
 (ร่าง) แบบเสนอโครงการวิจัย 

 

1. ชือโครงการวิจัย 

 

ภาษาไทย ………………………………………………………………….. 

 ภาษาอังกฤษ             …………………………………………………………………… 

 

2. คณะผู ้วิจัย 

 ………………………………………………………………….. 

 

ทีปรึกษางานวิจัย (ถ้าม)ี 

 ………………………………………………………………….. 

 

 

      คําสําคัญ …………………………………………………………………………….. 

 

3. ความสําคัญและทีมาของปัญหาการวิจัย 

  

 นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 

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

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

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

 ผลการประเมิน  

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

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

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

 ปัญหาและอุปสรรค ์

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

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

 แนวทางการแก้ไข 

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

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

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

 

  ผู ้วิจัยจึงมีความมุ่งหวัง 

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

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

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 
(ผลการพัฒนา หรือผลทีเกิดขึน) 

        
  

ผลทีจะได้รับจากงานวิจัย 

ตัวแปรต้น (เหต)ุ 

ปัจจัยต่าง ๆ 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

 

 

หลักการ ทฤษฏีทีเกียวข้อง 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 
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5. วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1.  เพือศึกษาสภาพ ความต้องการ……………………………………………………………….. 

 2. เพือประเมิน หรือ พัฒนา…………………………………………………………. 

 3. เพือศึกษาผล ............................................................................................................................ 

6. ขอบเขตการวิจัย 

 6.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ............................................... จ ํานวน.............................คน 

 6.2 กลุ ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ................................................ จ ํานวน ...... คน  

ได้มาจากการ (สุ่ม เลือก) ................................................................................ 

 

             6.2 ตัวแปรทีศึกษา  

      1. ตัวแปรอิสระ (เหต)ุ ได้แก่ ………………………………………………………………….… 

   2.  ตัวแปรตาม (ผล)ได้แก่   ………………………………………………………………….…… 

 

 6.3  นิยามศัพท์ (ระบุเองตามความเข้าใจทีเกียวข้องเพือไม่ต้องอธิบายซําอีกในเล่ม) 

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

 

7. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจาการวิจัย 

1.  ได้ทราบ....................................................................................................................................... 

    2.  ได้แนวทาง................................................................................................................................ 

 

8. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

1. หลักการ ทฤษฏี และเอกสาร ทีเกียวข้องกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  

2. หลักการ ทฤษฏี และเอกสาร ทีเกียวข้องกับ เนือหาทีต้องการศึกษา 
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3. ทฤษฏี เอกสาร ทีเกียวข้องกับ ผลการประเมิน รายงานของคณะ 

4. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

9. วิธีดําเนินการวิจัย 

 9.1 ขันตอนการดําเนินการวิจัย (ระบุเป็นหัวข้อย่อยตังแต่ต้นจนส่งเล่ม) 

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

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

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

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

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

 

 9.2 ประเภทการวิจัย (การพัฒนา การประเมิน การสํารวจ) 

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

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

 

       9.3 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

  1.  แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา (กรณีต้องการศึกษาสภาพ ความต้องการ) 

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

  2.  ประเด็นการสัมภาษณ์ผู ้ เชียวชาญ (กรณีต้องการศึกษาสภาพ ความต้องการ) 

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

  3.  แบบประเมิน (ข้อคําถาม ประเด็นการสัมภาษณ์ ประเมินเครืองมือวัดผล) 

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

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

………………………………………………………………….…………………………………………… 
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4.  แบบประเมินทีจะตอบผลการวิจัย (วัดความคิดเห็น ผลสัมฤทธิ) 

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

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

*** (กรณีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา หรือ วิจัยเชิงประเมิน ควรมีว ัตถุประสงค์ข้อ 4) 

  

 

   9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

      สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ดังนี      

  1. การประเมินความสอดคล้องของข้อคําถามในการศึกษาความต้องการของระบบ โดยวิเคราะห์

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency : IOC) 

   2.  การประเมิน (ความคิดเห็น ประสิทธิภาพ) โดยใช้ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

     3. ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  

10. ระยะเวลาดําเนินการทําวิจัย 

 ตั งแต่เดือน .....พ.ศ…… – เดือน ........ พ.ศ…..  งบประมาณในการวิจัย……….. บาท  

 

 

11. แผนการดําเนินการวิจัย 

ขั นตอนการดําเนินการ 
เดือน .......................... พ.ศ. 2555 

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

1. ประชุมวางแผนดําเนินโครงการ 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

3. สร้างเครืองมือ 

4. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

5. ทดลอง/เก็บรวบรวมข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. เขียนรายงานการวิจัย 
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12. งบประมาณการวิจัย 

1. เงินงบประมาณอุดหนุนการวิจัยของคณะ............................. บาท (……………)  

 รายละเอียดงบประมาณ 

1. หมวดค่าตอบแทน (…………………  บาท) 

1.1 ผู ้ทรงคุณวุฒิ   

จ ํานวน 3-5 คน       ……  บาท 

        1.2 ค่าของขวัญสมนาคุณ  

จ ํานวน ................ คน      …….   บาท 

2. หมวดค่าใช้สอย  (.................. บาท) 

     2.1 ค่าอาหารว่างและเครืองดืมของผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้จัด            ..........  บาท 

     2.2 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร       ..........  บาท 

     2.3 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล   ..........   บาท 

     2.4 ค่าจ้างเหมาป้อนข้อมูลผลงานวิจัย    ..........   บาท 

     2.5 ค่าใช้สอยอืน ๆ       ..........   บาท  

3. หมวดค่าว ัสดุ  (..........  บาท) 

 3.1 ค่านํ ามันเชือเพลิงการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  ..........   บาท 

 3.2 ค่าว ัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Inkjet,หมึก Laser,แผ่นดีวีดี)  ..........  บาท 

 3.2 ค่าว ัสดุเทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง                  .......... บาท 

           3.3 ค่าว ัสดุอืน  ๆ        ..........  บาท  

รวมทั งสิน                    ..........  บาท 

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

หมายเหตุ  :   ขอเบิกจ่ายแบบถัวจ่ายทุกรายการ 

13. เอกสารอ้างอิง 

 จากหนังสือ :    ชือผู ้แต่ง. ชือหนังสือ. จังหวัด. สถานทีพิมพ.์ พ.ศ. 

 จากบทความในวารสาร :      ชือผู ้แต่ง. “บทความ” ชือวารสาร. (ฉบับที): หน้า 

 จากงานวิจัย :   ชือผู ้แต่ง.ชือเรือง.จังหวัด: สถาบัน, พ.ศ. 

 จากเว็บไซต์ :   ชือผู ้แต่ง. (พ.ศ.). ชือบทความ. เข้าถึงเมือ..........เข้าถึงได้จาก…… 

 

14. ประวัติผู ้วิจัย 

 ชือ 

 ต ําแหน่ง  

 ประวัติการศึกษา : 

 ประสบการทํางาน หรือ ประสบการวิจยั 


