
สวพ.01 (ศวก.นวัตกรรม) 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)..................................................................................... 

2. ประเภทของงานวิจัย    การวิจัยพ้ืนฐาน  การวิจัยประยุกต  การวิจัยและพัฒนา 

3. สาขาวิชาการท่ีทําการวิจัย (ท่ี วช. กําหนด).................................................................................................... 

4. คณะผูดําเนินการวิจัย 

 4.1 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย     (ชื่อ-สกุล)     

 4.2 หัวหนาโครงการวิจัย       (ชื่อ-สกุล)    สัดสวนการทําวิจัย รอยละ........................ 

 4.3 ผูรวมโครงการวิจัย         (ชื่อ-สกุล)    สัดสวนการทําวิจัย รอยละ .........................  

5. ความสําคัญของปญหาการวิจัย  

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

(แสดงแนวความคิดพ้ืนฐานของประเด็นท่ีศึกษา และระบุปญหาอุปสรรคท่ีมีความสําคัญ และจําเปนตองทําการวิจัยเร่ืองนี้ 

ชี้ใหเห็นองคความรูหรือนวัตกรรมจากการวิจัยท่ีมีกอนหนานี้อยางชัดเจน โดยนําเสนอขอมูล สถิติ หรือการอางอิงประกอบ

อยางชัดเจน) 

6. วัตถุประสงคการวิจัย 

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

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

.....................................................................................................................................................................................................  
(แสดงความคาดหมายของประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมถึงการตีพิมพเผยแพรและการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมผูใชประโยชน รวมท้ังการจดสิทธิบัตร (ถามี)) 

8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ*  

      8.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

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

 8.2 บรรณานุกรม 

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

(นําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของพอสังเขป ไดแก แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและ

ตางประเทศในลักษณะเชิงสังเคราะห เพ่ือเชื่อมโยงสูกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ) 
        หมายเหตุ * หากไมมรีายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจะถือวาขอเสนอโครงการวิจัยไมสมบูรณ  

ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไมสามารถดําเนินการตอได เพราะคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะไมรับพิจารณา 

ขอเสนอฯ สถาบันฯ จึงขอสงวนสทิธิในการสงคืนขอเสนอโครงการวิจัย                        

9. สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 

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

10. นิยามศัพท/นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ

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

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 
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ตัวอยาง 

11. ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย 

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

12. ระเบียบวิธีการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือในการวิจัย การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน และการวิเคราะหขอมูล ใหนําเสนอตามวัตถุประสงคหรือ

ขั้นตอนการดําเนินการ) 

 วัตถุประสงคท่ี 1/ระยะท่ี 1/ข้ันตอนท่ี 1 .............................................................................................

  1) ประชากร/กลุมตัวอยาง ..................................................................................................... 

  2) เครื่องมือ ............................................................................................................................ 

  3) การเก็บรวบรวมขอมูล ....................................................................................................... 

  4) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล .......................................................................................... 

 วัตถุประสงคท่ี 2/ระยะท่ี 2/ข้ันตอนท่ี 2 .............................................................................................

  1) ประชากร/กลุมตัวอยาง ..................................................................................................... 

  2) เครื่องมือ ............................................................................................................................ 

  3) การเก็บรวบรวมขอมูล ....................................................................................................... 

  4) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล .......................................................................................... 

13. สถานท่ีทําการวิจัย (ระบุสถานท่ีท่ีใชเปนท่ีทําการวิจัย/เก็บรวบรวมขอมูล) 

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

14. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย

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

15. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

 15.1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 
 

แผนการดําเนนิงาน 
เดือนท่ีปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษารายละเอียดข้ันตอนวิธีการ......             

2. ...............................................................             

3. สงรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 

พรอมท้ังรายงานการวิจัยบทท่ี 1-3 และบท

ท่ี 4 (บางสวนโปรดระบุ...)  

            

4. ...............................................................             

5. วิเคราะหผลการวิจัย             

6. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ             

7. จัดทํารายงานการวิจัย             

8. สงรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 2 

พรอมท้ังรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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ตัวอยาง 
15.2 แผนการสงมอบงาน 

กําหนดเวลา ผลงานท่ีจะสงมอบ 

เดือนท่ี 6 
รางรายงานการวิจัยบทท่ี 1-3 และบทท่ี 4 บางสวน ไดแก ผลการวิเคราะหขอมูล  

เชิงปริมาณและคุณภาพ พรอมตนแบบนวัตกรรม 

เดือนท่ี 12 
สงรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ และชิ้นงานนวัตกรรม 

พรอมคูมือการใชนวัตกรรม 

 

16. รายละเอียดงบประมาณ 

 

รายการงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

คาใชจายในการวิจัย  

1. คาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัย   

2. คาสมนาคุณท่ีปรึกษาโครงการ (ถามี)  

3. คาจางผูชวยนักวิจัย   

4. คาพิมพรายงานการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย (เหมาจาย)  

5. คาสําเนาเอกสาร  

6. คาบรรณาธิกรภาษาในบทคัดยอ  

7. คาบริหารจัดการโครงการในประเทศ (เชน คาโทรศัพท โทรสารในการติดตอ 

ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยการศึกษาทางไกล 

 

8. คาบริหารจัดการโครงการตางประเทศ (เชน คาโทรศัพท โทรสารในการติดตอ 

ประสานงานฯ) กรณีขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสูระดับนานาชาติ 

 

9. ..........................................................................................................................  

10. ........................................................................................................................  

11. ........................................................................................................................  

12. ........................................................................................................................  

คาวัสดุ  

1. คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับราง   

2. คาจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ   

3. คาวัสดุสํานักงาน  

รวมท้ังส้ิน  

   

หมายเหต ุ* โปรดศึกษาเกณฑการจายเงินเก่ียวกับการวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากมรีายการนอกเหนือ 

                จากเกณฑท่ีกําหนดโปรดจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและเหตผุล และแนบหลักฐานประกอบ  
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ภาระงานผูชวยนักวิจัย 

 ภาระงานผูชวยนักวิจัยระยะเวลา 3 เดือน มีดังนี้ 

 เดือนท่ี 1 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. งานอ่ืนๆ ท่ีนักวิจัยมอบหมาย 

เดือนท่ี 2 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. งานอ่ืนๆ ท่ีนักวิจัยมอบหมาย 

เดือนท่ี 3 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. งานอ่ืนๆ ท่ีนักวิจัยมอบหมาย 
 

17. แผนในการเผยแพรและการนําการวิจัยไปใชประโยชนดังนี้* 

 17.1 การเผยแพรผลการวิจัย 

          วารสารระดับชาติ/นานาชาติ คือ ......................................................... 

          การประชุมทางวิชาการ........................ ของ.......................(ระบุชื่อหนวยงานผูจัด ถามี)............ 

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................. 

 17.2 การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน  (ผูวิจัยสามารถระบุไดมากกวา 1 รายการ) 

          การเรียนการสอน ชุดวิชา....................................................... ภาคการศึกษา......./........... 

          การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (โปรดระบุวิธีดําเนินการ).......................................................... 

          ทรัพยสินทางปญญา (เชน อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เปนตน) 

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................. 

หมายเหต ุ*  ผูวิจัยควรระบุรายละเอียดในหัวขอน้ีเพ่ือประโยชนในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั                     

                  และในระดับสาขาวิชา/หนวยงาน รวมท้ังประโยชนในการพิจารณาความคุมคาในการวิจัยเรื่องน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 5 -  

18. ผลลัพธและผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลลัพธ/ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ (คําอธิบาย: ผลลัพธเกิดเม่ือมีการนําผลผลิตจากการ

วิจัยไปใชและเกิดผลในดานตางๆ)  

- ผลลัพธเชิงเทคโนโลย ี

 

- ผลลัพธเชิงสถาบัน  

- ผลลัพธเชิงพฤติกรรม  

- ผลลัพธเชิงแนวคิด  

- การเสริมสรางความสามารถ  

ผลกระทบ (ผลสืบเนื่องในระยะยาวท่ีคาดวาเกิดจาก/เปนผล

จากการวิจัย) 

 

- ดานวิชาการ  

- ดานสังคม  

- ดานนโยบาย  

- ดานเศรษฐกิจ  

- ดานอ่ืนๆ  

 

19. คํารับรองของหัวหนาโครงการวิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 19.1 ขาพเจาขอรับรองวาโครงการท่ีเสนอขอนี้ไมซํ้าซอนหรือเหลื่อมกันกับโครงการท่ีเสนอขอจาก

แหลงทุนอ่ืน และไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ท้ังนี้ ขาพเจาขอยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

วิจัยใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

      

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

                 (หัวหนาโครงการวิจัย) 

      วัน/เดือน/ป   ............../....................../.............. 

 

 19.2 คํารับรองของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ในกรณีมีท่ีปรึกษาโครงการวิจัย)  

      

 

 

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

                 (ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย) 

      วัน/เดือน/ป   ............../....................../.............. 
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20. ประวัตินักวิจัย (โดยใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายโครงการ) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... 

  (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)…......................................................................... 

2) วัน/เดือน/ปเกิด  ....................................................................... 

3) รหัสประจําตัวประชาชน                                      -                                               

4) ตําแหนงปจจุบัน  ....................................................................... 

5) ตําแหนงทางวิชาการ   .......................................................................    

6) วุฒิการศึกษา  

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ปริญญาเอก    

ปริญญาโท    

ปริญญาตรี    

อ่ืนๆ - - - 

7) ตําแหนง  .........................................................................................  

8) สถานท่ีทํางาน สาขาวิชา/สํานัก/สถาบัน................................................... 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    9/9 หมู 9 ถ.แจงวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

    โทรศัพท 02 – 504 - ……..  

 โทรศัพทมือถือ .......................................................................................... 

 อีเมล  ..........................................................................................  

9) ท่ีอยูบาน  ..........................................................................................  

10) ประสบการณดานการวิจัย (หรือความชํานาญ) 

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

11) ประวัติการทําวิจัย 

ป ช่ือโครงการ/ผลงาน หนวยงานท่ีใหทุน ตําแหนง 

    

    

 

12) ผลงานวิจัยท่ีไดพิมพเผยแพร (ยอนหลัง 5 ป) 

ป ช่ือโครงการ/ผลงาน วารสาร 
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คําช้ีแจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัยสาขาท่ีทําการวิจัย (ท่ี วช. กําหนด) 

1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิต ิฟสิกส ดาราศาสตร 

วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของสิ่งแวดลอม 

และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร สาธารณสุข 

เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

3. สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม 

อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมี

ชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัช

เวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

4. สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว 

ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน 

ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

5. สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

6. สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคด ีศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม 

ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

7. สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

8. สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายศาสตร 

อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง 

ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง เศรษฐศาสตรการเมือง และ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

9. สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ  

10. สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคม 

สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร โทรคมนาคม 

การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
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12. สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล

การศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 

การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  


