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องค์ความรู้ที่ได้จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

********** 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ

คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ส่วนที ่1 คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 ผลการพิจารณาในภาพรวม   
1) ขาดความสอดคล้องของโครงการ ตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์  

และกรอบแนวคิดการวิจัย 
2) ไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
3) ขาดการอ้างอิงสถิติ/ข้อมูล หรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ 
4) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยน้อย  
5) การน าเทคโนโลยี/สื่อการศึกษาทางไกล ไปใช้ในการเก็บข้อมูลน้อย 
6) การเสนอโครงการวิจัยโดยไม่ค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
7) การของบประมาณสูงเกินกว่าการด าเนินการวิจัย 
8) การพิมพ์ค าและตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
9) การใช้ค าไม่คงเส้นคงวาทั้งฉบับ 
10) การใช้ค าภาษาอังกฤษในวงเล็บไม่ควรใช้มากเกินความจ าเป็น 
11) การเขียนค าขึ้นต้นในย่อหน้าต่าง ๆ ไม่ควรใช้ค าบุพบท เช่น ค าว่า “ซึ่ง” เป็นต้น 
12) การใช้ค าว่า “ปี” และ “พ.ศ.” ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากใช้ “พ.ศ.” ขอให้ตัดค าว่า  

“ปี” ออก 
13) การใช้ค าของแต่ละย่อหน้า ควรใช้ค าให้ตรงกัน เช่น หากใช้ค านามน าหน้า ควรใช้ค านาม 

น าหน้าให้เหมือนกันทั้งหมดด้วยเช่นกัน 
14) การล าดับเลขหัวข้อ ควรล าดับเลขหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้เรียงกัน  

เช่น 1... 
1.1.... 

1.1.1... 
1)... 

(1)... 
15) การเขียนบรรณานุกรมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 
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1.2 ผลการพิจารณาในรายละเอียด   
1) ชื่อโครงการ 

ข้อสังเกต  ชื่อโครงการกว้างเกินกว่าขอบเขตการวิจัย ไม่ครอบคลุมการวิจัย และไม่ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีวิจัย 

2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
ข้อสังเกต   ไม่แสดงให้เห็นถึงที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ชัดเจน  ใช้ความคิด 

ของตนเองใส่ในปัญหาการวิจัย โดยขาดการอ้างอิงสถิติ/ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และใช้ค าเชิงลบต่อ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีความชัดเจนของปัญหาการวิจัย การเขียนความส าคัญฯ ต้อง 
เชื่อมโยงให้เห็นว่ามีปัญหาอะไร ท าไมจึงศึกษาวิจัย 

3) วัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อสังเกต  ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และวิธีด าเนินการวิจัย  ไม่ครอบคลุมการวิจัย  

และน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย  
4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

ข้อสังเกต  ส่วนใหญ่เขียนในลักษณะเป็นนามธรรม และเกินความเป็นจริง 
ข้อเสนอแนะ  ควรระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ได้/ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

และน าไปท าอะไร 
5) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสังเกต ไม่ครอบคลุมเรื่องท่ีท าการศึกษา ไม่จ าแนกหรือจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ หรือ 
ประเภทขาดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขาดการอ้างอิง และขาดการสรุปเนื้อหาตามความคิดเห็น
ของผู้วิจัย 

ข้อเสนอแนะ การทบทวนวรรณกรรมต้องเก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ควร 
ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่เก่าเกิน 10 ปี และไม่ควรน ามาจาก
บทคัดย่อ ควรเขียนในลักษณะการสังเคราะห์ สรุปให้เห็นว่าจากการทบทวนงานวิจัยแล้วได้อะไร และควรใช้
รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (ครั้งที่ 6) 

6) สมมติฐานการวิจัย 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

(1) การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ/ชุดฝึกอบรมทางไกล ต้องมีการก าหนด 
เกณฑ์ เช่น สื่อ/ชุดฝึกอบรมทางไกล  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็นต้น 

(2) การวัดผลสัมฤทธิ์ ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
ผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม เป็นต้น 

(3) การศึกษาความพึงพอใจ ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ เช่น ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม เป็นต้น 
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7) นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรนิยามศัทพ์ทกุตวั ตามชื่อเรื่อง ตัวแปรที่ศึกษา และค าส าคัญ  
(keywords) ของงานวิจัย 

(2) ควรเป็นนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในงานวิจัย  
(3) การเขียนนิยามศัพท์ จะไม่เขียนซ้ ากับค าที่นิยาม 

8) ขอบเขตการวิจัย 
ข้อสังเกต  ขอบเขตการวิจัยไม่ใช่ข้อจ ากัดของการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ ขอบเขตการวิจัย ควรประกอบด้วย  

(1) ขอบเขตด้านประชากร  ได้แก่ ประชากรที่ศึกษามีก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นใคร 
(2) ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้แก่ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง 
(3) ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่  ระยะเวลาในการท าวิจัย 
(4) ขอบเขตสถานที่ ได้แก่ สถานที่ที่ท าการวิจัย  

9) กรอบแนวคิดการวิจัย 
ข้อสังเกต  กรอบแนวคิดไม่ใช่ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ  

(1) กรอบแนวคิดการวิจัยต้องมาจากการทบทวนวรรณกรรม  
(2) ควรประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ศึกษา  
(3) ควรแสดงทิศทางและความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

10) ระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อสังเกต   

(1) ขาดการค านวณขนาดตัวอย่าง 
(2) ขาดการสุ่มตัวอย่าง/เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
(3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่ครบ และขาดการทดสอบประสิทธิภาพ 

ของเครื่องมือ 
ข้อเสนอแนะ   

(1) ควรน าเสนอตามวัตถุประสงค์ หรือข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
(1.1) วัตถุประสงค์การวิจัย/ขั้นตอนการวิจัยที่ 1  

- ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง (พร้อมระบุขนาดและวิธีการสุ่ม/ 
เลือกกลุ่มตัวอย่าง) 

- เครื่องมือวิจัย (ประกอบด้วย ชนิดของเครื่องมือ การตรวจสอบ 
คุณภาพเครื่องมือ) 
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- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

(1.2) วัตถุประสงค์การวิจัย/ขั้นตอนการวิจัยที่ 2  
... 

(1.3)  ... 
ฯลฯ 

(2) การเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ควรเขียนให้ชัดเจนว่าประชากร 
เป็นใคร การได้มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดจ านวนตัวอย่าง 

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีท้ังหมดกีชุ่ด อะไรบ้าง แต่ 
ละชุดใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างใด 

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุสถิติให้ชัดเจนว่าใช้สถิติอะไรบ้าง 
 

ส่วนที ่2 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) แบบฟอร์มการขอรับทุน   

ข้อสังเกต  ใช้แบบฟอร์มของแหล่งทุนแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ  ควรใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องตามแหล่งทุน โดยเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ 

สถาบันวิจัยฯ 
2) สาขาวิชาการที่ท าการวิจัย   

ข้อสังเกต  ใส่สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยไม่ถูกต้อง  
ข้อเสนอแนะ  ใช้สาขาวิชาการตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติก าหนด สามารถศึกษาได้ที่ 

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ 
3) คณะผู้ด าเนินการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
(1) ทีป่รึกษาโครงการ  ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และสังกัดให้ชัดเจน (หากไม่มีหัวข้อนี้ 

ขอให้ตัดออก) 
(2) หัวหน้าโครงการวิจัย ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด และสัดส่วน 

การท าวิจัย 
(3) ผู้ร่วมโครงการวิจัย ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน และสัดส่วนการท าวิจัย  

(หากไม่มีหัวข้อนี้ขอให้ตัดออก) 
4) สมมติฐานการวิจัย   

ข้อเสนอแนะ หากไม่มีสมมติฐานการวิจัย ขอให้ตัดหัวข้อนี้ออก 
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5) แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  ขอให้เพ่ิม 
(1) เดือนที่ 6 ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และรายงานการวิจัยบทที่ 1-3  

และบทที่ 4 (บางส่วน) ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ พร้อมเอกสารประกอบ  
(2) เดือนที่ 12 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ 

6) รายละเอียดงบประมาณ 
ข้อสังเกต   งบประมาณควรสอดคล้องกับวิธีด าเนินการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
(1) ทุนวิจัยวิชาการ ทุนการศึกษาทางไกล และทุนวิจัยสถาบัน ขอให้ตัด “ค่าสมนาคุณ 

นักวิจัย” ออก เนื่องจากไม่ได้รวมในทุนอุดหนุนการวิจัย 
(2) ควรเพ่ิมภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย และระบุภาระงานเป็นรายเดือนให้ชัดเจน 

 



การออกแบบการปรับกระบวนงานสือ่สารและประชาสัมพันธการดําเนินงานวิจัยใหม  

เดือน กิจกรรม การดําเนินงาน และปญหา 

ภายใน

มิ.ย. 60 

 1. ประชาสัมพันธการปรับกระบวนงานการประชาสัมพันธการดาํเนินงานวิจัย ตามท่ีไดรับความ

เหนชอบจากรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล สวพ. ในชองทางตางๆ ไดแก เว็บของ สวพ., Research 

Info, และบันทึกเวียนแจงหนวยงานเพ่ือทราบ 
 

ลวงหนา

3 เดือน 

 

 1. ประชาสัมพันธการเปดรับในชองทางตางๆ ไดแกบันทึกถึงหนวยงานและนักวิจัย เว็บ สวพ. 

โปสเตอรติดประกาศ ขาวประชาสัมพันธ ขาววิจัย เปนระยะๆ ลวงหนาทุกแหลงทุนพรอมกัน 

และแจงเงื่อนไขวาผูเสนอขอรับทุนตองเขารวมรับฟงการชี้แจงเม่ือสงขอเสนอฯ 

2. จัดประชุมชี้แจง                      

1) การปรับกระบวนงานการประชาสัมพันธและขั้นตอนการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยใหม  

2)แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยซ่ึงไดประมวลและสกัดองคความรูเก่ียวกับการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยจากคอมเมนตของคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

การปรับปรุงขั้นตอน เหตุผล 

เร่ิมการประชาสัมพันธเร็วขึ้น และขยาย

เวลาการประชาสัมพันธ  

เพ่ือใหผูสนใจไดมีเวลาในการเตรียมพัฒนา

ขอเสนอฯ ใหมีความสมบูรณ 
   

1 เดือน 

 

 

 - ปรับเวลาการเปดรับขอเสนอพรอมกันทุกแหลงทุน 

- ปรับลดเวลาการเปดรับขอเสนอใหกระชับขึ้น  

การปรับปรุงขั้นตอน เหตุผล 

การเปดรับขอเสนอใหเหลือ 1 เดือน - เพ่ือใหผูเสนอขอรับทุนลดความไมพึงพอใจ

ในขั้นตอนการเปดรับและการดําเนินงาน 
   

ภายใน 

พ.ย. 

 - จัด Open House พบปะผูสงขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือทราบระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของ 

รายละเอียดเก่ียวกับการขอรับทุนเงินรายไดจาก สวพ. (ภาระหนาท่ี ราคากลาง และการกรอก

ขอมูลเขาระบบ URMS และ NRMS วช. สกอ.) KM สกัดองคความรูเก่ียวกับการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยจากคอมเมนตของ คกก.ฉก. ( ตอบ QA ของ สวพ.) 

การปรับปรุงขั้นตอน เหตุผล 

จัดประชุมชี้แจงโดยมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 

คือ ผูเสนอขอรับทุน 

เพ่ือใหผูสนใจเสนอขอรับทุนมีความเขาใจ

เบื้องตนเพ่ือการพัฒนาขอเสนอไดตรงตาม

แหลงทุน เปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ 
   

1-2 

เดือน 

  

 

 

2-3 

สัปดาห 

 

ผลจากการปรับกระบวนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธนาจะมีผลใหจํานวนโครงการวิจัย

ที่ทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและเริ่มดําเนินการวิจยัภายในไตรมาสที่ 1-2 เพ่ิมมากขึ้น 

 

ประชาสัมพันธเปดรับขอเสนอ

และจัดประชุมชี้แจง 

เปดและปดรับขอเสนอ

 

จัด Open House พบปะ 

ผูสงขอเสนอขอรับทุน 

ประชุมพิจารณาขอเสนอฯ และ 

ปรับแกไขขอเสนอฯ 

ส.
ค.

-ต
.ค

. 
16

 ต
.ค

.-1
5 

พ
.ย

. 

การทําสัญญาและเบิกจายเงินฯ  

ประชาสัมพันธการปรับ

กระบวนงานสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธฯ ใหม 

วันที่ 18 ส.ค. 2560 
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