
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์
งานวจิัยและนวัตกรรมไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

โครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุน่ใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุน่ท่ี 12
ส านักงานการวจิัยแห่งชาติ รว่มกับ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
ระหว่างวนัท่ี 9 – 13 สิงหาคม 2564 ในรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom



2

แหล่งทุนวจัิยและความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ
ข้อเสนอการวิจัย

หลักการเขียนข้อเสนอ
การวิจัย การเขียน
ผลผลิต ผลลัพธ ์และ
ผลกระทบของ
งานวิจัย

C
o

n
te

n
ts

การน างานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

การใช้งานระบบ NRMS 
ส าหรบัส่งข้อเสนอการ
วิจัย รายงาน
ความก้าวหน้า และปิด
โครงการวิจัย



เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ 
- อธิบายวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ครบถ้วนตามกระบวนการวิจัย และองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
- อธิบายความเชื่อมโยงของแต่ละหัวข้อในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั

ทั้งหมด
- เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ/วิธีการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่

การใช้ประโยชน์ ได้ครบถ้วนในมิติต่างๆ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมายของการวิจัย
Well being

Sustainability

เราท าวิจัยเพื่ออะไร?

- ตอบปัญหาข้อสงสัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม
- แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ชุมชน สุขภาพสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
- น า Output ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด Outcome และขยายการใช้งาน Outcome ให้

เกิด Impact



แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ท่ีมา : ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 5



แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เน้นความเป็นเลิศทางงวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ตีพิมพ์ → Fundamental fund/วช/บพค

เน้นการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม → บพข. วช.อุตสาหกรรม-SME

เน้นสร้างมูลค่าทางการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ชุมชน → สวก

เน้นการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ชุมชน → บพท

เน้นการใช้ประโยชน์ด้านการสาธารณสุข → สวรส.

ที่มา : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 2564



ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 2564



ลักษณะทุนวิจัย
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1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund, SF)

2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund, FF)

จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) เพื่อน าไป
สนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการท าวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ

Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund จัดสรรงบประมาณให้กับ PMU เพื่อ
น าไปสนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพ้ืนฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ
สถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน
Basic Function Fund จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. และด าเนินการตาม
พันธกิจของตนเอง ซึ่งอาจรวมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเริ่มส าคัญของประเทศ



ขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS

9
https://research.psru.ac.th/files/download/res_749_02-09-2563.pdf



รูปแบบโครงการ

10

แผนวิจัย

ชุดโครงการ

โครงการเดี่ยว

โครงการย่อย



การวาง Road map ของแผนวิจัย
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TRL/SRL ใชป้ระโยชน์
ในวงกว้าง

เริม่วิจัย
ระบุ Output รายปี และ Outcome
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เด็กเตี้ย โภชนาการ

การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข

แผนการวิจัยแบบบูรณาการ

เพื่อให้งานวิจัย
ภายใต้แผนบูรณา
การสอดคล้องกัน 
หน่วยงานควร

ก าหนด Theme 
วิจัยก่อน เพื่อให้
นักวิจัยมีเวลา
ระดมสมอง
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ชื่อแผนบูรณาการ : ประเทศไทยไร้เด็กเตี้ย
ชุดโครงการที่ 1 : การประยุกต์ใช้โภชนาการเพื่อเพิ่มส่วนสูงของเด็ก...

โครงการย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและโภชนาการต่อการเจริญเติบโต
โครงการย่อยที่ 2 โภชนาการหญิงต้ังครรภ์... 
โครงการย่อยที่ 3 โภชนาการเด็กวัยเรียนเพื่อเพิ่ส่วนสูง

ชุดโครงการที่ 2 : การจัดห้องเรียนและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเจริญเติงโตของเด็ก...
โครงการย่อยที่ 1 หลักการยศาสตร์การเรียน
โครงการย่อยที่ 2 วิชาพลานามัยที่เหมาะสมกับการเพิ่มส่วนสูงของแต่ละช่วงวัย
โครงการย่อยที่ 3 การใช้กลไกกระตุ้นให้เด็กอยากสูง...

ชุดโครงการที่ 3 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านการเพิ่มส่วนสูง...
โครงการย่อยที่ 1 ....

แผนการวิจัยแบบบูรณาการ
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ตัวอย่างแผนการวิจัยแบบบูรณาการ



ชุดโครงการวิจัย

15

ประกอบด้วย
- ชุดโครงการ
- โครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ
- หัวหน้าชุดโครงการเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้อีกเพียง 1 

โครงการ



ลักษณะเฉพาะของข้อเสนอโครงการ
แต่ละทุนวิจัย

16



ส าหรับ Fundamental 
fund สามารถดูตัวอย่าง
แบบฟอร์มของปีงบประมาณ 
2565 ได้ที่ 

ทุนวิจัย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : 
งบประมาณด้าน ววน. ผ่านหน่วยงาน

17

Fundamental fund (FF) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานภาครัฐ) โดยข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน เป็นงาน
พื้นฐานที่สนับสนุนพันธกิจและความเข้มแข็งของหน่วยงานผ่านระบบ NRIIS

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Budget-Allocation/Budget_Allocation_in_SRI_2022.pdf



ทุนวิจัย Strategic fund ผ่าน PMU 
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Strategic fund (SF) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ได้แก่ บพข. 
บพท. บพค. วช. สนช. สวรส. และ สวก. โดย
ข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้อง กับรายละเอียดการ
เปิดรับสมัครทุนวิจัยตามโปรแกรมภายใต้แผนด้าน 
ววน. ที่ PMU รับผิดชอบ (4 Platforms 17 
Programs) ผ่านระบบ NRIIS ในระยะเวลาที่ PMU 
ประกาศ ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ PMU

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Budget-Allocation/Budget_Allocation_in_SRI_2022.pdf

รายละเอียดและแบบฟอร์มทุน
ปีงบประมาณ 2565



ช่องทางติดตามประกาศทุนวิจัย Strategic fund ผ่าน PMU 
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https://www.nriis.go.th/NewsEvent6.aspx

ก่อนสมัครทุนกลุ่มนี้ต้องศึกษา
รายละเอียดของ OKR หลักและรอง

โดยละเอียด พร้อมทั้งต้องระบุ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และมีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
อย่างชัดเจนและเกิดผลกระทบตาม

วัตถุประสงค์ของแต่ละ PMU
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ข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพืน้ฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
7. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
8. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
9. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

รายละเอียดและแบบฟอร์มทุน
ปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1Y
JX6tht-bFVvip-2GWcxddl0a8f-IFW4
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โจทย์การวิจัย

โจทย์จากอุตสาหกรรม

โจทย์จากชุมชน มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นร่วม

โจทย์จากหน่วยงานรัฐ มีหน่วยงานรัฐร่วม

- ต้องมีการลงนามในใบรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแบนเข้า NRIIS
- ต้องมาจาก demand site
- ตรงตาม Platform Program และ OKR
- มี Output/Outcome ที่น าไปสู่ Impact ที่ชัดเจน

มี บ. เอกชน ร่วม



กรอบการวิจัย 2565 (วช.)

https://online.pubht
ml5.com/mjgg/sjai/

22



1. ชื่อเรื่อง/ประเภทโครงการ/ประเภทงานวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย
3. ค าส าคัญ (keyword)
4. เป้าหมายการวิจัย
5. ความส าคญัและที่มาของปัญหาทีท่ าการวจิัย
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของ
โครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 
(information) ที่เกี่ยวข้อง
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยทั่วไป

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

23



การยื่นข้อเสนอการวิจัย

24



การยื่นข้อเสนอการวิจัย
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การยื่นข้อเสนอการวิจัย
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การยื่นข้อเสนอการวิจัย

27



การยื่นข้อเสนอการวิจัย

28



การยื่นข้อเสนอการวิจัย

29



การยื่นข้อเสนอการวิจัย

30



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
ส่วนที่ 3 : แผนงาน ส่วนที่ 4 : ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ส่วนที่ 5 : เอกสารแนบ ส่วนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง

องค์ประกอบของข้อเสนอการวิจัยระบบใหม่ของ วช. 2565

31



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

32

ประกอบด้วย 
- ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการ กับแผนงานของหล่งทุน
- รายละเอียดโครงการ 
- ค าส าคัญ
- สาขาการวิจัย
- ชื่อชุดโครงการ โครงการย่อย 
- คณะผู้วิจัย



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

34
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หลักการเขียนชื่อโครงการวิจัย

ชื่อแผนบูรณาการต้องแสดงให้เห็นถึงเรื่องที่จะศึกษา
ต้องเป็นประเด็นใหญ่ แก้ปัญหาของประเทศ
เกิดผลกระทบที่ส าคัญ

ตัวอย่างช่ือแผนบูรณาการ
- โครงการทะเลไทยไร้ขยะ
- โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัญ
- โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ
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ชื่อแผนบูรณาการ : ประเทศไทยไร้เด็กเตี้ย
ชุดโครงการที่ 1 : การประยุกต์ใช้โภชนาการเพื่อเพิ่มส่วนสูงของเด็ก...

โครงการย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและโภชนาการต่อการเจริญเติบโต
โครงการย่อยที่ 2 โภชนาการหญิงต้ังครรภ์... 
โครงการย่อยที่ 3 โภชนาการเด็กวัยเรียนเพื่อเพิ่ส่วนสูง

ชุดโครงการที่ 2 : การจัดห้องเรียนและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเจริญเติงโตของเด็ก...
โครงการย่อยที่ 1 หลักการยศาสตร์การเรียน
โครงการย่อยที่ 2 วิชาพลานามัยที่เหมาะสมกับการเพิ่มส่วนสูงของแต่ละช่วงวัย
โครงการย่อยที่ 3 การใช้กลไกกระตุ้นให้เด็กอยากสูง...

ชุดโครงการที่ 3 : การสร้างความตระหนักรู้ด้านการเพิ่มส่วนสูง...
โครงการย่อยที่ 1 ....

ตัวอย่างชื่อแผนบูรณาการ/ชุดโครงการ/โครงการย่อย



37

การตั้งชื่อโครงการวิจัยมาตรฐาน

การวิเคราะหก์ารใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี

ของนิสิตวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 3

หลักการเขียนชื่อโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว

วธิกีารศึกษา ตัวแปรอสิระ/ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ีเป้าหมาย



1) ชื่อโครงการควรสั้นกะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัย
ว่า จะศึกษาเร่ืองอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร ครบ
คลุมปัญหาที่จะวิจัย
ตัวอย่างเช่น
“ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันกับทหารในศูนย์ฝึกทหารใหม่ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2547”

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 254038

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว



ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ช่ือที่ยาวมากๆ แต่ไม่ฟุ่มเฟือย อาจแบ่งชื่อเรื่องออกเป็น 2
ตอน โดยให้ชื่อในตอนแรกมีน้ าหนักความส าคัญมากกว่า และตอนที่สองเป็นเพียง
ส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เช่น
“การศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคของ
นักเรียนชาย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยปี
ที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร 2547”

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 39

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว



2) ชื่อหัวข้อโครงการท่ีดีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหานั้นๆ 
ตอบว่า ศึกษาปรากฏการณ์หรือตัวแปรอะไร  กับใคร ที่ไหน หรือเมื่อไร (ถ้าเกี่ยวกับเวลา)
3) ชื่อเรื่อง ควรขึ้นต้นด้วยค านาม เพื่อให้เกิดความไพเราะสละสลวย ที่นิยมกัน คือ มักจะขึ้น
ด้วยค าว่า  การศึกษา การส ารวจ  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ
ตัวอย่างเช่น
“การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนจากการประเมินผลหลักสูตร
ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2503  และพุทธศักราช  2521”

ที่มา: กัญญดา  อนุวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 40

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว



4) ภาษาที่ใช้ต้องอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องตีความอีก ถ้ามีศัพท์เทคนิคต้อง
เป็นศัพท์ท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
5) การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาจะต้องระวังไม่ให้ซ้ าซ้อนกับผู้อื่น แม้ว่าจะศึกษา
ในประเด็นที่คล้ายๆ กันก็ตาม

ที่มา: ไพทูรย์  เวทการ, 2540. 41

ชื่อโครงการ (ต่อ)

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว



การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพลาสติกรีไซเคิลและเศษขี้เลื่อยไม้ยางพารา

42

การตั้งชื่อโครงการให้น่าสนใจ

การพัฒนานวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงเลื่อยส าหรับการ
ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว

ควรมีค าส าคัญตามยุคสมัย เช่น นวัตกรรม บูรณาการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความเหลื่อมล้ า 
ความยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีน้ าเงิน หรือค าที่แสดงความพิเศษของงานวิจัย

พื้นที่พิเศษ กลุ่มคนพิเศษ เทคนิคพิเศษ สถานการณ์พิเศษ มีปัญหาเป็นพิเศษ ประเด็นพิเศษ
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การตั้งช่ือโครงการให้น่าสนใจ
การศึกษารูปแบบการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.อย. เขต 2

การยกระดับและสร้างมาตรฐานทางโภชนาการของอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สพฐ….

การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการส าหรับสร้างโรงเรียนมาตรฐานทางโภชนาการสูง
ต้นแบบของประเทศ…

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้การสอน 
แบบ e-learning

ควรตั้งอย่างไรให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ?

หลักการเขียนชื่อเรื่องโครงการวิจัยย่อย/เดี่ยว



ระบบค้นหาโครงการวิจัย

เมื่อต้ังชื่อแล้ว ควรตรวจสอบด้วยว่าซ้ าซ้อนกับงานที่มีมาก่อน หรือ วช. เคยสนับสนุนทุนวิจัยประเภทนั้นหรือไม่

45
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

48



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

49



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

50

รายละเอียดของคณะผู้วิจัย 
(1) โครงการวิจัย (เลือกคณะผู้วิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัย) โดยคลิก เพิ่ม

คณะผู้วิจัย
(2) สามารถสืบค้นจากชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ

นักวิจัย
(3) ระบุต าแหน่งนักวิจัยในโครงการ และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัย

ในโครงการ (ระบุเป็นร้อย ละ)

ใส่ให้เหมาะสมกับภาระงานจริงในโครงการ



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

52

รบัรองความสามารถตนเอง



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

54

การยนิยอม
รว่มทีมวจิัย
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
- บทสรุปข้อเสนอโครงการ (ค าชี้แจง : ไม่เกิน 3,000 ค า)
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)
- กรอบการวิจัย/พัฒนา
- แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการด าเนินการวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
- เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ (References)
- ทรัพย์สินทางปัญญา

59



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

เขียนให้เห็นภาพรวมของการวิจัยว่าจะท าอะไร กับใคร ที่ ไหน อย่างไร ด้วย
วิธีการ กระบวนการ ตัวแปรอะไร ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่คาดว่าจะ

ได้รับมีอะไรบ้าง
60



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
หลักการและเหตุผล (ความส าคัญและที่มา)

เขียนแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ หากมีสถิติตัวเลขอ้างอิงได้จะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น หากเลือกพื้นที่ใดท าการวิจัย ควรกล่าวถึงความส าคัญของพื้นที่นั้นให้ชัดเจนด้วย 
พร้อมทั้งแสดงความสอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย

61



หลักการและเหตุผล (ความส าคัญและที่มา)
1. เรื่องท่ีศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เสนอทฤษฎีหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้อง)
2. ความส าคัญของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นความส าคัญ)
3. สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี เลว เหมาะสม ไม่เหมาะสม ความเสียหายฯลฯ)
4. สภาวะที่เป็นปัญหา (อะไรที่ท าให้เกิดสภาพการณ์นั้น) 
5. ความจ าเป็นที่ต้องรีบแก้ไข
6. มีงานวิจัยก่อนหน้าที่พยายามแก้ไขในประเด็นเดียวกันหรือไม่ ถ้ามี งานวิจัยเหล่านั้นใช้วิธีใด
หรือศึกษาตัวแปรใดมาก่อน
7. ประเด็นที่จะวิจัย (แนวทางท่ีจะแก้ไข) และระบุความแตกต่างจากงานที่มีก่อนหน้า 
8. ในโครงการวิจัยนี้จะด าเนินการแก้ไขด้วยวิธีการใด โดยศึกษาตัวแปรใด

ที่มา: จินตนาภา โสภณ, ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2561 62

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
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การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย

ข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญ

สภาพปัญหา/ค าถามวิจัย/Gap/ความต้องการของพื้นที่

แนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหา

สิ่งที่เราจะท าการวิจัย

Output/Outcome/Impact

สิ่งที่ประเทศชาติ/ยุทธศาสตร์ชาติ/แหล่งทุนคาดหวัง
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การเขียนหลักการและเหตุผลของแต่ละแหล่งทุน
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ทุนวิจัย SF
ความเป็นมาและความส าคัญ
- แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ 
- แสดงการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reviewed literature) 
- สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางที่น่าจะ

เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
- TRL/SRL ปัจจุบัน + ผลผลิตที่มีมาก่อน
- ความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม 

Platform Program และ OKR
- Output/Outcome/Impact
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ทุนวิจัย FF
ความเป็นมาและความส าคัญ
- แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ 
- แสดงการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reviewed literature) 
- สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและแสวงหาแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้

จากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
- องค์ความรู้ใหม่ที่จะได้รับ + ความเป็นไปได้ในการ Scale up องค์ความรู้
- ความสอดคล้องหรือการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม Platform 

Program และ OKR
- Output/Outcome



67

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยฯ
ความเป็นมาและความส าคัญ
- อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยใน

หัวข้อที่เสนอ 
- ระบุองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อ

ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการของ
สาขาที่ท าการวิจัยและ/หรือต่อสังคม

- Output/Outcome (เน้นองค์ความรู้
และ Outcome เชิงวิชาการเป็น
อันดับแรก)



ควรน าเสนอประเด็นที่มาเหล่านี้เป็นส าคัญ
- ปัญหาที่พบในโลกคือ
- ปัญหาที่พบในประเทศไทยคือ
- ปัญหาที่พบในพื้นที่/ชุมชนคือ
- การรีวิวสถานการณ์
- การแก้ปัญหาที่ผ่านมา
- การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อพื้นที่/ชุมชน

ควรมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา
ความต้องการของชุมชน และ
มีหนังสือแสดงความต้องการ

ของชุมชน หรอืหนังสือ
ยินยอมเข้ารว่มโครงการวิจัย 
หรอืหลักฐานแสดงให้เห็น

ความเชื่อมโยงของทีมวจิัยกับ
พ้ืนท่ีท่ีศึกษาด้วย



69

โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อพื้นที่/ชุมชน
ตัวอย่าง: การพัฒนาผลติภัณฑ์และสรา้งธุรกิจใหม่ จากผักตบชวา ในจังหวัดนครนายก…
1. ข้อมูลระดับประเทศ (ถ้าม)ี
2. ข้อมูลของพื้นที่/ชมุชน/ปัญหา

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู.่. มีแม่น้ า... และคลอง... ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่มีขนาดเลก็แต่จากข้อมูลของ
เกษตรจังหวัดนครนายกระบุว่า ทางจังหวัดเสียค่าก าจัดผักตบชวาปีละ 30ล้านบาท..
3. Situation review + การแก้ปัญหาที่เคยมีมา + Gap

ในอดีต มีการส่งเสรมิให้กลุ่มแม่บ้าน... ท าเครื่องสานจากผกัตบ แต่ยังคงพบปัญหา..จากการศึกษา
ข้อมูลในแหล่งพื้นที่อื่นพบว่ามีการส่งเสรมิให้ชุมชน... อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยังคงพบ
5. สิ่งที่งานวิจัยของเราจะด าเนินการ+Output+Outcome



ตัวอย่าง: การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโซเดียมต่ า…
1. มูลค่าทางการตลาดของขนมขบเคี้ยว

ขนมขบเคี้ยวมีมูลค่าทางการตลาดปีละ 2 หมื่นล้านบาท...
2. ปัญหาของและมาตรการทางภาษีที่ประกาศออกมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าขนมขบเคียวนั้นมีปริมาณโซเดียม... 
3. การใช้สารปรุงรสทดแทนโซเดียม

นอกจากโซเดียมที่ให้รสเค็ม หลายรายงานการวิจัยระบวุ่าโพแทสเซียมและพืชหลายชนิดก็สามารถให้
รสเค็มและใช้เป็นเครือ่งปรงุรสได้ อย่างไรก็ตามยังไมม่ีการศึกษาการใช้โพแทสเซียมจากพืชชนิดxxx มาเป็น
เครื่องปรุงรสในขนมขบเคี้ยว
4. สิ่งที่งานวิจัยของเราจะด าเนินการ
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การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย (พาณิชย์)
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การเขียนหลักการและเหตุผล (ความส าคัญและที่มา)
แผ่นยืดอายุอาหารแบบควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ด้วยความชื้น

ที่เตรียมจากพอลิเมอร์หลายองค์ประกอบ
ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

การเขียน
- เรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อๆ ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับชื่อ
- เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
- ไม่ควรเขียนปะปนกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
- ไม่ควรเขียนเหมือนขั้นตอนการท าวิจัย
- เป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินรายงานการวิจัยซึ่งต้องตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- เขียนให้กระชับและไม่ควรมีหลายข้อจนเกินไป

- ต้องเชื่อมโยงกับวิธีด าเนินการวิจัย
72



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

หลีกเลี่ยงค าต่อไปนี้
-เพื่อทราบ
-เพื่อน า
-เพื่อใช้
-เพื่อเป็นแนวทาง

ที่มา: จินตนาภา โสภณ, ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2561 73

วัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ) 



หัวข้อวิจัย : การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
ค าถามวิจัย : เราจะบริหารงานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร จะจัดเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีใด จะท าในพื้นที่ไหน ท าแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ แล้วจะประเมินอย่างไร 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดเก็บข้อมูลการก่อสร้างของโครงการบ้าน

จัดสรรXXXกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารงาน

ก่อสร้าง...
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วัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ)  



หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑต์้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร
ค าถามวิจัย : เราจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์อย่างไร ท าแล้วจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่จะยืดอายุ
อาหารได้นานเท่าใด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าดีกว่าเดิม จะใช้วัสดุอะไรท า จะเลือกจุลินทรีย์ชนิดใดมาศึกษา 
ท าแล้วผู้บริโภคจะยอมรับหรือไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกชีวภาพผสมน้ ามันหอมระเหย
2. เพื่อเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาของขนมปังที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ปกติและบรรจุภัณฑ์ต้าน
จุลินทรีย์
3. เพื่อประเมินความชอบโดยรวมของผู้บริโภคต่อขนมปังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์
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วัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ) 



ข้อควรระวังและปัญหาที่พบ
- วัตถุประสงค์การวิจัยกับหัวข้อวิจัยไม่สอดคล้องกัน
- วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกัน หรือเขียนไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างที่ผิดพลาด
- เพื่อศึกษาจ านวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นไปได้ยาก)
- เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (ใช้ประโยชน์ที่ได้รับมาเป็น

วัตถุประสงค์)

ที่มา: นิคม ถนอมเสียง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 76

วัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ) 



ในบางทุนอาจให้เขียนเพิ่มเติมด้วยว่าวัตถุประสงค์ข้อนั้นจะน าไปสู่อะไร
หัวข้อวิจัย การพัฒนาแผ่นยืดอายุอาหาร...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแผ่นยืดอายุอาหารแบบควบคุมการปลดปล่อยสารต้านจุลินทรีย์ด้วย
ความชื้นของอาหาร ซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร และเพิ่มโอกาสในการ
ขายผลิตภัณฑ์ทั้งยังลดปริมาณขยะจากอาหารที่เกิดจากการเน่าเสียได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย (ต่อ) 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

กรอบการวิจัย คือ ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (งานวิจัยเชิงปริมาณ) หรือประเด็น
ส าคัญ (งานวิจัยเชิงคุณภาพ) ในการวิจัย
- ใช้การบรรยายโดยเขียนอธิบายความเชื่อมโยงของปัญหา ตัวแปรที่จะศึกษา วิธีการศึกษาและ

ผลที่จะได้ 
- ใช้แผนที่ความคิดแผนภูมิแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม
- ใช้แบบจ าลองแสดงสมการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม



กรอบการวิจัย(การวิจัยทางสังคมศาสตร์)
- เป็นการน าเอาตัวแปรที่จะศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในรูปของค า
บรรยายหรือแบบจ าลองแผนงานหรือรูปแบบที่ผสมกัน
กรอบการวิจัย (การวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
- เสนอในรูปแบบ Model ของการวิจัยนั้นๆ
- เสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
- เสนอในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่ท าการวิจัย วิธีการแก้ปัญหาและผลที่

ได้รับ
- เสนอในรูปแบบผสมหรืออื่นๆ
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ



กรอบแนวคิดการวิจัย

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME

IMPACT (ถ้าม)ี
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ



หัวข้อวิจัย :  ผลของฐานอ านาจและกลวิธีการใช้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษาในสถานการณ์ไม่
เอื้ออ านวยที่มีต่อความผูกพันการยอมความและการต่อต้านของผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่มา: อิศรัฏฐ์   รินไธสง, มหาวิทยยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
81

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ



หัวข้อวิจัย :  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา: เก็จกนก เอื้อวงศ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
82

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาแผ่นต้านจุลินทรีย์ส าหรับการยืดอายุการเก็บรักษาของขนมปัง

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
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ข้อควรระวังในการเขียนกรอบการวิจัย
- ควรเขียนให้สอดคล้องกับค าถามวิจัย
- ต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของทั้งโครงการวิจัย
- ไม่เอาขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยมาเขียน

84

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
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แสดงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปไดจ้าก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ



เขียนวิธีด าเนินโครงการรวมถึงโดยระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการ ด้วยวิธีการ ตัว
แปร กลุ่มตัวอย่าง Research design รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ละเอียดและชัดเจน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
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วิธีการเขียน
1. ระบุให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินการวิจัย

1.1 แบบแผนของการวิจัย (research design) ว่าเป็นการวิจัยประเภทใด
1.2 มีลักษณะหรือออกแบบการด าเนินการอย่างไร

2. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัยโดยใส่รายละเอียดของ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: แหล่งข้อมูลคืออะไร จ านวนตัวอย่าง หรือเป็นบุคคล

ใด รวมทั้งวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
2.2 ตัวแปรและนิยามตัวแปร/การก าหนดขอบข่ายของขอ้มูล
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ



วิธีการเขียน (ต่อ)
2.3 เครื่องมือวิจัย: ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง (การสังเกตการสัมภาษณ์ การใช้แบบวัด 

หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร)์ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือชนิดใด แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร สร้างอย่างไร ตรวจคุณภาพอย่างไร
- กรณีเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ใส่สภาวะการทดสอบ มาตรฐานการ

ทดสอบ ชื่อเครื่อง รุ่น ประเทศผู้ผลิต ขนาดชิ้นงานทดสอบ สภาวะการเตรียมและเก็บ
รักษาชิ้นงานก่อนทดสอบ กรณีมีการใช้จุลินทรีย์ให้ระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์และแหล่งที่มา
ของเชื้อจุลินทรีย์นั้นๆ
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



วิธีการเขียน (ต่อ)
2.4 วิธีรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการทดลองท าอย่างไร: ด าเนินการอย่างไร
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล: ทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีใดรวมถึงสถิติที่ใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.6 แนวทางการ Implement ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



ล าดับ กิจกรรมการ

วิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

หลังจากเขียนรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยแล้วให้น าเนื้อหามาสรุปเป็นตาราง
เพื่อให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานวิจัยมากขึ้น และเพื่อน าไปใช้ในแผนการด าเนินงาน

และการจัดท างบประมาณ
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ าส าหรับชาวตางชาต.ิ..

ล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/

ผลลัพธ์

สถานที่ หมายเหตุ

1. การก าหนดกลมุ
ประชากรและ
กลุมตัวอยาง

-ก าหนดประชากร คือ 

นักเรียนชั้น...

- ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การทดลองคือ นักเรียน

ชาวต่างชาติที่มีเชื้ออสาย

จีน…
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า...

ล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/

ผลลัพธ์

สถานที่ หมายเหตุ

2. การสร้าง
เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย

- ศึกษาเอกสารข้อมูล 

และงานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง

กับ...

- ส ารวจค าควบกล้ าจาก

...

- คัดเลือกค าควบกล้ า

จาก...

- เอกสาร...

- ต าราของ

กระทรวงฯ ...

- ข้อมูล...

- ค าควบกล้ าที่

คัดเลือก...
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ า...

ล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการ

ด าเนินงาน

เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

3. การด าเนินการวิจัย - น าแบบทดสอบ

การออกเสียงควบ

กล้ าไปทดสอบก่อน

ฝึก...

- ด าเนินการฝึกการ

ออกเสียงควบกล้ า

ด้วยแบบฝึก...

- แบบทดสอบ

และแบบฝึก...
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วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ)



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน (PP)/เส้นใยคาร์บอน...

ล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

1. ตรวจสอบสมบัติของ
วัตถุดิบ

- น าพอลิโพรพิลนี 

และเส้นใยคาร์บอน

มาวิเคราะห์สมบัติ

ทางเคมี ทางกล 

ทางกายภาพ

เครื่องวัด

คุณสมบัติทาง

เคมี ทางความ

ร้อน ทางกล

โครงสร้างเคมี

สมบัติ…
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน (PP)/เส้นใยคาร์บอน

ล าดับ กิจกรรมการท า

วิจัย

วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือ/

อุปกรณ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์ สถานที่ หมายเหตุ

2. การหลอมผสม PP/
เส้นใยคาร์บอน

- น าพอลิโพรพิลนี 

และเส้นใยคาร์บอน

มาหลอมผสมด้วย

เคร่ืองอัดรีดเกลียว

หนอนคู่...

เครื่องอัดรีด

เกลียวหนอนคู่
เม็ดคอมพาวนด์ PP/

เส้นใยคอร์บอน
คณะ... มจธ.
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



96

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาแผ่นยืดอายุอาหาร...

ท า Process flow diagram ของวิธีด าเนินโครงการเพื่อให้ผูป้ระเมินเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น



ข้อควรระวัง/ปัญหาที่พบในการเขียน
1. ไม่เขียนรายละเอียดหรือเขียนแบบทั่วไปไม่เจาะจงกับประเด็นที่จะท าการวิจัย
2. เขียนย่อมากเกินไปจนไม่แสดงรายละเอียด
3. เขียนไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย (การเลือกตัวอย่างไม่ถูกต้อง เลือกประชากรไม่

ถูกต้อง ฯลฯ)
4. ใช้สถิติไม่ถูกต้อง
5. เลือกใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง ฯลฯ
6. วิธีการด าเนินการวิจัยไม่สอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยและวัตถุประสงค์ ฯลฯ
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการด าเนินโครงการ (ต่อ)



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

แสดงให้เห็นวิทยาการที่มีมาก่อน ระบุข้อดี ข้อต้องพัฒนา พร้อม
ทั้งช่องว่างของการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

- ใช้การอ้างอิงระบบเดียวกันทั้งฉบับ
- เอกสารอ้างอิงควรมีความน่าเช่ือถือ และเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องมีการ

กลั่นกรองก่อนเผยแพร่เป็นอันดับแรกเสมอ

99



ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการ

หมายเลข
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

ประเภท
ทรัพยสิน

ทางปัญญา
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์

131046 สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

กรรมวิธีการชักน าดอกและ
ติดเมล็ดข้าวภายใต้ระบบ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

นายXXX และ
คณะ

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
ประกอบด้วย 
- วิธีการด าเนินงานและแผนงานด าเนินงาน
- ผลงานในแต่ละช่วงเวลา
- พื้นที่ท าวิจัย/ด าเนินโครงการ
- พื้นที่ได้รับประโยชน์
- งบประมาณของโครงการ
- มาตรฐานการวิจัย
- หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ
- ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
- ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
- แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
- ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการที่เกิดผลกระทบ

สูงสุด 5 อันดับแรก
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 



แผนการด าเนินงานวจิัยนี้จะตอ้งน าไปรายงานเข้าระบบ NRIIS ใน
การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการผ่านระบบ

หัวข้อวิจัย :  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยาง
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วิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ)
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 

ต้องสอดคล้องกับงบประมาณค่าเดินทาง



ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
งบประมาณของโครงการ 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 



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

รวม

แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ

ข้อควรระวัง มักมีการเขียนผิดหมวด และเขียนไม่ละเอียด
111

งบประมาณของโครงการ 



ระเบียบกระทรวงการคลัง

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

คาจางผูชวยนักวิจัย เต็ม
เวลา ใหเบิกจายตามอัตราค
าจางลูกจาง
ของสวนราชการที่
กระทรวงการคลังก าหนด

1. พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ ก าหนดจ่ายตาม
อัตราเงินเดือน ข้าราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก  อัตราค่าจ้าง  21,000.- บาท
ป.โท   อัตราค่าจ้าง  17,500.- บาท   
ป.ตรี   อัตราจ้าง     15,000.- บาท 
ปวส.   อัตราค่าจ้าง  11,500.- บาท
ปวช.   อัตราค่าจ้าง  9,400.- บาท
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งบประมาณของโครงการ 



ระเบียบกระทรวงการคลัง

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

กรณีไมเต็มเดือน วช. ให
เบิกจายตามที่นักวิจัยเสนอ
ขอ โดยไมเกินอัตราคาจาง
เต็มเดือนในอัตรา (โดยคิด
จาก (อัตราเต็มเดือน/30วัน) 
x 20 วัน) 

1. พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยไม่เกินที่ ก าหนดจ่ายตาม
อัตราเงินเดือน ข้าราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก  อัตราค่าจ้าง  14,000.- บาท
ป.โท   อัตราค่าจ้าง  11,600.- บาท   
ป.ตรี   อัตราจ้าง     10,000.- บาท 
ปวส.   อัตราค่าจ้าง  7,600.- บาท
ปวช.   อัตราค่าจ้าง  2,600.- บาท
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งบประมาณของโครงการ 



2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน

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

- ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ  โดยใช้ระดับต าแหน่ง
ของหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์หรือข้าราชการระดับ 10 ไม่เกินปีละ

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

160,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยห์รือข้าราชการระดับ 6-7 ลงมา ไม่

เกินปีละ 120,000 บาท  ต่อโครงการต่อคณะนักวิจัย
4. อาจารย์หรือข้าราชการระดบั 5 ลงมาไม่เกินปีละ 

80,000 บาท ต่อโครงการต่อนักวิจัย

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

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

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

114งบประมาณส่วนนี้ต้องรายงานภาษีเงินได้

งบประมาณของโครงการ 



รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

(2) 
ค่าตอบแทนที่
ปรึกษา

- ให้จ่ายได้ไม่เกิน 2 คน
ต่อโครงการ และคนละ
ไม่เกิน 100,000 กรณี
เป็นแผนงานวิจัยจ่ายไม่
เกินแผนงานละ 5 คน

1. ต้องมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่ปรึกษา
2. ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่ส าคัญ

ของโครงการโดยพิจารณาจาก
- ประสบการณ์การท างาน
- คุณวุฒิ

3. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาท่านละไม่เกิน
100,000 บาท 

4. ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา โครงการวิจัยละไม่
เกิน 2 คน กรณีเป็นแผนงานวิจัยจ่ายไม่เกินแผนงาน
ละ 5 คน 115
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

(3) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ก าหนดจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ดังนี้

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

- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไม่เกิน 7 ชม.

(4) ค่าตอบแทนผู้ให้
ข้อมูล(ผู้ตอบ
แบบสอบถาม, ผู้ให้
สัมภาษณ์)

- ผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 
บาท กรณีข้อมูลมีระดับความยาก
สูงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้
ตรวจสอบทางวิชาการ

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

2.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ 
ฝึกอบรม

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

- ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง   

(3) ค่าใช้สอยอื่น (ค่าจ้าง
เหมาบริการ, ค่าแรง, เงิน
ประกันสังคม)

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม

- ให้จ่ายตามความจ าเป็น
เหมาะสม
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

2.3 ค่าวัสดุ - ใ ห้ จ่ า ย ต า ม
ค ว า ม จ า เ ป็ น
เหมาะสม

- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยแยกรายการวัสดุ 
เป็นประเภท เช่น วัสดุส านักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งรายการวัสดุต้องมีราคาต่อหน่วยต่ า
กว่า 5,000 บาท ยกเว้น วัสดุคอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อ
หน่วยต่ า กว่า 20,000 บาท
- ส าหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ ามัน) ก าหนดให้ กม.ละ 4 
บาท (โดยให้จัดท ารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)
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ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด
งบประมาณ 

(บาท)
งบบุคลากร ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ป.ตรี จ านวน 2 คน 12 

เดือน (2x15,000x12)
งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนนักวิจัย (1 ผศ. + 1 อ.)

งบด าเนินการ : 
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา (จ านวน 3 คน 30 วัน
(วันหยุดราชการ) (3x30x60x7))
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ตัวอย่างการเขียนงบด าเนินการ : ค่าใช้สอย

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมคนขับและน้ ามัน (ค่าเช่า
รถ ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน) (กรุงเทพ ระยอง นครนายก 
ปทุมธาน)ี วันละ 2500 บาท จ านวน 1 คัน 10 วัน

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย
ค่าจ้างทดสอบXXX (5 สูตร สูตรละ 1000 บาท)
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบัน

(ให้หมายรวมถึงค่า
สาธารณูปโภคด้วย)

- ให้จ่ายตามความ
จ าเป็นเหมาะสม

- ก าหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบวิจัยไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน 
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ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุด้านหลักเพียงด้านเดียว)
- ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ
- ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ
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ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ
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ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชวีภาพทดแทนเมลามีน...
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ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชวีภาพทดแทนเมลามีน...
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ส่วนที่ 4 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ
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ผลผลิต

ต้องสอดคล้องกับ KR ของแหล่งทุน
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ผลผลิต

ต้องสอดคล้องกับ TRL/SRL ที่ระบุไว้ก่อนหน้า



ผลผลิต
หัวข้อวิจัย: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ... 
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ผลลัพธ์

141

การน าผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ใช้ (users) ที่
ชัดเจน ส่งผลท าให้ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของ
โครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะ
1.กลุ่มเป้าหมาย –ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้
2.การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –ระบุกลุ่มเป้าหมายที่น าผลงานวิจัยไปใช้จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร คาดว่าจะเกิด “ผลลัพธ์” กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561



2.1 ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ อาจวัดในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) 
2.2 ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 
2.3 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
แนวปฏิบัติ (Practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากที่มีการน าผลการวิจัย
และพัฒนาไปใช้ เช่น จ านวนประชาชนที่ลดหรือเลิกสูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของ
การเป็นโรคๆ หนึ่งจากการสูบบุหรี่

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 142
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2.4 การเสริมสร้างความสามารถ (Capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีด
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการน าผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.5 ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (Conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข 
หรือยกเลิกแนวคิด และกฏกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นจารีต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย
เกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะมากขึ้น

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 143
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กรณีมีการถ่ายทอดสิทธิ์เชงิพาณชิย์ นักวิจัยควรอ่านแนบท้ายสัญญาโครงการวิจัย และสัญญาจ้างโดยละเอียด

ผลลัพธ์



ผลลัพธ์
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ผลกระทบ

Impact = ประโยชน์ในวงกว้างที่ได้จาก Outcome
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือผลส าเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมี
เส้นทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ 
ท้ังนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น
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ผลกระทบ
Impact = ประโยชน์ที่ได้จาก Outcome

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

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 150



Impact = ประโยชน์ที่ได้จาก Outcome
3. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
-ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่แปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
Preventive/replacement cost method
-ตัวชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พ้ืนที่ป่าไม้ ปริมาณของเสีย 

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 151

ผลกระทบ
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ผลกระทบ
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ผลกระทบ

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชวีภาพทดแทนเมลามีน...



ผลส าเร็จ

154

มีให้เลือก 3 ระดับ และมีได้ระดับละ 
1 ผลส าเร็จ

ในอดีตมีส่วนนี้ให้กรอก



155

P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวจิัยได้

I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น
2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย

G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มศีักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมี

น้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสงู

ผลส าเร็จ



ส่วนที่ 5 : เอกสารแนบ
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หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (หัวหน้าหน่วยงานของ บ. เอกชน ชุมชน 
หรือหน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ลงนาม)
หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี) (แบบ วช. 3) (ที่ปรึกษาโครงการ ลงนาม)
เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณีไม่ได้ท าลงในไฟล์ MS Word สามารถปริ้นออก
จากระบบได้)
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5 : เอกสารแนบ

157

ทุน FF, SF ต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง?



หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา กรณีที Mentor (แบบ วช. 3) (ที่ปรึกษาโครงการ ลง
นาม)
หน้าผลงานวิจัยตีพิมพ์
หน้าฐานข้อมูลแสดง H-index
หนังสือ/ต ารา หน้าปก-สารบัญ

ส่วนที่ 5 : เอกสารแนบ

สอบถามทางต้นสังกัดด้วยว่าได้จัด
งบประมาณ Matching fund ไว้

หรือไม่

158

ทุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง?



ส่วนที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้อง

159



หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองการส่งข้อเสนอ

160



ข้อควรระวังในการส่งข้อเสนอผ่านระบบ

161

- ระบบมักกลับไปหน้า Login บ่อย หากไม่บันทึกข้อมูลไว้ อาจท าให้
ข้อมูลสูญหาย

- เมื่อส่งข้อเสนอเสร็จให้ตรวจเช็คสถานะของข้อเสนอโครงการ ต้องอยู่
ในสถานะ “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการแลว้”

- หากต้องการแก้ไขใดๆหลังจาก Submit แล้ว สามารถแจ้ง Admin 
ผ่านทางเว็บบอร์ดได้



เกณฑ์การพิจารณา

162ท่ีมา : ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)



ที่มา : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 2564



ที่มา : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 2564



การประเมินข้อเสนอการวิจัยทั่วไป (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

ความสอดคล้อง
ของข้อเสนอ

การวิจัย
10%

ผลกระทบ
30%

คุณค่าทาง
ปัญญา
60%

20 20 20
ปัจ

จัย
กา

รว
ิจัย

กร
ะบ

วน
กา

ริว
จัย

ผล
ผล

ิต
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การประเมินข้อเสนอการวิจัยที่เน้นความเป็นนวัตกรรมทางสังคม

166

ระดับความเป็นนวัตกรรม (30 คะแนน)
- ความใหม่ 10 คะแนน
- ความเป็นไปได้ของโครงการ 10 คะแนน
- คุณค่าของโครงการ 10 คะแนน
เป้าหมายและผลกระทบของโครงการ 25 คะแนน
- ระดับความยากของการจัดการปัญหา 10 คะแนน
- ผลกระทบเชิงสังคม/พื้นที่ 10 คะแนน
- เป้าหมายชี้วัด 5 คะแนน



การประเมินข้อเสนอการวิจัยที่เน้นความเป็นนวัตกรรมทางสังคม

167

โอกาสในการขยายผล (25 คะแนน)
- ความยั่งยืนของโครงการ 15 คะแนน
- ความสามารถในการขยายผลงโครงการ 10 คะแนน
ความร่วมมือ 20 คะแนน
- ความสอดคล้องกับวิถีเมือง ชุมชน กฎหมาย 10 คะแนน
- ความมีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชน 10 คะแนน



คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

168

shorturl.at/degnG



การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย
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การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย
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การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย
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การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย

172

ใส่ผลการด าเนินงานตามแผน



การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย

173



ใส่งบประมาณที่ใช้และ Upload ไฟล์รายงานผลการวิจัย
บทสรุปผู้บริหาร + รายงานฉบับสมบูรณ์
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การส่งรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย



สิ่งที่ควรจะต้องมีเมื่อท างานวิจัยเสร็จ 1 เรื่อง
- รายงานการวิจัย/Manuscript
- โปสเตอร์งานวิจัยพร้อมเผยแพร่
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือต้นฉบับการขอจดสิทธิบัตร (ถ้าม)ี
- รูปที่เป็น Highlight ของงานวิจัย
- คลิปวีดีโอของงานวิจัย

175



การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (เศรษฐกิจ)

น าไปสู่การพัฒนาประเทศ
176



การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โจทย์วิจัยต้องมาจาก Demand side
- กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการการวิจัย
- มีการ Validate งานวิจัยก่อนน าไปใช้จริงในพื้นที่
- ต้องคิดให้รอบด้านทุกมิติ ทั้งเชิงต้นทุน เชิงกฎหมาย เชิงการยอมรับ

ของสังคม ประเด็นเปราะบาง ความเชื่อ ประเพณี และ Conflict of 
interest

177



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

หรือเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การอ้างอิงบทความวิจัย/วิชาการ
- ใช้ในการเรียนการสอน/นิทรรศการ

178



การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)
การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

1. ตามค่า Journal Impact factor ในฐานข้อมูล SCI SSCI
2. ตาม Quartile ของ SCImago หรือ web of science ของแต่ละ

สาขาวิชา
3. ตามกลุ่มของ TCI

179



ค่า Journal Impact factor ในฐานข้อมูลS CI
วารสารA มีค่า Impact Factor ในปี 2559= 0.268 ค านวณได้จากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความของวารสาร A ตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2557+2558) ได้รับการ
อ้างอิงภายในปี 2559

ที่มา: สมถวิล จริตควร, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561180

การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank

https://www.scimagojr.com/181

การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)

https://www.scimagojr.com/


Quartile ของ Scimago Journal & Country Rank

182

การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



http://www.kmutt.ac.th/jif/publi
c_html/T-JIF.html
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html


ข้อควรระวังในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
- บทความที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของวารสาร
ฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน
- ต้องไม่มีเจตนาส่งข้อมูลเท็จ
- ต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเองหรือทีมวิจัย แต่ต้องระบุรายชื่อผู้เขียนทุกคนตามความ
เป็นจริง 
- พึงระวังการลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) สามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบ เช่น 
turnitin, plagiarism checker หรือ อักขราวิสุทธิ์
- การมีชื่อผู้ร่วมทางานเป็นทีม มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่าการตีพิมพ์คนเดียว

184



การตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม

185



เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยและ Citation: Google Scholar

186

การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยและ Citation: Research gate
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยและ Citation: Scopus
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยและ Citation: ORCID
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การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



เว็บไซต์รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยและ Citation: RESEARCHER ID

190

การใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ (ต่อ)



การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย

191



การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย (ต่อ)
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทชายหาด
ลักษณะการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี น าเอาผลการศึกษาจากโครงการวิจัยไปใช้ก าหนดนโยบาย
การจัดการขยะและก าหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในเขตพื้นที่ชายหาดบางแสน
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย (ต่อ)
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทชายหาด

193
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การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย (ต่อ)



การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)
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การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)
- การสัมมนา
- การฝึกอบรม
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี

196



การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและสังคม (สาธารณะ)

197

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วง...



การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์

198



199

TRL vs SRL



การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)

200

- บริษัท AAA ซื้อสิทธิ์ในงานวิจัยไปผลิตและจ าหน่ายเชิง
พาณิชย์

- บริษัท BBB ซื้อ สารสกัดความบริสุทธิ์สูง ไปใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายเชิงพาณิชย์

- บริษัท CCC แบ่ง % จากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย DDD 



การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)

https://www.tech2biz.net/
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การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)

https://www.nia.or.th/ 204

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

206



การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ (ต่อ)
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
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https://www.facebook.com/277344735749534/posts/1959782694172388/
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