
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ  2561 

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

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย)  ....................................................................................................................  

(ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี) .......................................................................................................  
2. ชื่อคณะผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัยร่วมในโครงการ, พร้อมที่อยู่ สังกัดหน่วยงานที่ติดต่อได้สะดวก) 
           ชื่อ-สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)  ......................................................................................................  

ต าแหน่ง :  ....................................................................................................................................   
สังกัด :  .........................................................................................................................................  

3. ความส าคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย : อธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของประเด็นการวิจัยว่ามี
ความส าคัญอย่างไร มีปัญหาหรือข้อจ ากัดอย่างไร? หากไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงจะท าให้เกิดผลกระทบ
อย่างไร? หรือหากมีศักยภาพอยู่แล้ว จะส่งผลดีอย่างไร? โจทย์วิจัยคืออะไร ? และถ้าได้มีการศึกษาวิจัยใน
เรื่องนี้จะเกิดผลดีอย่างไรในการพัฒนาหน่วยงาน หรือ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานโดยอาจใช้ค าถามและ
หาค าตอบท้ายหัวข้อนี้ แล้วเรียบเรียงให้เชื่อมโยงกัน เพ่ืออธิบายสาระส าคัญในส่วนนี้ ดังนี้ 

  ลักษณะงานของหน่วยงานหรืองานที่รับผิดชอบอยู่ เป็นอยู่อย่างไร? มีกระบวนการหรือขั้นตอนใน
การด าเนินงานหรือให้บริการอย่างไรและกับใคร? และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง? 

  มีปัญหาหรือข้อจ ากัดใดบ้าง? และอย่างไร? เคยแก้ปัญหาหรือปรับปรุงหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร? 
     หากไม่ใช่ปัญหาหรือข้อจ ากัด มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะท าให้ดีกว่าเดิมอย่างไร?  
  กรณีท่ีเป็นปัญหา หากไม่แก้ไข/ปรับปรุง จะส่งผลเสียอย่างไร? และต่อใคร? กรณีที่ไม่ใช่ปัญหา หาก

ท าแล้วจะส่งผลที่ดีข้ึนอย่างไร ? 
  ปัญหา/ศักยภาพที่กล่าวมา มีใครเคยศึกษาและเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

อย่างไรบ้าง? (การทบทวนผลการศึกษา หรือ การประดิษฐ์คิดค้นของผู้อื่น) 
  จะมีแนวทางหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนา/ปัญหาหรือการใช้ศักยภาพเพ่ือพัฒนา

งานของหน่วยงานหรือของตนอย่างไร จึงจะท าให้แก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาในปัญหาดังกล่าวได้  
หรือมีแนวทางหรือแนวคิดที่สอดคล้องหรือแตกต่าง หรือต่อยอดจากผลงานของผู้อื่นอย่างไร? 

  ดังนั้น โจทย์ที่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาในปัญหา หรือโอกาสนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
หรือแนวคิดที่ก าหนดคืออะไร? (โจทย์ที่จะน าไปก าหนดวัตถุประสงค์ โดยอาจตั้งเป็นค าถาม 
เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปก าหนดวัตถุประสงค์ และปรับเป็นชื่อเรื่อง) 

  ท าแล้วจะได้อะไรและเกิดผลดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร? 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย : ให้เขียนเป็นข้อๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ได้  

(ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 
 ..............................................................................................................................................................  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : อธิบายเป็นข้อๆว่า ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปแก้ไขปัญหา  
ปรับปรุงหรือพัฒนางานของหน่วยงานหรือของตนอย่างไร และใครคือผู้ได้รับประโยชน์ 
 ..............................................................................................................................................................  

6. กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี : (ถ้ามี) แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยให้เห็นความเชื่อมโยงกับปัญหาและโจทย์
วิจัย (อธิบายในรูปของแผนภูมิ หรือค้นคว้าทฤษฎีมาอ้างอิงก็ได้) 
 ..............................................................................................................................................................  

แบบ ศรช-วส-๑ 
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7. ขอบเขตการวิจัย : อธิบายว่าการวิจัยครั้งนี้จะด าเนินการโดยมีขอบเขตด้านสาระเนื้อหา ขอบเขตด้าน

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรืออ่ืนๆ รวมทั้งข้อจ ากัด (ถ้ามี) อย่างไร 
 ..............................................................................................................................................................  

8. ระยะเวลาและสถานที่ท าวิจัย : (ระบุเดือนปีที่เริ่มต้น-สิ้นสุด และสถานที่ท่ีท าวิจัย) 
 ..............................................................................................................................................................  

9. วิธีการด าเนินการวิจัย : แสดงวิธีการโดยสรุปว่าในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการอย่างไร (ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์)  แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บ
ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) 
 ..............................................................................................................................................................  

10. แผนการด าเนินงาน : แสดงกิจกรรม (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบในรูปของ
ตาราง ตามตัวอย่าง 

ล าดับ 
ที ่

 
กิจกรรม 

 

ช่วงเวลา (เดือน) 
ผู้รับผิดชอบ 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 

  
 
 

       

 
11. แผนปฏิบัติการ : ให้อธิบายว่าในแต่ละกิจกรรมจะมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวนที่ท า ตัวชี้วัด ระยะเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่ายและผู้รับผิดชอบ โดยควรจัดท าในรูปตาราง ดังนี้ 
ล า
ดับ
ที ่

กิจกรรม ขั้นตอน/
วิธีการ 

กลุ่มเป้า 
หมาย/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

ผลที่จะ
ได้รับ 

ระยะเวลา 
สถาน

ที ่
ค่าใช้จ่าย 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้ง 
คน/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

เดือน
ที ่

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

รายการ 
จ านวน 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 

           

 
12. งบประมาณ  จ านวนเงิน ............................. บาท  ประกอบดว้ย 
         1) หมวดค่าตอบแทน (เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของคณะผู้วิจัย ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ  
งบประมาณท้ังหมด) 

จ านวน ............... คน x จ านวน...........................บาท x อัตรา (ตามอัตราทางราชการ) 
         2)  หมวดค่าใช้สอย 
  1. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถ้ามี) 
   (  ) ค่าเช่ารถ ...................วัน x ………………บาท 
   (  ) ค่าที่พัก .....................วัน x …………….. ห้อง x ………………บาท 
      (  ) ค่าเบี้ยเลี้ยง ..............คน x ……………..วัน x …………………บาท 
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  2. ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป  (จ านวน............หน้า) x ……………….…….บาท 
  3. ค่าจัดท าแบบสอบถาม .............................ชุด x …………………..บาท 
  4. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีจ าเป็น) ...................หน่วย x .................บาท 
  5. ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ (ถ้ามีต้องระบุให้ชัดเจน) 
 3) หมวดค่าวัสดุ (วัสดุส านักงาน, วัสดุอื่นๆ) 
 
หมายเหตุ  :  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ตั้ง คือ การจัดซื้อครุภัณฑ์  
 
 
                                                  ลงชื่อ .............................................................  

(  ...................................................  ) 
หัวหน้าโครงการ 

วันที่..................................................... 
 
13.  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา   (คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
       ขอรับรองว่า โครงการวิจัยนี้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา  จึงเห็นควรพิจารณาสนับสนุนเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
       ลงชื่อ.......................................................... 
               (.........................................................) 
            ต าแหน่ง ...............................................................                  
                                                  วันที่......................................................... 
 
ส่วนที่ 2  ประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 
        โดยแนบแบบประวัติของคณะผู้วิจัยทุกคน โดยระบตุามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งในโครงการ  
2. ชื่อ-สกุล 
3. ต าแหน่งบริหาร/วิชาการ ในปัจจุบัน 
4. สังกัด/ หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร/ E-mail  
5. ประวัติการศึกษา (ปี พ.ศ. ที่จบ ระดับปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ) 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญ/เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (งานวิจัยที่ท าแล้วเสร็จ : ชื่อเรื่อง  

ปีที่พิมพ์ และสถานที่ในการวิจัย, งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อเรื่อง แหล่งทุน, สถานะในโครงการ) 
 

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


