
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดการความรู้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
สาเหตุที่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
 ๑. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้ดูหลักสูตรประกอบการ
ลงทะเบียน และไม่ได้อ่านค าอธิบายละเอียดของแต่ละกระบวนวิชา 
 ๒. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นระบบ ไม่ทราบว่าจะลงทะเบียน
อย่างไร ควรลงกระบวนวิชาใดก่อน-หลัง 
 ๓. นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาตามเพ่ือนหรือตามที่รุ่นพ่ี
แนะน า 
 ๔. นักศึกษาเข้าใจว่าไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียนก็ได้ เพราะมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็นตลาดวิชา 
 ๕. นักศึกษาที่ศึกษากระบวนวิชาเดียวกัน มีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่าง
กันมาก 
 ๖. นักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่สามารถท าข้อสอบอัตนัยที่เป็นลักษณะ
การคิดวิเคราะห์ได้ แม้จะเป็นนักศึกษาวิชาเอกในสาขาของกระบวนวิชานั้น 
 
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 
 ๑. จัดโครงการการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยสรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ เชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีชื่อเสียง หรือท างานในแต่ละ
ในสาขา มาบรรยายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา  
  ๑.๒ เชิญรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จทางด้านวิชาชีพมาสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่นักศึกษา 

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา” 
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  ๑.๓ ใช้สื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และ
รุ่นพี ่เช่น Facebook, Line เป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่นักศึกษาที่ไม่เข้า
เรียนได้ติดต่อกันหรือตามข่าวสารได้ 
  ๑.๔ ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้ท างาน และ
ไม่เคยเข้าชั้นเรียนให้เข้าชั้นเรียนมากข้ึน 
  ๑.๕ แนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน
ที่ถูกต้อง แนะน าหนังสือเว็บไซต์ที่ ใช้ในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะ
พจนานุกรม รวมถึงแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ 
  ๑.๖ สอนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดย
ใช้ระบบของส านักหอสมุด ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการสรรหา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเอง การให้ยืมแบบเรียน 
นิตยสาร หนังสือ และ DVD  
  ๑.๗ ใช้สื่อ เช่น ภาพยนตร์หรือสารคดีฉายให้นักศึกษาใหม่ดูเพ่ือ
สนทนาวิพากษ์วิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
หรือประวัติศาสตร์ 
  ๑.๘ จัดท าพจนานุกรมเทียบภาษาถิ่นกับภาษากลางให้แก่นักศึกษา 
(กรณีภาษามาลายู) 
 ๒. จัดโครงการเขียนเรียงความเพ่ือประกวดชิงทุนการศึกษา 
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ทุน จากมูลนิธิสด เนียน กูรมะโรหิต ที่ได้ให้การ
สนับสนุนแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ใช้วิธี การเข้าใจ การเข้าถึง และพัฒนา คือ  
  ๓.๑ นักศึกษาต้องเข้าใจว่าตนเองมีเป้าประสงค์หรือมีเหตุผลใด
ที่เลือกเรียนสาขานี้  
  ๓.๒ การเข้าถึ งนักศึกษาโดยการสอบถามพ้ืนหลัง  เช่น  
จบการศึกษาจากสถาบันใด พักที่ไหน ท างานระหว่างเรียนหรือไม่ เข้าซุ้ม 
เข้าชมรมหรือไม่ ในซุ้มมีกิจกรรมอะไร  
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  ๓.๓ การพัฒนา เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ที่นักศึกษามีกับความรู้ที่ผู้สอนมี พร้อมให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 ๔. ใช้ห้อง Lab มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนทักษะ
ทางภาษาทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการฟังและพูด  
 ๕. ใช้เทคนิค M.U.R.D.E.R Technique เพ่ือแนะน าวิธีการเรียน
ให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
  ๕.๑ M (Setting the Mood to Study) การสร้างอารมณ์ใน
การเรียนหรืออ่านอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเอง 
 ๕.๒ U (Reading for Understanding) ใช้เทคนิคการอ่านด้วยการ
แยกส่วนที่ส าคัญ หรือไม่ส าคัญออกจากกัน แล้วแต่ความถนัด เช่น ท า
เครื่องหมาย Mark หรือท า Short Note 
 ๕.๓ R (Recalling the Material) การประมวลผลความคิด
หลังจากอ่านหรือศึกษามาแล้ว โดยน าเอา Main Idea มาจัดเรียงให้เป็น
ระบบ ระเบียบ อาจใช้ Mind Map เข้ามาช่วยจัดเรียงข้อมูลที่ส าคัญให้
เป็นระบบ 
 ๕.๔ D (Digest the Material) การน าเอาข้อมูลที่ได้มาย่อยสลาย 
แล้วเอามาเขียนสรุปจากความเข้าใจของตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
 ๕.๕ E (Expanding Knowledge) การน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน
หรือศึกษารายวิชานั้นๆ ไปขยายต่อยอด โดยใช้วิธีการตั้งค าถามว่า จะไป
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใดบ้าง ถามใครได้บ้าง 
 ๕.๖ R (Reviewing) การส ารวจตัวเอง โดยประเมินว่า ตัวเองเข้าใจ
สิ่งที่เรียนไปมากน้อยแค่ไหน ความรู้ที่ได้ทั้งหมดคืออะไร อะไรที่เข้าใจ แล้ว
อะไรที่ยังไม่เข้าใจ ควรจะเติม ไปถามใคร ไปเสาะหาเพิ่มเติมจากไหน อะไร
ที่เป็นปัญหา เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง 
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 ๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือชักจูงให้เข้า
ร่วมงาน ให้เกิดความมีส่วนร่วมแล้วน าไปพัฒนาตนเอง หรือทุนการศึกษา
เพ่ือเรียนต่อในระดับปริญญาโท  

 



 
 

 
 

กรอบวิจัยมุ่งเป้าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตัวอย่างการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความรู้ด้านการศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนหรือ
สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการให้ความหมายของ
โรงเรียนคุณภาพและปัจจัยก าหนดคุณภาพโรงเรียน 
 2. สร้างความรู้เรื่องระบบความสัมพันธ์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนของกลุ่มผู้เรียน กลุ่มครู กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพ่อแม่
ผู้ปกครอง 
 3. สร้างแนวทางในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาในระดับ
โรงเรียน 
 4. สร้างความรู้ในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ การ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการเรียนรู้เตรียมตัวก่อนเกษียณ การ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือออกจากโรงเรียนกลางคัน ปัจจัยก าหนดการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับต่างๆ และโอกาสทางการศึกษาส าหรับทายาท
รุ่นที่สองของผู้อพยพ 

 กรอบการวิจัย 
 1. การศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนหรือสภาวะแวดล้อมที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการให้ความหมายของโรงเรียนคุณภาพ 
และปัจจัยก าหนดคุณภาพโรงเรียน 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
หัวข้อ เขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
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2. ระบบความสัมพันธ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของ
กลุ่มผู้เรียน กลุ่มครู กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 3. การจัดสรรงบประมาณการศึกษาในระดับโรงเรียน 
 4. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สูงอายุ การจัดการเรียนรู้เตรียมตัวก่อนเกษียณ การตัดสินใจในการศึกษา
ต่อหรือ ออกจากโรงเรียนกลางคัน ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับต่างๆ และโอกาสทางการศึกษาส าหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้อพยพ 

 ผลผลิต 
 1. องค์ความรู้และแนวทางด้านการศึกษากระบวนการพัฒนา
โรงเรียนหรือสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการให้
ความหมายของโรงเรียนคุณภาพและปัจจัยก าหนดคุณภาพโรงเรียน 
 2. องค์ความรู้เรื่องระบบความสัมพันธ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในโรงเรียนของกลุ่มผู้เรียน กลุ่มครู กลุ่มบริหาร และกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง  
 3. องค์ความรู้และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาใน
ระดบัโรงเรียน 
 4. องค์ความรู้ในการจัดการส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการเรียนรู้เตรียมตัวก่อนเกษียณ การตัดสินใจใน
การศึกษาต่อหรือ หรือออกกลางคัน ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจต่อในระดับ
ต่างๆ และโอกาสทางการศึกษาส าหรับทายาทรุ่นที่สองของผู้อพยพ 
 
มนุษยศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภาษาและวรรณคดี 
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 2. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
 3. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของ
สังคมไทย 

 กรอบวิจัย 
 ๑. มนุษยศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี 
 ๒. มนุษยศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม 
 ๓. มนุษยศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาของสังคมไทย 

 ผลผลิต 
 1. องค์ความรู้ และ/หรือผลผลิตที่ เป็นรูปแบบจากการศึกษา
กระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดี 
 2. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่ เป็นรูปแบบจากการศึกษา
กระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกับวัฒนธรรม 
 3. องค์ความรู้และ/หรือผลผลิตที่ เป็นรูปแบบจากการศึกษา
กระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย 
 
การเขียนโครงร่างการวิจัย 
 การท าวิจัย หมายถึง การกระท าใด ๆ เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ
เกิด ผลผลิตองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบค าถามตามสมมติฐาน หรือตาม
วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 ๑. การเริ่มต้นท าวิจัย จากการก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งเปรียบ-
เสมือนการตั้งโจทย์หรือตั้งค าถาม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการสร้างสรรค์
งานวิจัย เนื่องจากการตั้งค าถามนี้จะน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน ค าถามที่ใช้
จะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ไม่เป็นค าถามที่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยอ่ืน เมื่อ
ตั้งค าถามแล้วควรหาค าตอบก่อนว่า ณ เวลานี้ ค าถามนี้มีค าตอบหรือยัง 
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นั่นคือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะควรย้อนหลังไม่เกิน 
๕ ปี) เมื่อมีค าตอบจะน าไปสู่การท าวิจัยหรือการทดลองเพ่ือการตอบ
ค าถามนั้น 
  ส าหรับปัญหานั้น ผู้วิจัยต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่าง 
“ปัญหาทั่วไป” กับ “ปัญหาการวิจัย” ปัญหาทั่วไป หมายถึง สถานการณ์
ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสถานการณ์ที่เป็นจริงกับสถานการณ์ที่คาดหวัง
หรือสถานการณ์ที่ควรจะเป็น ส่วนปัญหาการวิจัย หมายถึง ประเด็นที่
นักวิจัยสงสัยและต้องการด าเนินการเพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ท าให้มีลักษณะเป็นข้อสงสัยของผู้วิจัยต่อสถานการณ์ ทั้งที่เป็น
ความขัดแย้งและไม่เป็นความขัดแย้งระหว่างสถานการณ์ที่เป็นจริงกับ
สถานการณ์ท่ีคาดหวังหรือสถานการณ์ที่ควรจะเป็น  
  1.1 ที่มาของปัญหาการวิจัย สามารถก าหนดขึ้นมาได้หลายทาง 
ได้แก่  
   (1) จากทฤษฎี จากข้อสงสัยที่ว่าทฤษฎียังคงอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือไม่ 
   (2) จากแนวคิดต่าง ๆ ผู้วิจัยอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวคิด
ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
   (3) จากประสบการณ์การท างาน  
   (4) จากงานวิจัยชิ้นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจค้นพบแง่มุม
หรือประเด็นที่ต่อเนื่องก็ได้ 
   (5) จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
   (6) จากความสนใจส่วนบุคคลในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
   (7) จากความต้องการของหน่วยงาน เป็นต้น 
  1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือยืนยันสภาพปัญหา 
  1.3 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 ๒. การออกแบบการวิจัย คือ การวางแผนการท าวิจัยด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง จากที่เราตั้งค าถาม/
ปัญหาการวิจัย เมื่อพิจารณาเริ่มต้นที่จะท างานวิจัยจึงต้องด าเนินการหลาย
หัวข้อ เช่น การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้างสมมติฐานการวิจัย 
การเลือกกระบวนการหรือวิธีการท าวิจัย การตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องมือ เมื่อออกแบบงานวิจัยได้แล้ว จึงน ามาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นต้องน าการออกแบบการวิจัยที่ส าเร็จแล้วมาเป็น
แกน แล้วเติมส่วนประกอบอ่ืน ๆ ลงให้ครบตามข้อก าหนดของแต่ละแหล่งทุน  
 ๓. การเขียนโครงร่างการวิจัย 
  ๓.๑ ชื่อโครงการวิจัย  
   - กะทัดรัด  
   - ชัดเจน  
   - บอกทิศทางการวิจัย 
  ๓.๒ ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
   - ปัญหาการวิจัยชัดเจน 
   - มีข้อมูลหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง 
   - แสดงเหตุผลความจ าเป็นของการท าวิจัย 
   - ระบุผล/ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าวิจัย แนวทางการแก้ไข 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
   - กิจกรรม/งานที่จะต้องท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของการศึกษา 
   - มีความชัดเจน ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา 
   - สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่อง 
   - มีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 
  ๓.๔ ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 
   - ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง 
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   - กลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัย
ครั้งนั้น 
  ๓.๕ ทฤษฎี สมมติฐานและกรอบแนวคิด 
   - ประมวลความคิดรวบยอดของการวิจัย  
   - ตัวแปรที่เลือกมาศึกษาต้องมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎี 
   - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
  ๓.๖ การทบทวนวรรณกรรม 
   - ครอบคลุมประเด็นการวิจัย มีความทันสมัย 
   - วิเคราะห์ สังเคราะห์ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
   - แสดงความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยงของผลสรุปวรรณกรรม
ทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหาที่จะท าวิจัย 
  ๓.๗ การเขียนเอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
   ควรเขียนเอกสารอ้างอิงให้ครบทุกรายการตามที่อ้างไว้ใน
เนื้อเรื่อง โดยทั่วไปมีความแตกต่างกันได้ ๒ รูปแบบ คือ การเขียนเอกสาร 
อ้างอิงของต ารา หรือหนังสือ และการเขียนเอกสารอ้างอิงจากงาน 
ที่ตีพิมพ์จากวารสาร เราสามารถดูข้อก าหนดว่ามีรูปแบบอย่างไรจากคู่มือ
บัณฑิตศึกษา รายวิชา หรืองานบริการวิชาการของแต่ละสถาบัน หรือหาก
ไม่มีรูปแบบที่แน่ชัด ก็ให้เลือกรูปแบบจากวารสารใดก็ได้ และเอกสาร 
อ้างอิงทุกรายการต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน รายละเอียดข้อมูล 
ที่น ามาเขียนมักจะเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงแค่รูปแบบการเขียน  
   การเขียนเอกสารอ้างอิง/หนังสือหรือต ารา มีรายละเอียด
และมักล าดับของการเขียน ดังนี้  
ชื่อผู้แต่ง, ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง. โรงพิมพ์/ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวน

หน้า.  
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  ตัวอย่างต ารา  
อรุณรัตน์ ฉวีราช. 2559. อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

โครงการผลิตต ารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น-
การพิมพ์. 179 หน้า. ISBN 978-616-233-572-6. 

  ตัวอย่างหนังสือ 
อรุณรัตน์ ฉวีราช. 2557. พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับ

โมเลกุล. ขอนแก่นการพิมพ์. 78 หน้า. ISBN 978-616-374-079-3 
  การเขียนเอกสารอ้างอิง/วารสาร มีรายละเอียดและมักล าดับ
ของการเขียน ดังนี้  
ชื่อผู้แต่ง. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ของวารสาร (ฉบับที่) : 

หน้าที่ และ (หรือ) เลข DOI กรณีท่ีมีการตีพิมพ์ออนไลน์. 
  ตัวอย่างวารสาร 
Thooptianrat, T., Chaveerach, A., Sudmoon, R., Tanee, T., Liehr, 

T., and Babayan, N. 2017. Screening of phytochemicals 
and toxicity of medicinal plants, Dillenia Species, reveals 
potential natural product resources, Journal of Food 
Biochemistry. DOI: 10.1111/jfbc.12363. 

  ๓.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หมายถึง การคาดคะเนผลที่ ได้จากการวิจัย ซึ่ งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการท าวิจัย อาจหมายรวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์อื่นอีก 
  ๓.๙ ระเบียบวิธีวิจัย 
   - ชื่อวิธีวิจัย 
   - ประชากร 
   - กลุ่มตัวอย่าง 
   - วิธีการเก็บข้อมูล 
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   - เครื่องมือในการวิจัย 
   - การจัดการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๑๐ ตัวอย่างการเขียนแผนการด าเนินงานวิจัย 
ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ศึกษา
สภาพ
ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึน
และกรอบ
แนวความ 
คิดเพื่อ
เตรียมเสนอ
เค้าโครง
วิจัย 

                        

๒. ทบทวน
วรรณกรรม
และ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องท้ัง
ในประเทศ
และ
ต่างประเทศ
เพิ่ม 

                        

๓. สร้าง
เครื่องมือ
การวิจัย 

                        

๔. ตรวจ 
สอบ
คุณภาพ
เครื่องมือ
การวิจัย 

                        

๕. ทดสอบ
เครื่องมือ
วิจัย 

                        

๖. เก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

                        

๗. วิเคราะห์
ข้อมูลและ
สรุปผล 
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  แผนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ในแต่ละข้ันตอน โดยปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  ๓.๑๑ งบประมาณ ดูรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถ้าขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง แต่หากขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อก าหนด/ระเบียบของ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยนั้น ๆ  
 
 
 


