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การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจดัการ  เทคโนโลยีการบริหารจดัการการอาชีวศกึษา         ควรพิจารณา ดงันี ้
1.  ใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (พ.ศ. 2553-2556)
2.  สนบัสนนุการจดัการอาชีวศกึษาทัง้การเรียนการสอน การฝึกอบรมและการบริหารจดัการ อาทิ  การจดัหาและพฒันาระบบ 

Virtual Classroom การจดัระบบ Learning System Management : LMS  โดยการจดัการเรียนการสอน Cyber Community ผ่าน
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต  จดัการเรียนการสอน e-Learning  การเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI)  การฝึกอบรมบนเวบ็ (WBT)  การ
สง่เสริมการเรียนการสอนบนโทรศพัท์ เคลื่อนท่ี  การจดัตัง้ห้องปฏิบตัิการ Cyber ปลายทางในสถานศกึษาและ   แหลง่เรียนรู้เครือข่าย 
จดัหาและพฒันา สื่อ ICT เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลมุสาขาวิชาชีพหลกั  และหลกัสตูรแกนวิชาชีพ รวมทัง้  วิชาเลือก จดัหาและ
พฒันาเพ่ือเผยแพร่ความรู้  e-Book, e-Library,    Self Access Learning, Internet Mobile, e-Office, VDO Conference และ Social 
Media

3.  พฒันาคณุภาพการอาชีวศกึษาเพ่ือการแข่งขนัของประเทศ จดัหาและพฒันาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และชดุฝึกทันสมยัใน
สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ จดัหาและพฒันาห้องเรียนจ าลองและห้องปฏิบตัิการทนัสมยั จัดหาครุภณัฑ์
ยานพาหนะสนบัสนนุการจดัอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  และ      การสง่เสริม  การพฒันาอาชีพแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  พฒันา
สถานศกึษาท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง       เพ่ือสนบัสนนุขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  พฒันาระบบบริหารจดัการ
อาชีวศกึษาแบบ        มีสว่นร่วม และเน้นหลกัการบรูณาการ 

4.  พฒันาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเช่ือมโยงภมิูปัญญาท้องถ่ิน พฒันาขีดความ สามารถด้านการวิจยัและพฒันา การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาชีพเพ่ือสง่เสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต สง่เสริมความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
นวตักรรม และองค์ความรู้ น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาวิชาชีพ และประเทศชาติ
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การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การก าหนดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอาชีวศกึษาให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (Smart &Smile)  มีสมรรถนะ

ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม ควรพจิารณา ดังนี ้
1.  คุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศกึษา

1.1  Smart  ได้แก่
1.1.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวชิาชีพ ทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏบัิติ
1.1.2  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวติในสังคมปัจจุบัน 

ได้แก่  มีความรู้พืน้ฐานด้านคอมพวิเตอร์  มีความสนใจด้านวัฒนธรรมไทยหรือศลิปะและวรรณกรรม  มี
ความสามารถในการเล่นกีฬา  มีความรู้พืน้ฐานภาษาต่างประเทศ  มีความรู้ ทักษะด้านกระบวนการคดิ และ
กระบวนการกลุ่ม

1.1.3 มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ
1.2  Smile ได้แก่

1.2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในทุกสังคมที่ดีได้อย่างเตม็ภาคภูมิ
1.2.2 มีเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย
1.2.3  มีค่านิยมที่พงึประสงค์ของสังคม ได้แก่ รับผิดชอบ มีวนัิย  มีน า้ใจ มีมนุษย์สัมพันธ์  

มีจติสาธารณะ นิยมประชาธิปไตย  การท างานเป็นทีม จงรักภักดีต่อองค์กร     



2.  กจิกรรมพฒันาผู้เรียนอาชีวศึกษา ควรพจิารณาด าเนินการ ดังนี ้กจิกรรมนอกหลักสูตร (Extra  Curricular 
Activities) กจิกรรมร่วมหลักสูตร (Co – Curricular Activities) กจิกรรมกึ่งหลักสูตร (Semi  Curricular Activities) กจิกรรมพเิศษ 
(Extra Activities)  กจิกรรมสถานศึกษา (School Activities) กจิกรรมกลุ่ม (Group Activities) กจิกรรมริเร่ิม (Initiate Activities) 
กจิกรรมครูและนักเรียน (Teacher – Student  Activities) กจิกรรมชีวิตในสถานศึกษา (School – Life Activities) กจิกรรมพฒันา 
(Developmental Activities) กจิกรรมสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative School Activities) กจิกรรมไม่เป็นทางการ (Informal 
Activities)

3.  แนวทางด าเนินการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
แนวทางการด าเนินงานกจิกรรมพฒันาผู้เรียนอาชีวศึกษาควรพจิารณา ดังนี ้
3.1 กจิกรรมพฒันามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต พฒันามาตรฐานอาชีพ พฒันา

หลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพทัง้ในและนอกระบบให้มีความหลากหลาย เช่ือมโยงกับระบบ
คุณวุฒวิิชาชีพและการพฒันาคุณภาพอาชีวศึกษาบ่มเพาะให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมาก
ขึน้ เสริมสร้างให้มีสมรรถนะ ด้านการส่ือสาร ภาษา IT  การคดิวิเคราะห์  ทกัษะอาชีพ รองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกจิของ
ประเทศ  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจติสาธารณะ (Public Mind) และวุฒภิาวะทางอารมณ์

3.2 กจิกรรมพฒันาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างระบบการเรียนรู้อาชีวศึกษาส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
วิชาชีพตลอดชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการมีงานท า การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับภมูสัิงคมอาชีพ

3.3  กจิกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพในชุมชน ร่วมกับ สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน สถาบนัศาสนา  สถาบนัทางการศึกษาทัง้
ในและต่างประเทศ



แนวทางการวัดและประเมนิผลผู้เรียนอาชีวศกึษา ควรพจิารณา ดังนี ้

ควรใช้รูปแบบการประเมนิผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินตามสมรรถนะงาน สมรรถนะ
รายวิชา และสมรรถนะผู้เรียน ที่ก าหนดในหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Curriculum) และใช้ข้อสอบ V- net ( Vocational 
National Education Test  )  ซึ่งเป็นการการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการ   และวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  โดยใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพ (Vocational Qualification) เป็นฐานเปรียบเทยีบในการวัดและประเมินความคาดหวัง (Expectations)

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการสร้างคุณภาพ โอกาส และความร่วมมือ  จะส่งผลให้
เกดิ ผลผลิต (Output) ได้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยี  มีคุณภาพและสมรรถนะ
เป็นที่พงึพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอ     ต่อความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคล่ือนให้เกดิสังคมแห่ง
ปัญญา (Wisdom Society) สร้างความม่ันคงมั่งคั่งในสังคมอุดมปัญญาสนับสนุนสถานศึกษาให้ผลิตก าลังคน ที่เพยีงพอเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชนจากการพฒันาอาชีพตามภมูสัิงคมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศ



นายไพบลูย์  มีศิลป์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  ชุดการ
สอนวชิาความแขง็แรงของวัสดุ (3100-0107) ประกอบด้วย 1)Course Analysis  2)Information  3)Pre Test 
4)Post Test  5)Answer Sheet 6)Features Evaluat 7)Teaching Plane 8)Instruction Media 9)Teaching Guide

เอกสารค าสอนและเอกสารด้านวิชาการ



ครูไสว โทนะพนัธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ครูไสว  โทนะพนัธ์ ครูช านาญการ อนัดบั คศ.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลยัเทคนิค

ศรีสะเกษ ได้จดัท าผลงานทางวิชาการ “เอกสารประกอบการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา 2001-0008” หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2545 ปรับปรุง 
2546 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ จงึได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ (ตวัอยา่งเอกสารประกอบการสอน) ผ่านเว็บไซต์วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในวิทยาลยัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ อาชีวศกึษา ตลอดจน
ผู้สนใจโดยทัว่ไป



ครูสมิุตรา โพธ์ิสงู เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบบญัชีเด่ียวและสนิค้า
ครูสมิุตรา โพธ์ิสงู ครูช านาญการ แผนกวิชาบญัชี วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ ได้เรียบเรียง 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา ระบบบัญชีเดี่ยวและสนิค้า รหัสวิชา 2201 – 2105   ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จงึขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ดงักลา่วให้ครู นกัเรียนนกัศกึษา ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไปได้ศกึษาหรือเป็นใช้แหลง่ค้นคว้า อ้างอิงตอ่ไป



ครูปิยวรรณ ชวลิต เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวชิา ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
ครูปิยวรรณ ชวลติ ครูช านาญการ อนัดบั คศ.2  แผนกวิชาบญัชี วิทยาลยัเทคนิค

ศรีสะเกษ ได้จดัท าผลงานทางวชิาการ “เอกสารประกอบการสอนวชิา ภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201-2111” หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
พทุธศกัราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ  ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเวบ็ไซต์วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในวิทยาลยัสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศกึษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทัว่ไป

ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวชิา การบัญชีการเงนิ
ครู อิสราภรณ์ พบลาภ ครูช านาญการ อนัดบั คศ.2  แผนกวิชาบญัชี วิทยาลยัเทคนิคศรี

สะเกษ ได้จัดท าผลงานทางวชิาการ “เอกสารประกอบการสอนวชิา การบัญชีการเงนิ รหัส
วชิา 3200-1006” หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) พทุธศกัราช 2546 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ  จงึได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผ่านเวบ็ไซต์วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนในวิทยาลยัสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการ อาชีวศกึษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทัว่ไป



• บทน า
• สารบญั
• รายละเอียดของชุดวิชา
• วิธีการศึกษา 
• แผนการสอนประจ าหน่วย
1. ชุดวิชา
2. หน่วยที่
3. ตอนที่
- แนวคดิ
- วัตถุประสงค์
- กจิกรรมระหว่างเรียน
- ส่ือการสอน
- การประเมินผล 
• หวัข้อเร่ือง
- แนวคดิ
-วัตถุประสงค์
-บทน า
-เร่ืองที่ 1,2,3,…..
- เอกสารอ้างองิ



โครงสร้างเอกสารค าสอน



































แนวทางการจดัท าโครงงานและหรือนวตักรรม



โครงงาน : เป็นการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ หรือหลายๆสิง่ท่ีอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึง้ หรือเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ
ให้มากขึน้ โดยใช้กระบวนการ วธีิการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขัน้ตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่าง
ละเอียด ปฏบิัตงิานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเร่ืองนัน้ๆ

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน: คือการจดัประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ให้แก่เด็กเหมือนกบัการ
ท างานในชีวิตจริง เพ่ือให้เดก็มีประสบการณ์ตรง เดก็จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จกัรู้จกัการท างานอยา่งมีระบบ รู้จกั
การวางแผนในการท างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โครงงานจดัเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยา่ง
เป็นขัน้ตอนและใช้ความรู้ท่ีตนเองได้มาบรูณาการ

.ท่ีมา พรพิมล อ้อย บญุโคตร.... อ่านตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/305516



แบ่งโครงงานได้ 4 รูปแบบ ดังนี ้

1. โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล:โครงงาน ท่ีมีการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ หรือ
แบบบนัทกึ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ แล้วน าข้อมลู นัน้มาจ าแนกเป็นหมวดหมู ่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมเช่น การส ารวจมลภาวะ 
ในชมุชน ลกัษณะนามในภาษาถ่ิน การใช้ภาษาแสลงในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น
2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง: เป็นโครงงาน เพ่ือการศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผล
การทดลอง เพ่ือศกึษาตวัแปรหนึง่ จะมีผลตอ่ตวัแปรที่ต้องการศกึษาอยา่งไร ด้วยการควบคมุตวัแปร เช่น การปลกูพืช
สวนครัวโดยไมใ่ช้ดิน ไข่เคม็สตูรใหม ่ยากนัยงุจากพืชสมนุไพร เป็นต้น
3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ: เป็นโครงงานท่ีต้องการเพ่ือเสนอความรู้ หรือ
หลกัการใหม่ๆ  เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ียงัไมมี่ใครเคยคิดหรือขดัแย้ง หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู ่ซึง่ต้องผา่นการ
พิสจูน์อยา่งมีหลกัการก่อน เช่น เกษตรผสมผสาน การสบูน า้โดยไมใ่ช้พลงังาน การเกิดละอองน า้ หรือฝนเทียม เป็นต้น 
4. โครงงานที่เป็นการประดษิฐ์ คดิค้น : เป็นโครงงานท่ีน าความรู้ทฤษฎี หลกัการ มาประยกุต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็น
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ตา่งๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ขึน้มาใหม ่หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึน้ก็ได้ เช่น
เคร่ืองกรองดกัไขมนั เตาเผาขยะปลอดมลพิษ กงัหนัวิดน า้โดยใช้พลงัลม เป็นต้น 
..... อา่นตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/305516



ขัน้ตอนการท าโครงงาน :
ขัน้ตอนที่ 1 การคิดและเลือกหวัเร่ือง เป็นการหาหวัข้อในการทดลอง ในการท่ีจะอยากรู้อยากเหน็

ขัน้ตอนที่ 2 การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องรวมไปถงึการขอค าปรึกษา หรือข้อมลูต่างๆจากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเก่ียวข้อง

ขัน้ตอนที่ 3 

ขัน้ตอนที่4 การปฏิบตัิโครงงาน เป็นการด าเนินงานตามแผน ท่ีได้ก าหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการจด
บนัทกึข้อมลูต่างๆได้อยา่งละเอียด และต้องจดัท าอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือท่ีจะได้ใช้เป็นข้อมลูตอ่ไป

ขัน้ตอนที่ 5 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชบั ชดัเจน และครอบคลมุประเดน็ส าคญัของโครงงาน โดย
สามารถเขียนให้อยูใ่นรูปตา่งๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึง่ประกอบไปด้วยหวัข้อตา่งๆ เช่น บทคดัย่อ บทน า เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เป็นต้น

ขัน้ตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เป็นการน าเสนอผลงาน สามารถจดัได้หลายรูปแบบ เช่น การจดันิทรรศการ 
หรือท าเป็นสิ่งตีพิมพ์ หรือสอนให้ท า เป็นต้น

https://www.gotoknow.org/posts/305516



8.ขัน้ตอนการด าเนินงาน 8. ขัน้ตอนการท างาน เคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี

9.ปฏิบตัิโครงงาน 9. วนั เวลา และกิจกรรมด าเนินงานต่างๆตัง้แต่ต้นจนเสร็จ

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 10. สภาพของผลท่ีต้องการให้เกิดทัง้ท่ีเป็นผลผลิต กระบวนการ 
ผลลพัธ์ และผลกระทบ

11. บรรณานกุรม 11. ช่ือเอกสารข้อมลู ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ

หวัข้อ/รายการ รายละเอียดที่ต้องระบุ

1.ช่ือโครงงาน 1. ท าอะไร กบัใคร เพ่ืออะไร
11. ช่ือเอกสารข้อมลู ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ

2.ช่ือผู้ท าโครงงาน 2. ผู้ รับผิดชอบโครงงานนี ้

3.ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 3. ผู้ทรงคณุวฒุิต่างๆ

4.ระยะเวลาด าเนินการ 4. ระยะเวลาด าเนินงานโครงงานตัง้แต่ต้นจนจบ

5.หลกัการและเหตผุล 5. เหตผุลและความคาดหวงั

6.จดุหมาย/วตัถปุระสงค์ 6. สิ่งท่ีต้องการให้เกิดเม่ือสิน้สดุการท าโครงงาน

7.สมมติฐานของการศกึษาโครงงาน 7. สิ่งท่ีคาดว่าจะเกิดเม่ือสิน้สดุการท าโครงงาน

ขัน้ตอนท่ี 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน



สิ่งประดษิฐ์ (Invention) หรือ นวตักรรมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ไมว่า่จะกระด้วยความฉลาดหรือบงัเอิญ สิ่งประดิษฐ์
คือสิง่ของตา่งๆที่เกิดจากความต้องการของมนษุย์เพ่ือนใช้ในการแสวงหาประโยชน์ หรือ อ านวยความสะดวกสบาย
ตา่ง

สิ่งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ หมายถงึ
1.  นวตักรรม หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีประดิษฐ์ขึน้มาใหมต่ามหลกัการ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่มีผลการ
ทดลองอยา่งมีขัน้ตอน สามารถใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์และใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ได้
2.  กรณีท่ีสิ่งของนัน้ๆ มีอยูเ่ดิม ต้องเป็นการประดิษฐ์และพฒันาต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้ดีกวา่ สะดวกกวา่ 
ประหยดักวา่ หรือบง่บอก ถงึแนวคิดที่จะพฒันาตอ่ไปได้อีก..... 

อ่านต่อได้ท่ีนาย สวุิณ เอ เทพสาธร : https://www.gotoknow.org/posts/111729



https://www.google.co.th/search?q=นวตักรรมสิง่ประดิษฐ์+และ+เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม



นวัตกรรม หมายถงึ   ความคดิ  การปฏบิัตแิละการกระท าใหม่ ๆ  ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลง
มาจากของเดมิที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึน้  เม่ือน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนัน้ได้ผลดี
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงกว่าเดมิ 

นวัตกรรมเป็นตัวแปรที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงองค์กรด้านต่าง ๆ    ในเชงิธุรกจิ  ได้แก่ ความอยู่รอด  
การเจริญเตบิโต  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน    การสร้างโอกาสทางธุรกจิใหม่และสมรรถนะหลัก    
ซึ่งนวัตกรรมไม่ใช่แค่การพัฒนาสนิค้าใหม่  เท่านัน้  แต่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน  การแสวงหาแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการของตลาด  การยกระดับคุณภาพชีวติและการสร้างคุณภาพเพิ่ม 

นวัตกรรมในยุคแรก ๆ  เกดิจากการคดิค้นใหม่ทัง้หมด  แต่นวัตกรรมในยุคใหม่เกดิจากการพัฒนาให้  
เป็นชิน้ใหม่ที่มีมูลค่า  และสามารถน าไปใช้ในเชงิพาณิชย์ได้ 

“นวัตกรรม” หมายถงึความคดิ การปฏิบัต ิหรือส่ิงประดษิฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดดัแปลงมาจากของเดมิที่มีอยู่แล้ว ให้ทนัสมัยและใช้ได้ผลดยีิ่งขึน้ เม่ือน า 
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนัน้ได้ผลดมีีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดมิ ทัง้ยัง
ช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย





นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีการประดษิฐ์คดิค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่ในลักษณะของโครงการทดลอง
ปฏิบัตก่ิอน (Pilot Project)
ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏบัิตใินสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขัน้สมบูรณ์

องค์ประกอบของนวัตกรรม 
1. เป็นสิ่งใหม่ 
2. เน้นใช้ความรู้ความคดิสร้างสรรค์ 
3. เป็นประโยชน์  ต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นอย่างไร 
4. เป็นที่ยอมรับ 
5. มีโอกาสในการพัฒนา

http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5620601013/page4.html



https://kminbusiness.wordpress.com/2010/05/29/นวตักรรม-innovation



การพัฒนาไปสู่นวัตกรรรม (Innovation) สามารถสร้างให้เกิดขึน้ได้จาก 3 ช่องทางที่ส าคัญ ดังนี ้
1) ต้องการแก้ปัญหา (Problem) – มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ด้วยวธีิการเดมิๆ หรือเคร่ืองมือเดมิๆ 

จนต้องคดิค้นวธีิการ/ สิ่งใหม่ๆขึน้มาเพื่อช่วยแก้ปัญหานัน้ให้หมดไป 
2) ต้องการปรับปรุง (Improvement) ให้ดีกว่าเดมิ สิ่งของที่มีอยู่เดมิไม่มีปัญหาอะไร แต่ต้องการปรับปรุงสิ่งต่างๆ

ให้ดีกว่าเดมิ (ญ่ีปุ่นใช้วธีินีเ้ยอะมาก..จนมีสินค้าใหม่ๆเกดิขึน้มากมาย)
3) มีความรู้ที่ส าคัญจากระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) จนเหน็ช่องทางน าไปสู่การสร้าง

สิ่งใหม่ที่จะท าให้การท างานดีขึน้ มีข้อมูล (Data), สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) มากพอ 
มีระบบการวเิคราะห์ และประเมนิผลที่ถูกต้อง, แม่นย า และรวดเร็ว มองเหน็ช่องทางที่จะสร้างความแปลก 
แตกต่างและโดดเด่น ที่เป็นความต้องการของตลาด จนกระทั่งน าไปสู่การพัฒนา/สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ใช้งาน
ได้จริง และเป็นที่ต้องการของตลาดได้ไม่ยาก





บทความทางด้านวิชาการ



บทความปริทศัน์และบทความทัว่ไป

โดย รศ.ดร.ชาลี นาวานเุคราะห์



บทความปริทศัน์(review articles)

เป็นข้อเขียนซึง่รวบรวมน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึง่ได้ตีพิมพ์แล้วในวารสาร
ตา่งๆ มาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเร่ืองนัน้ยิ่งขึน้ และ
ผู้ เขียนเองก็อาจสอดแทรกความคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ของตนเข้าไว้ด้วย

บทความ ประเภทนีอ้าจปรากฏอยูใ่นวารสารวิจยั(research journals) หรือวารสาร
ปริทศัน์(review journals)ก็ได้

หลกัเกณฑ์ในการเรียบเรียงไมมี่การก าหนดตายตวัขึน้อยู่กบัผู้ เขียนเอง ในเอกสาร
บางเลม่อนโุลมโดยน าเอาหลกัเกณฑ์ของการเรียบเรียงบทความวิจยัมาใช้กบับทความ
ปริทศัน์ได้บ้าง โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการดงันี ้



1.ชื่อเร่ือง(title)และข้อความเก่ียวกับผู้เขียน(by-line)
ใช้หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบับทความวิจยัทกุประการ

2.บทคัดย่อ(abstract)
วารสารสว่นใหญ่นิยมใช้บทคดัย่อเช่นเดียวกบับทความวิจยั แตต่า่งกนัท่ีผู้ เขียน

ควรเน้นถงึความส าคญัของเร่ือง ปัญหาอปุสรรคข้อเสนอแนะ หรือบทวิจารณ์ของผู้ อ่ืน
และของผู้ เขียนเอง
3.บทน า(introduction)

มีไว้ส าหรับให้ผู้อา่นตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองท่ีจะตามมา อาจมีการ
อ้างอิงเอกสารหรือไมก่็ได้ ไมค่วรยาวเกินไปและควรเขียนให้อา่นแล้วเข้าใจง่าย



4.เนือ้เร่ือง (text)
แตกตา่งจากบทบทความวิจยั กลา่วคือไมมี่กฎเกณฑ์ตายตวัในเร่ือง

หวัข้อของเนือ้เร่ือง แตข่ึน้อยูก่บัเร่ืองท่ีผู้ เขียนเรียบเรียง ควรแบง่เป็นหวัข้อ
หลกัและอาจมีหวัข้อยอ่ยตามความจ าเป็น ผู้ เขียนสามารถน าข้อมลู ความ
คิดเห็น ข้อวิจารณ์ของผู้ อ่ืนมาเสนอในรูปใหมซ่ึง่อาจเป็นรูปตาราง ภาพ 
กราฟ ฯลฯ แตไ่ม่ควรลอกสิ่งเหลา่นีม้าโดยไม่ได้ดดัแปลง ตดัทอน หรือเรียบ
เรียงใหม่
5.บทวิจารณ์(discussion)

แม้วา่เป็นการน าเอาบทวิจารณ์ของผู้ อ่ืนมารวบรวมไว้ บทความ
ปริทศัน์ท่ีดีควรมีข้อวิจารณ์ของผู้ เรียบเรียงด้วย เพื่อให้ผู้อา่นคล้อยตาม
ประเดน็ท่ีผู้ เขียนเห็นวา่ส าคญั หากมีข้อโต้แย้งใดๆผู้ เขียนควรหาประจกัษ์
พยานมาอ้างอิงและสรุปเป็นข้อยตุิ หากมีข้อสงสยัควรเสนอแนะให้มี
การศกึษาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม



6.ค าขอบคุณ(acknowledgment)
โดยทัว่ไปไม่ต้องมีค าขอบคณุ แตถ้่าหากผู้ เขียนได้รับความช่วยเหลือต่างๆในการเรียบ

เรียงต้นฉบบั การหาข้อมลู ภาพ ตาราง กราฟฯลฯจากผู้ อ่ืน ก็สามารถแสดงความขอบคณุได้

7.เอกสารอ้างองิ(references หรือliterature cited) และบรรณานุกรม(bibliography)
ควรมีการอ้างอิงถ้าบทความนัน้น าเอาข้อมลู จากเอกสารอ่ืนมารวบรวมเสนอใหม่ และ

สามารถใช้ตามแบบบทความวิจยัได้



ลักษณะของบทความทางวิทยาศาสตร์
และ

ความบกพร่องในการเขียนต้นฉบับ



ลักษณะของบทความที่ดี
บทความทางวิชาการเป็นบทความท่ีให้ความรู้ทางวิชาการที่ให้ความรู้ ความเมน่ย า ความกระจ่าง มีล าดบั

และมีความกะทดัรัด
≠ ความแม่นย า มีปัจจยั 3 ประการ
•มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์(ข้อมลูหรือเอกสารอ้างอิง)
•มีเหตผุลทางวิชาการ
•ใช้ข้อความถกูต้องและตรงความหมายที่ประสงค์
≠ ความกระจ่าง 

ใช้ข้อความชดัเจนไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา โดยบรรยายท่ีละเอียดพอสมควร
≠ กะทัดรัด

ใช้ถ้อยค าส านวนสัน้ๆเหมาะสม ไมยื่ดยาวจนเกินไป
≠ มีล าดับ

ค าบรรยายควรด าเนินไปตามล าดบั อะไรมาก่อนควรบรรยายก่อนเช่นเหตมุาก่อนผล บทวิจารณ์มาท่ีหลงั
ข้อสงัเกตเป็นต้น ปกติเร่ืองที่ส าคญัน้อยควรมาก่อนแล้วเพิ่มความส าคญัตามล าดบั ไมค่วรเขียนย้อนไปย้อนมา



การให้ความรู้
บทความวิทยาศาสตร์ต้องให้ความรู้เสมอและตรงตามหวัข้อเร่ือง ในปัจจบุนัการเขียนค า

เทคนิคมกัเขียนทบัศพัท์หากจ าเป็นก็เขียนค านิยามไว้ท่ีใดท่ีหนึง่ในบทความนัน้ การใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอนอาจมีความจ าเป็นเพื่อให้ข้อความมีความชดัเจนปอ้งกนัความสงสยัและการเข้าใจผิด
ของบทความ



ความบกพร่องในการเขียนต้นฉบับ
• ความยาวตามสมควร
-ต้องการให้มี “ปริมาตร” มากจึงใสบ่ทความท่ีไมมี่หรือมีความสมัพนัธ์กบับทความเพียงเลก็น้อย
-ใช้ภาษายืดยาด
-ไมรู้่จกัใช้เคร่ืองทุน่ค าเช่น ตาราง อกัษรยอ่ สมการและภาพ

•ความไม่แม่น
การบรรยายไม่ตรงกบัข้อมลู

•การบรรยายไม่กระจ่างเท่าที่ควร
เขียนโดยลืมนึกวา่ผู้อา่นไมไ่ด้มีพืน้ความรู้เหมือนกบัผู้ เขียน ควรเขียนเป็นภาษาง่ายๆ

ท่ีผู้อา่ทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย

•ความบกพร่องในด้านภาษา
•การใช้ภาพประกอบฟุ่มเฟือย



เทคนิคการเตรียมต้นฉบับ

1.การตรวจแก้บทความก่อนพิมพ์
• ท่วงท านองการเขียน
-เขียนบทความที่มีความกระจ่างแจ้ง ง่าย ชดัเจน ตามความคิดเหน็สว่นตวัอยา่งตรงไปตรงมาทัง้ข้อดีข้อเสีย 
ประโยชน์และโทษ

-บทความควรมีลกัษณะเป็นการบรรยาย(descriptive) ชกัชวนให้มีการถกปัญหา(argumentative) ชกัชวนให้เหน็
คล้อยตาม(persuasive) เป็นแบบแผน(formal) หรือเป็นต าราเป็นต้น(text)

• เอกภาพ
ข้อความทกุขัน้ตอน ทกุประโยค ถ้ามีตาราง แผนภมูิ ควรต้องสนบัสนนุเนือ้เร่ืองในบทความโดยตรง

• กะทัดรัด



2.การตพีมิพ์ต้นฉบบั
•กระดาษพมิพ์

- ควรเป็นสีขาวและพิมพ์หน้าเดียว
•ระยะพมิพ์

- ควรใช้ระยะบรรทดัคู ่เว้นขอบทัง้สี่ด้านประมาณ 4 เซนติเมตร
•หมายเลขหน้า
- ควรใสไ่ว้ตอนบนกลางหน้าหรือมมุขวา และควรพิมพ์ช่ือของผู้ เขียนคนแรกไว้มมุซ้ายด้วย

ทกุหน้า
•หัวข้อ

- หวัข้อใหญ่ท่ีสดุควรพิมพ์ให้ชิดขอบซ้ายมือ หวัข้อยอ่ยให้ถดัเข้าไปขัน้ละ 3-5 ตวัอกัษร
•เนือ้ความที่พมิพ์
- ต้องเขียนให้ถกูต้องตามไวยกรณ์ ตวัสะกด การันต์และวรรคตอน
- รูปภาพ กราฟ ตารางหรือแผนภมูิใดๆที่ใช้อธิบาย ควรอยูใ่กล้ข้อความท่ีน าเสนอและต้อง

ระบไุว้ในบทความด้วยวา่มีประกอบ แตถ้่าเป็นเพียงข้อมลูท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้ชัดเจนในบทความ
สามารถน าไปไว้ในภาคผนวก





หลกัการเบ้ืองตน้ในการตีพิมพง์านวจิยัใน
วารสารวชิาการ

โดย
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์





ชนิด มาตรฐาน และรูปแบบของวารสารทางวิทยาศาสตร์ชนิดของสิ่งตพีมิพ์ทางวิทยาศาสตร์
1) สิ่งตีพมิพ์ปฐมภูม(ิPrimary publications)ได้แก่ผลงานที่ไมเ่คยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน เช่น วิทยานิพนธ์ 
เอกสารการวิจยั(research paper) สิทธิบตัร(patents)และ หนงัสือเฉพาะเร่ือง(monograph)
2) สิ่งตีพมิพ์ทุตยิภูม(ิSecondary publications) ได้แก่ผลงานที่ได้เรียบเรียงจากสิง่ตีพิมพ์ ปฐมภมูิตา่งๆ โดยได้
ยอ่และจดัประเภทไว้ เป็นเร่ืองๆเช่น บทคดัย่อ และสิ่งพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์ เป็นตอนๆตอ่เน่ืองกนั
3) สิ่งตีพมิพ์ตตยิภูม(ิTertiary publications)ได้แก่สิง่ตีพิมพ์ท่ีน าเอาความรู้ท่ีได้จากสิ่งตี พิมพ์ปฐมภมูิมาแล้วมา
ยอ่ และวิจารณ์เปรียบเทียบเพ่ือให้เหน็ข้อสรุปและวิทยาการก้าว หน้าใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาเขียนเป็นรายงาน
และบทความปริทศัน์(review)เช่น Annual Reviews of Physiology และ Advances in Agronomy เป็นต้น
4) ต ารา(Textbooks)ได้แก่หนงัสือซึง่วา่ด้วยความรู้สาขาใดสาขาหนึง่ เขียนขึน้โดยมีข้อมลูท่ีกลัน่กรองแล้วจากสิง่
ตีพิมพ์ปฐมภมูิและอื่นๆ
5) นิตยสาร(Magazines)ได้แก่สิง่ตีพิมพ์ท่ีมีเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์สาขาตา่งๆส าหรับผู้อา่นทัว่ไป มีเนือ้หาอา่น
แล้วเข้าใจง่ายแม้จะขาดเนือ้หารายละเอียดไปบ้าง
6) คู่มือและพจนานุกรม(Handbooks and Dictionaries) ได้แก่สิง่ตีพิมพ์ท่ีรวบรวมข้อมลูวิธีการ ค านิยามต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาและวิจยัตอ่ไป



สิ่งตีพมิพ์ปฐมภูม(ิPrimary publications) เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีเผยแพร่ผลงานที่ยงัมิได้มีการพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
เนือ้หาครอบคลมุ สิง่ท่ีได้จากการทดลอง ค้นคว้า วิจยั ปาฐกถา อภิปราย หรือเรียบเรียงขึน้ใหม่ ครอบคลมุสิ่งพิมพ์
ประเภท
• วารสารนิตยสาร (Periodicals)
• บทความประชมุทางวิชาการ (Conference papers)
• สิ่งพิมพ์ของสถาบนั (Institutional publications)
• เอกสารการวิจยั (Research monographs)
• รายงานการวิจยั (Research reports)
• สิทธิบตัร (Patents)
• เอกสารมาตรฐาน (Standards)
• วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ (Dissertations & Thesis)



สิ่งตีพมิพ์ทุตยิภูม(ิSecondary publications) เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีเกิดจากการน าสิ่งพิมพ์ปฐมภมูิมาเรียบเรียงใหม่
อยา่งมีระบบแบบแผน เพ่ือให้ง่ายตอ่การค้นคว้า สิ่งพิมพ์ประเภทนี ้ได้แก่
• ประเภทดรรชนี (Indexes types)
• ประเภทการส ารวจ (Survey types)
• หนงัสืออ้างอิง (Reference books)
• สิ่งพิมพ์แปล (Technical translations)

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


ส่ิงตพีมิพ์ตตยิภมิู (Tertiary Publications)คือ สิ่งพิมพ์ท่ีเกิดจากผลของการศกึษาค้นคว้า หรือเรียบเรียงขึน้
ใหมอ่ยา่งมีระเบียบแบบแผน โดยอาศยัหลกัฐานข้อมลูจากสิง่พิมพ์ปฐมภมูิ สิ่งพิมพ์ทตุิยภมูิ ซึง่ครอบคลมุสิ่งพิมพ์
ประเภท
• หนงัสือต ารา (Textbooks)
• หนงัสือชีวประวตัิ (Biographies)
• นามานกุรม (Directories)
• คูมื่อวรรณกรรม (Literature guide)



4)ต ารา(Textbooks)ได้แก่หนงัสือซึง่วา่ด้วยความรู้สาขาใดสาขาหนึง่ เขียนขึน้โดย
มีข้อมลูท่ีกลัน่กรองแล้วจากสิง่ตีพิมพ์ปฐมภมูิและอื่นๆ
5)นิตยสาร(Magazines)ได้แก่สิ่งตีพิมพ์ท่ีมีเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์สาขาตา่งๆ
ส าหรับผู้อา่นทัว่ไป มีเนือ้หาอา่นแล้วเข้าใจง่ายแม้จะขาดเนือ้หารายละเอียดไปบ้าง
6)คูมื่อและพจนานกุรม(Handbooks and Dictionaries) ได้แก่สิง่ตีพิมพ์ท่ีรวบรวมข้อมลู
วิธีการ ค านิยามต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาและวิจยัต่อไป



หลักเกณฑ์วารสารทางวทิยาศาสตร์
1.มีบทความทางวทิยาศาสตร์อย่างน้อยคร่ึงหน่ึง
2.ใช้ศัพท์ทางเทคนิคภาษาไทยตรงกับที่บัญญัตโิดยคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒเิช่น
ตามราชบัณฑติยสถานและสมาคมวชิาการต่างๆ
3.มีการตรวจแก้ต้นฉบับ(edit)และพสูิจน์อักษร(proof)อย่างถี่ถ้วน
4.มีหมายเลขเล่ม ปีที่(volume number) ฉบับที่และเวลาที่พมิพ์เผยแพร่ที่หน้าปก
5.ออกตามก าหนดเวลา
6.ควรมีดัชนีท้ายเล่ม เช่นดัชนีหัวเร่ือง(subject index) และดัชนี ช่ือผู้เขียน
(author index)





ชนิด รูปแบบ ลักษณะของบทความ และรายงานทางวิทยาศาสตร์

1.ชนิดของบทความและรายงานส าหรับตีพมิพ์ในวารสาร
1) บทความส าหรับผู้อ่านทั่วไป(general articles)มีเนือ้หาอา่นเข้าใจง่ายแม้อาจจะเกิดความละเอียดลกึซึง้ลงไปบ้าง
2) บทความปริทัศน์(review articles) คือบทความท่ีรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองใด เร่ืองหนึง่ท่ีตีพิมพ์ไว้แล้ว

ในวารสารตา่งๆมาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเร่ืองนัน้ยิ่งขึน้
3) บทความวจิัยหรือบทความเทคนิค(research or technical articles) คือบทความท่ีน าเสนอผลงานวิจยัใหม่ๆ

บทความวิจยัต้องอยูใ่นลกัษณะที่ผู้อา่นสามารถน าไปท าการทดลอง เช่นเดียวกนัให้ได้ผลออกมาเช่นเดียวกนั
4) บันทกึสัน้(short notes) คือบทความคล้ายบทความวิจยัฯ แตมี่ความกะทดัรัดกวา่ สว่นใหญ่มีรายละเอียดเพียง

เทา่ที่จ าเป็นเทา่นัน้เหมาะส าหรับเผยแพร่งานวิจยัท่ีเป็นงานสัน้ท่ีจบในตวัเอง
5) บทบรรณาธิการ(editorials) คือบทความที่วิเคราะห์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น



โครงสร้างของบทความวิจัย
• ช่ือเร่ือง(title)และข้อความที่เก่ียวกับผู้เขียน(by-line)

• บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (abstract or summary)

• ตัวบทความ

- บทน า(introduction)

- อุปกรณ์และวิธีการ(materials and methods)

- ผล(results)

- บทวิจารณ์(discussion)

- บทสรุป(conclusion)

- ค าขอบคุณ(acknowledgement)

- เอกสารอ้างองิ(references or literature cited)

- บรรณานุกรม(bibliography)

- ภาคผนวก(appendix)

- เชิงอรรถ(footnotes) หรือ ค าอธิบาย(note)

โครงสร้างของการเขียนบทความ



การตัง้ช่ือเร่ือง

การก าหนดหัวข้อวจิัย:
1) ปัญหาคืออะไร
2) วจิัยเพื่อหาสาเหตุของปัญหา
3) วจิัยเพื่อแก้ปัญหา
4) วจัิยเพ่ือองค์ความรู้ใหม่

ขัน้ตอนการตัง้ช่ืองานวจิัย:
1. สามารถการวเิคราะห์ปัญหาโจทย์ที่จะวจัิยฯ
2. สามารถหาค าตอบได้จากการวจิัยฯ
3. การตัง้ช่ือวจิัย
• หัวข้อวจัิยต้องบอกว่า ท าอะไร อย่างไร กับใคร
• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
• บ่งถงึปัญหาและหาวธีิการแก้ไข
• ครอบคลุมประเดน็ สาระที่จะท าวจัิย
• น่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องทราบ
• คุ้มต่อการ เสียเวลาและงบที่ต้องลงทุนวจิัย
• มีค าหลัก(Keyword)ที่เกี่ยวข้กับการงานวจัิยฯ



บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป(abstract or summary)
•เขียนให้ชัดเจนในด้าน (four sentences)
-ปัญหาที่เราต้องศึกษาเร่ืองนีแ้ละท าไมจงึเป็นปัญหาที่น่าสนใจ(where &why?)
-ศึกษามาได้อย่างไร(how?)
-ได้ผลเป็นอย่างไร(what?)
(ข้อความย่อของบทความที่จะตามมาและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยไม่อ้างองิส่วนอ่ืนๆ
ของบทความ)



ตัวบทความ
• บทน า(introduction):เขียนเหตุผลของการท างานวจัิย หรือวัตถุประสงค์และขอบเขตของบทความ 

แสดงให้เหน็ความสัมพันธ์ของงานที่เสนอในบทความกับประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ หรือความรู้เดมิ
ที่ทราบกันอยู่ รวมถงึการได้รับการสนับสนุนต่างๆในการท าการวจิัย บทน าควรเขียนรวมเป็นหน่ึงย่อ
หน้า ไม่ควรมีย่อหน้าย่อย



อุปกรณ์และวธีิการ(materials and methods)

อุปกรณ์วิธีการ: ผู้เขียนต้องบรรยายรายละเอียดของวิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์แสดง
รายละเอียดที่จ าเป็นให้ผู้อ่านจะสามารถจัดหามาท าการศกึษาหรือวิจยัเองได้หากต้องการ 



ผล(results)
ผล(Result) คือส่ิงที่ได้มาจากการสังเกตหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง ผล
จากการตคีวามหมายข้อมูล

การประเมินตะกอนในอ่าวพังงา จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS-BASED ASSESMENT OF SEDIMENT LOAD IN PANGNGA BAY

SOUTHERN THAILAND
ชาลี นาวานุเคราะห์1/ ชาญชัย ธนาวุฒ2ิ/ และ ธัชชัย แสนเสนา3/

บทคดัยอ่บทคดัยอ่
การคาดคะเนปริมาณตะกอนที่ตกในพืน้ที่ลุม่น า้อา่วพงังาการคาดคะเนปริมาณตะกอนที่ตกในพืน้ที่ลุม่น า้อา่วพงังา   ประเมินได้จากสมการสญูเสียดินสากลประเมินได้จากสมการสญูเสียดินสากล(Universal(Universal

Soil Loss Equation:USLE) Soil Loss Equation:USLE) และสมการการเคลื่อนที่ของดินที่เกิดจากการชะล้างและสมการการเคลื่อนที่ของดินที่เกิดจากการชะล้าง(Sediment Delivery Ratio :SRD) (Sediment Delivery Ratio :SRD) 
ปริมาณการชะล้างพงัทลายของดินในลุม่น า้อา่วพงังาปริมาณการชะล้างพงัทลายของดินในลุม่น า้อา่วพงังา   ประเมินจากระบบและข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ประเมินจากระบบและข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์  ซึง่เกิดซึง่เกิด
ประมาณประมาณ 3 3,465,727 ,465,727 ตนัตนั//ปีปี  แยกเป็นในพืน้ที่จงัหวดัพงังาแยกเป็นในพืน้ที่จงัหวดัพงังา  กระบี่และภเูก็ตประมาณกระบี่และภเูก็ตประมาณ  1,111.728, 1,227,833 1,111.728, 1,227,833   และและ
1,126,1661,126,166  ตนัตนั//ปีปี  ตามล าดบัตามล าดบั  ในพืน้ที่ลุม่น า้ของแตล่ะจงัหวัดมีค่าในพืน้ที่ลุม่น า้ของแตล่ะจงัหวัดมีค่า SDRSDRประมาณร้อยละประมาณร้อยละ11.48, 10.60 11.48, 10.60 และและ12.0912.09  ของของ
ปริมาณดินที่เกิดการชะล้างพงัทลายปริมาณดินที่เกิดการชะล้างพงัทลาย  ตามล าดบัตามล าดบั  ปริมาณตะกอนดินที่ลงสูแ่หลง่น า้แยกเ ป็นพืน้ที่ปริมาณตะกอนดินที่ลงสูแ่หลง่น า้แยกเ ป็นพืน้ที่   พงังาพงังา  กระบี่กระบี่  และและ  
ภเูก็ตภเูก็ต  เป็นเป็น  130,138.00, 127,415.00 130,138.00, 127,415.00 และและ136,187.00 136,187.00 ตนัตนั//ปีปี  ตามล าดบัตามล าดบั

คา่คา่  SDR SDR เฉลี่ยของลุม่น า้อา่วพงังามีค่าเ ป็นร้ อยละเฉลี่ยของลุม่น า้อา่วพงังามีค่าเ ป็นร้ อยละ   11.38 11.38 ของปริมาณดินที่เกิดจากการชะล้างพงัทลายในลุม่น า้ของปริมาณดินที่เกิดจากการชะล้างพงัทลายในลุม่น า้
อา่วพงังาอา่วพงังา  และตะกอนดินที่ลงสูแ่หลง่น า้เ ป็นร้ อยละและตะกอนดินที่ลงสูแ่หลง่น า้เ ป็นร้ อยละ   11.3611.36ของปริมาณดินที่เกิดการชะล้างพงัทลายทัง้หมดในพืน้ที่ลุม่น า้ของปริมาณดินที่เกิดการชะล้างพงัทลายทัง้หมดในพืน้ที่ลุม่น า้
ซึง่มีประมาณซึง่มีประมาณ  393,740.60 393,740.60 ตนัตนั//ปีปี  ปัญหาจากการชะล้างพงัทลายของดินนีส้ามารถท าให้อา่วพงังาเสื่อมโทรมลปัญหาจากการชะล้างพงัทลายของดินนีส้ามารถท าให้อา่วพงังาเสื่อมโทรมลงได้งได้
1.1.ObjectiveObjective
There are 3 main objectives for this study are as the following:There are 3 main objectives for this study are as the following:
1) The total  actual soil loss of the bay watershed must be calc1) The total  actual soil loss of the bay watershed must be calculated  by USLEulated  by USLE
2) To calculate the sediment delivery rate of each coastal sub2) To calculate the sediment delivery rate of each coastal sub--watershed of Pangwatershed of Pang--nganga, , KrabiKrabi and and PhuketPhuket
3)To calculate the total sediment load into Pang3)To calculate the total sediment load into Pang--nganga baybay
2. 2. Materials and MethodsMaterials and Methods::
2.12.1 MaterialsMaterials
The materials are consist ofThe materials are consist of
1)1)Secondary dataSecondary data
--Landsat 5 TM in March 2004Landsat 5 TM in March 2004
--Soil map in scale of 1:50,000 (Dept.of Land Development)Soil map in scale of 1:50,000 (Dept.of Land Development)
--Classified Land use map, Level 3(Dept.of Land Development)Year20Classified Land use map, Level 3(Dept.of Land Development)Year200202
--Rainfall data., Dept. of Meteorology,. Year1956Rainfall data., Dept. of Meteorology,. Year1956--19851985
--Topographic map.,seriesL7018.,1:50,000Topographic map.,seriesL7018.,1:50,000
2)2)Computer hardware and softwareComputer hardware and software
--CPU Pentium4CPU Pentium4
--Arcview3.3,PC Arcinflo3.5Arcview3.3,PC Arcinflo3.5
2.2 2.2 Method.Method.
1)1).Spatial Analysis .Spatial Analysis 
Input and create concerned data including annual rainfall isohytInput and create concerned data including annual rainfall isohytal map for rain fall factor, soil erodibility al map for rain fall factor, soil erodibility 
map for soil factor, transferred land use and land cover map formap for soil factor, transferred land use and land cover map for soil covered factorsoil covered factor,,LS map for topographic LS map for topographic 
factorfactor..
2)2).Non.Non--spatial analysis spatial analysis 
2.1)Nonspatial data for actual soil loss were analyzed using Uni2.1)Nonspatial data for actual soil loss were analyzed using Universal Soil Loss Equation:USLE as the versal Soil Loss Equation:USLE as the 
following equation:following equation:

A = RKLSCPA = RKLSCP
2.2) Sediment delivery ratio was calculated using SDR model( Dun2.2) Sediment delivery ratio was calculated using SDR model( Dunn ,1977) as the following equation (aftern ,1977) as the following equation (after
Dunne,1977): Dunne,1977): 

SDR  =  36 aSDR  =  36 a-- mm %%
Where:Where:

SDR   =   Sediment  SDR   =   Sediment  Delivery  Ratio (SDR)  %Delivery  Ratio (SDR)  %
a        =   Area ofa        =   Area of Watershed (hectare)Watershed (hectare)
m       =   an exponm       =   an exponent, range from 0.15 to 0.35ent, range from 0.15 to 0.35

Sediment load     =       Sediment load     =       SDR x   ASDR x   A ton/ ton/ hachac--yearyear
100100

Where:                               A         =  Actual soil loWhere:                               A         =  Actual soil loss ( ton/ ss ( ton/ hachac--year)year)
3).3).Linkage Linkage 
Link between spatial and nonLink between spatial and non--spatial for soil erosion hazard map, the result of overlaying maspatial for soil erosion hazard map, the result of overlaying map by pixel was p by pixel was 
link with calculating data of soil loss amounts by column.link with calculating data of soil loss amounts by column.
4) 4) AssessmentAssessment
Soil delivery ratio and sediment load for each catchments area wSoil delivery ratio and sediment load for each catchments area were assessed for a total sediment load.ere assessed for a total sediment load.

4.4. ResultsResults
1). Actual soil loss amount1). Actual soil loss amount
The total amount of actual soil loss of pangThe total amount of actual soil loss of pang--nganga bay  was 68,945.75 ton/ year, as show in the table 1 bay  was 68,945.75 ton/ year, as show in the table 1 
and figure2.and figure2.

Table1. the actual soil loss amount of   Pang Table1. the actual soil loss amount of   Pang ––nganga bay.bay.

Figure2. Actual soil loss map Figure2. Actual soil loss map of Pangof Pang--nganga bay.bay.

2)2) SDRSDR andand Sediment Sediment LoadLoad
TheThe SDRSDR waswas estimated from Dunneestimated from Dunne(1977)(1977) model that showed the results of  model that showed the results of  11.46,11.46, 10.6010.60 and and 12.0912.09
of  Pangof  Pang--nganga,, Krabi and Phuket subKrabi and Phuket sub--watershedwatershed,,respectivelyrespectively.. The The sedimentsediment loadload waswas culculatedculculated byby
actualactual soilsoil lossloss andand SDRSDR inin eacheach particularparticular subsub--watershedwatershed areaarea.. TheThe resultresult waswas shownshown thatthat TheThe totaltotal
sedimentsediment loadload passpass throughthrough thethe thethe watershedwatershed toto streamstream andand PangPang--nganga baybay isis 393,740.60393,740.60 t t yryr--11 forfor
thethe wholewhole areaarea 00f Pangf Pang--nganga baybay andand 130,138.05,130,138.05, 127,415.20127,415.20 andand 136,187.35136,187.35 t t yryr--11 ofof PangPang--nganga,,
KrabiKrabi andand PhuketPhuket subsub--watershedwatershed,, respectivelyrespectively..

Table2.Table2. TheThe CulculatedCulculated SDRSDR andand Sediment Sediment LoadLoad ofof PangPang--nganga babayy

3.3.ConclusionConclusion
Actual soil loss of Actual soil loss of PangngaPangnga bay was bay was 68,945.75 ton/ year. High and very high erosion hazard  level 68,945.75 ton/ year. High and very high erosion hazard  level 
were occurred in were occurred in Phuket..ThePhuket..The highest  soil loss amount and sediment load were also found in highest  soil loss amount and sediment load were also found in PhuketPhuket. . 
Soil conservation measures and practices  are need to be appliedSoil conservation measures and practices  are need to be applied in in PangngaPangnga bay watershed in order bay watershed in order 
to minimize sedimentation and increase water qualities in the bato minimize sedimentation and increase water qualities in the bay .GISy .GIS--base assessment can be base assessment can be 
supported and helped the local decision makerssupported and helped the local decision makers for resource conservation and management. for resource conservation and management. 
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Fig.1 Drainage system in Pangnga bay
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บทวิจารณ์(discussion)
วิจารณ์(Discussion):ในการวจิารณ์ผลนัน้ผู้เขียนควรแยกเอาผลที่ได้จากการศกึษาหรือทดลอง 

มาวจิารณ์ในบทวจิารณ์อาจมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพซึ่งได้มาจากการวเิคราะห์ผลในแง่ต่างๆและหรือ
อาจมีการอ้างองิถงึผลต่างๆที่เหมือนหรือคล้ายงานของผู้อ่ืน เพ่ือสนับสนุนงานของตนเอง

การวิจารณ์ที่ดคีวรยดึหลัก
•ให้ผู้อ่ืนคล้อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง
•เพ่ือชีแ้นะให้ผู้อ่านเหน็ความส าคัญของผลการศกึษาครัง้นีว่้าไปสนับสนุนหรือคัดค้านสมมตฐิานหรือทฤษฎีที่
มีผู้เคยเสนอมาก่อน
•สรุปสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการทดลอง
•เพื่อชีใ้ห้เหน็ข้อดีข้อเสียของวธีิการและอุปกรณ์ที่ใช้
•เพื่อเสนอแนะความคดิใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาและข้อเสนอส าหรับการศกึษาในอนาคต
•เพื่อให้เหน็ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ในการศึกษา และ
•แนวทางในการน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์



บทสรุป(conclusion)

บทสรุป (Summary): บทความที่มีความยาวมาก ผู้เขียนควรน าเอาผลการศึกษา
หรือการทดลองเฉพาะที่ส าคัญมาสรุปให้ผู้อ่านได้ทบทวนอีกครัง้หน่ึง โดยกล่าวย่อและ
สรุปที่ได้จากการวิจารณ์ผลเพื่อให้ผู้อ่านน าผลการทดลองไปใช้ประโยชน์หรือน าไปอ้างองิ
ต่อไป
(อย่างไรก็ตามวารสารทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะน าไปรวมกับบทวิจารณ์)



ค าขอบคุณ(acknowledgement)
กิตตกิรรมประกาศหรือ ค าขอบคุณ(acknowledgement): บางวารสารใช้ช่ือตอนนีว่้า 

“กิตตกิรรมประกาศ” หรือ “ค านิยม” เพื่อให้ผู้ศึกษา หรือผู้วิจัยแสดงการขอบคุณ แก่
ผู้สนับสนุนทุน และผู้ช่วยเหลืองานวิจัยฯ วารสารบางฉบับไม่ถือเป็นกฎที่จะต้องมีตอนนีอ้ยู่
ด้วยขึน้อยู่ กับผู้เขียนว่าต้องการให้มีค าขอบคุณหรือไม่



เอกสารอ้างอิง(references or literature cited)เอกสารอ้างองิ(references or literature cited): เป็นตอนท่ีส าคญัตอนหนึง่ แตเ่ป็นตอนท่ีผู้ เขียน
ละเลยมากท่ีสดุเพราะคิดวา่ไมส่ าคญั

“เอกสารอ้างอิง”หมายถึงเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ เขียนใช้เป็นคูมื่อและได้ถกูน ามาใช้
อ้างอิงในเนือ้เร่ืองตอนใดตอนหนึง่ หากมิได้อ้างอิงอยา่ได้ระบช่ืุอเอกสารนัน้
นิยมอ้างอิงเป็น 2 แบบ คือ

1)ระบบ ช่ือ-ปี(name-and- year system)โดยอ้างสกลุของผู้ เขียนแล้วตามด้วยปี
ของเอกสารนัน้ การอ้างอิงในเร่ืองเช่น นาวานเุคราะห์ (2549)รายงานวา่.............หรือ...................
............(นาวานเุคราะห์ 2549)   ถ้าหลายคนเช่น สรรพศรีและคณะ(2540) รายงานวา่..................
.......หรือ .........................(สรรพศรีและคณะ 2540)

2)ระบบเลข(number system) ใช้หลกัการเดียวกบัระบบช่ือ-ปี แตใ่ช้เลขอาระบิก
ตามเอกสารท่ีอ้างอิง โดยใสไ่ว้ในวงเลบ็หรือเลขบน(superscript)เช่น .............(1)
หรือ........................1/ หรือ...........................1 เป็นต้น



การท าบญัชีเอกสารอ้างอิงบัญชีเอกสารอ้างองิเป็นการรวบรวมรายการของเอกสารที่น ามาอ้างองิทัง้หมดในตวับทความ 
มีหลักการดังนี ้
1) ระบบช่ือ-ปี ใช้วิธีเรียงเอกสารตามอักษรช่ือผู้เขียน โดยไม่ต้องใส่เลขก ากับ และควร

เรียงล าดบั ปีที่ตีพมิพ์ด้วย เช่น
• ช่ือผู้ เขียน ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเร่ือง  ช่ือวารสาร  ปีท่ี(volume no.) เลม่(issue no.)และเลขหน้า

(วารสาร) เช่น ดิสสะมาน ร าพงึ.2515.ปัญหาโรคพยาธิเม็ดสาคใูนสกุรในประเทศไทย. ว.
วิทย.กษ. 5:153-158.

• ช่ือผู้ เขียน ปีท่ีพิมพ์ ช่ือหนงัสือ พิมพ์ครัง้ท่ี(edition no.) เลขเลม่ท่ี(volume no.) เมืองท่ีพิมพ์ 
ช่ือผู้จดัพิมพ์(publisher)และ เลขหน้า(หนงัสือเลม่) 
เช่น Landsberg,H.1962. Advances in Geophysics. New York : Academic 
Press.(มีบรรณาธิการ)



2) การเรียงล าดบับัญชีเอกสาร ระบบเลข ท าได้ 2 วิธีคือ
•ให้หมายเลขตามล าดบัการอ้างอิง เอกสารเร่ืองใดถกูน ามาอ้างก่อนก็ได้หมายเลข1แล้วเรียงกนัเป็น
ล าดบัไป
•ให้หมายเลขตามล าดบัอกัษรของช่ือผู้ เขียน



บรรณานุกรม(bibliography)
คือรายการเอกสารที่เก่ียวข้องกับบทความซึ่งผู้อ่านควรเพิ่มเตมิ เพื่อให้ทราบภมิูหลัง
หรือให้เข้าใจบทความที่ละเอยีดยิ่งขึน้ บรรณานุกรมต่างจากเอกสารอ้างองิตรงที่ไม่ได้อ้างองิ
ในตวับทความโดยตรง

ภาคผนวก(appendix)

คือส่วนต่อท้ายบทความ ที่มีรายละเอียดของ การค านวณ หลักการ วิธีการ ฯลฯ ผู้เขียนไม่
จ าเป็นต้องใส่รายละเอียดเหล่านีใ้นตัวบทความ แต่อาจใส่ไว้ในภาคผนวกได้

เชิงอรรถ(footnotes) หรือ ค าอธิบาย(note)

คือข้อความที่พมิพ์ล่างสุดของหน้า เพื่ออธิบาย ขยายหรือให้รายละเอยีดใจความบาง
ตอนในตวับทความ
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ส่วนข. องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวจิัย

1.ผู้รับผิดชอบ(คณะผู้วจัิย บทบาทของนักวจัิยแต่ละคน สัดส่วนที่ท างานวจัิย(%)และ
หน่วยงานสนับสนุน)
2.ประเภทการวจิัย
3.สาขาหรือกลุ่มที่ท าการวจัิย
4.ส าคัญ(keywords) ของโครงการวจิัย
5.ความส าคัญและปัญหาที่มาของโครงการวจิัย
6.วัตถุประสงค์ของโครงการวจัิย
7.ขอบเขตของโครงการวจิัย
8.ทฤษฎี สมมตฐิาน(ถ้ามี)และกรอบแนวคดิของโครงการวจิัย
9.ทบทวนวรรณกรรม/สาสนเทศ(information) ที่เกี่ยวข้อง
10.เอกสารอ้างองิของโครงการวจิัย
11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ(Output และoutcome)เช่นผลที่ได้จากการวจิัยคืออะไร 
ประโยชน์ที่ได้คือการเผยแพร่ จดสทิธิบัตร หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์



12.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการน าผลวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย
13.วธีิด าเนินงานวจิัย และสถานที่ท าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล
14.ระยะเวลาท าการวจัิย และแผนด าเนินงานตลอดโครงการวจัิย
15.ปัจจัยที่เอือ้ต่อการวจิัย(อุปกรณ์ โครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเตมิ
16.งบประมาณของโครงการวจัิย
17.ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจิัยที่คาดว่าจะได้รับ
18.โครงการวจิัจต่อเน่ืองปีที่2ขึน้ไป

1) ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวจัิยว่าโครงการวจัิยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2) ระบุว่าโครงการวจัิยนีอ้ยู่ระหว่างเสนอของบฯจากแหล่งทุนอ่ืนหรือ
เป็นการต่อยอดจากโครงการวจัิยอ่ืน(ถ้ามี)

3)รายงานความก้าวหน้าของโครงการวจิัย(แบบต-1ช/ด)
19. ค าชีแ้จงอื่นๆ(ถ้ามี)
20.ลงลายมือช่ือ ห้วหน้าโครงการวจัิย พร้อมวันเดือน ปี



ส่วนค. ประวัตคิณะผู้วิจัย

1.ช่ือ – นามสกุล(ไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ช่ือ – นามสกุล(อังกฤษ) MR. MRS. MISS. Rank.
2.หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน
3. ต าแหน่งปัจจุบัน
4.หน่วยงานและสถานที่ตดิต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
5.ประวัตกิารศกึษา
6.สาขาวชิาการที่มีความช านาญพเิศษ(แตกต่างจากวุฒกิารศึกษา) 
7.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวจิัย(ผู้อ านวยการแผนงานวจิัย 
หัวหน้าโครงการวจัิย หรือผู้ร่วมฯ ในแต่ละผลงานวจัิย)

1) ผู้อ านวยแผนงานวจัิย:ช่ือแผนงานวจิัย
2) หัวหน้าโครงการวจิัย : ช่ือครงการวจิัย
3) งานวจัิยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวจัิย ปีที่พมิพ์ การเผยแพร่ แหล่ง

ทุน(อาจมากกว่า1เร่ือง)
4) งานวจิัยที่ก าลังด าเนินการ: ช่ือ แหล่งทุน สถานะภาพของงานวจิัยฯ



รายการ จ านวนเงนิ
1.งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว(จกแจงจ านวน(คน)-วันปฎบิัตงิาน
- ฯลฯ

2.งบด าเนินงาน
2.1ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทนเช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ฯลฯ
2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
1) ค่าเบีย้เลีย้ง ที่พัก ยานพาหนะ(แจกแจง)
2) ค่าซ่อมคุรุภณัฑ์ ยานพาหนะ/ขนส่ง
3) ค่าจ้างเหมา ค่าบริการ
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5) ค่ารับรองและพธีิการ
6) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ(แจกแจง
2.1.3 ค่าวัสดุ
2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.1.5 งบลงทุน
-ค่าคุรุภณัฑ์
-ฯลฯ

รวมงบที่เสนอ

ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณ



แผนปฎบิัตงิาน เดือนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.รวบรวมข้อมูลฑุตยิภมูิ

2. เก็บข้อมูลปฐมภมูิ(รายงาน
ความก้าวหน้า)

3.วเิคราะห์ /สังเคราะห์(รายงาน
ความก้าวหน้า)

4.ทดสอบ/ประชุม/สรุป/น าเสนอผล

5.จัดท ารายงาน/ส่งงาน

แผนการปฎิบัตงิาน

C:/Documents and Settings/Chalie/My Documents/ม.นครพนม/bab_v_1ch.doc


การประเมินผลข้อเสนอการวิจัย(แบบ ว-5)

ข้อพจิารณาข้อเสนอการวิจัย
1.ประเดน็งานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยงาน..........................................
พจิารณาบนพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของผู้ขอรับทุนว่ามีความสัม
พันธ์กับห้วข้องานวิจัยฯ หน่วยงานที่ผู้วิจัยสังกัดจะได้รับประโยชน์จาก
วิจัย หรือผู้วิจัยสามารถน าผลไปใช้เป็นให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้
อย่างเหมาะสม
2. ความเหมาะสมของข้อเสนอการวิจัย...................................................
พจิารณาบนพืน้ฐาน ของมโนทศัน์(concept) สมมุตฐิาน วิธีการวิจัยที่ถูก
ต้อง แผนปฎิบัตงิานที่สอดคล้องกับขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย
และงบประมาณที่ขอ



3. สรุปผลการประเมิน................................................................
• สนับสนุน....................
•ไม่สนับสนุน(ระบุเหตุผล).เช่น............................................................
.1)หวัหน้าโครงการและหรือผู้ร่วมโครงการไม่มีความรู้ หรือไม่มี
ประสบการณ์ในโครงการที่ขอสนับสนุนฯ
2) ไม่มีผลงานที่เคยด าเนินงานในเร่ืองที่ขอทุนหรือใกล้เคยีงมาก่อน
และหรือมีผู้ร่วมงานที่คาดว่าไม่สามารถด าเนินงานได้
3)วิธีการศึกษาไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง รวมถงึขัน้ตอนและแผนการ
ด าเนินงานที่ไม่ชัดเจน การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและหรือไม่เข้าตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
4) งบประมาณ ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับแผนปฎิบัตงิาน
5) ฯลฯ



4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะประเดน็ส าคัญอื่นๆ..เช่น..........................
1) ความรู้ความสามารถของห้วหน้าและผู้ร่วมโครงการ
2) ปรับแก้วิธีการศึกษา หรือ ศึกษาเพิ่มเตมิตามข้อเสนอแนะ
3) ปรับลดหรือเพิ่มระยะเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับขัน้ตอน วิธีการ

และแผนการปฎิบัตงิานจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
สภาพภมิูอากาศ เป็นต้น

4) ปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ
โดยพจิารณาจากขัน้ตอนการศึกษา กิจกรรมและแผนปฎิบัติ
งาน และข้อเสนอของบประมาณที่สอดคล้อง

5) ฯลฯ





All professional and amateur science is based on inquiry.
That is, people ask questions and try to find answers to those questions. Finding out how a system or 
phenomenon works naturally leads one to ask about its occurrence. How did it get this way? What led to this way 
of functioning or interacting? Inquiry is central to what it means to be a learner; a curious and involved person. 
Students also benefit from, and are motivated by, being able to pursue answers to questions they ask. For this 
reason, inquiry, referred to as Investigation and Experimentation.

Research Question !!!

ฉงน???  ท ำไม??? เพรำะอะไร??? ได้หรือไม?่??

ต้องกำรรู้และต้องกำรค ำตอบ

วิจัย

ส ำรวจ เก็บข้อมูล

วิเครำะห์ และหรือสังเครำะห์

ได้ค ำตอบ หำยฉงน !!!! น ำไปใช้ประโยชน์



งำนวิจัยที่ดี จำกมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ

www.kroobannok.com/news_file/p63340331028.pdf
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กำรวิจัย 
สำมำรถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑.กำรวิจัยบริสุทธิ  ์ (Pure Research) เป็นกำรวิจัยที่มุ  ่งผลระยะยำว 
เพื่อแสวงหำควำมจริงเกิดขึ้น กำรวิจัยบริสุทธิ์มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหำใหญ่ จึงใช้
เวลำในกำรวิจัยนำน แต่ผลของกำรวิจัยจะมีคุณคำ่มำกกำรวิจัยบริสุทธิ์ ส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรวิจั ยที่เกี่ยวกับทำงวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยทำงฟิสกิส์ ทำง
ชีววิทยำ หรือทำงเคมี

๒. กำรวิจัยประยุกต์ (Applied Research)เป็นกำรวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำ เพื่อน ำผลของกำรวิจัยมำใช้ในสถำนกำรณห์นึ่ง บำงครั้งเป็นกำร
วิจัยที่ประยุกต์ทฤษฎีกับข้อเท็จจริงต่ำง ๆ เพื่อค้นหำควำมจริงในแต่ละ
สถำนกำรณ์

ประเภทของกำรวิจัย
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

1.หัวข้อเรื่อง 1.มีควำมชัดเจน เขำใจงำยไม่คลุมเครือ
2.ชี้ถึงขอบขำยของปญหำที่วิจัย 
3.ไมเขียนในรูปค ำถำม
4. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของประเทศ สถำบันที่ให้ทุน และ
หน่วยงำนสังกัด

1.ไม่มีควำมชัดเจน เขำใจยำกและ คลุมเครือไม่สอดคลอ้งกับยุทธ
ศำตร์ฯ
2. ไม่ชี้ถึงปญหำที่ที่จะท ำวิจัย
3.เขียนในรูปค ำถำม
4.ใชตัวยอที่ไม่เป็นที่ทรำบโดย ทั่วไป 

2. ภูมิหลังหรือควำม 
เปนมำ หรือเหตุผลใน
กำรท ำวิจัยฯ 

1.กลำวถึงปญหำชัดเจนผอูำน ทรำบเจตนำในกำรวิจัยฯ 
2. เหตุผลในกำรวิจัยที่ชัดเจนและเปน
เหตุผลที่ส ำคัญอำจมีกำรอ้ำงอิงข้อมูลสนับสนุนเช่น ตัวเลขหรือ
สถำนะกำรณ์ต่ำงๆ
3.ผลกำรวิจัยสำมำรถใช้เป็นควำมรู้ใหม่หรือน ำไปใช้ประโยชน์
แก้ปัญหำได้

1.วกวนจับประเด็นไม่ได้ว่ำมีควำมส ำ คัญอย่ำงไรจึงต้องท ำ
งำนวิจัยฯชิ้นนี้
2. ยำวมำกและข้อควำมทั้งหมดไม่มีควำมสัมพันธ์กัน
3.ไม่ยกประเด็นที่ท ำให้เห็นว่ำงำนวิจัยชิ้นนี้มีคว่มส ำคัญทั้งต่อใน
พื้นที่และวงกำรวิชำกำร ฯลฯ

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

3.จุดประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมำยของกำร
วิจัยฯ

1.ระบุชัดเจนว่ำต้องกำรผล(out put)อะไรจำกกำร
วิจัยฯ ตำมเหตุผลที่ต้องกำรที่ระบุไว้ในเหตุผลที่ต้อง
ท ำวิจัยฯ และผลนั้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
(out come)ได้
2. ต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้กระชับอ่ำนแล้วเข้ำใจ
ง่ำยว่ำต้องกำรทรำบหรือได้อะไรจำกงำนวิจัยฯ
3. ระวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นรำยข้อ(1-3ข้อ)ที่คำด
ว่ำจะได้จำกกำรวิจัยฯและสอด คล้องกับ เหตุผล 
และหัวข้อวิจัยฯ

1.เขียนวกวนจับประเด็นไม่ได้ว่ำ
ต้องกำรผลอะไรจำกกำรท ำวิจัย
2.มักเอำประโยชน์จำกงำนวิจัยฯ
(out come)มำเขียนเป็นผล(out 
put)จำกงำนวิจัย หรือปนเปกัน
3. มักระบุวัตถุประสงค์จ ำนวนมำก
(หลำยข้อ)แต่ไม่สอดคล้องกับเหตุผล
และหัวข้อวิจัยและวิธีกำรวิจัยฯ

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

4.กรอบแนวคิดในกำรวิจัย* 1.มีแผนภูมิ(Flow chart) ที่ประกอบด้วย ปัญหำ(เรื่องที่
อยำกทรำบ) ขบวนกำรศึกษำ(ปัญหำ) และผล(out put) 
และหรือกำรน ำไปใช้ประโยชน์(out come) ที่ชัดเจน
2. เขียนแนวคิด(มโนทัศน์) ขบวนกำรศึกษำเรียงล ำดับ
ขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลกำรศึกษำที่ต้องกำร อย่ำงกระชับไม่
วกวน

1.เขียนแผนภูมิ วกวน เรียงล ำดับขั้นตอนไม่
ถูกต้อง ทำงวิ่งของลูกศร ไม่ชัดเจนหรือ
ถูกต้อง สับสนเรื่องตัวแปรฯต่ำงๆ
2. เขียนแนวคิด(มโนทัศน์) ขบวนกำรศึกษำ
ไม่เรียงล ำดับขั้นตอน วกวนและไม่กระชับ 
อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

5.ขอบเขตกำรวิจัย ก ำหนดขอบเขตและปญหำกำรวิจัยอยำงชัด เจน ที่
ประกอบด้วย
1)ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ(สนำมหรือห้อง ปฎิบัติกำรฯ)
2)ขอบเขตด้ำนวิธีกำรศึกษำ กำรตรวจวัดและเครื่องมือ
อุปกรณ์(ระบุเกี่ยวกับประชำกร  กลมุ ตัวอยำง ตัวแปร ฯลฯ) 

ก ำหนดขอบเขตและปญหำกำรวิจัยไม่
ชัดเจน (ในด้ำนพื้นที่ศึกษำ วิธีกำรศึกษำ 
กำรตรวจวัดและเครื่องมือุปกรณ์ที่ใช้ 
ประชำกร กลุม ตัวอยำง ตัวแปร ฯลฯ เป็น
ต้น) 

6.นิยำมศัพทเฉพำะ* 1.ใหนิยำมตัวแปรและศัพทเฉพำะที่จ ำ
เปน เพื่อใหผูอำน เขำใจไดตรงกัน 
2. กรณีที่ใหนิยำมตำมที่พบใน ต ำรำ พจนำนุกรม วำรสำร 
ฯลฯ มีกำรอำงอิงแหลงที่มำ ของนิยำมนั้น 

1.ไม่ให้ค ำนิยำมศัพท์ที่จ ำเป็น ที่ผู้อ่ำน
สำมำรถเข้ำใจได้ แม้จะเป็นค ำที่ใช้ทั่วไป 
2.ใหนิยำมตัวแปรและ ศัพท เฉพำะอยำง 
ไมชัดเจน 

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

7. สมมุติฐำนในกำร
วิจัย *

1.ก ำหนดสมมุติฐำนกำร วิจัยที่ชัดเจน และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2. สมมุติฐำนในกำรวิจัยที่ก ำหนดไว สรำงจำกหลัก
ของ เหตุผลมีรำกฐำนมำจำกทฤษฎีแนวควำมคิดที่ได
ศึกษำ คนควำ มำอยำงดี และจำกผลกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวของ
3. เปนสมมุติฐำนที่สำมำรถทด สอบได กำรวิจัยนี้จะ
ทดสอบสมมุติฐำน ดังกลำว

ก ำหนดสมมุติฐำน ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บน
หลักกำร ทฤษฎีหรือวิธีกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำม
สมมติฐำนนั้นได้และ ไม
สำมำรถอธิบำยเหตุผลไดวำท ำไมจึง
ก ำหนดสมมุติฐำนเชนนั้น 

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

8. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวของ 
(ตรวจเอกสำร)

1. คัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวของตรง กับเรื่องวิจัย ทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี วิธีกำรศึกษำและกำรน ำมำเสนอ
อยำงเพียงพอเพียง ที่สำมำรถก ำหนดและประยุกต์
วิธีกำร อ้ำง อิงผลกำรศึกษำในเรื่องเกี่ยวของได้ และ
ไม่น ำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมำกล่ำวไว้ 
2. เรียงล ำดับกำรเสนอหัวขอเรื่องอยำงเหมำะสม 
3.ภำษำที่เขียนเขำใจงำยเชื่อมโยงกันไปตำมล ำดับ
โดยตลอด ไม่ตัดแปะ 

1. ไมเรียงล ำดับขั้นตอน วกไปวนมำ เรื่องปนเป 
2.น ำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงำนวิจัยมำใส่ไว้
อย่ำงไม่เกิดประโยชน์
3.ไม่ครบถ้วนทั้งในทฤษฎี วิธีกำรหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในอดีตพอที่จะสำ มำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรืออ้ำงอิงได้
4. ไม่เรียงล ำดับข้อมูล ข้อควำมไม่มีควำมสัมพันธ์กัน ทั้ง
ในประโยคต่อประโยค วรรคต่อวรรค(ตัดแปะมำ) เป็นต้น

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

9. วิธีด ำเนินกำร 1.ก ำหนดวิธีวิจัยที่เหมำะสม รอบคอบรัดกุมตำมขั้น ตอนของ
ขบวนกำรรวบ รวมและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงถูกต้องให้สำมำรถ
ตอบวัตถุประสงค์ได้เรียงตำมล ำดับ
2. อธิบำยวิธีด ำเนินกำรอยำงละเอียดชัดเจนและอ้ำง อิงวิธีกำร
ศึกษำที่เป็นมำตรฐำน(Standard method)เปนไปตำม ล ำดับที่
เหมำะสม
3.เครื่องมือที่ใชในกำรรวบรวมขอมูลเปนมำตรฐำนมี ควำม
เที่ยงตรง (Validity) สูง มีควำมเชื่อมั่น (Reliability)สูง มีวิธี 
กำรสร้ำงเครื่องมือที่มีมำตร ฐำนและสำมำรถอธิบำยวิธีกำรสรำง
เครื่องมือประเภทนั้นอยำงชัดเจน 

1.วิธีวิจัยไม่มีรำยละเอียด
ของวิธีกำรศึกษำ ระบุ
เพียงขั้น ตอนกำร ศึกษำ
2.อธิบำยวิธีด ำเนิน กำรไม
ชัดเจนล ำดับ สำระวกวน
ไม่เหมำะสมและไม่อ้ำงอิง 
วิธีกำรศึกษำที่เป็น
มำตรฐำนรวมถึงกำรใช้
สถิติวิจัยที่ไม่ถูกต้อง

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะท่ีดี ลักษณะท่ีบกพร่อง

10. กำรวิเครำะหขอมูล 
และแปรผล 

1.มีขบวนกำรกำรบันทึกขอมูลและจ ำนวนข้อมูล ที่มี
มำตรฐำน ด ำเนินกำรตำมก ำหนด เวลำที่ก ำหนดไว้และมี
กำรตรวจทำนอย่ำงเป็นระบบ
2. วิเครำะหดวยวิธีกำรทำงสถิติที่เหมำะสมและถูกต้อง
เหมำะสมกับงำนวิจัยหรืองำนทดลองนั้น

1. มีขบวนกำรบันทึก ขอมูลที่
ไม่มีมำตรฐำน เก็บข้อมูลไม่
ตำมก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้
และไม่มีกำรตรวจทำนอย่ำง
เป็นระบบ
2.ใช้ขบวนกำรวิเครำะห์และ
สถิติวิจัยที่ไม่เหมำะสม

11. สรุป อภิปรำย และ
ข้อเสนอแนะ

1.ต้องก ำหนดบทสรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะจำกผล
กำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรน ำผล(out put)จำก
กำรวิจัยไป ก ำหนดนโยบำยหรือแผนกำรใช้ประโยชน์(out 
come) หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจัยฯต่อยอด

- ไม่เสนอแนะว่ำจะด ำเนินกำร

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

11. สรุป อภิปรำย และ
ข้อเสนอแนะ

1.ต้องก ำหนดบทสรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะจำกผล
กำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรน ำผล(out put)จำกกำร
วิจัยไป ก ำหนดนโยบำยหรือแผนกำรใช้ประโยชน์(out come) 
หรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจัยฯต่อยอด

- ไม่เสนอแนะว่ำจะ
ด ำเนินกำร
-เสนอไม่ครบถ้วน

12. ผลและประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รับ

1.ระบุ ผล(out put) และประโยชน์(out come)ที่ได้จำก
กำรศึกษำอย่ำงครบถ้วน

- เสนอไม่ครบถ้วน

13.แผนถ่ำยทอดผลวิจัย
ฯ

1.มีแผนถ่ำยทอดที่ชัดเจน เช่น มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน กำรตีพิมพ์ กำรประชุมน ำเสนอผลงำน ที่ชัดเจน

-มีแต่ไม่ระบุชัดเจน
-ไม่มี

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

14.แผนปฎิบัติงำนวิจัยฯ 1.มีตำรำงปฎิทินกำรปฎิบัติงำนตำมล ำดับ
ขั้นตอนของกำรวิจัยฯให้ครบถ้วน
(เช่นเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนและวิธี
กำรศึกษำ)
2. ก ำหนดช่วงเวลำของกำร ศึกษำในแต่ละ
ขั้นตอนของวิธีกำรศึกษำที่เหมำะสม(ไม่
ยืดเยื้อ หรือสั้นไม่สอดคล้องกับควำมจริง)

1.ไม่มีหรือมีตำรำงปฎิทินกำร
ปฎิบัติงำนที่ไม่ครบถ้วนตำม 
ล ำดับขั้นตอนของกำรวิจัยฯ 
(ที่ก ำหนดไว้ในวิธีกำรศึกษำที่
น ำเสนอ)
2. ช่วงระยะเวลำของกำร 
ศึกษำไม่เหมำะสมกับวิธีกำร 
ศึกษำ

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

15. ประมำณกำรงบวิจัยฯ 1. ประมำณกำรงบประมำณฯในทุก
หมวดเงินงบฯ เกิดจำกกำรประเมินฯ
จำกวิธีกำร ขั้นตอนและแผนปฎิบัติ
กำรที่มีควำมสอดคล้องกัน(ไม่สูงและ
ต่ ำเกินควำมจริง และครบถ้วนตำม
แผนปฎิบัติกำรฯ)

1. ประมำณกำรงบประมำณฯใน
ทุกหมวดเงินฯ มิได้เกิดจำกกำร
ประเมินฯจำกวิธีกำร ขั้นตอนและ
แผนปฎิบัติกำรที่มีควำมสอดคล้อง
กัน(จึงท ำให้มีกำรของบฯสูง หรือ 
ต่ ำเกินควำมเป็นจริง)

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)

06/01/60 105ชาลี นาวานเุคราะห์



ปัจจัย
ที่ใช้พิจำรณำ

ลักษณะที่ดี ลักษณะที่บกพร่อง

16. กำรอ้ำงอิงและบท
บรรณำนุกรมฯ

1.ครบถ้วนและถูกต้อง 1. ไม่ครบถ้วน
2. ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง

17.ประวัติและผลงำนในอดีต
ของที่ปรึกษำ ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมงำนวิจัยฯ 

1.มีครบถ้วน ท้ังท่ีปรึกษำ หัวหน้ำ
ทีมและผู้ร่วมวิจัยฯ
2.ทีมวิจัยฯ มีควำมรู้พื้นฐำน มี
ผลงำนในอดีตที่เกี่ยวขอ้งกับ
งำนวิจัยฯที่เสนอขอรับกำรสนับสนุน
ฯ

1.ทีมวิจัยฯ ไม่มี หรือมคีวำมรู้
พื้นฐำน และผลงำนในอดีตที่
เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยฯที่เสนอ
ขอรับกำรสนับสนุนฯ น้อย

ลักษณะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯที่ดี(ต่อ)
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ขอบคุณ
และ

สวัสดีครับ




