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ชือ่โครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : กลุ่มเรื่องของยุทธศาสตร์การวิจัย 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ครั้งที่ 1) 
 ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า  

การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ตามภาคผนวก 5) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ตามภาคผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน 

ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุข้ันตอนอย่าง 

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที ่

ต้องการเพิ่มเติม 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 



 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ] 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
19. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบรุายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สตัว ์ ให้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั

แห่งชาติ (ผนวก 11) และจดัท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 1 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดท าเอกสารแนบ

ตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่ออกโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน จ านวน 1 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน จ านวน 1 
ชุด 



 

                                        นิยามเกี่ยวกับการวิจัย    
                                                     ภาคผนวก 5 (ท่ีมา:ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

 
1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์

หรือวิธีการ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ  
1 จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2520, 
หน้า 9  
2 นท ีเนียมศรีจันทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้
ก าหนดนโยบายการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2  

2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้  

2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area)  
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)  
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data)  
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report)  

กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การทารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เช่น การ
ฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการวิจัยตามนิยามข้างต้น และสามารถ
แบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ  

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน
ด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่ เพ่ือสุขภาพอนามัย ความผาสุกและ
ความเจริญ ก้าวหน้าของมนุษยชาติ  

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และ
สังคม เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension)  
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทาวิจัยที่มุ่งไปสู่

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดาเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรมที่
เป็นตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลาดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัย
เปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy)  

3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการดาเนิน
การในการทาวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้  

3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือดาเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย โดย
มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทาให้เกิดองค์รวม 
(holistic ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) 
โดยมีเป้าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
ซึ่งก าหนดลักษณะการทางานวิจัยของโครงการวิจัย  



 

3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการดาเนินการ
วิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบที่
แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง  

3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย ซึ่ง
ระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ  

3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย (research 
project)  

3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติใน
งานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นลาดับกับแผนการด าเนินงาน 
(work plan) ที่ก าหนดไว้  

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)3 

ประกอบด้วย  
3 ที่มา : Organization for Economic Co – operation and Development (OECD). 1993. The Measurement 
of Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.  

4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น
การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ 
(laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ  

4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเป็นการนาเอาความรู้และวิธีการ   
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุ
ไว้แน่ชัดล่วงหน้า  

4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ทาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพ่ือสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ เพ่ือการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น  

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย  
5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ และสถิติ 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมีชีวเคมี 
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม 
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  



 

5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันการจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทาง
การเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


