
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย 
เพื่อประกอบการขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

(วจ.001-1)  



 
แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงร่างการวิจัย 

เพื่อประกอบการขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายสังคมศาสตร์) 
------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 

ส่วน A  : ประเภทของโครงการวิจัย               
             โครงการวิจัยใหม่        
                โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง 
                              โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

ส่วน  B : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. คณะผู้ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย [ควำมรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนในกำรท ำวิจัย และสัดส่วนท่ีท ำ

กำรวิจัย (%) 
ผู้ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย........................................................คณะ......................................... 
สัดส่วนท่ีท ำกำรวิจัย.................% 

2. ประเภทของกำรวิจัย  
3. สำขำวิชำกำรและกลุ่มสำขำวิชำท่ีท ำกำรวิจัย   
4. ค ำส ำคัญ (keywords) ของโครงกำรวิจัย 
5. ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
7. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
8. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย 
9. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. ขอบเขตเนื้อหำ 
11. ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
12. ทฤษฎี สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย  
13. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ/งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
14. เอกสำรอ้ำงอิง 
15. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เช่น กำรพิมพ์และเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำร

น ำไปประยุกต์กับกำรเรียนกำรสอน ท้องถิ่น และชุมชน 
16. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย  
17. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  

- วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
- เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
- กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูล ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

แบบ วจ.001-1 



18. ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย (ให้ระบุอย่ำงละเอียด) ตัวอย่ำง 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

25X1 25X2 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล              
เตรียมโครงร่ำงงำนวิจัยและเสนอโครง
ร่ำงงำนวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

             

สร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพและค่ำ
ควำมเช่ือมั่น 

             

ด ำเนินกำรเก็บรวบรมข้อมูล
แบบสอบถำม 

             

วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบถำม              
สรุปผลท่ีได้จำกงำนวิจัย              
จัดท ำรูปเล่มสมบูรณ์              
น ำเสนอผลงำน ตีพิมพ์ เผยแพร่งำน              

 
19. งบประมำณของโครงกำรวิจัย (ระบุอย่ำงละเอียด) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดค่ำตอบแทน  
  
  
  
หมวดค่ำใช้สอย  
  
  
  
  
หมวดค่ำวัสดุ  
  
  
  

รวม  
 
 
 
 
 
 
 



20. ควำมส ำเร็จหรือควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ลงลำยมือช่ือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี     
(ลงช่ือ).................................................................. 

หัวหน้ำโครงกำร 

                             วัน................../................/.............. 

22. ลงลำยมือช่ือผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำหน่วยงำน 
(ลงช่ือ).................................................................. 

คณบดี คณะ....................................... 

วัน................../................/.............. 

23. ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร /กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
วิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ควำมเห็น........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

            (ลงช่ือ).................................................................. 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรและ 

กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                         วัน................../................/.............. 

24. ควำมเห็นของรองอธิกำรบดี 
ควำมเห็น........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
           (ลงช่ือ).................................................................. 
                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัครดำ  เกิดประทุม) 

                                 วัน................../................/.............. 
25. ควำมเห็นของท่ีอธิกำรบดี  

ควำมเห็น........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

            (ลงช่ือ).................................................................. 
                     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์) 

                                   วัน................../................/.............. 

 



ส่วน  C   : ประวัติคณะผู้วิจัย (ให้เขียนแยกกันระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัย ใน
กรณีที่มีการท าวิจัยร่วมกัน) 

1. ช่ือ - นำมสกุล (ภำษำไทย) 
ช่ือ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)  

2. ต ำแหน่งปัจจุบัน 
3. หน่วยงำนและสถำนท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ E-mail 
4. หมำยเลขโทรศัพท์......................................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................................ 
5. ประวัติกำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
   
   

 

6. สำขำวิชำกำรท่ีมีควำมช ำนำญพิเศษ (แตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำ) ระบุสำขำวิชำกำรท ำวิจัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยระบุสถำนภำพในกำร
ท ำกำรวิจัยว่ำหัวหน้ำโครงกำรวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย ในแต่ละผลงำนวิจัย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. งำนวิจัยท่ีท ำเสร็จแล้ว : ช่ือผลงำนวิจัย ปีท่ีพิมพ์ กำรเผยแพร่ และแหล่งทุน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. งำนวิจัยท่ีก ำลังท ำ : ช่ืองำนวิจัย แหล่งทุน และสถำนภำพในกำรท ำวิจัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ : ให้ส ำเนำเอกสำรส่งให้ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 3 ชุด พร้อมส่งเข้ำอีเมลส ำนักวิจัย
และบริกำรวิชำกำร หรือ แผ่นซีดี /แฟลชไดร์ส 
 

 


