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ขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

1. ความสําคัญและที่มาของปญหาทีท่าํการวิจยั 

ผูวิจัยจะตองช้ีใหเห็นวางานวิจัยที่ทานจะดําเนินการมีความสําคัญอยางไร เปนการตอบปญหาหรือ

ขอความคาดการณใด มีความแตกตางจากงานวิจัยที่มีมาแลวอยางไร หรือจะนําความรูที่ไดไปตอบ

ปญหาอะไรไดบาง 

2.  ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง 

การทบทวนวรรณกรรมเปนสวนเร่ิมตนในการทํางานวิจัยที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะวาการ

ทบทวนวรรณกรรมจะทําใหผูวิจัยตระหนักวางานวิจัยท่ีทานจะทํามีคนเคยทําไปบางแลวหรือยัง  หรือ

งานวิจัยที่ทานจะทํามีความแตกตางกับงานวิจัยที่ผานมาแลวอยางไร ซึ่งผูวิจัยจะตองนําเสนอผลงาน

ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ทานจะทําทั้งหมด เพ่ือแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวางานวิจัยท่ีทานจะทําเปน

งานใหมที่ยังไมมีผูใดทํามากอน และหากงานวิจัยที่ทานจะทําเปนงานวิจัยที่มีบางสวนซํ้าซอนหรือ

คลายคลึงกับงานวิจัยที่มีมากอนแลว ผูวิจัยจะตองช้ีใหเห็นวางานวิจัยที่ทานจะทํานั้นมีความแตกตาง

จากงานวิจัยที่มีมาแลวอยางไร การใสเฉพาะรายช่ือของบทความวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวของ ไมนับวา

เปนการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวาผูวิจัยมีความเขาใจลึกซ้ึงในงาน

ท่ีจะทํามากนอยเพียงใด 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงคของโครงการจะตองระบุใหชัดเจนเปนขอ ๆ วาผูวิจัยประสงคจะทําอะไร และ

ตองเปนวัตถุประสงคท่ีสามารถดําเนินการได ไมควรเขียนวัตถุประสงคที่กวาง ๆ เพ่ือจะครอบคลุม

ท้ังหมด เพราะจะช้ีใหเห็นวาผูวิจัยยังไมทราบแนชัดวาจะทําอะไร 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยจะเปนวิธีดําเนินการเพื่อช้ีใหเห็นวาเมื่อผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้แลว จะทํา

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นระเบียบวิธีวิจัยจะเปนตัวบงบอกขั้นตอนในการดําเนินงาน

เพ่ือที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค 

5.  แผนการดําเนนิงานและ Output ทีจ่ะไดจากโครงการ 

ในการเขียนแผนการดําเนินงาน ผูวิจัยจะตองระบุกิจกรรมแตละกิจกรรมท่ีทานจะทําในแตละชวง

ระยะเวลาใหชัดเจน โดยที่ระบุกิจกรรมและชวงเวลาดําเนินการลงในตาราง ดังตัวอยางตอไปน้ี  
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ปที ่1 

เดือน 

 
แผนงานวิจัย 

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

1.สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ...             

2.การวิเคราะหแบบจําลอง...             

3. ................             

…             

….             

….             

 

ปที ่2 

เดือน 

 
แผนงานวิจยั 

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

1. เปรียบเทียบแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ...             

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

3. ................             

…             

….             

….             
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สําหรับ Output ท่ีจะไดจากโครงการ ผูวิจัยจะตองแจงอยางชัดเจนวาผลที่จะไดจากโครงการมี

อะไรบาง และเม่ือใด ทั้งน้ีขอใหทานแจงตามหัวขอตอไปน้ี (กรุณาศึกษาตัวอยางท่ีแนบมา) 

5.1 จํานวนบทความวิจัย  

ขอใหระบุวาเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในแตละป ผลจากโครงการวิจัยจะสามารถนําไปเขียน

บทความวิจัยไดกี่บทความโดยตองบอกอยางชัดเจนวาบทความจํานวนเทาใดจะไดตีพิมพแลว 

(appeared) จํานวนเทาใดจะไดการตอบรับ (accepted) และจํานวนเทาใดจะไดสงไปรับการ

พิจารณาแลว (submitted) ท้ังนี้ขอใหระบุชื่อบทความทุกบทความที่ทานคาดวาจะได พรอมทั้งชื่อ

วารสารที่ทานคาดวาจะสงบทความวิจัยไปตีพิมพ หากวารสารใดมี Impact factor  ขอใหผูวิจัยระบุคา 

Impact factor  พรอมท้ังป คศ. ที่ทานอางอิง และใหระบุช่ือของฐานขอมูลที่วารสารน้ันๆ ปรากฎ 

นอกจากนัน้ขอใหรวบรวมผลงานของแตละปไปกรอกเปนผลงานรวมที่เปน Output ในแบบ

เสนอโครงการในหัวขอ Output ที่คาดวาจะไดจากการสนับสนนุจากศูนยฯ โครงการวิจัยใดไมกรอก

ขอมูลในสวนนี้ จะไมไดรับการพิจารณา 

5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะเปนผลผลิตจากโครงการ  

ขอใหระบุวาจะมีหรือไมมี ถามีขอใหระบุวาจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวนกี่คน 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนก่ีคน ถาทานไมระบุ ผูประเมินจะถือวาทานไมมีผลผลิตใน

ลักษณะนี้ 

6. งบประมาณ 

การนําเสนองบประมาณจะตองเหมาะสมกับ Output และขอใหนําเสนอแยกเปนรายป โดย

ท่ีงบประมาณในแตละปตองไมเกินวงเงินของทุนวิจัยที่ทานจะยื่นขอ ทั้งนี้ใหแยกงบประมาณออกเปน

หมวดตาง ๆ ซ่ึงไดแก 

- หมวดคาตอบแทน 

- หมวดคาวัสดุ /คาใชสอย 

- หมวดคาเดินทาง 

- หมวดครุภัณฑ 

หมายเหตุ: ถาผูวิจัยระบุวา output เปนบทความตีพิมพ 1 ชิ้น ในกรณีที่บทความ 

acknowledge แหลงทุน n แหลง ผูวิจัยจะตองผลิต n papers เนือ่งจากศูนยฯ จะ

หารจํานวน paper ดวยจํานวนแหลงทุนเพ่ือนับ output ที่ไดเสนอไว 
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ตัวอยางการเขียน Output ทีจ่ะไดจากโครงการเม่ือส้ินสุดการดาํเนนิงานในแตละป 

ตัวอยางที ่1 (ระยะดําเนนิการในโครงการวิจยั 2 ป) 

ผลที่ไดเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานในปที่ 1 

1.1  บทความที่ตพิีมพเผยแพรแลว จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. Normal structure … 

 

XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.2 บทความที่ไดรบัการตอบรบัใหตพิีมพเผยแพร  จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. A comparative …. ZZZZZZZZZZ 0.175 Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.3 บทความทีจ่ะสงไปรับการพิจารณาตีพิมพ จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. Some properties of ….. WWWWWWWW - MathSciNet,Zentralblatt 
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1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน … คน โดยที่เปนนกัศึกษาในระดับปริญญาโท … 
คน และ ระดับปริญญาเอก … คน 

ผลที่ไดเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานในปที่ 2 

1.1  บทความที่ตพิีมพเผยแพรแลว จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Normal structure … 

2…. 

XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.2 บทความที่ไดรบัการตอบรบัใหตพิีมพเผยแพร  จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. A comparative …. 
2. … 

ZZZZZZZZZZ 0.175 Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.3 บทความทีจ่ะสงไปรับการพิจารณาตีพิมพ จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา 
Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. Some properties of ….. WWWWWWWW - MathSciNet,Zentralblatt 
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1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน … คน โดยที่เปนนกัศึกษาในระดับปริญญาโท … 

คน และ ระดับปริญญาเอก … คน 

ตัวอยางที ่2 (ระยะดําเนนิการในโครงการวิจยั 3 ป) 

ผลที่ไดเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานในปที่ 1 

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบปุรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Normal structure … 

2….. 

3…. 

 

XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.2 บทความที่ไดรบัการตอบรบัใหตพิีมพเผยแพร  จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. A comparative …. 
2. ….. 
3. ….. 

ZZZZZZZZZZ 0.175 Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.3 บทความทีจ่ะสงไปรับการพิจารณาตีพิมพ จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา 
Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 
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1. Some properties of ….. 
2. ….. 
3. ….. 

WWWWWWWW - MathSciNet,Zentralblatt 

1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน … คน โดยที่เปนนกัศึกษาในระดับปริญญาโท … 
คน และ ระดับปริญญาเอก … คน 

ผลที่ไดเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานในปที่ 2 

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบปุรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Normal structure … 

2….. 

3…. 

 

XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.2 บทความที่ไดรบัการตอบรบัใหตพิีมพเผยแพร  จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.A comparative …. 

2.….. 

3….. 

ZZZZZZZZZZ 0.175 Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 
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1.3 บทความทีจ่ะสงไปรับการพิจารณาตีพิมพ จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Some properties of ….. 

2.….. 

3.….. 

WWWWWWWW - MathSciNet,Zentralblatt 

1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน … คน โดยที่เปนนกัศึกษาในระดับปริญญาโท … 
คน และ ระดับปริญญาเอก … คน 

ผลที่ไดเมื่อส้ินสุดการดําเนนิงานในปที่ 3 

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบปุรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Normal structure … 

2….. 

3…. 

 

XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 

1.2 บทความที่ไดรบัการตอบรบัใหตพิีมพเผยแพร  จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.A comparative …. ZZZZZZZZZZ 0.175 Scopus, 
MathSciNet,Zentralblatt 
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2.….. 

3.….. 

1.3 บทความทีจ่ะสงไปรับการพิจารณาตีพิมพ จํานวน … บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

(ตัวอยาง) 

ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ คา Impact 
factor 

วารสารที่ระบุปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1.Some properties of ….. 

2.….. 

3.….. 

WWWWWWWW - MathSciNet,Zentralblatt 

1.4 จํานวนนกัศึกษาที่เปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน … คน โดยที่เปนนกัศึกษาในระดับปริญญาโท … 

คน และ ระดับปริญญาเอก … คน 


