
แนวทางการเขียนข้อเนอโครงการวจิัย

ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช และ สมชาติ ฉนัทศิริวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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-

โรค Ph.D Syndrome กรณอีาจารย์รุ่นใหม่

ท าไมไม่มีเคร่ืองมือวจิยั ???

ท าไมไม่มีงบประมาณ ???

ท าไมคณะเป็นอย่างนี ้???

ท าไมนักศึกษาแย่อย่างนี ้???
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ขาดระบบบัณฑิตศักยภาพ (ป.โท และ ป.เอก) ทีเ่ข้มแข็ง
ไม่มีห้อง LAB เป็นของกลุ่มหรือของตนเอง 
ขาดทกัษะในการโมเดลปัญหาในรูป Mathematical from
ขาด Skill ด้าน Mathematical Tools
เขียนกราฟความสัมพนัธ์ได้แค่อธิบายเหตุผลทางกายภาพ  (Physical 

Meaning) 
ขีก้ลวั ขาดความมั่นใจในตวัเอง เร่ืองนีอ้าจจะมีคนท าแล้วมั้ง?
อ่านเยอะ คดิเยอะ ก าแพงเยอะ โดนครอบง า หลงทาง หา U-Turn ไม่เจอ 
อุปกรณ์ต้องเนีย้บ ลงทุนสูง จึงจะวจิัยได้ส าเร็จ ตพีมิพ์ได้?? 
ความเช่ียวชาญในหัวข้อวจิัย แปรเปลีย่นตามปีงบประมาณ

บริบทนักวจิัยไทย (บางส่วน)



สอน วจิัย

บริการสังคม
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ภาระทีก่ าหนดโดยมหาวทิยาลยั



• Optimization ความยดืหยุน่ในการท างานปรับ 

ภารกิจใหเ้หมาะสมตามท่ีควรจะเป็น

• มหาวทิยาลยัไทยไม่ขาดแคลนคนสอน

แค่ขาดคนสอนเป็น + ท าวจิยัเป็น



องค์ประกอบของการท าวจิยัได้อย่างสัมฤทธ์ิผล

ตัวอาจารย์เอง

(มคีวามอยาก)

/ครอบครัว

เงนิทุน(ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั)

ทมีงาน

-อาจารย์ด้วยกนั

-นักศึกษา

ตรี โท เอก

ระบบจัดการ

-ปัจจัยภายใน

-ปัจจัยภายนอก

 พร้อมรับสภาพความล้มเหลวและความส าเร็จจากงานวจิัย 



มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ภายในองค์กร สามารถยกระดับองค์กรได้ใน

หลายมิติ



ความอยาก 
แรงจูงใจ

วฒันธรรมองค์กร

ขาดทมีงาน
และทีป่รึกษา

สุขภาพ/

ครอบครัว

ส่ิงทีบ่ั่นทอนการท าวจิัย
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KPI งานวจิัย

Publications

Patent 

Innovation

Successful Project

KPI งานวิจัย

Publications

Patent 

Innovation

Successful Project





Research Policy
นกัวิจยัพ่ีเล้ียง
(อาจารยอ์าวโุส)
(Mentoring)

External 
Professors

Funding 
Agency

Young Researcher1 Young Researcher2 Young Researcher3

Ph.D. Student1 Ph.D. Student2 Ph.D. Student3

Master Student

Bachelor Student



แนวทางการก าหนดหัวข้อวจิัย 

รุ่นใหม่

ส ารวจ
เอกสาร

(Literature 
Review)

ต่อเน่ือง **
ป.โท/ป.เอก

นักวจิยัพีเ่ลีย้ง 
(Mentoring )

เร่ิมก าหนด
หัวข้อด้วย
ตนเอง

ส ารวจเอกสาร
(Literature 

Review)

รุ่นกลาง
อาวุโส

New Finding สร้าง
เครือข่าย
และเป็นพี่
เลีย้ง

Blue Sky Research 





นักวจิัยที่เก่งต้องเก๋าจัดการกบัตัวแปรและ
ฉลาดในการตั้งสมมุตฐิาน (Assumption )

และวเิคราะห์ผลได้อย่างนุ่มลกึตาม
หลกัการทางวชิาการ



ทุนวจัิย

 ทุนวิจยัของคณะ
 ทุนวิจยัของมหาวิทยาลยั
 ทุนวิจยัของหน่วยงานอ่ืน เช่น สกว. วช. ทุนกระทรวงต่างๆ
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ทุนวจัิยจากกองทุนวจัิยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 ทุนวิจยัส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่
 ทุนวิจยัทัว่ไป
 ทุนวิจยัส่ิงประดิษฐ์
 ทุนวิจยัสถาบนั
 ทุน Center of Excellent (COE)

 ทุนเฉพาะตาม Theme แต่ละปี

 Etc.
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ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวจิัย
 ช่ือโครงการวิจยั ช่ือหวัหนา้โครงการ(และท่ีปรึกษา)

 ความเป็นมาและความส าคญัท่ีน ามาสู่การวิจยั
 ค าถามการวิจยั
 วตัถุประสงค์
 วิธีการวิจยั
 เป้าหมายผลผลิต ผลลพัธ์ (ตลอดโครงการ)
 ประโยชน์หรือผลกระทบจากโครงการวิจยั และกลุ่มผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง
 งบประมาณ

 Infrastructure/Facilities

 CV 17



หน้าที่ของข้อเสนอโครงการวจิัย 
(Research Proposal)

มีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 3 ประการ
 เป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่งเจา้ของทุนและผูข้อทุน
 เป็นแผนงาน
 เป็นพนัธะสัญญา



ความเป็นมาและความส าคญัทีน่ ามาสู่การวจัิย

 ประกอบดว้ยเน้ือหาประมาณ 3 - 4 ยอ่หนา้
 ยอ่หนา้แรกกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของงายวิจยัในเชิงกวา้ง
 ยอ่หนา้ท่ีสองกล่าวถึงหวัขอ้หลกัของงานวิจยั
 ยอ่หนา้ท่ีสามทบทวนความกา้วหนา้ในงานวิจยัท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวขอ้ง
 ยอ่หนา้ท่ีส่ีช้ีใหเ้ห็นถึงองคค์วามรู้ท่ียงัเป็นช่องวา่งในงานวิจยัและจะเป็น

ส่ิงท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี
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การส ารวจผลงานที่เกีย่วข้อง

 ผลงานท่ีใหข้อ้มูลพื้นฐาน
 ผลงานท่ีใชร้ะเบียบวิธีแกปั้ญหาวิจยัโดยทัว่ไป
 ผลงานท่ีใชร้ะเบียบวิธีแกปั้ญหาวิจยัท่ีคลา้ยกบัวิธีท่ีจะใชใ้นงานวิจยัน้ี
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ประเด็นวจิัย

 ความถูกตอ้งของระเบียบวิธีท่ีมีอยู่
 ความสามารถในการประยกุตใ์ชข้องระเบียบวิธีท่ีมีอยู่
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของของระเบียบวิธีท่ีมีอยู่
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ค าถามการวจิัย

 ค าถามการวิจยัคือ ค  าถามท่ีน าไปสู่ สมมุติฐาน (hypothesis)

 ค าถามการวิจยัควรมีคุณสมบติัต่อไปน้ี
 มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั
 มีความเฉพาะเจาะจง และมีขอบเขตท่ีชดัเจน
 สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยโครงการวิจยัน้ี
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วตัถุประสงค์

 วตัถุประสงคคื์อ ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อตอบค าถามวิจยั
 มีความชดัเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ
 ระบุผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 ตอ้งใหส้มเหตุสมผลกบัทรัพยากรและเวลาท่ีตอ้งการ 
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วธีิการวจิัย

 วิธีการวิจยัคือ แนวคิดในการด าเนินการวิจยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้

 ควรอธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจแนวคิดดงักล่าว โดยหลีกเล่ียงรายละเอียด
ปลีกยอ่ยทางเทคนิคท่ีไม่จ าเป็น

 ถา้เป็นไปไดค้วรระบุแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 
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เป้าหมายผลผลติ ผลลพัธ์

 โดยทัว่ไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตอ้งการผลผลิตในรูปของ
 บทความวิชาการระดบันานาชาติ
 อนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัร
 บทความวิชาการระดบัประเทศ
 รางวลั

 ผลลพัธ์ในรูปของบทความในการประชุมวิชาการถือวา่ ยงัไม่น่าพอใจ 
จนกวา่บทความนั้นจะน าไปสู่การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

 ผลผลิตในรูปอ่ืนท่ีมีผูใ้ชช้ดัเจน และก่อประโยชน์แก่ผูใ้ชอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมอาจถือวา่ เป็นท่ีน่าพอใจ 
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ประโยชน์หรือผลกระทบจากโครงการวจิัย

 นอกจากผลงานตีพิมพ ์งานวิจยัท่ีดีควรสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้และมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์

 ควรระบุใหช้ดัเจนวา่ ใครคือ กลุ่มเป้าหมาย และจะไดป้ระโยชน์อยา่งไร
 การคาดการณ์ผลกระทบเชิงบวกเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้ถา้ตั้งอยูบ่น

พื้นฐานของความเป็นจริง
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Thank  you

for

your attention



แนวทางการท าวจิยั
ทีส่มัฤทธิผ์ล

(1) มีอาณาเขตวชิาการเป็นของตนเอง (วจิยัพืน้ฐาน วจิยัประยุกต์ หรือท าควบคู่)
(2) มกีารวางระบบหอ้งปฏบิตักิารทีด่ ีและมรีะบบจดัการทีด่ ี
(3) ทนุวจิยั มขีอ้มลูของแหลง่ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง
(4) มเีครอืขา่ยวจิยัของตนเอง ปจัจบุนัเนน้สหวทิยาการ

(5)มเีทคนคิการเขยีนขอ้เสนอโครงการ (Proposal) ทีด่ ี
(6)มเีทคนคิการเขยีนบทความวจิยัทีด่ ี
(7) ใหบ้รกิารทางวชิาการ

(8) เผยแพรผ่ลงานสูส่าธารณชน (เป็นทีม่าของแหลง่เงนิทนุ)



สาหรบัตวัผม ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช เนน้

วจิยัพืน้ฐาน วจิยัประยกุต ์และท าควบคู่
ทนุ สกว สภาวจิยั  สวทช

ตพีมิพใ์นวารสารวจิยัระดบันานาชาตทิีม่มีาตรฐานสงู
สรา้งสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมทีใ่ชป้ระโยชนก์บัสงัคมไทยได ้

และสามารถจดสทิธบิตัรได้
ใหบ้รกิารทางสงัคม

ผลตินกัศกึษา ปรญิญาตร ีโท และ เอก ทีม่คีณุภาพ


