
โดย

แนวทางการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั

และแหล่งทุนวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา

หวัหนา้หน่วยสนบัสนุนการวิจยัและบรกิาร                            

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

5 พฤศจกิายน 2560

ธิติกานต ์ บุญแข็ง



๏ การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิยัเป็นทั้งศิลป์และ
ศาสตร์            

๏ ข้อเสนอโครงการคอืการเสนอแผนส าหรับการ
พจิารณาเพือ่การยอมรับหรือปฏิเสธ  มีก าหนดการซ่ึง
ได้มาจากวตัถุประสงค์ 

๏ มีความเฉพาะ  และระเบียบการท ากจิกรรม
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  

ข้อเสนอโครงการคอือะไร



๏ มีองค์ประกอบหลกัคอื  ผู้ให้ทุน  สถาบันหรือผู้ที่
ยืน่ขอรับทุนและผู้จดัท าข้อเสนอโครงการ                                                           

๏ ผู้จดัท า ท าความเข้าใจ  ปรัชญา  หลกัการ  และ
กรอบการให้ทุนของผู้ให้ทุน  รวมถงึรูปแบบการเสนอ    
เนือ้หาต้องถูกใจผู้ให้ทุน  ขณะเดยีวกนัเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เสนอ

ข้อเสนอโครงการคอือะไร



 สาระส าคญัโจทย์วจิัย: ประเดน็อะไรที่จะวจิัย  

 ท าไมประเดน็ที่ตั้งจึงส าคญัในตัวของมันเอง            
 โยงกบัภาพรวมอย่างไร                                      
 ในอกีด้านหน่ึงของโจทย์วจิัยต้องโยงกับ
สมมติฐานด้วย                                                                          

โจทย์วจิัย



 ขณะเดยีวกนัแสดงความสัมพนัธ์ของโจทย์วจิัย
กบัเป้าหมายเชิงการพฒันาด้วย 

 โจทย์วจิยัต้องชัดเจนและทนัต่อเหตุการณ์            
ตกผลกึ  
 ผู้ใช้ประโยชน์ควรมส่ีวนร่วมในการตั้งโจทย์วจิัย
ด้วย / ตรงกบัปัญหาจริง

โจทย์วจิัย



การค้นหาประเดน็และโจทย์วจิัย

จะท ำวจิยัอะไร

ดี
• ถามใจตวัเองกอ่น

• หาเรือ่ง

• หาพวก

•กดัไมป่ลอ่ย



โจทยว์จิยัทีด่ ี

• เป็นประโยชน์

• มทีีม่าทีไ่ป

• ชดัเจน

• เป็นไปไดท้ีจ่ะแกโ้จทย์

• ตรงกบัประเภทของงานวจิัย



• จะท าอะไร ?

• ท าไมถงึตอ้งท า ?

• ไปเอาความคดินีม้าจากไหน ?

• เรือ่งทีท่ านี ้มคีนอืน่ท าหรอืยัง? ท าไมถงึตอ้งท าอกี? สิง่ทีท่ าตา่ง
จากทีเ่ขาท ามาแลว้อยา่งไร ?

• ท าแลว้ไดอ้ะไร ?

 องคค์วามรู ้

 วธิกีาร

• ท าอยา่งไร ทีไ่หน  เมือ่ไหร ่?

• ท าเสร็จแลว้ จะเอาผลไปท าอะไร ?

โจทยว์จิยัทีช่ดัเจน



หลกัการเหตผุลและผลงานท่ีมีมาก่อน

ความส าคญัของประเด็นที่จะศึกษา                                              

สถานการณปั์จจุบนัของประเด็นที่จะศึกษา                     

ระบุปัญหา ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่ไดร้บัการ

แกไ้ข หรือระบุศกัยภาพที่ควรส่งเสรมิและต่อยอด                                            

ผลการศึกษาที่มีมาก่อนหรอืที่เก่ียวขอ้ง 

(เฉพาะที่เก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัโครงการที่

จะท า)                                               



หลกัการเหตผุลและผลงานท่ีมีมาก่อน

แนวทางการพฒันาเพื่อแกปั้ญหา/พฒันา   (กรณี

มีผลงานของผูวิ้จยัที่ศึกษา /มีประสบการณใ์น

เรือ่งน้ีมาก่อน) เพื่อก าหนดเป็นสมมุตฐิาน                                             

ผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการวิจยัครั้งน้ี



วตัถุประสงคข์องโครงการ

ระบุเป็นขอ้ๆ ว่าโครงการมุ่งท่ีจะ

ศึกษาวิจยัอะไร จะก่อใหเ้กิดผลงานอะไร

ท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาหรือตอบ

ปัญหาหรือส่งเสริมศกัยภาพ หรือสรา้ง

องคค์วามรูอ้ะไร โดยใชเ้ทคนิค SMART 

ดงัน้ี



SMART
S = Specific เฉพาะเจาะจง ไม่กวา้งและเป็นรูปธรรม                                                
M = Measurable วดัผลไดจ้รงิ
A = Accurate  แม่นย า
R  = Realistic  สมจรงิ ไม่มัว่
T  = Time ระบุเวลาก ากบั



กรอบการก าหนดทศิทาง/ประเด็นวิจัย
และการพฒันาข้อเสนอโครงการวจิัย

ข้อมูล/สถานการณ์/ปัญหา/ความพร้อม/ศักยภาพ

วาระแห่งชาติ /ภูมภิาค
Agenda

ยุทธศาสตร์การพฒันา/ปัญหา
และความต้องการในพืน้ที่

Area

ภารกจิหน่วยงาน/องค์กร
Function

ประมวล/วเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต
Scenario

ทศิทาง/ประเดน็การวจิัยด้านต่างๆ



เป้าหมายที่จะด าเนินการตามทศิทาง/ประเดน็ต่างๆ

ผลลพัธ์/มาตรการ
ส่ิงทีเ่กดิขึน้/ส่ิงทีต้่องด าเนินการเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ผลผลติ
ส่ิงทีต้่องด าเนินการเพือ่ให้เกดิผลลพัธ์/เป็นไปตามมาตรการแต่ละด้าน

กจิกรรม
รายละเอยีดทีจ่ะต้องด าเนินการ

เพือ่ให้เกดิผลผลติ

กรอบการก าหนดทศิทาง/ประเดน็วจิัยและการพฒันาข้อเสนอโครงการวจิัย (ต่อ)

อะไร อย่างไร ท าไม เมือ่ไหร่ เท่าไหร่

Supply
- ความเช่ียวชาญ
- เทคโนโลยี
- ปัจจัยสนับสนุน

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

การใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

องค์ความรู้/เทคโนโลยทีี่
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้



 ในบางสาขาหรือหน่วยงานให้ทุน  การสร้าง
กรอบแนวคดิถอืเป็นเร่ืองส าคญั                                        

 กรอบแนวคดิเป็นตัวแทนคร่าวๆ ให้เห็นว่า
โครงการมีองค์ประกอบอะไรบ้าง                                          

 แต่ละองค์ประกอบมลีกัษณะหรือคุณสมบัติ
คร่าวๆ อย่างไร                                         

กรอบแนวคดิ



เป้าหมาย
 เป้าหมายอยู่ในระดบัต า่กว่า

วตัถุประสงค์   เป็นตวัขยายความส าเร็จของ
วตัถุประสงค์ให้ชัดเจนขึน้               
 เป็นตวับ่งช้ีว่าโครงการจะบรรลุตาม

วตัถุประสงค์ได้มากน้อยแค่ไหน                                      



เป้าหมาย
 ส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ  อาจเป็นเชิง

เวลา  หรือพืน้ที่ได้                                                        
 อาจเป็นนามธรรมที่อาจต้องมีตัวบ่งช้ี                   
 ควรพจิารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมาย        

 โดยรวมและเป้าหมายของแต่ละ
กจิกรรมด้วย



ผลทีค่าดว่าจะได้รับและผลกระทบ

 มาจากการประมาณการจากการท ากจิกรรม
ต่างๆ ทีร่ะบุไว้            

 ในโครงการ   การออกแบบระเบียบ  วธีิการ
กจิกรรมโดยยดึวตัถุประสงค์ต้องสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั                                                                 

 การประเมินต้องพจิารณาถึงความเป็นไปได้
ของผลที่จะเกดิขึน้จากกจิกรรมและการตอบสนองต่อ
วตัถุประสงค์



ผลทีค่าดว่าจะได้รับและผลกระทบ

 ยงัต้องคาดถงึผลกระทบด้วย ทั้งทางบวก
และลบ                         
 ผลกระทบคอืส่ิงต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากผล
ของกจิกรรม                                                                             

 มหีลายกรณช้ีีแจงไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์  
เกนิความจริง    เป็นไปไม่ได้หรือเป็นผลที่ไม่ได้
เกีย่วข้องกบักจิกรรม



แผนการด าเนินงาน (Work Plan)

- เป็นหวัใจของโครงการ

- แสดงกิจกรรม ช่วงเวลา ผลท่ีจะไดร้บั

และผูร้บัผิดชอบในแตล่ะกิจกรรม

- ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ โจทย์

และสมมติฐานการวิจยั



แผนปฏบิตัิการวิจยั (Action plan)

- ลงรายละเอียดเพ่ือขยายแผนการด าเนินงานใหมี้

ความชดัเจน เป็นรูปธรรมและสามารถประเมิน

ไดม้ากยิง่ข้ึน

- ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั

- เป็นเครื่องมือท่ีใชต้ิดตามและประเมินผลโครงการ



ล าดบัที่ กจิกรรม วธีิการ/ระเบยีบวิธีการ จ านวนคร้ัง
คร้ัง คน ระยะเวลา ผลที่ได้รับ/

ตวัช้ีวดั ค่าใช้จ่าย ผู้รับผดิชอบ



งบประมาณ

การก าหนดค่าใชจ้า่ยในแตล่ะกิจกรรมควร

เป็นลกัษณะ Unit Cost (ค่าใชจ้า่ยตอ่หน่วย)



การอ้างองิ

เป็นตวับ่งช้ีผู้เสนอโครงการมคีวามรอบ
รู้ดหีรือไม่  ครอบคลุมและทนัสมยัหรือไม่



ช่ือ

หลกัการเหตุผล

โจทย์

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย

วิธีการ กิจกรรม และ
กระบวนการต่อวตัถุประสงค์

แผน/ ผล/ งบ

การบริหารจดัการ

สรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอโครงการ

X  X  X

?

?



แหล่งทุนวจิยัระดบับัณฑติศึกษา

1.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.)                                               
2.ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)
3.ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)
4.ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)
5.ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี 



ทุนวจิยัระดบับัณฑติศึกษาของ สกว.
ทุนวจิัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงือ่นไขทีส่ าคญั ทุน สกว. – อุตสาหกรรม (Master Research Grants: MAG)
1. ลกัษณะของโจทย์วจิัย เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม ต้องมส่ีวนท าทีส่ถานประกอบการ เพือ่

บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมได้มส่ีวนร่วมในการวจิัย
2. อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 1 ท่าน ดูแลได้ไม่เกนิ 2 โครงการ สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกบัอาจารย์ที่

ปรึกษาของผู้เสนอโครงการ
3. เมือ่ส้ินสุดโครงการจะต้องมงีานตีพมิพ์ในวารสารวชิาการภายใต้ประกาศของโครงการนี ้หรือ

สิทธิบตัร ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวชิาการต้องเป็นการน าเสนอแบบปากเปล่าโดยนักศึกษา
4. ระยะเวลาการสนับสนุนค่าจ้างนักวจิัยผู้วจิัยไม่เกนิ 18 เดอืน นับจากวนัทีท่ าสัญญาการรับทุน ภายใน

วงเงนิ 250,000 บาท และผู้ประกอบการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

จ านวนทุน : 72 ทุน ช่วงเวลาทีเ่สนอขอทุน : ก.พ. – ม.ีค.
เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง : http://www.trf.or.th



ทุนวจิยัระดบับัณฑติศึกษาของ สกว.
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

เงือ่นไขทีส่ าคญั ทุน คปก.
1. อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาต้องมผีลงานวจิัยตีพมิพ์ระดบันานาชาติมอีาจารย์ต่างประเทศ

ร่วมมอืใกล้ชิด
2.   นักศึกษา วุฒิ ป.ตรี ต้องเกยีรตินิยม (หรือ 10% แรกของช้ัน) / วุฒิ ป.โท ต้องมผีลงานวจิัยดเีด่น

ได้รับค่าใช้จ่ายประจ าเดอืน เงนิศึกษา วจิัย ตลอดหลกัสูตร ป.เอก ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 
6 - 12 เดอืน รวมทั้งส้ิน 1.5 - 2 ล้านบาท

3. หลกัสูตร เน้นการวจัิยมรีายวชิาเรียนไม่สูงเกนิก าหนด รับนักศึกษาวุฒิปริญญาตรีดเีด่นเข้าเรียน
ปริญญาโท - เอก ควบ มเีงือ่นไขต้องตีพมิพ์ผลงานวจิัยระดบันานาชาติ จึงส าเร็จปริญญาเอกได้ 

ช่วงเวลาทีเ่สนอขอทุน : ก.พ. – ม.ีค.
เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง : http://www.trf.or.th



ทุนวจิยัระดบับัณฑติศึกษาของ วช.

ช่วงเวลาที่เสนอขอ : กรกฏาคม - กนัยายน  

เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง : http://www.nrct.go.th 

งบประมาณ : ปริญญาเอก ไม่เกนิ 300,000 บาท / ทุน จ านวน 20 ทุน
ปริญญาโท ไม่เกนิ 150,000 บาท / ทุน จ านวน 120 ทุน 

เงือ่นไขทีส่ าคญั ของทุน วช.
1. มสัีญชาติไทย 
2. เป็นนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาทีก่ าลงัศึกษาในสถาบนัการศึกษา ภาครัฐและเอกชน
3. ไม่เป็นผู้ติดค้างรายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.ทุกประเภท
4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยในโครงการเดยีวกนัจากแหล่งทุนอืน่ 
5. แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมตัิจากสถาบนัทีศึ่กษา
ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิัย : ไม่เกนิ 12 เดอืน ลงทะเบยีนขอทุนที ่http://rps.nrct.go.th



ทุนวจิยัระดบับัณฑติศึกษาของ สนพ.

งบประมาณ : ปริญญาเอก ไม่เกนิ 200,000 บาท / ทุน ปริญญาโท ไม่เกนิ 80,000 บาท / ทุน

ช่วงเวลาทีเ่สนอขอ : ม.ค.- ม.ีค.

เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง : http://www.eppo.go.th

เงือ่นไขทีส่ าคญั ทุน สนพ.
1. เป็นนักศึกษาในสถาบนัการศึกษาและท างานวจิัยด้านการอนุรักษ์พลงังานและพลงังานหมุนเวยีน
2. เมธีวจิัย 1 ท่าน ดูแลได้ไม่เกนิ 2 โครงการ ส าหรับปริญญาโทและเอก และไม่เกนิ 4 โครงการโดยรวม

โครงการทีย่งัไม่แล้วเสร็จ 
3. มหาวทิยาลยัจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอโครงการในแต่ละคณะในการจัดส่งให้ สนพ.
4. ต้องมกีารรายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดอืน โดยมีการลงนามรวมของนักศึกษาและเมธีวจิัย



ทุนระดบับัณฑติศึกษาของ สวทช.

เงือ่นไขทีส่ าคญั ทุน สวทช.
1. เป็นทุนการศึกษาเพือ่ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอืในการท าวจิัยระหว่าง อาจารย์ใน สถาบนัการศึกษา 

และนักวจิัย สวทช. โดยร่วมกนัเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาในการควบคุมวทิยานิพนธ์ ของนักศึกษา
2. อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 1 ท่าน ดูแลได้ไม่เกนิ 2 โครงการ สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกบัอาจารย์ทีป่รึกษา

ของผู้เสนอโครงการ
3. เงนิทุนดงักล่าวจะสนับสนุนให้กบัผู้รับทุนระดบัปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี นับจากเร่ิมรับทุน และระดบั
ปริญญาเอก เป็นเวลา 3 ปี

4. เงนิสนับสนุน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเล่าเรียน และค่าศึกษาวจิัย แบ่งได้ 2 ระดบั 
ระดบัปริญญาโท : ค่าใช้จ่ายส่วนตวั 8,000 บ/ด ค่าเล่าเรียน ไม่เกนิ 60,000 บ/ป และค่าศึกษาวจิัย 15,000 บ/ 2 ปี
ระดบัปริญญาเอก : ค่าใช้จ่ายส่วนตวั 10,000 บ/ด ค่าเล่าเรียน ไม่เกนิ 60,000 บ/ป และค่าศึกษาวจิัย 45,000 บ/ 2 ปี

ช่วงเวลาทีเ่สนอขอทุน : ม.ค. - ก.พ. เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง : http://nstda.or.th



ทุนวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาของ มูลนิธิเชลล์ 100 ปี

เงือ่นไขส าคญั
1. มสัีญชาติไทย 
2. เป็นนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาทีก่ าลงัศึกษาทางด้านวทิยาศาสตร์ และ
วศิวกรรมศาสตร์ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัย / วทิยานิพนธ์ในโครงการเดยีวกนัจาก
แหล่งทุนอืน่ ยกเว้นกรณทีีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดสรรทุน
เป็นกรณไีป 

งบประมาณ : ไม่เกนิ 100,000 บาท / ทุน 

ช่วงเวลาทีเ่สนอขอทุน : ก.ค. - ส.ค. 



ติดตามข่าวสาร ทุนวิจัยต่างๆ ในประเทศ

http://www.nrms.go.th/



เอกสารอ้างอิง

ภูมภิักดิ์  พทิกัษ์เขือ่นขนัธ์. เทคนิคการจัดท าข้อเสนอโครงการวจิัย. การอบรม งานวจิัยเพือ่ชุมชน. 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. กุมภาพนัธ์ 2551.
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย. ทุนวจิัยมหาบณัฑติ สกว. . http://www.trf.or.th
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ. ทุนวจัิยระดบับณัฑติศึกษาของ วช. . http://www.nrct.go.th
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน. ทุนวจิัยระดบับณัฑติศึกษาของ วช. . http://www.eppo.go.th
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. ทุนวจิัยระดบับณัฑติศึกษาของ สวทช.

http://nstda.or.th
มูลนิธิเชลล์ 100 ปี. ทุนวจิัยระดบับณัฑติศึกษาของมูลนิธิเชลล์ 100 ปี. http://scholarships.in.th/
ระบบบริหารงานวจิัย NRMS. ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ. http://www.nrms.go.th/

http://www.trf.or.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.eppo.go.th/
http://nstda.or.th/
http://scholarships.in.th/


ฉันมองแต่ส่ิงที่ฉันมี ไม่มองส่ิงที่ฉันขาด 

Inspiration



Inspiration



Failure

Fail



Casting Testing Result

Binder: Magnesium Cement (60%)+Pozzolan Material(40%)+Salt Water
Pozzolan Material : Rice Husk Ask (50%) + Mekaolin (50%)

OK



Milling Testing Result

Binder: Magnesium Cement (60%)+Pozzolan Material(40%)+Salt Water
Pozzolan Material : Rice Husk Ask (50%) + Mekaolin (50%)

OK



Contact Me 

Contact : 089-7179577, thitikan.b@ubu.ac.th



The End

Thank you


