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รายละเอียดข้ อเสนอโครงการวิจยั

1. ชื# อโครงการ
ระบุชื'อโครงการวิจยั ทั4งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ความสํ าคัญและทีม# าของปัญหาทีท# าํ การวิจยั
อธิบายถึงแนวความคิดพื4นฐาน และเหตุผลที'เลือกทําการวิจยั ในหัวข้อที'เสนอ รวมทั4งให้ระบุองค์ความรู ้
ใหม่หรื อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการที'คาดว่าจะได้
3. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั (ระบุมาเป็ นข้อๆ ให้ชดั เจน)
แสดงวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของโครงการวิจยั ให้ชดั เจนเรี ยงตามลําดับความสําคัญเป็ นข้อๆ และการ
เขี ยนควรให้สอดคล้องกับชื' อเรื' องของการวิจัย และเหมาะสมกับกิ จกรรมที' จะดําเนิ นการ เพื' อให้สามารถใช้
วัตถุประสงค์เป็ นตัวชี4วดั ความสําเร็ จของโครงการได้
4. ขอบเขตในการวิจยั (ระบุขอบเขตของการวิจยั ที'จะทําให้ชดั เจนว่าจะครอบคลุมถึงอะไรบ้าง)
เช่น ขอบเขตด้านเนื4อหา ขอบเขตด้านประชากร เป็ นต้น
5. สมมติฐานในการวิจยั (ถ้ามี) และกรอบแนวคิด (Conceptual framework)
นําเสนอสมมุติฐานการวิจยั (ถ้ามี) และนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั ให้ชดั เจน
6. ประโยชน์ ทคี# าดว่ าจะได้ รับ
7. นิยามศัพท์ เฉพาะ (นําตัวแปรที'ตอ้ งการวัดมาเขียนคําอธิบายให้ชดั เจน รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที'ผวู ้ จิ ยั ต้องการวัด
ด้วย)
8. ผลงานวิจยั ทีเ# กีย# วข้ องและเอกสารอ้ างอิง
กล่าวถึงความเกี'ยวเนื'องและความสัมพันธ์ของโครงการวิจยั ที'นาํ เสนอกับผลงานวิจยั อื'นๆ
พร้อม
เอกสารอ้างอิง ทั4งในประเทศและต่ างประเทศ ที'มีการวิจยั ไว้แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุมปัญหาการวิจยั
9. วิธีดาํ เนินการวิจยั
กรณีเป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (ให้ใส่ รายละเอียดของวิธีการสุ่ ม)
- ตัวแปร (ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม)
- เครื# องมือทีใ# ช้ ในการวิจยั
1) ประเภทของเครื' องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต (เขียนรายละเอียดให้
ชัดเจน ว่าใช้แบบใด มีจาํ นวนกี'ขอ้ นําทฤษฎีใครมาสร้าง

2) วิธีการสร้างเครื' องมือ
3) เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
4) ตัวอย่างเครื' องมือในการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้ อมูล (บอกถึงระยะเวลาที'เก็บ / สถานที' / ขั4นตอน)
- การวิเคราะห์ ข้อมูล (หาค่าอะไรบ้าง/ใช้โปรแกรมอะไร)
- สถิตทิ ใี# ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
กรณีเป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (ให้ใส่ รายละเอียดของวิธีการสุ่ ม)
- ตัวแปร (ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม) อาจไม่ตอ้ งมี
- เครื# องมือทีใ# ช้ ในการวิจยั
1) ประเภทของเครื' องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต (เขียนรายละเอียดให้
ชัดเจน ว่าใช้แบบใด มีจาํ นวนกี'ขอ้ นําทฤษฎีใครมาสร้าง
2) วิธีการสร้างเครื' องมือ
3) เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
4) ตัวอย่างเครื' องมือในการวิจยั
- การเก็บรวบรวมข้ อมูล (บอกถึงระยะเวลาที'เก็บ / สถานที' / ขั4นตอน)
- การวิเคราะห์ ข้อมูล
- การวิเคราะห์ เอกสาร
***รู ปแบบวิธีดาํ เนินการวิจัย*** สามารถปรั บเปลีย> นได้ ตามความเหมาะสมของผู้วิจัย
10. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ (ระบุแผนการดําเนินงาน ถึงกิจกรรมที'จะทําในแต่ละเดือน และผลที'จะ
ได้รับอย่างชัดเจน)
ตัวอย่ างแผนการวิจยั
กิจกรรม/ขั4นตอนการ
เดือน
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1..............................
2..............................
หมายเหตุ โครงการวิจยั ที3ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ควรจัดทําแผนการวิจยั เป็ นระยะๆ

11. งบประมาณตลอดโครงการ
ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณรวมตลอดโครงการที'จะใช้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็ นหมวดต่าง ๆ ดังนี4
1) หมวดค่ าใช้ สอย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า เช่าที'พกั ค่าเบี4ย
เลี4ยง ค่าเดินทาง (โปรดระบุจาํ นวนครั4งที'จะไป และกิจกรรมที'จะต้องทํา) ค่าไปรษณี ย ์ และค่าใช้จ่าย
อื'น ๆ อันจําเป็ นต่อการวิจยั ตามโครงการ
2) หมวดค่ าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ วัสดุการศึกษา วัสดุสาํ นักงาน และอื'น ๆ ที'จาํ เป็ น
**หมายเหตุ**โปรดเก็บหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายงบประมาณ (ใบเสร็ จ) และอย่าลืมสํารองค่าถ่ายเอกสาร
และค่าเข้าเล่ม สําหรับส่ งรายงานความก้าวหน้า
ตัวอย่ างงบประมาณโครงการ
งบประมาณทั4งสิ4 น
1. หมวดค่าใช้สอย
1.1 ค่าเดินทาง
ครั4งที' 1 ..........
ครั4งที' 2 .........
1.2 ค่ากรอกข้อมูล
(ชุดละ 1 บาท)
1.3 ค่าวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.4 ค่าพิมพ์
1.5 ค่าสื บค้นข้อมูล (ค่าธรรมเนียม,ชัว' โมงอินเทอร์เนต)
2. หมวดค่าวัสดุ
2.1 ค่าถ่ายเอกสาร
2.2 ค่าหมึกพิมพ์
2.3 ค่ากระดาษ
2.4 ค่าจัดทํารู ปเล่ม
( 5 เล่ม ค่าปก + ถ่ายเอกสาร )
12. บรรณานุกรม/เอกสารอ้ างอิง (Reference)
ระบุเอกสารและผลงานวิจยั ที'ใช้อา้ งอิงตามระบบสากล
13. คําชีTแจงอื#นๆ (ถ้ ามี)
ลงชื'อ

5,000 บาท
400
200
200
400
600
500
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500
1,000
500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(...............................................)
หัวหน้าโครงการวิจยั
......../........../........

หมายเหตุ กรุ ณาระบุหมายเลขหน้า ในแบบ วก 502

