญญานิพนธ์จ านวน   ..............  หน่วยกิต 

เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร    ปกต(ิเต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    

เข้าศึกษา  ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา …………….. 

สถานที่ติดต่อสะดวกระหว่างท าปริญญานิพนธ์…………………………………………………….……………………… 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกระหว่างท าปริญญานิพนธ์  ……………………………………….................... 

ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

(ภาษาไทย)......................................................................................... ................................................... 

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

ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................... ................................................. 

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

รายชื่อกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ .......................................................................   ประธานกรรมการ 

      ..................................................................         กรรมการ 

      ..................................................................         กรรมการ 

      ...............................................................กรรมการภายนอก (ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  …………………………………….…..…        โทร.     …………………….…… 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ( ถ้ามี )………………………………....      โทร.    ……….……….……..... 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ( ถ้ามี )…………………………………       โทร.    ……….……….……..… 

 



วัตถุประสงค์  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

แนวเหตุผล  ทฤษฎีส าคัญ  หรือสมมติฐาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

...................ให้ระบุว่าด าเนินการอะไรบ้าง  และมาก าหนดระยะเวลาลงในตาราง  ซึ่งจะอยู่หน้าถัดไป

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยโดยละเอียด 

ให้ขีดเส้นตรงเพ่ือใช้แทนช่วงเวลาส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าปริญญานิพนธ์ในช่องเดือน 

 

ขั้นตอน 

(เริ่มท าปริญญานิพนธ์

เมื่อเดือน ……………. 

พ.ศ. ……..) 

พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย พ.
ค 

มิ.
ย 

ก.ค
 

ส.ค
 

ก.ย
 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

ม.
ค 

ก.พ
 

มี.
ค 

เม
.ย 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ นี้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ลงนาม  ………………………….………..……...   ลงนาม  ………………………….………..……...  

          (.................................................)             (...............................................) 

                 อาจารย์ที่ปรึกษา          นักศึกษาผู้เสนอโครงร่าง 

 วันที่ ….….. /..…...….…/….…….      วันที่ ….….. /..…...….…/….……. 

       

 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย หัวหน้า

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

ครั้งที่ …….... วันที่ ……........……. 

ลงนาม   ………………………….......…..……                      

(…รองฝ่ายวิชาการ/หน.อาชีวะบัณฑิต)                          

      เลขานุการคณะกรรมการ 

วันที่ …….. / ……………. / ……….      

  

 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ครั้งที่ ……...…... วันที่ ……........….………. 

 

ลงนาม ………………………..….......…....……                      

    (   ผู้อ านวยการสถานศึกษา……) 

            ประธานกรรมการ   

 วันที่ …….. / ……………. / ……….      

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาชีวศึกษา สอฉ.4 

ครั้งที่ …………. วันที่ …..…………….…… 

ลงนาม …………………………………..… 

  (ผอ. ศูนย์วิจัย/ผู้ได้รับมอบหมาย) 

          

   วันที่ …….. / ……………. / ……….      

 



แบบ Ivene.4 ปน.2 

แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม    

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................รหสันักศึกษา..............................  

2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา..................................................... 

เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร    ปกต(ิเต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    

3. รหัสวิชาวิทยานิพนธ์   ......................................ชื่อวิชา................................................................... .......  

ภาคเรียนที.่..........  ปีการศึกษา...............  

4. หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Topic)  (ถ้ามี)   

ภาษาไทย  .................................................................................................................... .............................. 

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

ภาษาอังกฤษ  ................................................................................................................. ............................ 

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

5. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ส าหรับให้

ค าปรึกษาและควบคุมการท า  ปริญญานิพนธ์ (ระบุต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิน าหน้าชื่อ หรือวิทย

ฐานะ)  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รับรองแล้วคือ   

1....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

สาขา ..(ท่ีส าเร็จการศึกษา).........................  ลงนาม..............................................................     

2....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  

สาขา..(ท่ีส าเร็จการศึกษา)...........................  ลงนาม..............................................................  

 

ลงนาม...................................................                     ลงนาม ................................................... 

         (......................................................)                        (...................................................) 

 หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

              ........./............./.............                                      ........./............./............. 

                                        

                                     ลงนาม.....................................................                  

                                               (…………..……………………………….)                   

                                  ผู้อ านวยการ....................................................  

                                                    ........./............./.............  

 



                                   แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
------------------------------------------- 

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสนักศึกษา............................. .  
2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา..................................................... 
เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร    ปกติ(เต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    
3. รหัสวิชาปริญญานิพนธ์   ...................................ชื่อวิชา.................................................................... .......  
ภาคเรียนที.่..........  ปีการศึกษา...............  
4. หัวข้อเรื่องปริญญานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Topic)  (ถ้ามี)   
ภาษาไทย  ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. .........................................................  
ภาษาอังกฤษ  ................................................................................................................. ............................ 
......................................................................................................................................................................   
5. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม ดังรายนามต่อไปนี้  (รายชื่อระบุต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิน าหน้าชื่อ หรือวิทยฐานะ) 

1....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  
สาขา ..(ท่ีส าเร็จการศึกษา).........................  ลงนาม..............................................................     
2....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
สาขา..(ท่ีส าเร็จการศึกษา)...........................  ลงนาม.............................................................. 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น   (รายชื่อระบุต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิน าหน้าชื่อ หรือวิทยฐานะ) 
1....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  
สาขา ..(ท่ีส าเร็จการศึกษา).........................  ลงนาม..............................................................     
2....................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
สาขา..(ท่ีส าเร็จการศึกษา)...........................  ลงนาม..............................................................  

เหตุผล ............................................................................................................................. ........................... 
ลงนาม...................................................                     ลงนาม ................................................... 
         (......................................................)                        (...................................................) 
     หัวหน้างานอาชีวะบัณฑิตประจ าสถานศึกษา                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                 ........./............./.............                                      ........./............./............. 
               ลงนาม.....................................................                  
                                               (…………..……………………………….)                   
                                  ผู้อ านวยการ....................................................  
                                                    ........./............./.............  

แบบ Ivene.4 ปน.3 



แบบ Ivene.4 ปน.4 

แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
------------------------------------------------------ 

 
1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสนักศึกษา.......................... ....  
2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา.............................. ....................... 

เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร    ปกติ(เต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    
3. รหัสวิชาปริญญานิพนธ์   ..................................ชื่อวิชา
...................................................................................  
ภาคเรียนที่...........  ปีการศึกษา...............  
4. หัวข้อเรื่องปริญญานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Topic)  (ถ้ามี)   
ภาษาไทย  .................................................................................................................... .............................. 
................................................................................ ......................................................................................  
ภาษาอังกฤษ  ................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................................................................... ........................... 
5. ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ ดังรายนามต่อไปนี้   
 รายนาม (ระบุต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิน าหน้าชื่อ หรือวิทยฐานะ)    สาขา ..(ที่ส าเร็จการศึกษา)   
     1........................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก      …………………………………... 
     2.......................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)....……………………………… 
     3...........................................อาจารย์ประจ าหลักสูตร        .........................................    
     4...........................................ผู้ทรงคุณวุฒิ         .........................................
  
ลงนาม...................................................                     ลงนาม .......................................... ......... 
         (......................................................)                        (............................................ .......) 
    หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                 ........./............./.............                                   ........./............./.............  
                

ลงนาม.....................................................                  
                                               (…………..……………………………….)                   
                                  ผู้อ านวยการ....................................................  
                                                    ........./............./............. 
 



แบบ Ivene.4 ปน.5 

 

                     แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  

1   หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่เป็นกรรมการสอบ   

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

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

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

ศึกษาโดย  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... รหัสนักศึกษา ......................................  

2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ(นาย/นาง/นางสาว) 

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

3. สถานที่ท างานปัจจุบัน  

............................................................... ................................................................... เลขท่ี ..................... 

ถนน ................................ ต าบล .................................... อ าเภอ ............................. ...............................  

จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์ ....................... โทรสาร ................. 

 4. ต าแหน่งปัจจุบัน 

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

5. หน้าที่ปัจจุบัน 

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

6. ประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงไปหาต่ า)  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาชาวชิา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
     
     
     

 

7. ประวัติการท างาน   

ประสบการณ์ด้านการท างาน (ระบุต าแหน่งและระยะเวลาการท างาน)  

วันที่ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 
   
   
   



  การฝึกอบรมอ่ืน ๆ (ระบุปี พ.ศ. สถานทีแ่ละหลักสูตรการฝึกอบรม)  

หลักสูตรที่ีเข้ารับการอบรม สถานที ่ ระยะเวลาปี พ.ศ. 
   
   
   

 

8. ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ ที่เป็นกรรมการสอบ             

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

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

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

 ขอรับรองว่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง 
 
      ลงนาม........................................................... 
       (.................................................) 
            เจ้าของประวัติ/ผู้จัดท า 
 
ลงนาม...................................................                     ลงนาม .......................................... ......... 
         (......................................................)                        (............................... ....................) 
    หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                 ........./............./.............                                   ........./............./.............  
 
               ลงนาม.....................................................                  
                                               (…………..……………………………….)                   
                                  ผู้อ านวยการ....................................................  
                                                    ........./............./............. 

 

 

หมายเหตุ  กรณีผลงานวิชาการมีหลายเรื่องให้จัดท าเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้  

  



แบบ Ivene.4 ปน.6 

                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

                  แบบประเมินโครงร่างปริญญานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

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

  

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสนักศึกษา....................... .......  

2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา.............................. ....................... 

  
รายการประเมิน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1.  โครงร่างปริญญานิพนธ์         
     1.1   ชื่อปริญญานิพนธ์  
           (ความถูกต้อง/ความเหมาะสม) 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

     1.2   ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาชัดเจน 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

     1.3   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

     1.4   ค าถาม และ/หรือสมมติฐานการวิจัย
ชัดเจน 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

      1.5  ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและ
ทฤษฎีความถูกต้อง ครอบคลุม และลึกซึ้ง
เพียงพอ 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

       1.6  การออกแบบการวิจัยสามารถตอบ
ค าถามวิจัยได้ 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

        1.7 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

         1.8 เครื่องมือวิจัยเหมาะสม ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 



รายการประเมิน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
         1.9   การวิเคราะห์ข้อมูล ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

          1.10 แผนงาน ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

2.   รูปแบบการเขียน          
          2.1 รูปแบบการเขียน  การเขียนอ้างอิง
ถูกต้องและมีความเรียบร้อย 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

          2.2   รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
ถูกต้อง 

………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอบปรากฏว่า   ผ่าน   ผ่านอย่างมีเงื่อนไข   ไม่ผ่าน

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

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

           ลงนาม......................................................................     

(...............................................................)      

                                                       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์  

   

ลงนาม........................................................................           

(............................................................)                 

กรรมการตรวจสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์  

  

           ลงนาม.......................................................................   

 (.............................................................)                 

กรรมการตรวจสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์  

 

 

 



 
แบบขอสอบปริญญานิพนธ์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
  

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสนักศึกษา.......................... ....  
2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา........................... .......................... 

เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร    ปกติ(เต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    
3. มีความประสงค์ขอสอบปริญญานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดและก าหนดการสอบดังนี้   

3.1 ชื่อปริญญานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Title)   
(ภาษาไทย)    ........................................................................................................ .........................  

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

.         (ภาษาอังกฤษ)  ................................................................ ...............................................................    

............................................................................................................................. .........................................  
3.2 วัน เวลา และสถานทีส่อบ  สอบปริญญานิพนธ์   ในวันที่.................เดือน..........................

พ.ศ...................  ตั้งแต่เวลา.....................น.  ถึง............................น.  ณ ห้อง........................ ............   
ภาควิชา..................................... คณะ.........................................................  

ได้ส่งปริญญานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการสอบทุกคนแล้วเมื่อวันที่.................................................. 
 

ลงนาม.......................................นักศึกษา       ลงนาม............................. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
        (......................................)                       (.................................) 
     ......../................../...................                   ............../................/................   

ส าหรับนักศึกษา 
เรียน คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
        เพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านเข้าสอบ
ปริญญานิพนธ์ของ นาย/นาง/นางสาว
................................................................................ 
ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
ลงนาม.................................................... 
         (.................................................) 
     หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา 

ค าสั่ง ผู้อ านวยการ 
  เห็นชอบให้ นาย/นาง/นางสาว
........................ 
....................................เข้าสอบปริญญานิพนธ์ 
 เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย 
 ส าเนาแจ้งคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ 
ลงนาม.................................................... 
         (.................................................) 
      ผู้อ านวยการ............................................. 

แบบ Ivene.4 ปน.7 

 



                             ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบปริญญานิพนธ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

  

1. ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................รหัสนักศึกษา.......................... ....  
2. หลักสูตร...............................................................................สาขาวิชา........................... .......................... 

เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร    ปกติ(เต็มเวลา)    นอกเวลาราชการ (ไม่เต็มเวลา)    
3. มีความประสงค์ขอสอบปริญญานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดและก าหนดการสอบดังนี้   

3.1 ชื่อปริญญานิพนธ์ งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Title)   
(ภาษาไทย)    ...................................................................................................... ..........................    

............................................................................................................................. .........................................     
 (ภาษาอังกฤษ)  .................................................................. ..........................................................    

............................................................................................................................. .........................................    
3.2 วัน เวลา และสถานที่สอบ  สอบปริญญานิพนธ์ 

 ในวันที่.................เดือน........................พ.ศ...................  ตั้งแต่เวลา.....................น.  ถึง........ ................น.   
ณ ห้อง....................................   ภาควิชา.....................................   

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบเป็น 
ในวันที่.................เดือน.......................พ.ศ...................  ตั้งแต่เวลา.....................น.  ถึง......... ................น.   
ณ ห้อง....................................   ภาควิชา................................ .....  
 
ลงนาม.......................................นักศึกษา        ลงนาม..........................อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
        (......................................)                        (.....................................) 
     ......../................../...................                   ............../................/................   

ส าหรับนักศึกษา 
เรียน คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
        เพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านเข้าสอบ
ปริญญานิพนธ์ของ นาย/นาง/นางสาว
................................................................................ 
ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวจักขอบพระคุณยิ่ง 
 
ลงนาม.................................................... 
         (.................................................) 
     หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา 

ค าสั่ง ผู้อ านวยการ 
  เห็นชอบให้ นาย/นาง/นางสาว.................. 
....................................เปลี่ยนวันสอบปริญญา
นิพนธ์ 
 ส าเนาแจ้งคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ 
ลงนาม.................................................... 
         (.................................................) 
      ผู้อ านวยการ............................................. 

แบบ Ivene.4 ปน.8 

 



บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ............................................................................................................................. .................. 
ที.่................................วันที่...................................................................... ................................................... 
เรื่อง  แจ้งผลการสอบปริญญานิพนธ์  
 
เรียน  (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)...........................................   
    ตามท่ีคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ได้ด าเนินการสอบปริญญานิพนธ์ของนาย/นาง/นางสาว
................................................... รหัสนักศึกษา..................................หลักสูตร .......................................... 
...............................................สาขาวิชา............................. .................. เมือ่วันที.่..........เดือน..................... 
พ.ศ...............เวลา......................น. ถึง.........................น.  ผลการสอบปรากฏว่า   

 ผ่าน   

 ผ่านโดยต้องแก้ไข (ตามเอกสารแนบ รายละเอียดแนบแบบแจ้งผลการสอบปริญญานิพนธ์)   

 ไมผ่่าน เนื่องจาก..............................................................................................................  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ    

     A  (การสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น)    B  (การสอบเป็นที่พอใจ)   C  (ไม่เป็นที่พอใจ)  
ทั้งนี้กรรมการสอบปริญญานิพนธ์เห็นว่าควรให้เวลา.............................................ส าหรับการ

แก้ไข ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเกิน 20 วันให้จัดท าปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
นับจากวันสอบปริญญานิพนธ์ และครบก าหนดวันส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ในวันที่..............เดือน
................................พ.ศ.................. (หากไม่สามารถส่งภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบปริญญานิพนธ์ ถือ
ว่า สอบไม่ผ่าน ) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
ลงนาม.........................................  ประธานกรรมการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)              
        (..........................................)  
 
ลงนาม..........................................  กรรมการสอบ ลงนาม....................................  กรรมการสอบ                   
         (..........................................)                        (....................................)  
 
ลงนาม...........................................  กรรมการสอบ ลงนาม.................................... กรรมการสอบ             
         (........................................)                          (.....................................) 
 
  



ความเห็นหัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต 
 เห็นควรอนุมัติ           ให้สอบใหม่ 
 ให้มีการทบทวน 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 เห็นควรอนุมัติ         ให้สอบใหม่ 
 ให้มีการทบทวน 

ลงนาม............................................................. 
               (..........................................) 
   หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิตประจ าสถานศึกษา 

………../…………./……….. 

ลงนาม............................................................. 
             (..........................................) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                 ………../…………./………. 

 
ค าจ ากัดความของการแจ้งผลการสอบปริญญานิพนธ์  
1.  ผ่าน หมายถึง สอบผ่านโดยไม่ต้องแก้ไขเนื้อหาทางวิชาการ อาจต้องแก้ไขเพียงค าสะกดผิด

หรือรูปแบบการเขียนปริญญานิพนธ์เพียง  เล็กน้อย สามารถปรับแก้ไขได้ภายใน 1 เดือน  
2. ผ่านโดยต้องแก้ไข หมายถึง   

2.1 หลักการและเหตุผลของการท าวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการแล้ว ไม่ต้องท าการศึกษาใหม่เพ่ิมเติม  เพียงแต่อาจต้องสรุปหรือเขียนข้อวิจารณ์ใหม่   

2.2 แก้ไขเฉพาะเนื้อหาทางวิชาการในเล่มปริญญานิพนธ์ มีค าสะกดผิดหรือใช้รูปแบบ 
การเขียนไม่ถูกต้อง ค่อนข้างมาก สามารถปรับ   แก้ไขได้ภายใน 1 เดอืน  
       3. ไม่ผ่าน หมายถึง   
     3.1 หลักการและเหตุผลของการท าวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีผลให้ต้องท าการศึกษาใหม่เพ่ิมเติม   

3.2 เนื้อหาทางวิชาการในเล่มปริญญานิพนธ์ มีค าสะกดผิดหรือใช้รูปแบบการเขียนไม่ 
ถูกต้อง ค่อนข้างมาก ประกอบกับต้องศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมจนไม่สามารถปรับแก้ไขได้ภายใน 1 เดือน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
รายละเอียดแนบแบบแจ้งผลการสอบปริญญานิพนธ์  

 
ชื่อปริญญานิพนธ์ (เดิม)....................................................................................................................... ........ 
....................................................................................................................................... ............................... 
ประเด็นการแก้ไข  

1. ชื่อปริญญานิพนธ์ (แก้ไข)....................................................................................................... ........ 
......................................................................................................................................... ...................... 
2. เนื้อหาทางวิชาการ   

2.1 กรอบแนวคิด/หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................... ............................    

2.2 บทคัดย่อ/บทน า
.................................................................................. .................................................................................. .. 
.............................................................................................................................. ........................................    

2.3 วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................... ............................................................................................     

2.4 วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย
.......................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .........................................   

2.5 ผลการวิจัย
.......................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .........................................  

2.6 สรุปและข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................  

2.7 อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 



3. รูปแบบการเขียน   
3.1 ภาษาท่ีใช้

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

............................................................................................................................. .........................................  
3.2 สารบัญ/ตาราง

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

............................................................................................................................. .........................................  
3.3 การอ้างอิง

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

...................................................................... ................................................................................................  
3.4 อ่ืน ๆ 

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

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

    ลงนาม.......................................นักศึกษา       ลงนาม..............................ประธานคณะกรรมการสอบ           
 (..........................................)                    (.......................................)  
............../................/...........   ............./............../............ 

    
   ลงนาม.....................................หน.อาชีวศึกษาบัณฑิต ลงนาม.................................รองฯฝ่ายวิชาการ  
           (......................................)                               (......................................) 

............../................/...........            ............./............../............ 
 
   ลงนาม...............................................  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    (..........................................) 

               ............./............../............ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ............................................................................................................................. .................... 
ที ่............/.................วันที่........................................................................................................ .................. 
เรื่อง  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
 
เรียน  ผู้อ านวยการ....................................... 
  

     ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว.......................................................รหัสประจ าตัว.................................. 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา...................................................................................... ได้สอบ
ปริญญานิพนธ์เมื่อวันที่........... เดือน..................................................... พ.ศ.................... ไปแล้วนั้น   

เพ่ือให้ชื่อปริญญานิพนธ์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา คณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญานิพนธ์  
 จากเดิม ภาษาไทย    
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................. .........................................................................................   
ภาษาอังกฤษ   
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................    
เปลี่ยนเป็น ภาษาไทย    
......................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. .........................................    
ภาษาอังกฤษ   
............................................................................................................................. .........................................   
................................................................................................................................................................... ...    
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
     ....................................................        ............................................... 
     (.........................................)                 (.............................................)    
 ประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์       หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต     
  
                                                ...........................................             
                                               (............................................)                
                                                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา    



                 แบบรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
     ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 --------------------------------------------------------------- 
 ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................รหัสนักศึกษา........................... 
หลักสูตร..........................................................สาขาวิชา................................................... ......................... 
ชื่องานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (ภาษาไทย) 
............................................................................................................................. ........................................   
............................................................................................................................. ........................................                          
(ภาษาอังกฤษ) 
.......................................................................................................................................................... ..........   
............................................................................................................................. ......................................  
โครงร่างปริญญานิพนธ์ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่............................................. 
รายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ 

ครั้งที่........ ระหว่าง (เดือน ปี).........................................ถึง  (เดือน ปี)........................................ 
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ์ (แนบมาพร้อมแบบรายงาน)  

1. งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว...................
เปอร์เซ็นต์  

2. สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอในโครงร่างปริญญานิพนธ์กับงานที่ได้ 
ด าเนินการไปแล้ว  
   3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี)  
       4. งานที่จะด าเนินการต่อไป  

5. คาดว่าจะส าเร็จประมาณ   วัน.......เดือน.................พ.ศ..................  
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  

รับรองแล้วคือ  
 
                                                          ลงนาม....................................................... นักศึกษา              
                                                              (.................................................................) 
 
 ลงนาม................................................... .             ลงนาม....................................................... 
(.................................................................)             (.................................................................) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก                   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 
 



หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ความเห็น.............................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

ความเห็น.............................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

 
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ทุก 1 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์   

  
 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................รหัสนักศึกษา.............. ..........................

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับ   ปริญญาตรี   อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................    
สาขาวิชา.........................................................  
ทุนที่ใช้ในการด าเนินการ    ทุนส่วนตัว   

                       รับทุนอุดหนุนจาก  (ระบุหน่วยงาน) ภายใต้เงื่อนไข.................................                       

                       รับทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการ...................ภายใต้เงื่อนไข................................  

                       รับทุนอื่น ๆ (ระบุ)....................................ภายใต้เงื่อนไข.......................... 
3. การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสาร (ท้ังที่ตีพิมพ์แล้วหรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์)   
      3.1 ชื่อผู้เขียน......................................................................................................................................    

ชื่อบทความ.......................................................................................................... ..........................    
ชื่อวารสาร.......................................................................................................... ............................    
ปีที่ : ฉบับที่ : พิมพ์ปี : หน้า............................................................................................. ............    

เป็นวารสารระดับ   ชาติ   นานาชาติ    

สถานภาพของบทความ  ตีพิมพ์แล้ว  อยู่ระหว่างการตีพิมพ์  ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์   
     3.2 ชื่อผู้เขียน................................................................................................... .....................................    

ชื่อบทความ.......................................................................................................... ..........................    
ชื่อวารสาร........................................................... ...........................................................................    
ปีที่ : ฉบับที่ : พิมพ์ปี : หน้า............................................................................................. ............    

เป็นวารสารระดับ   ชาติ   นานาชาติ    

สถานภาพของบทความ  ตีพิมพ์แล้ว  อยู่ระหว่างการตีพิมพ์  ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์   
       3.3 ชื่อผู้เขียน................................................................................................................. .....................    

ชื่อบทความ.......................................................................................................... ..........................    
ชื่อวารสาร.................................................................................................... ..................................    



ปีที่ : ฉบับที่ : พิมพ์ปี : หน้า............................................................................................. ............    

เป็นวารสารระดับ   ชาติ   นานาชาติ    

สถานภาพของบทความ  ตีพิมพ์แล้ว  อยู่ระหว่างการตีพิมพ์  ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์   
 4. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ (พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบมาด้วยแล้ว)   
      4.1 ชื่อผู้เขียน / น าเสนอ........................................................................................ .............................    
           ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ........................................................................................................... .....    
           ชื่อการประชุม................................................................ ........................................................... .....    
           วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม.......................................................................................... ..........    
           ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม..................................................................................................... .........    

           เป็นการประชุมระดับ   ชาติ   นานาชาติ   
     4.2 ชื่อผู้เขียน / น าเสนอ................................................................................................ .......................    
           ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ.......................................................................................................... .....    
           ชื่อการประชุม................................................................................................................ ...............    
           วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม........................................................................ ...........................    
           ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม..................................................................................................... ..........    

           เป็นการประชุมระดับ   ชาติ   นานาชาติ   
     4.3 ชื่อผู้เขียน / น าเสนอ........................................................................................ .............................    
           ชื่อเรื่องผลงานที่น าเสนอ............................................................................................. ..................    
           ชื่อการประชุม................................................................................................................ ...............    
           วันเดือนปีและสถานที่จัดประชุม...................................................................................................    
           ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม..................................................................................................... .........    

           เป็นการประชุมระดับ   ชาติ   นานาชาติ   
5. การเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลเพ่ิมเติมหากมีการน าเสนอในรูปแบบอ่ืน เช่น ได้รับ 

การจดสิทธิบัตร ฯลฯ  

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

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

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

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานได้ เนื่องจาก (โปรดระบุรายละเอียด เช่น มีการจด

สิทธิบัตรหรือเป็นเงื่อนไขของ  การรับทุนจากแหล่งทุน (ระบุแหล่งทุน) .................................................... 

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



             ข้าพเจ้ารับรองว่า ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแล้วทุกประการ หากสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้า

ยินดีให้สถาบันฯ สอฉ.4 ตัดสิทธิ์ในการส าเร็จการศึกษาโดยไม่ขออุทธรณ์ใด  ๆ ในทุกกรณ ี 

   

(ลงนาม)...............................นกัศึกษา (ลงนาม)..................................อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก   

      (.........................................)               (......................................)  

       ........../............./.............                  ........../............/.............  

  

(ลงนาม)...............................หวัหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต  (ลงนาม)...................................รองฯ ฝ่ายวิชาการ  

     (.........................................)                                (.....................................)  

     .........../............../............                              .       .........../............/.............    

 

ความเห็นคณะกรรมการจัดท า เผยแพร่งานวิจัย 

    ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ผลงาน ปริญญานิพนธ์ 

  ระงับการเผยแพร่ เพราะ (ระบุ)................................................................. ............................ 

ของ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................รหสันักศึกษา................................ 

 ตามมาตรฐานการประกัน คุณภาพของหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

                                                              (ลงนาม)................................................                           

                                                               (......................................................)                              

                                                          ประธานคณะกรรมการจัดท า เผยแพร่งานวิจัย    

                                                                         ………/………./……….  

                                                               (ลงนาม)...............................................  

                                                                     (...............................................) 

                                                 ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

         ............../............../.............. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
รูปแบบการท าปริญญานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

สาขาวิชา..............................................  (ต่อเนื่อง) 

ชื่อ (ร่าง ปริญญานิพนธ์ ภาษาไทย).................................... 

ภาษาอังกฤษ..................................................................... 

 

โดย 

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

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

 

 

วิทยาลัย……………………………………. 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ชื่องานวิจัย/โครงการ/โครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

 

(ภาษาไทย) ………………..………………………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ)      ………………..………………………………………………………….. 

 

 

 

ผู้จัดท า 

 

ชื่อ-สกุล .............................................................รหัสนักศึกษา............................... 

ชื่อ-สกุล .............................................................รหัสนักศึกษา............................... 

สาขาวิชา........................................... วิทยาลัย..................................................... 

 

ครูที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 

..……………………………………………………….. คณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก   

..……………………………………………………….. คณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

ปีการศึกษา.............................. 



 

แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์นิพนธ์ของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)  

วิทยาลัย...............................................  

 

ชื่อ งานวิจัย/โครงการ/โครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์.......ควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด ชัดเจน  สื่อ 

     ความหมายตรงกัน..... 

ชื่อผู้จัดท า    1 (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 

สาขาวิชา.............................................รหสันักศึกษา..........................................  

  2. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 

  สาขาวิชา.............................................รหสันักศึกษา.......................................... 

  

คณาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

  1...ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาโครงการอาจเป็นคนเดียวกันได้..............คณาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก   

  2....ควรเป็นครูที่อยู่ต่างสาขางาน..................คณาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 

(ถ้ามี) 

ประจ าปีการศึกษา....................................... 

 

ค ารับรองการตรวจสอบแบบโครงร่างปริญญานิพนธ์ 

 สาขาวิชา.....................................................ได้ด าเนินการตรวจสอบแบบเสนอโครงร่างปริญญา

นิพนธ์ของ  นาย/นางสาว......ใส่รายช่ือทั้ง 2 คน.........................................นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

....................ปีที่.................กลุม่................เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรพิจารณาให้ด าเนินการจัดท า

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  เรื่อง .................................................................... 

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

 



ได้ซึ่งจะถือว่าภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติการจบหลักสูตรของนักเรียน  นักศึกษา 

     ...........................................  หัวหน้าสาขาวิชา..........… 

     (..........................................) 

............................................  ครูที่ปรึกษาโครงงานหลัก 

     (..........................................) 

 ......................................  หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต 

     (..........................................) 

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ.............................................................................................  

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

 

     ............................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

     (.........................................) 

 

ความเห็นผู้อ านวยการ...........................................................................................................................  

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

 

     ............................................ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

     (...........................................) 

 

 

บันทึกของนักศึกษาที่เสนอภาคนิพนธ์ 

 ข้าพเจ้าได้รับแบบเสนอภาคนิพนธ์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  และรูปแบบที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป  

 

     ......................................  นักเรียน/นักศึกษา 

     (.....................................) 

 



(Font  ที่ใช้   TH-Sarabun  ขนาด  16  point เท่านั้น) 

องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย 

 โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 

  1. ชื่อเรื่อง 

  2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  4. ค าถามของการวิจัย 

  5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 

  7. ขอบเขตของการวิจัย 

  8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย* 

  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

  10. ระเบียบวิธีวิจัย 

  11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย 

  13. บรรณานุกรม 

  14. ภาคผนวก* 

  15. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 

* ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ 
 

1. ชื่อเรื่อง (the title) 

 ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพ่ือระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัย ว่าท าอะไร 

กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร ยกตัวอย่างเช่น “ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนป้องกัน

โรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2560” ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ชื่อ

ที่ยาวมากๆ อาจแบ่งชื่อเรื่องออกเป็น 2 ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมีน้ าหนักความส าคัญมากกว่า และ

ตอนที่สองเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เช่น “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย 

เพ่ือป้องกันโรคของนักเรียนชาย : การเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2560” 

  



 นอกจากนี้ ควรค านึงด้วยว่าชื่อเรื่องกับเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกันการ

เลือกเรื่องในการท าวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ ที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ หลายประเด็น โดยเฉพาะ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของการวิจัย ในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย มีข้อควรพิจารณา 4 หัวข้อ คือ 

 1.1 ความสนใจของผู้วิจัย 

  ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป 

 1.2 ความส าคัญของเรื่องที่จะท าวิจัย 

  ควรเลือกเรื่องที่มีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัติหรือสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ 

  โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อแก้ปัญหา และลดระยะเวลา 

 1.3 เป็นเรื่องที่สามารถท าวิจัยได้ 

  เรื่องท่ีเลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได้ โดยไม่มีผลกระทบอันเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น 

  ด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล ด้านระยะเวลาและการ 

  บริหาร ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย 

 1.4 ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้ว 

  ซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยง ได้แก่ ชื่อเรื่องและ 

  ปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด) สถานที่ที่ท าการวิจัย ระยะเวลาที่ท าการวิจัย วิธีการ หรือ 

  ระเบียบวิธีของการวิจัย 
 

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background and rationale) 
 อาจเรียกต่าง ๆ กัน เช่น หลักการและเหตุผล ภูมิหลังของปัญหา ความจ าเป็นที่จะท าการวิจัย หรือ 

ความส าคัญของโครงการวิจัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัย คืออะไร มีความ

เป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ รวมทั้งความจ าเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จาก

ผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้าง ๆ 

ก่อนว่าสภาพทั่ว ๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายในสภาพที่กล่าวถึง  มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง 

ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง 

และการศึกษาท่ีเสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร 

 แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานที่มาของปัญหาที่มีความส าคัญหรือมีความจ าเป็นที่จะต้องท า  ควรจะ

กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้ 

 สภาพที่เป็นจริง ปัญหา เหตุการณ์ 

 สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพที่ต้องการ ความมุ่งหวัง 

 สาเหตุที่ท าให้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง 



 ปัญหาที่ต้องการศึกษามีความรุนแรงเพียงใด ถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างไร 

 มีวิธีแก้ไขอย่างไร  ควรจะเลือกหลายๆวิธี 

 ท าไมจึงเลือกวิธีนี้ / ท าไมจึงเลือกศึกษาเรื่องนี้ 

 ถ้าแก้ไข หรือด าเนินการแล้วจะส่งผลดีอย่างไร 

 ประโยชน์ที่ได้จะคุ้มค่าเพียงไร 

 ฯลฯ 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) 
 เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะท าวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง 

ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะ

ยาว การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้ จ าแนกได้เป็น 2 

ชนิด คือ 

 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objective) กล่าวถึงสิ่งที่ คาดหวัง (implication) หรือสิ่งที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัยนี้ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ในระดับกว้าง จึงควร

ครอบคลุมงานวิจัยที่จะท าทั้งหมด 

  ตัวอย่างเช่น  เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพ และความต้องการ/ความพึงพอใจต่อผู้น าไปใช้ใน 

ครอบครัว และชุมชน 

 3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะพรรณนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ในงานวิจัยนี้ โดย

อธิบายรายละเอียดว่า จะท าอะไร โดยใคร ท ามากน้อยเพียงใด ที่ไหน เมื่อไร และเพ่ืออะไร โดยการเรียง

หัวข้อ ควรเรียงตามล าดับความส าคัญ ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น 

  3.2.1 เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพ 

  3.2.2 เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้น าไปใช้ในครอบครัว และชุมชน 
 

4. ค าถามของการวิจัย (research question ) 

 เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดขึ้น (problem identification) และให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน 

เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยามตัวแปรที่ส าคัญ ๆ 

ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ ถ้าผู้วิจัย ตั้งค าถามที่ไม่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า แม้แต่ตัวก็ยังไม่

แน่ใจ ว่าจะศึกษาอะไรท าให้การวางแผนในขั้นต่อไปเกิดความสับสนได้ 

 ค าถามของการวิจัยต้องเหมาะสม (relevant) หรือสัมพันธ์ กับเรื่องท่ีจะศึกษา โดยควรมีค าถาม ที่

ส าคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัย ต้องการค าตอบ มากท่ีสุด เพ่ือค าถามเดียว เรียกว่า ค าถามหลัก (primary 



research question) ซึ่งค าถามหลักนี้จะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการค านวณขนาดของตัวอย่าง (sample 

size) แต่ผู้วิจัยอาจก าหนดให้มีค าถามรอง (secondary research question) อีกจ านวนหนึ่งก็ได้ ซึ่ง

ค าถามรองนี้ เป็นค าถาม ที่เราต้องการค าตอบเช่นเดียวกันแต่มีความส าคัญรองลงมา โดยผู้วิจัยต้องระลึก

ว่าผลของการวิจัยอาจไม่สามารถตอบค าถามรองนี้ได้ทั้งนี้เพราะการค านวณขนาดตัวอย่างไม่ได้ค านวณ

เพ่ือตอบค าถามรองเหล่านี้ 
 

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related literatures) 

 อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม ส่วนนี้เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้า

เอกสารต่าง ๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แนวความคิด

ของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ

ด าเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และใน

แต่ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ที่เก่ียวกับปัญหา  

นอกจากนี้ผู้วิจัยควรจะต้องมีการสรุปไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน 

ขัดแย้งกัน และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็นเวลา สถานที่ วิธีการศึกษาฯลฯ การเขียนส่วนนี้ท าให้

เกิดประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้เขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ควรมีการประเมินงานเขียนเรียบเรียง

นั้นอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน ส าหรับการประเมิน

การเขียนเรียบเรียงการทบทวนวรรณกรรม Polit & Hungler (1983, อ้างใน ธวัชชัย วรพงศธร, 2538 ) 

ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้ โดยการให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

 5.1 รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษามาก่อนแล้ว

หรือไม ่

  5.1.1 รายงานนั้นได้เรียบเรียงจากแหล่งเอกสารทุติยภูมิมากเกินไปหรือไม่ ซึ่ งตามความเป็น

จริงแล้วควรใช้แหล่งเอกสารปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) ให้มากที่สุด 

  5.1.2 รายงานได้ครอบคลุมเอกสาร ที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ศึกษาครบหมดหรือไม่ 

  5.1.3 รายงานได้ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆหรือไม่ 

  5.1.4 รายงานได้เน้นในเรื่องความคิดเห็น หรือการบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมมาก

เกินไป และมีการเน้นผลการวิจัยด้านปฏิบัติจริงๆ น้อยไปหรือไม่ 

   

 



  5.1.5 รายงานได้เรียบเรียงข้อความอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ลอก

ข้อความจากเอกสารต้นฉบับมาเรียงต่อกันเท่านั้น 

  5.1.6 รายงานนั้นเป็นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ท ามาแล้วเท่านั้น หรือเป็นการเขียนในเชิง

วิเคราะห์วิจารณ์ และเปรียบเทียบกับผลงานเด่นๆ ที่ศึกษามาแล้วหรือไม่ 

  5.1.7 รายงานได้เรียบเรียงในลักษณะที่เชื่อมโยง และชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความคิด

อย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหน 

  5.1.8 รายงานได้น าผลสรุปของงานวิจัยและข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ทั้งหมด 

มาเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะศึกษามากน้อยแค่ไหน 

 5.2 รายงานนั้นได้มีการเชื่อมโยงปัญหาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบแนวคิดหรือไม่ 

  5.2.1 รายงานได้เชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกับปัญหาที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่ 

  5.2.2 รายงานได้เปิดช่องโหว่ให้เห็นถึงกรอบแนวคิดอ่ืนที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ 

  5.2.3 รายงานได้เชื่อมโยงอนุมานจากทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่ 
 

6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 
 การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการทายค าตอบอย่างมีเหตุผล มักเขียนในลักษณะ การแสดง

ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น(i n dependen t  v a r i a b l e s )  และตัวแปรตาม 

(dependent variable) เช่น การติดเฮโรอีนชนิดฉีด เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเอดส์ สมมติฐานท าหน้าที่

เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทาง ในการวิจัย จะช่วยเสนอแนะ แนวทางในการ เก็บรวบรวมข้อมูล และการ 

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สมมติฐานต้องตอบวัตถูประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้ 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรน าเอาสมมติฐานต่างๆ ที่เขียนไว้มารวมกันให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน

ในลักษณะที่เป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง เช่น จะศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพเมื่อ

เจ็บป่วยของนักศึกษา อาจต้องแสดง (นิยมท าเป็นแผนภูมิ) ถึงท่ีมาหรือปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดใน

พฤติกรรมดังกล่าว หรือในทางกลับกัน ผู้วิจัยอาจก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัย ซึ่งระบุว่าการ

วิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อน แล้วจึงเขียนสมมติฐานที่ระบุ

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะที่เป็นข้อ ๆ ในภายหลัง 

 

7. ขอบเขตของการวิจัย 

 เป็นการระบุให้ทราบว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถ

ท าการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของปัญหานั้น จึงต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้แน่นอน ว่าจะ

ครอบคลุมอะไรบ้าง ซึ่งอาจท าได้โดยการก าหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของ 

 



สาขาวิชา หรือก าหนดกลุ่มประชากร สถานที่วิจัย หรือระยะเวลา  การวิจัยในเชิงปริมาณและ/หรือ

คุณภาพ  ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาที่จะท าการวิจัย ที่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อเรื่อง  และวัตถุประสงค์

ของการวิจัยได้ 

 

 

 

 

 

                                     รูปแบบ /ภาพสเก็ต/แผนภูมิ 

 

 

 

 

 

(ภาพแสดงอาจจะเป็นภาพขยาย  ภาพสเก็ต  ที่สามารถมองเห็นรายละเอียด  อาจจะมีมากกว่า 1 ภาพก็

ได้   ให้สามารถมองเห็นหลักการท างานได้อย่างชัดเจน  ไม่ควรเป็นภาพที่ท าเสร็จแล้วเพราะจะไม่

สามารถมองเห็นรายละเอียดการท างานและโครงสร้างได้)   
 

8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (operational definition) 

 ในการวิจัย อาจมี ตัวแปร (variables) หรือค า (terms) ศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัด

ความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (observation) หรือวัด (measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว 

อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น ค าว่า คุณภาพชีวิต , ตัวแปรที่เกี่ยวกับความรู้ 

ทัศนคติ , ความพึงพอใจ, เป็นต้น 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefits and application) 

 อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริง ในด้านวิชาการ เช่น จะเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ซึ่งสนับสนุน

หรือ คัดค้านทฤษฎีเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น น าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ หรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้น และ

ระยะยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และควรระบุในรายละเอียดว่า ผลดังกล่าว จะตกกับใคร เป็น

ส าคัญ ยกตัวอย่าง เช่น  

 



“โครงการวิจัยเรื่อง การฝึกอบรมการสร้างหุ่นยนต์ควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ ระบบแอนดรอย” 

ผลในระยะสั้น ก็อาจจะได้แก่ จ านวนผู้ผ่านการอบรมในโครงนี้ ส่วนผลกระทบ (impact) โดยตรง ใน

ระยะยาว ก็อาจจะเป็น การน าไปใช้สู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ส่วนผลทางอ้อม อาจจะได้แก่ ผู้เข้าอบรมมีความรู้

เรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
 

10. ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 

 เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่าแต่ละข้ันตอนจ าท าอย่างไร  

โดยทั่วไปเป็นการให้รายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

 10.1 วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่น จะใช้การวิจัยเอกสาร การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยเชิง

ส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือจะใช้หลาย ๆ วิธีรวมกัน ซึ่งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีอะไรบ้าง 

 10.2 แหล่งข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากทะเบียนราษฎร์ สมุด

สถิติรายปี ส ามะโนประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม 

การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็นต้น 

 10.3 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือประชากรที่ต้องการศึกษา และก าหนดคุณลักษณะ

ของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย บางครั้ง

ประชากรที่ต้องการศึกษาอาจไม่ใช่ปัจเจกบุคคลก็ได้ เช่น อาจเป็นครัวเรือน หมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ 

ก็ได้ 

 10.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจ านวนเท่าใด 

จะเก็บข้อมูลจากท่ีไหน และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 

 10.5 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ

อย่างไร เช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การสังเกต 

หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

 10.6 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร จะใช้

เครื่องมืออะไรในการประมวลผลข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท า

อย่างไร จะใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถตอบค าถามของการวิจัยที่ต้องการได้ 

11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และต้องระบุ

ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย วิธีการเขียนรายละเอียดของหัวข้อนี้อาจท าได้ 2 แบบ 

ตามท่ีแสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้ (การวิจัยใช้เวลาด าเนินการ 12 เดือน) 



 ตัวอย่างท่ี 1 

  ก.   ขั้นตอนการเตรียมการ : ค้นหาชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะท า (3 เดือน) 

    1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

    2. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขออนุมัติด าเนินการ , ติดต่อหน่วยงาน/ผู้น าชุมชน , เตรียม

ชุมชน/นกเรียน นักศึกษา)  และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

    3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 

    5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ข.   ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (2 เดือน) 

    6. เลือกประชากรตัวอย่าง 

    7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง 

  ค.   ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (3 เดือน) 

    8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส น าข้อมูลเข้า เครื่อง  และท าการบรรณาธิการด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

    9. เขียนโปรแกรมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้รวมทั้งแปล

ผลข้อมูล 

  ง.   การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 เดือน) 

    10.เขียนรายงานการวิจัย 3 เดือน 

    11.จัดพิมพ์ 1 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างท่ี 2 ตารางปฏิบัติงานโดยใช้ Gantt Chart 

กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ก. การเตรยีมการ 

 1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวมขอ้มูลที่จ าเป็น 

 3.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4.จัดหาและฝกึอบรมผู้ช่วยนักวิจยั 

 5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข. การเกบ็ข้อมูล 

 6.สุ่มตัวอย่าง 

 7.สัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่ง 

ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   8.ประมวลผลข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

ง. การเขยีนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน 

   10.เขียนรายงาน 

   11.จัดพิมพ์รายงาน 

            

 

2. งบประมาณ (budget) 

 การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย ควรบ่างเป็นหมวด ๆ ว่าแต่ละหมวดจะใช้งบประมาณ

เท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายท าได้หลายวิธี ตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งหมวด คือ แบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ๆ 

ได้แก่ 

 12.1 เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 

 12.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับงานสนาม 

 12.3 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

 12.4 ค่าครุภัณฑ์ 

 12.5 ค่าประมวลผลข้อมูล 

 12.6 ค่าพิมพ์รายงาน 

 12.7 ค่าจัดประชุมวิชาการ  เพื่อปรึกษาเรื่องการด าเนินงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบ

โครงการแล้ว 



 12.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  -  ควรระบุ รายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ แหล่งที่จะหาได้ ราคาจ าหน่ายในปัจจุบัน และรวม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดูด้วย 

รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม แหล่งที่ซื้อ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแห่งอาจก าหนดรายละเอียดของการเขียนงบประมาณ

แตกต่างกัน  ผู้ที่จะขอทุนวิจัยจึงควรศึกษาวิธีการเขียนงบประมาณของแหล่งทุนที่ตนต้องการขอทุน

สนับสนุน และควรทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แหล่งทุนนั้นๆ จะให้การสนับสนุนด้วย  

เนื่องจากถ้าผู้วิจัยตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก 

 

13. เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) 

 ตอนสุดท้ายของโครงร่างการวิจัย  จะต้องมี เอกสารอ้างอิง หรือรายการอ้างอิง อันได้แก่  

รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการ ที่ได้ข้อมูลมา เพ่ือประกอบ การเอกสารวิจัย

เรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิง จะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบที่ใช้ควรเป็นไปตาม

สากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ APA(American Psychological Association) style  เขียน

อ้างอิงให้ถูกท้ังภาษาไทยและอังกฤษ  และมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  ระบุชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุกรายการ    โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรให้ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ  

และแต่ละรายการให้มีข้อมูลต่อไปนี้ 

 - ชื่อผู้เขียนครบทุกคน 

 - ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 - ชื่อเรื่อง 

 - ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม) หรือ ถ้าเป็นหนังสือก็ใช้ชื่อหนังสือ  



 - ถ้าเป็นหนังสือต้องมีสถานที่พิมพ์ หรือบริษัทท่ีพิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์ 

 - ถ้าเป็นวารสารต้องระบุ ปีที่ ฉบับที่ มีหน้าต้น และ หน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ้าง 

 - URL ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ (ถ้ามี) 
 

14. ภาคผนวก (appendix) 

 สิ่งที่นิยมเอาไว้ที่ภาคผนวก เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล เมื่อภาคผนวก 

มีหลายภาค ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่ 

15. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย (biography) 

 ประวัติของผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่ผู้ให้ทุนวิจัยมักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจัย ซึ่งถ้ามีผู้วิจัย

หลายคนก็ต้องมีประวัติของผู้วิจัยที่อยู่ในต าแหน่งส าคัญ ๆ ทุกคนซึ่งต้องระบุว่า ใครเป็นหัวหน้าโครงการ 

ใครเป็นผู้ร่วมโครงการในต าแหน่งใด และใครเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

 ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย ควรประกอบด้วยประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการ

ท างาน และผลงานทางวิชาการต่างๆ 

 

------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบเสนอโครงงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       โครงการวิจัย  
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558)  

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 
...............................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................  
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) 
..............................................  
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................  
ส่วน ก  : ลักษณะโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยใหม่  
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..  

 (หมายเหตุ  ตัวหนังสือเอียงคือส่วนที่ วช. ปรับ/แก้ไข หรือเพ่ิม จากฟอร์มที่ใช้เสนอโครงการปี 2559) 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**
II  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
III  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
3.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
4.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ า  
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน  
6.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
7.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
8.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว  
10.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ  



สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th  
รอรายละเอียดจาก วช. 



 
11. ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
12.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
13.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง  
14.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว  
15.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง  
16. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา  
17. เกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
18.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  
19.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 
20.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ามัน  
21.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้าตาลทราย  
22.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร  
23.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง  
24. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley 
28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  
29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
31.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน 
32. สัตว์เศรษฐกิจ 
33.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง 
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
36.  พลาสติกชีวภาพ 
37. มนุษยศาสตร์ 
38.  ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

40. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
41. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 

http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic24.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic25.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic26.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic27.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic28.pdf
http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/Downloads/Scholarships/Budget/2559/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99/Strategic29.pdf
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IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุความสอดคล้องเพียง 1  

ยุทธศาสตร์ และ 1 ประเด็นหลัก ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด ข้อความที่ไม่เลือกให้ตัดออก)   
(รายละเอียดในผนวก 2) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก 
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก ดังนี้  

ประเด็นหลัก  
1. ด้านเกษตร  
2. ด้านอุตสาหกรรม  
3. การท่องเที่ยวและบริการ  
4. โครงสร้างพื้นฐาน  
5. พลังงาน  
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค  
7. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
8. การวิจัยและพัฒนา  
9. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 

ดังนี้  
ประเด็นหลัก  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  
3. การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  
4. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 

เศรษฐกิจชุมชน  
5. แรงงาน  
6. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  
7. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
8. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน  

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5  
ประเด็นหลัก ดังนี้  

ประเด็นหลัก  
1. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน  
2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  
3. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า  
5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal  

Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก ดังนี้  
ประเด็นหลัก  

1. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  
2. การปรับโครงสร้างระบบราชการ  
3. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  
4. การปรับโครงสร้างภาษี  
5. การจัดสรรงบประมาณ  
6. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
7. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างความมั่นคงใน

อาเซียน  
8. การปฏิรูปการเมือง  

 
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุความ 

สอดคล้อง 
ตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรด

ดูรายละเอียดในผนวก 3) (เลือกเพียง 1 เรื่อง ข้อความที่ไม่เลือกให้ตัดออก)  

ระเบียบวาระแห่งชาติ เป็นเป้าหมายของการสนับสนุนการวิจัย เช่น การเป็น Food Valla 
และเป็นครัวของโลก  

โครงการท้าทายไทย เป็นโครงการที่มีลักษณะทั่วไป ดังนี้  
1. เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนา  
2. เป็นเรื่องที่มีอุปสรรคหลัก (Major roadblock) ที่ขัดขวางการแก้ปัญหา  
 



2.1 ยังขาดความรู้  
2.2 ยังขาดเทคโนโลยี  
2.3 ยังขาดกลไกด าเนินงาน  

3. สามารถตอบการท้าทายได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา  
ส าหรับประเทศไทย อาจตั้งโครงการท้าทายไทย โดยการร่วมกันคิดถึงเรื่องใหญ่ที่เป็น 

ปัญหากัน โครงการด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาผลผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นต่อเนื่องจาก
ผลผลิตเกษตร การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ และโรคที่มาจากโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น  

นโยบายรัฐบาล  
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 

พัฒนาและนวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย  
สัดส่วนที่ท าการวิจัย (%) และเวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สปัดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน  

2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)  
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 4)  
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย  



8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ 

พาณิชย์ อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุ 

ขั้นตอนอย่างละเอียด)  
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุ
เฉพาะ 

ปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติม  
16. งบประมาณของโครงการวิจัย  

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  
[ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ (ผนวก 5)]  

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  
ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี (ผนวก 7)]  

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็น 
โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว)  

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ  
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป  

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
     ขอรับรองว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   จ านวนเงิน............ บาท 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่ง 
เงินทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)  

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)  
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 
 
 



 
 
 

 
(ลายเซ็น) ................................................                         (ลายเซ็น) ...................................................... 

            (………………..…………………….)                                          (……………….…………………….) 

 ที่ปรึกษา/ผู้ร่วมโครงการวิจัย(โปรดลงนามทุกคน)                                   หัวหน้าโครงการวิจัย 

      วนัที…่…..เดือน…………..พ.ศ. …….                                        วันที่……..เดือน…………..พ.ศ. …… 

          

(ลายเซ็น) ..................................................                       (ลายเซ็น) ...................................................... 

    (………………….………………….)                                           (…………………………………….) 

                 หวัหน้าสาขาวชิา                                                           หวัหนา้สถานวิจัย 

           วันที่……..เดือน…………..พ.ศ. …….                                   วันที…่…..เดือน…………..พ.ศ. …… 

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย  
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ  

ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank  
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  

-ต าแหน่งบริหาร  
-ต าแหน่งทางวิชาการ  

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

5. ประวัติการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่
ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย  
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ 

มากกว่า 1 เรื่อง)  
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า 



ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
หมายเหตุ :  1. กรณีท่ีหน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย  
โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of 
reference -TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย  

2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่าน 
มา และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท า
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย  

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ 
ประโยชน์ในการประเมินผล  

4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง 
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 
จ านวน 2 ชุด  

5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก  
12) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of 
Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จ านวน 2 ชุด  

6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตาม 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม (ผนวก 14) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน 
(ผนวก 15) จ านวน 2 ชุด  

7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ 
ปฏิบัติตามแนวทาง การด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี (ผนวก 16) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ืออ้างอิงในการเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  
 



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

---------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย :  ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย  

-ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที ่2 เป็นต้นไป) กรณ ี
เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอว่า
เป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย  

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ**  

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*  

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์  

V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุด
เพียง 1 เรื่อง  
 
หมายเหตุ : หากโครงการวิจัยไมส่อดคล้องตามข้อ I, II, III, IV และ V ก็ไมต่้องระบุความสอดคล้อง  

 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย (research project)  

1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/ 
กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมด าเนินการวิจัย และอธิบาย
ถึงลักษณะและสัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้า
โครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท าการ
วิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ท างานวิจัย (%) และจ านวนชั่วโมงท่ีท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์ของผู้วิจัยใน
โครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย  
 



2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ  
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research)  
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)  
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development)  

3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 4)  
4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหา
เอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  

5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดย

เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่

สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้  
8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะ

เป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบ
แนวความคิดของโครงการวิจัย  

9. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอื่น 
ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (reviewed 
literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะ
เป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  

10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล  
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ดังต่อไปนี้  
11.1 ด้านวิชาการ  
11.2 ด้านนโยบาย  
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 42 กลุ่มอุตสาหกรรม 

(ผนวก 4)  
โดยระบุเพียง 1 กลุ่ม  

11.4 ด้านสังคมและชุมชน  
11.5 อ่ืน ๆ (ระบุ)  

และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  



12 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วย  

13 อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการ
วิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ  

14 ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึง
เดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอน
และระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของปี
นั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ือท าการวิจัยมากกว่า 
1 ปี ให้แจ้งแผนการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย  

15 ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีต้องขอเช่า หรือขอยืมจาก
หน่วยงานอื่นเพ่ือการวิจัยนี้  

16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย  
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจ าแนกตามงบ 

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5)  
16.2 กรณีท่ีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ 

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย โดยจ าแนกตามงบ
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 8)  

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา  

17 แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้
ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยระบุประเภทของผลส าเร็จของ
งานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1. ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยใน 

ระยะต่อไป  
1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว  
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้  

2. ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา  



2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น  
2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย  

3. ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  
3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา  
3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ  
3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผล 

กระทบสูง ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง  
 
ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี แต่
เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้อง   
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  

1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็ง 

ของมะม่วง 

-ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็ง 
ของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น (P)  

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่งของยีน  
(gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  

-ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะ 
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I)  

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผล 
กระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออก  

-ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งท่ีแสดงมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการ 
ส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 
 

หมายเหตุ :  1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักของ 
แผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ก าหนดไว้  

2. แต่ละผลส าเรจ็ที่ได้อาจด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได้ กรณมีากกว่า  
1 ปี ให้ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแตล่ะปีให้ชัดเจน  

18 โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป  
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อก ากับอย่างชัดเจน  
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง 

เงินทุนอ่ืนหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)  
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)  



19 ค าชี้แจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการ
พระราชด าริจริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์
และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น  

20 ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี  
 
ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย  

1. ระบุชื่อ (พร้อมค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

2. ระบุเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน  
4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
5. ระบุประวัติการศึกษา  
6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้  
7. ระบุประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่
ละผลงานวิจัย  

7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย  
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 ระบุชื่องานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่  

สถานภาพในการท าการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าการ 

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
 
หมายเหตุ :  1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมไิด้ท าการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจา้ง โปรดใช้แบบโครงการวิจัย โดยระบ ุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากทีสุ่ด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference -TOR) การจัด
จ้างทาการวิจัยด้วย  

2. กรณีเป็นโครงการวิจยัต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ 
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจยัประกอบการเสนอ
ของบประมาณด้วย  

4. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแตล่ะหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อประโยชน์ในการ 
ประเมินผล  

5. กรณีโครงการวิจยัที่มีการใช้สตัว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 



  

6. สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก  
จ านวน  2 ชุด  

7. กรณีโครงการวิจยัที่มีการท าวิจยัในคนให้ปฏิบัติตามจรยิธรรมการวจิัยในคน (ผนวก 12) และ 
จัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติใหด้ าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่ออกโดย
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัของสถาบัน (ผนวก 13) จ านวน 2 ชุด  

8. กรณีโครงการวิจยัที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัตติามแนวทาง 
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 
14) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนมุัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออก
โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) จ านวน 2 ชุด  

9. กรณีโครงการวิจยัที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัตติาม 

แนวทาง การด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบตัิการวิจัยที่เกีย่วข้องกับสารเคมี (ผนวก 16) และ

นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏบิัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรบัทุนสนับสนุนการวิจัย 

  



ตัวอย่าง 

 

โครงงาน  อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

1. ความส าคัญและที่มา 

น้ ามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค     แต่ใน 

ปัจจุบันมนุษย์ใช้น้ าอย่างไม่ค านึงถึงความส าคัญของน้ า ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัว มักง่าย เช่น ใช้ใน

การช าระล้างร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า ล าคลอง โดยไม่มี  การกรองหรือ

การบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า  ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า   จากข้อความข้างต้นเป็นการยกตัวอย่าง

บางส่วนของการกระท าของมนุษย์ในปัจจุบันเท่านั้น  จะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า ล า

คลอง โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าไม่มีการกรองน้ าเสียหรือการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า ล าคลอง 

จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งที่อยู่ในน้ าและบนบก ท าให้

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นลดลง    สัตว์น้ าขาดออกซิเจนตาย

แล้วท าให้น้ าเน่าเสีย มนุษย์ก็ต้องรับประทานสัตว์น้ าที่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในตัวสัตว์น้ า เป็นต้น 

เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ า โดยการบ าบัดน้ าให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อย

ลงสู่แม่น้ า ล าคลอง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์จึงได้คิดประดิษฐ์อ่างล้างจานรักษา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ าที่เกิดจากความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในสังคม

ยุคปัจจุบัน และยังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ด ารงไว้ 

  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2.1 เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างจานบ าบัดน้ าเสีย  
2.2 เพ่ือบ าบัดน้ าเสียที่เหลือทิ้งจากการล้างจานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า  
2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการประดิษฐ์อ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย และผู้อ่ืนสามารถศึกษาและน าไป

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
2.4 เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  คือ ฝึกการคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์และสร้างสรรค์  
2.5 เพ่ือฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 

 
 

สงู  2  นิว้ 

1 นิว้ 

1.5 นิว้ 

จากตวัอยา่งควรจดับรรทดัให้

ครบหน้า 1 หน้า (1 หน้าจะใช้ 

ประมาณ 24 บรรทดั และไมเ่กิน 

27 บรรทดั) 
1 นิว้ 



  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 อ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสียสามารถท าให้น้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานมีคุณภาพดีขึ้นได้  

4. ทฤษฎีและหลักการ  

 น้ าเสีย  หมายถึง น้ าที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่  การปนเปื้อนของสิ่ง

สกปรกเหล่านี้ จะท าให้คุณสมบัติของน้ าเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ าเสีย ได้แก่ น้ ามัน ไขมัน ผลซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ท า

ให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ  ส าหรับแหล่งทีม่าของน้ าเสียพอจะแบ่งได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ 

ดังนี้ 

          4.1 ขั้นตอนในการบ าบัดน้ าเสีย 

           เนื่องจากน้ าเสียมีแหล่งที่มาแตกต่างกันจึงท าให้มีปริมาณและความสกปรกของน้ าเสียแตกต่าง

กันไปด้วย ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ าเสียจ าเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ าเสียนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกัน โดยพอจะแบ่งขั้นตอนในการบ าบัดออก

ได้ดังนี้  

                 4.1.1 การบ าบัดน้ าเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment ) 

            เป็นการก าจัดของแข็งขนาดใหญ่ออกเสียก่อนที่น้ าเสียจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ

ป้องกันการอุดตันท่อน้ าเสียและเพ่ือไม่ท าความเสียหายให้แก่เครื่องสูบน้ า การบ าบัดในขั้นนี้ ได้แก่ การ

ดักด้วยตะแกรง เป็นการก าจัดของแข็งขนาดใหญ่โดยใช้ตะแกรง ตะแกรงที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ประเภทคือ 

ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด การบดตัดเป็นการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งให้เล็กลง ถ้าสิ่ง

สกปรกที่ลอยมากับน้ าเสียเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยได้ต้องใช้เครื่องบดตัดให้ละเอียด ก่อนแยกออกด้วยการ

ตกตะกอน การดักกรวดทรายเป็นการก าจัดพวกกรวดทรายท าให้ตกตะกอนในรางดักกรวดทราย  โดย

การลดความเร็วน้ าลง การก าจัดไขมันและน้ ามันเป็นการก าจัดไขมันและน้ ามันซึ่งมักอยู่ในน้ าเสียที่มาจาก

ครัว โรงอาหาร ห้องน้ า ปั้มน้ ามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดโดยการกักน้ าเสียไว้ในบ่อดักไขมันใน

ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้น้ ามันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ าแล้วใช้เครื่องตักหรือกวาดออกจากบ่อ 

              4.1.2 การบ าบัดน้ าเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment ) 

          เป็นการก าจัดน้ าเสียที่เป็นพวกสารอินทรีย์อยู่ในรูปสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ โดยทั่วไป

มักจะเรียกการบ าบัด ขั้นที่สองว่า “ การบ าบัดน้ าเสียด้วยขบวนการทางชีววิทยา ” เนื่องจากเป็นขั้นตอน

ที่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายหรือท าลายความสกปรกในน้ าเสีย  การบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันนี้

อย่างน้อยจะต้องบ าบัดถึงข้ันที่สองนี้  เพ่ือให้น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีคุณภาพมาตรฐานน้ าทิ้งที่ทาง

1 นิว้ 
1.5  นิว้ 

1 นิว้ 

1 นิว้ 



ราชการก าหนดไว้ การบ าบัดน้ าเสียด้วยขบวนการทางชีววิทยาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขบวนการที่ใช้

ออกซิเจน เช่น ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบแคติเวคเตดสลัดจ์ ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ ฯลฯ และ 

ขบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ระบบถังกรองไร้อากาศ ระบบถังหมักตะกอน ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด

ของจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อยสลาย  

                  4.1.3  การบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง ( Advanced Treatment ) 

                 เป็นการบ าบัดน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดในขั้นที่สองมาแล้ว เพื่อก าจัดสิ่งสกปรกบางอย่างที่ยัง

เหลืออยู่ เช่น โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบางชนิดก่อนจะระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ การบ าบัดขั้นนี้มัก

ไม่นิยมปฏิบัติกัน เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากผู้บ าบัดจะมีวัตถุประสงค์ใน

การน าน้ าที่บ าบัดแล้วกลับคืนมาใช้อีกครั้ง ประมาณ75%  

5. ขอบเขตของโครงงาน/โครงการ/งานวิจัย 

เพ่ือผลิตอ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

         ตอนที่ 1  ผลิตอ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย 

                   - ขั้นท าตัวโครงงานสร้างของอุปกรณ์ล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม 

                   - ขั้นท าชุดกรองน้ าของอ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม 

           1.1  ตัดเหล็กฉากให้มีขนาดยาว  53  เซนติเมตร   จ านวน   4   ท่อนตัดเหล็ก 

ฉากให้มีขนาดยาว  40  เซนติเมตร  จ านวน  4  ท่อนตัดเหล็กฉากให้มีขนาดย าว  110  เซนติเมตร   

จ านวน   4   ท่อน 

                         1.2  น าเหล็กฉากท่ียาว  40  เซนติเมตร  มาต่อกับเหล็กฉากท่ียาว  53  เซนติเมตร 

จากนั้นน าเหล็กฉากขนาด   40  เซนติเมตร  มาต่อเข้าอีก และน าเหล็กฉากขนาด  53  เซนติเมตร 

มาต่อเข้าอีก  สลับความยาวไปมาเป็นรูปสี่เหลี่ยม ( โดยทั้งหมด  ใช้น๊อตเป็นตัวเชื่อมติด ) โดยเป็นที่

ส าหรับวางอ่างล้างจาน  

   

 

   

 

            1.3  น าเหล็กฉากยาว  110  เซนติเมตร  4  ท่อนแต่ละท่อนมาต่อเป็นขาของ 

 

      รูปที่ 1   ภาพสเกตกรอบที่ใช้ส าหรับวางอ่างล้างจาน 



 

อุปกรณ์ล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยน าเหล็กฉากที่ยาว  110  เซนติเมตร  แต่ละอันไปต่อเข้ากับมุม

ของโครงเหล็กท่ีประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมในข้อ  1.2  ( โดยใช้น๊อตเป็นตัวเชื่อมติด )  

 

 

 

 

 

 

 

 

                รูปที่ 2   ภาพสเกตขาตั้งวางอ่างล้างจาน 

        1.4  เมื่อได้เป็นรูปร่างแล้วจากนั้นน าเหล็กฉากยาว  40  เซนติเมตร 

และ  53  เซนติเมตร   

อย่างละ  2  ท่อนแล้วต่อ เป็นรูปสี่เหลี่ยมสลับความยาวไปมาเหมือนกันดังข้อ 1.2  บริเวณตรงกลางของ

ขาตัวอุปกรณ์โดยระยะห่างระหว่างสี่เหลี่ยมส าหรับวางอ่างล้างจาน และสี่เหลี่ยมที่ส าหรับวางเครื่องกรอง

น้ าจากเส้นใยพืช  ห่างกันประมาณ  30  เซนติเมตร  

 

 

 

   

 

                          รูปที่ 3  การประกอบขาตั้งอ่างล้างจาน    

            

 

กรณีมีเนือ้ทีว่า่ง

ควรบรรยายหรือ

เพิ่มรูป/เพิ่ม

เนือ้หาให้เตม็ 



 

1.5 จากนั้นน าเหล็กฉากยาว  40  เซนติเมตร  2 ท่อน โดยน าแต่ละท่อนมา 

ต่อให้เข้ากับเหล็กฉาก  40  เซนติเมตร  ที่ประกอบเป็นชั้นส าหรับวางชุดกรองน้ าจากเส้นใยพืช  โดย

ความห่างประมาณ  30  เซนติเมตร  

  

 

 

 

 

                            

              รูปที่ 4  ขนาดของขาตั้งอ่างล้างจาน 

1.6  เมื่อได้ชั้นวางที่กรองน้ าจากเส้นใยพืชแล้ว  ต่อมาก็ประกอบชั้นวางส าหรับชุดกรอง 

น้ าแบบง่าย  โดยท าวิธีการเดียวกันกับชั้นวางชุดเครื่องกรองน้ าจากเส้นใยพืช  แต่ระห่างระหว่างชั้นวาง

ชุดเครื่องกรองน้ าจากเส้นใยพืชกับชั้นว่างชุดเครื่องกรองน้ าแบบง่ายในขั้นตอนที่  1.4    และ 1.5  ห่าง

กันประมาณ 30  เซนติเมตร  

                               

                    รูปที่ 5  การประกอบฐานใส่ขาตั้ง   

  1.7  เมื่อได้ตัวเครื่องกรองน้ าแล้วก็น าอ่างล้างจานเหลือใช้มาวางบนชั้นส าหรับวางอ่าง 

ล้างจาน (ชั้นบนสุด ) 

 

 



 

  

  

                               

 

 

             รูปที่ 6  ภาพจริงเมื่อประกอบเข้าด้วยกันกับฐาน 

ตอนที่ 2  การเก็บน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

ขั้นที่ 2   การท าชุดเครื่องกรองน้ าแบบง่าย 

        1. น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านกัมมันต์ มาล้างกับ 

น้ าสะอาดเพ่ือให้สิ่งสกปรกท่ีปนเปื้อนออกให้หมด 

                       2. น าไปตากแดดรอให้แห้ง 

                       3. น าถังพลาสติกสีใสมาเจาะรูที่ก้นของถังโดยวนเป็นรูปวงกลม  โดยใช้ค้อนตอกตะปู

ลงไปให้เป็นรู 

                       4. ตัดมุ้งลวดและผ้าขาวบางให้มีขนาดพอดีกับก้นของถัง น ามาซ้อนกัน และน าไปรอง

ไว้ที่ก้นของที่กรองน้ า  เพ่ือส าหรับไม่ให้พวกชั้นกรองหลุดตามน้ ามาโดยใช้ผ้าขาวบางรองไว้ก้นสุดตาม

ด้วยมุ้งลวด 

                       5. น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านกัมมันต์ที่ตากแดดไว้ 

เมื่อแห้งแล้วให้น าแต่ละชนิดไปชั่งกิโล  เพ่ือจะได้แบ่งให้ได้อัตราส่วนที่เท่ากันแล้วน ามาใส่ในถัง                       

6. น าใยแก้ว น าทรายหยาบ ทรายละเอียด กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านกัมมันต์ มา 

จัดใส่ลงในถังที่ได้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งจะน าวัสดุที่ใช้ท าชุดกรองน้ าแบบง่ายใส่ลงในถังท่ีเตรียมไว้  โดยใช้ใย

แก้ว กรวดหยาบ กรวดละเอียด ถ่านกัมมันต์ ทรายหยาบ  ทรายละเอียด และใยแก้ว  โดยเรียงล าดับจาก

ด้นล่างสู่ด้านบนของถัง  โดยมีอัตราส่วนของชุดกรองคือ  1:100:90:80:90:90:1 ( ตามล าดับ ) 

                     7. น าชุดกรองน้ าอย่างง่ายไปวางไว้บนชั้นส าหรับวางชุดกรองน้ าอย่างง่าย  

         ตอนที่ 3  การตรวจสอบคุณภาพน้ า ( อย่างง่าย )  ก่อนผ่านการกรองจากอ่างล้างจานบ าบัด

น้ าเสีย 

                    1. น าผักตบชวาที่เก็บมา  มาปอกเปลือกออกให้เหลือแต่เส้นใย พร้อมน าไปล้างน้ าในน้ า

สะอาด  แล้วสับให้เป็นท่อนเล็ก ๆ 



 

                    2. น าถังพลาสติกสีใสมาเจาะรูที่ก้นของถังเป็นรูปวงกลม 

                    3. น าผ้าขาวบางปูลงไปในถังพลาสติกสีใสเป็นชั้นที่ 1  

                    4. น าผักตบชวาที่หั่นเป็นท่อน ๆ ใส่ลงในถังพลาสติกใสเป็นชั้นที่ 2  

                    5. น าใยแก้วใส่ลงไปในถังพลาสติกสีใส  โดยปิดเส้นใยผักตบชวาให้มิดเป็นชั้นที่ 3 

                  6. น าหินสีขาวใส่ลงไปในถังพลาสติกสีใสเป็นชั้นที่ 4   

                   7. เมื่อได้ชุดกรองน้ าจากเส้นใยพืช  แล้วก็น าชุดกรองน้ าจากเส้นใยพืชไปวางไว้ในชั้น

ส าหรับวางไว้ในชั้นส าหรับวางเครื่องกรองน้ าจากเส้นใยพืช  ( ชั้นที่ 2 )   

                                        

    รูปที่ 7  การใส่วัสดุที่ใช้ในการกรอง 

ตอนที่ 4  การตรวจสอบคุณภาพน้ า ( อย่างง่าย ) หลังผ่านการกรองจากอ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย 

     การเก็บน้ าที่เหลือท้ิงจากการล้างจาน 

   ขั้นที่ 1  เตรียมขวดส าหรับใส่น้ าที่เหลือทิ้งจาการล้างจาน  5   ขวด 

                     ขั้นที่ 2  เก็บจากร้านค้า  (ตามเป้าหมายที่ก าหนด)   ตักน้ าในกะละมังที่ใช้ล้างจานใส่

ขวดให้เต็ม  5  ขวด  

   

                                             

     

                                         

    รูปที่ 8  สภาพน้ าที่ผ่านจากการกรอง 

ตอนที่ 5  การตรวจสอบคุณภาพของน้ า ( อย่างง่าย ) ก่อนผ่านการกรองจากอ่างล้างจานบ าบัดน้ า

เสีย 

     1. โดยการใช้อวัยวะ 



    1.1 ตาเปล่า  สังเกตลักษณะของน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานแล้วบันทึกผล 

     1.2 จมูก  ใช้ดมกลิ่นของน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานแล้วบันทึกผล 

   2. ใช้สารเคมี / กระบวนการทางเคมี 

    2.1 การตรวจสอบไขมันในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

      -  น าพู่กันที่สะอาดมาจุ่มลงไปในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานไปถูกับกระดาษ

สีขาวประมาณ  5 – 6  ครั้ง  จากนั้นยกกระดาษไปที่ที่มีแสงผ่าน สังเกตว่าโปร่งแสงหรือไม่ บันทึกผล 

     2.2 การตรวจสอบโปรตีนในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

     -  หยดน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานลงไปในหลอดทดลองขนาดกลางจ านวน 2 

ลูกบาศก์เซนติเมตร  และหยดสารละลายคอปเปอร์ (2) ซัลเฟต จ านวน 5 หยด  และสารละลายโซเดียม

ไฮโดรออกไซด์ประมาณ  10 หยด  สังเกตผลการทดลองและบันทึกผล  

       2.3 การตรวจสอบหาแป้งในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

      -  หยดน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานลงในหลอดทดลองขนาดกลางจ านวน 

2  ลูกบาศก์เซนติเมตร  และหยดสารละลายไอโอดีนจ านวน 1 หยด  สังเกตผลการทดลอง และบันทึกผล 

     2.4 การตรวจหาน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (กูลโคส ) ในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

      -  หยดน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานลงในหลอดทดลองขนาดกลาง จ านวน 

2  ลูกบาศก์เซนติเมตร  และหยดสารละลายเบเนดิกต์จ านวน 5  หยด  จากนั้นน าไปต้มในน้ าเดือด  100 

ลูกบาศก์เซนติเมตร  ประมาณ 2 นาที  สังเกตผลการทดลองและบันทึกผล 

       2.5 การตรวจสอบหาแคลเซียมในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน 

      -  หยดน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานลงในหลอดทดลองขนาดกลางจ านวน 2 

ลูกบาศก์เซนติเมตร  และหยดสารละลายซัลฟิวริก  จ านวน  5  หยด  สังเกตผลการทดลองและบันทึกผล 

    3. ใช้สิ่งมีชีวิต ได้แก่ กุ้งฝอยกับไรแดง 

     3.1 น าน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานใส่ลงในบีกเกอร์ขนาดใหญ่

ประมาณ  100  ลูกบาศก์เซนติเมตร  จากนั้นใช้ตะแกรงตักไรแดงประมาณ 1 ช้อนชา สังเกตว่าสิ่งมีชีวิต

สามารถด ารงชีวิตได้นานเท่าไรและบันทึกผล 

      3.2 น าน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจานใส่ลงในบีกเกอร์ขนาดใหญ่

ประมาณ  100  ลูกบาศก์เซนติเมตร  จากนั้นใช้ตะแกรงตักกุ้งฝอยประมาณ  10  ตัวตักลงในบีกเกอร์

แล้วสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตได้นานเท่าไรโดยใช้นาฬิกาจับเวลา  และบันทึกผล  

    4. ใช้เครื่องมือวัดค่า  pH   
    -  น าน้ าที่เหลือทิ้งจาการล้างจานใส่ลงในบีกเกอร์ขนาดใหญ่ประมาณ  100  ลูกบาศก์ 

เลขหวัข้อควรให้

ตรงกนัตลอดแนว 

ควรเว้นวรรคทัง้หน้า

และหลงั 



เซนติเมตร  จากนั้นใช้หัวของเครื่องมือวัดค่า pH จุ่มลงไปในน้ าที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน และรอจนกว่า
ตัวเลขบนหน้าปัดของเครื่องจะคงที่แล้วบันทึกผล  

   

 

   

 

    

     รูปที่ 9  การวัดค่า PH 

6. วิธีการด าเนินโครงการ/โครงงาน/งานวิจัย (Methodology)  

จดบันทึกผลการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ 

ตารางท่ี  1     แสดงลักษณะทางกายภาพของน้ าก่อนผ่านการบ าบัด และหลังผ่านการบ าบัดจาก 

                  อ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย  

ลักษณะทางกายภาพของน้ าที่เหลือทิ้งก่อนการล้างจาน 
ก่อนผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน หลังการผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน 
ลักษณะ กลิ่น ลักษณะ กลิ่น 

 
 
 
 

   

 

ตาราง  2  แสดงผลการทดสอบทางเคมีของน้ าก่อนผ่าน และหลังผ่านอ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 

 



ลักษณะทางกลิ่นและสีของน้ าที่เหลือทิ้งก่อนการล้างจาน 
ก่อนผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน หลังการผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน 

สารละลายที่ใช้ในการบ าบัด สารละลายที่ใช้ในการบ าบัด 
กระ 
ดาษ 

กรด 
ซัลฟูลิค 

โซเดียม
ไนเตรด 

ไอโอ 
ดีน 

ไบดู
เร็ก 

ด่าง กระ 
ดาษ 

กรดซลั 
ฟูลิค 

โซเดียมไน
เตรด 

ไอโอ 
ดีน 

ไบดูเร็ก ด่าง 

 
 
 
 
 

           

 

ตารางท่ี  3  แสดงพฤติกรรม และความเป็นอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ าที่เหลือทิ้งจากการ 

              ล้างจานก่อนผ่านการบ าบัด และหลังผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจานบ าบัดน้ าเสีย  

ตัวเลขค่า PH  เมื่อผ่านการบ าบัด 
ก่อนผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน หลังการผ่านการบ าบัดจากอ่างล้างจาน 

  
 

สรุปผลการทดลอง 

พบว่า   จากตารางการทดลองที่ 1   (บรรยาย) 

   ก. ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ข. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1.ยื่นแบบน าเสนอ             
2.อนุมัติโครงงาน             
3.การด าเนินงาน 
  - จัดเตรียมวัสด ุ
 - สร้าง/ขึ้นรูป 
 - ประกอบวงจร/
ชิ้นส่วน 

            

 



กิจกรรม 
ระยะเวลา 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
4. ทดลอง             
5. ปรับปรุงแก้ไข/
พัฒนา 

            

6.สรุป/สอบโครงงาน             
ในกรณีมีการวิจัย 

7. ด าเนินการวิจัย 
  -ออกแบบเครื่องมือ 
-ส่ง-เก็บรวบรวม 
เครื่องมือจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

            

8.ด าเนินการวิจัย             
9.สรุปผลวิจัย             
10.แสดงผลงานวิจัย             

      

8. งบประมาณ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

-  ควรระบุ รายชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ แหล่งที่จะหาได้ ราคาจ าหน่ายในปัจจุบัน และรวม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดูด้วย 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ 

 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย ราคารวม แหล่งที่ซื้อ 
     

 

9. อุปกรณ์ และสถานที่ท าโครงการ/โครงงาน/งานวิจัย 
 ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ/โครงงาน/งานวิจัย พร้อมทั้งสถานที่ที่จะใช้

เป็นที่ท าการทดลอง และ/หรือเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 

 

 

 
  



10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  
เขียนอ้างอิงให้ถูกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  และมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

  ระบุชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุกรายการ    โดยเรียงล าดับตาม

ตัวอักษรให้ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ  และแต่ละรายการให้มีข้อมูลต่อไปนี้ 

 - ชื่อผู้เขียนครบทุกคน 

 - ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ที่ตีพิมพ์ 

 - ชื่อเรื่อง 

 - ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม) หรือ ถ้าเป็นหนังสือก็ใช้ชื่อหนังสือ  

 - ถ้าเป็นหนังสือต้องมีสถานที่พิมพ์ หรือบริษัทท่ีพิมพ์ หรือเมืองที่พิมพ์ 

 - ถ้าเป็นวารสารต้องระบุ ปีที่ ฉบับที่ มีหน้าต้น และ หน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ้าง 

 - URL ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ (ถ้ามี) 

 

 

 


