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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                              แบบ ว-สอศ.-2 

(สําหรับนักเรียน นักศึกษา) 

แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2559 

ปพุทธศักราชการ 2559 -2560 
...................................................................... 

ช่ือผลงานวิจัย  (ภาษาไทย)............................................................................................................................ 
                    (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือสถานศึกษา ...................................................... อาชีวศึกษา......................................................................... 
ท่ีอยู…………………….ตําบล .................................... อําเภอ…………………………..จังหวัด…………….......…………….. 
เบอรโทรศัพท ....................................................... E-mail................................................................................ 

สวน ก  : ลักษณะงานวิจัย               

           งานวิจัยใหม                 งานวิจัยตอเนื่องระยะเวลา..........…..ป  
 

              ความสอดคลองระดับชาติ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี................................... 
      ยุทธศาสตร………………………………………………… 
 2. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับท่ี……………………………..... 

   ยุทธศาสตร…………………………………………………… 
  3. ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น 

     ยุทธศาสตร……………………..…………………….……… 
  4. ยุทธศาสตรประเทศ 
          ยุทธศาสตร……………………..…………………….……… 
  5. นโยบายรัฐบาล/เปาหมายของรัฐบาล 

      นโยบาย/เปาหมาย…………..………………………….…... 
                 
 ความสอดคลองระดับกระทรวง 
                       1.  นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
                              นโยบาย………………………..…………………….…..…. 
                       2.  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
                              ยุทธศาสตร……………………..…………………….……  

 3.  ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ยุทธศาสตร……………………..…………………………… 

                ความสอดคลองระดับสวนภูมิภาค 
1. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาค………………............................................................................... 
ยุทธศาสตร……………………..……………………............
จังหวัด…………………………………………………........  

     ยุทธศาสตร……………………..……………………………. 
3. พันธกิจหรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา 
     พันธกิจหรือนโยบาย……………………………………….. 
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                 โครงการวิจัยนี้ สามารถนําไปเผยแพรและขยายผลไปสูการใชประโยชนได   
 เชิงนโยบาย (ระบุ)................................................................................................ 
 เชิงพาณิชย (ระบุ)................................................................................................. 
 เชิงวิชาการ (ระบุ)................................................................................................. 
 เชิงพ้ืนท่ี (ระบุ)...................................................................................................... 
 เชิงสาธารณะ/สังคม (ระบุ).................................................................................... 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................... 

                 ภาพแบบราง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สวน  ข  : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย 
1.1  หัวหนาทีมโครงการวิจัย 

 ชื่อ……………..…………นามสกุล………..………………………ตําแหนง……………………..…………….. 
 ท่ีอยู……………………………………………………………………………………………………………………… 
 เบอรโทรศัพท………………………………………………….E-mail…………………………………………… 

1.2  นักวิจัยรุนใหม 
                           1.2.1 ชื่อ………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                  ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                           1.2.2 ชื่อ………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                           1.2.3 ชื่อ………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.4 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.5 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.6 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.7 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.8 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 
                          1.2.9 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                 ระดับชั้น……………………………..………..สาขาวิชา…………………….…………………………… 

 

 

 

ภาพสีขนาดโปสการด  
อยางนอย จํานวน 1 ภาพ  
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1.3 คณะผูรวมวิจัย/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
                          1.3.1 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….………….. 
                                  แผนกวิชา……………………….………..สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ…………………….………………. 
                          1.3.2 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….…….……. 
                                  แผนกวิชา……………………….………..สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ…………………….………………. 
                          1.3.3 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….…….……. 
                                  แผนกวิชา……………………….………..สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ…………………….………………. 
                          1.3.4 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….…….……. 
                                  แผนกวิชา……………………….………..สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ…………………….………………. 
                          1.3.5 ชือ่………………….……นามสกุล………..……………………ตําแหนง……..…………….…….……. 
                                  แผนกวิชา……………………….………..สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ…………………….………………. 

1.4 หนวยงานหลัก………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 หนวยงานสนับสนุน(ถามี) 

14.1  หนวยงานภาครัฐ…………………………………………………………………………………………… 
1.4.2 หนวยงานภาคเอกชน…………………………………………………………………………………….. 

1.6 อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ประเภทการวิจัย 
  การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) 
  การวิจัยประยุกต (applied research) 
  การวิจัยและพัฒนา (research and development) 
3. สาขาวิชาการ/ประเภทสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

� 1) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร  

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 2) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 3) สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 4) สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 5) สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 

 สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวจิัย ประเภทท่ี........................ 

� 6) สาขาปรัชญา 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 7) สาขานิติศาสตร 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 8) สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 9) สาขาเศรษฐศาสตร 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 10) สาขาสังคมวิทยา 
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 สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 

� 12) สาขาการศึกษา 

 สิง่ประดิษฐและนวัตกรรมท่ีทําการวิจัย ประเภทท่ี........................ 
4. คําสําคัญ (keywords) ของการวิจัย 

4.1 …………………………………………………หมายถึง……………………………………………………………… 
4.2 …………………………………………………หมายถึง……………………………………………………………… 

5. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
...............……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. วัตถุประสงคของการวิจัย 
6.1 เพ่ือ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.2 เพ่ือ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
...............……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
...............………………………………………………………………………………………………………………… 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ  
...............………………………………………………………………………………………………………………… 

10. การสืบคนจากฐานขอมูลสิทธิบัตร 
...............………………………………………………………………………………………………………………… 

11. เอกสารอางอิงของการวิจัย 
...............……………………………….….………………………………………………………………………………… 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
       12.1 ……..………………….……………………………………………………………………………………………… 
       12.2 ……..……………………….………………………………………………………………………………………… 

13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
       13.1 ……..………………….……………………………………………………………………………………………… 
       13.2 ……..……………………….………………………………………………………………………………………… 
14. วิธีการดําเนินการวิจัยและสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
       14.1 ……..………………….……………………………………………………………………………………………… 
       14.2 ……..……………………….………………………………………………………………………………………… 
15. ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดการวิจัย 
      ...............………………………………………………………………………………………………….………………… 
16. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย(ถามี)  
       ...............………………………………………………………………………………………………….………………… 
17. งบประมาณของการวิจัย 

17.1 งบประมาณท้ังหมด................................บาท 
17.2 รายละเอียดงบประมาณคาใชจาย 
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 รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ (ปงบประมาณท่ีเสนอขอ) 
รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 1. งบบุคลากร   
 คาจางชั่วคราว    
2. งบดําเนินงาน    

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    
 2.1.1 คาตอบแทน เชน คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ฯลฯ 
  

 2.1.2 คาใชสอย เชน   
 1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ    
 2) คาจางเหมาบริการ   
 3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม   
 4) คาใชสอยอ่ืน ๆ   

 2.1.3 คาวัสด ุเชน    
 1) วัสดุสํานักงาน    
 2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    
 3) วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
 4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร   
 5) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา   
 6) วัสดุคอมพิวเตอร    
 7) วัสดุอ่ืน ๆ   

2.2 คาสาธารณูปโภค เชน    
 คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย  
 คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม 

  

3. งบลงทุน   
 คาครุภัณฑ   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ   
 

18. ผลสําเร็จและความคุมคาของโครงการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
       18.1 ……..………………….……………………………………………………………………………………………… 
       18.2 ……..……………………….………………………………………………………………………………………… 
19. งานวิจัยตอเนื่องปท่ี 2 ข้ึนไป 
   ไมมี  
   มี (ใหดําเนินการตามขอ 19.1 – 19.2) 

      19.1 คํารับรองจากหัวหนาทีมโครงการวจิัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริง 
            ในปงบประมาณท่ีผานมา 
     19.2   ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอ่ืน  
              หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถามี) 
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20. โครงการวิจัยนี้หรือสวนใดสวนหนึ่งหรืองานวิจัยสืบเนื่องจากนี้ ไดยื่นเสนอขอรับทุนหรือไดรับ

การสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนหรือไม 
   ไมไดยื่นเสนอขอรับทุน 
   ยื่นเสนอ โปรดระบุแหลงทุน …………………................................………………......……………… 
 ( ) ไดรับการสนับสนุน จาก……………….....……ชื่อโครงการ………….................................. 
 ( ) ไมไดรับการสนับสนุน 
 ( ) ยังไมทราบผลการพิจารณา 

21. โครงการวิจัยนี้มีการใชสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม 
                      มี       ไมมี   

22.  คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 
       ...............………………………………………………………………………………………………….………………… 
 

23. คํารับรองของหัวหนาทีมวิจัย 
   ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับงานวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานวิจัยแลว 

   ไมเปนผูติดคางการสงผลงานวิจัยตามเง่ือนท่ีกําหนดไวในประกาศทุน/สัญญารับทุน 
                          เชน reprint การนําผลงานไปใชประโยชน ฯลฯ 
 

     (ลงชื่อ)..................................................... 
                          (........................................................) 
                           วันท่ี........ เดือน....................... พ.ศ.......... 
 

24.  คํารับรองของหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
  ขอรับรองวาโครงการวิจัย (ชื่อ).............................................................เปนผลงานของ  

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย…………………………………………………………………………………………..จริง 
    

(ลงชื่อ)..................................................... 
                          (........................................................) 
                            วันท่ี........ เดอืน....................... พ.ศ.......... 

 

25. คํารับรองของรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
ขอรับรองวาโครงการวิจัย (ชื่อ).............................................................เปนผลงานของ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย…………………………………………………………………………………………..จริง 
    

(ลงชื่อ)..................................................... 
                         (........................................................) 
                         วันท่ี........ เดอืน....................... พ.ศ.......... 
 

              26. คําอนุมัติและลายมือชื่อของผูอํานวยการสถานศึกษา 
  อนุมัติ  ไมอนุมัต.ิ................................................................................... 
 

     (ลงชื่อ)..................................................... 
         (........................................................) 
 ผูอํานวยการวิทยาลัย................................... 
    วันท่ี........ เดอืน....................... พ.ศ.......... 
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สวน  ค   : ประวัติคณะผูวิจัย  
 นักเรียน นักศึกษา   (ไมเกิน 10 คน) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ…………………………………………………....………. 
        Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank………………………………………….....……. 
   2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................................... 

3. ระดับการศึกษา   ปวช. ชัน้ปท่ี............ ปวส. ชั้นปท่ี.............. ทล.บ. ชั้นปท่ี................. 
สาขาวิชา....................................................สาขางาน..................................................................... 
ระยะเวลาท่ีใชทําวิจัย .................................................................................................................... 

4. ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail).......................................................................................................................................... 

 ประวัติครูท่ีปรึกษา  (ไมเกิน 5 คน) 
 1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ……………………………………………………............ 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank…………………………………………… 
   2.   เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………..……………………………......….... 

 3.   ตําแหนงปจจุบัน……………………………………………………แผนกวิชา.................................................. 
    เงินเดือน (บาท) ………………………………………………………………………………………….………………… 
 4.   หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสารและไปรษณีย   
                    อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

5.   ประวัติการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป) 
6.   สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7.   ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายใน และภายนอกประเทศ  
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เอกสารประกอบการเขียนแบบโครงการวิจัย  
................................................................................. 

 

ช่ือโครงการวิจัย   ใหระบุชื่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ช่ือสถานศึกษา  ใหระบุชื่อสถานศึกษา ท่ีอยูปจจุบันพรอมเบอรโทรศัพทและ E-mail 
สวน  ก : ใหระบุลักษณะของงานวิจัยเปนโครงการวิจัยใหมหรืองานวิจัยตอเนื่องใชระยะเวลาก่ีป 
  

ความสอดคลองระดับชาต ิ
1. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน  

                    (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 
2. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาตฉิบับปจจุบนั   
   (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด)  
3. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น 
   (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

                 4. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรประเทศ  
                    (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 
                 5. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล/เปาหมายของรัฐบาล 
                    (ระบุความสอดคลองตามนโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 
 

ความสอดคลอง 
 ระดับกระทรวง 
 1.  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
                     (ระบุความสอดคลองตามนโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

2. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
                     (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรดานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ 
                     การอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชน  
                     (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 
 ระดับสวนภูมิภาค 

1. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
                     (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

2. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรจังหวัด 
                     (ระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับพันธกิจ หรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบนัการอาชวีศึกษา  
                     (ระบคุวามสอดคลองพันธกิจหรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมีความ 
                     สอดคลองมากท่ีสุด) 
 

โครงการวิจัยนี้ สามารถนําไปเผยแพรและขยายผลไปสูการใชประโยชนได 
เชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย/เชิงวิชาการ/เชิงพ้ืนท่ี/เชิงสาธารณะ/สังคม/อ่ืน ๆ (ระบุ)...... 

 

แบบรางโครงการวิจัยเปนภาพสีขนาดโปสการดอยางนอยจํานวน 1 ภาพ 
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สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 
             1.  ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย 
  1.1  หัวหนาทีมโครงการวิจัย (ระบุชื่อ-นามสกุลท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก เบอรโทรศัพท และ E-mail   
                        ซ่ึงเปนนักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมโครงการวิจัย 
                        ของกลุมนักวิจัยรุนใหม) 
                 1.2  นักวิจัยรุนใหม (ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นและสาขาวิชา ซ่ึงเปนนักเรียน นักศึกษา 
                       ท่ีหลากหลายสาขาวิชาเขามารวมทําวิจัย) 
                 1.3  คณะผูรวมวิจัย/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ระบุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ครูตางแผนกวิชา 
                       ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
                       และมีประสบการณตรงตามงานวิจัยเขามารวมทําวิจัย) 
                1.4   หนวยงานหลัก (ระบุชื่อและท่ีอยูสถานศึกษาเบอรโทรศัพทและ E-mail /อาชีวศึกษาจังหวัด/  
                       สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/กระทรวงศึกษาธิการ) 
                1.5   หนวยงานสนับสนุน (ระบุชื่อและท่ีอยูของหนวยงานสนับสนุน พรอมรายละเอียด 
                      เชนเดียวกับขอ 1.4) 
             2.  ประเภทการวิจัย ระบุประเภทการวิจัยเพียง 1 ประเภท ไดแก  
    1)  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)  
    2)  การวิจัยประยุกต (Applied research)  
    3) การพัฒนาทดลอง (Experimental development) (ตามรายละเอียดแนบทาย) 
             3.  สาขาวิชาการ/ประเภทสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระบุชื่อกลุมสาขาวิชาการและประเภท 
  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (ตามรายละเอียดแนบทาย) 
             4.  คําสําคัญ (Keywords) ของงานวิจัย ระบุคําสําคัญ (keywords) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่อง 
                 หรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวนท้ังนี้ 
                 เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับ 
                 เรื่องท่ีทําการวิจัยได 
             5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทํางาน ตองแสดงใหเหน็ถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัย 
                 เรื่องนี้รวมถึงความสอดคลองหรือการตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ  
                 ระดับกระทรวงและระดับสวนภูมิภาค  
             6.  วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของงานวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญ   
                  เปนขอๆ โดยมีความเชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
             7.  ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีเชื่อมโยงกับปญหา 
                 ท่ีทําการวิจัยแตไมสามารถกําหนดโดยตรงในชื่องานวิจัยและวัตถุประสงคของงานวิจัยได) 
             8.  ทฤษฎ ีสมมตฐิานและ/หรือกรอบแนวความคิดของงานวิจัย แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของสมมติฐาน 
                  และหรือกรอบแนวความคิดโดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ 
                  เรื่องท่ีทําการวิจัยแลวนํามาสังเคราะหเปนสมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของงานวิจัย 
             9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวของ ใหระบุเนื้อหาโดยสรุปของเอกสาร 
                 ท่ีเก่ียวของพรอมขอมูลสถิติและเหตุผลท่ีเปนไปไดจากทฤษฎี/สมมติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของ   
                 โดยบรรยายใหเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีจะทําการวิจัย 
             10.  การสืบคนจากฐานขอมูลสิทธิบัตรระบุรายละเอียดผลการสืบคนและแนบเอกสารมาพรอมดวย 
             11.  เอกสารอางอิงของงานวิจัย ระบุเอกสารท่ีใชอางอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล 
             12.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํา 
    ผลการวิจัยไปใชประโยชน ระบุไดมากกวา 1 ขอ  พรอมระบุกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับประโยชน 
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                   และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายใหชัดเจน 
            13.   แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย ใหแสดงแผน 
                  การถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายหรือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
                  และพัฒนาข้ันตอไปท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุกลุมเปาหมายวิธีการถายทอด 
                  ระยะเวลาสถานท่ีฯลฯ ใหชัดเจน 
            14.   วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย 
                  อาทิการเก็บขอมูลการกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรตัวอยาง การสุมตัวอยาง ข้ันตอนและวิธีการ 
                  ในการวิเคราะหขอมูลฯลฯรวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย/เก็บขอมูลใหครบถวน 
                  และชัดเจนเพ่ือประโยชนในการเสนอของบประมาณ 
            15.   ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดงานวิจัย ระบุระยะเวลาท่ีใชในการทํางานวิจัย 
   ไมควรเกิน 1 ป รวมท้ังระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Grant chart)  
                  โดยละเอียด ท้ังนี้ใหจัดทําแยกเปนรายปกรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่องระยะเวลา 
                  ดําเนินการมากกวา 1 ป  
            16.  ปจจัยท่ีเอ้ือตองานวิจัย(ระบุรายละเอียด) 
            17.  งบประมาณของงานวิจัย 
                  17.1  งบประมาณท้ังหมดเปนเงินทาไร 
           รายละเอียดงบประมาณคาใชจายจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ (ปงบประมาณท่ีเสนอขอ) 
                          1.  งบบุคลากร   
           2.  งบดําเนินงาน    
                               2.1  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ    
                      2.1.1   คาตอบแทน เชน คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                                               คาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ฯลฯ   
                      2.1.2   คาใชสอย เชน   
                               1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ    
                               2) คาจางเหมาบริการ   
                               3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม   
                               4) คาใชสอยอ่ืน ๆ   
                      2.1.3   คาวสัดุ เชน    
                               1) วสัดุสํานักงาน    
                               2) วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น    
                               3) วสัดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
                               4) วสัดุโฆษณาและเผยแพร   
                               5) วสัดุหนังสือ วารสารและตํารา   
                               6) วสัดุคอมพิวเตอร    
                               7) วสัดุอ่ืน ๆ   
                      2.2  คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย  
                                     คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม   
                   3. งบลงทุน คาครุภัณฑ 
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           18.  ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัย แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output)  
       ท่ีไดจากงานวิจัย โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสู 
                      การประยุกตใช ความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จ 
                      ท่ีเปนผลลพัธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยสอดคลอง 
                      ตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พรอมท้ังระบุประเภท 
   ผลสําเร็จของงานวิจัยเปนอักษรยอ ซ่ึงจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้  
   (กรณีเปนโครงการยอยในแผนงานวจิัยนั้นจะตองอธิบายผลกระทบท่ีมีตอแผนงานวิจัยนั้น  
    เชน ผลสําเร็จท่ีมีผลกระทบตอแผนงาน/ผลกระทบท่ีมีตอประเทศ) 
                 1.  ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
        1.1  ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 
       1.2  ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 
       1.3  ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 
               2.  ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (Intermediate results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
       2.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตนในระยะตอมา 
       2.2  เปนผลสําเร็จท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งกับผลสําเร็จเบื้องตน 
       2.3  เปนผลสําเร็จท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จระยะสุดทายของงานวิจัย 
                     3.  ระบุ G หมายถึง ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
       3.1  เปนผลสําเร็จท่ีตอยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะตอมา 
       3.2  ผลสําเร็จตามเปาประสงคนี้จะตองแสดงศักยภาพท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ 
       3.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําใหเกิดผลกระทบสูง  

     ยอมมีน้ําหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง ตัวอยาง เชน กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ     
     มะมวงเพ่ือการสงออก เนื่องจากมะมวงท่ีสงออกมีคุณภาพดี แตเม่ือสงออกไป 
     ตางประเทศมีปญหาเรื่องมะมวงเปลือกบางเนาเสียงาย สงผลกระทบตอการสงออก  
     ดังนั้น จึงตองวิจัยเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยอาจจําแนกผลสําเร็จของงานวิจัย 
     ท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี้ 

1. การวิจัยระยะแรกไดคนพบยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะ 
                                เปลือกแข็งของมะมวง  

       -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลักษณะ  
      เปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P) 

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะตอมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหนง 
                                ของยีน (gene) ท่ีควบคุมลกัษณะเปลือกแข็งของมะมวง 

                -  ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ รายละเอียดตําแหนงของยีน (gene) ท่ีควบคุม 
           ลักษณะเปลือกแข็งของมะมวง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) 

     3.  กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะตอมาจนไดมะมวงพันธุเปลือกแข็ง  
              ซ่ึงแสดงผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน คือ ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมของมะมวง 
                                เพ่ือการสงออก  - ใหระบุผลผลิตท่ีได คือ มะมวงพันธุเปลือกแข็งท่ีแสดงมูลคาเพ่ิม 
              เพ่ือการสงออก ผลสําเร็จของงานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) 
           19.   งานวิจัยตอเนื่องปท่ี 2 ข้ึนไป 

  19.1   คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริง 
         ในปงบประมาณท่ีผานมา 
 19.2  ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอ่ืน  
         หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถามี) 
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19.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ว-สอศ. 1-1) 
                20.   เปาหมาย ผลผลิต ตัวชีว้ัด และผลการดําเนินงานโครงการ (แบบ ว-สอศ. 1-2)  

         เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด ระบุผลผลิตของโครงการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
         ท่ีสามารถประยุกตเพ่ือนําไปใชประโยชนได  ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมาย 
         ในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (แบบ ว-สอศ. 1-2)          

                21.   โครงการวิจัยนี้หรือสวนใดสวนหนึ่งหรืองานวิจัยสืบเนื่องจากนี้ ไดยื่นเสนอขอรับทุน 
                       หรือไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนหรือไม 
        � ไมไดยื่นเสนอขอรับทุน 

        � ยื่นเสนอ โปรดระบุแหลงทุน ……………………….……................................……… 
            (   )  ไดรับการสนับสนุน จาก……………….....……ชื่อโครงการ…………................ 
            (   )  ไมไดรับการสนับสนุน 
            (   )  ยังไมทราบผลการพิจารณา 
            22.   โครงการวิจัยนี้มีการใชสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม 
                           (   )   มี      (   )  ไมมี   
                       ถามีตองแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

    จรรณยาบรรณการใชสัตว การศึกษาวิจัยพันธุพืชพ้ืนเมืองฯ (ตามมาตรา 52 และมาตรา 53)        
       ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ฯลฯ แนบทายมาพรอมดวย 

                23.   คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด) 
                24.   คํารับรองของหัวหนาทีมโครงการวิจัยและลงลายมือชื่อไมเปนผูติดคางการสงงานวิจัย 
                       ฉบับสมบูรณสําหรับงานวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานวิจัยแลว 
       � ไมเปนผูติดคางการสงผลงานวิจัยตามเง่ือนท่ีกําหนดไวในประกาศทุน/สัญญารับทุน  
                       เชน reprint การนําผลงานไปใชประโยชน ฯลฯ 
 

                                 (ลงชื่อ)..................................................... 
                       (........................................................) 
                ตําแหนง………........................................... 
                วันท่ี........ เดือน....................... พ.ศ.......... 
 

             25.  คํารับรองของหัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐและลงลายมือชื่อ 
  ขอรับรองวาผลงานวิจัย (ชือ่).............................................................เปนผลงานของ      
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย…………………………………………………………………………………จริง 

                             

        (ลงชื่อ)..................................................... 
                       (........................................................) 
                ตําแหนง………........................................... 
                วันท่ี........ เดือน....................... พ.ศ.......... 
            26.   คํารับรองของรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือและลงลายมือชื่อ 

   ขอรับรองวาผลงานวิจัย (ชือ่).............................................................เปนผลงานของ 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย…………………………………………………………………………………………..จริง 

      

         (ลงชื่อ)..................................................... 
                       (........................................................) 
                ตําแหนง………........................................... 
                วันท่ี........ เดือน....................... พ.ศ.......... 
              27. คําอนุมัติและลายมือชื่อของผูอํานวยการสถานศึกษา(ประทับตราสถานศึกษาตรงลายมือชื่อ) 

  อนุมัติ  ไมอนุมัติ.................................................................................... 
 

      (ลงชื่อ)..................................................... 
         (........................................................) 
        ผูอํานวยการวิทยาลัย................................... 
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     วันท่ี........ เดือน....................... พ.ศ.......... 
รายละเอียดแนบทาย 
            1. ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย 
                 1.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research)                
เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพ่ือหาความรูใหม ๆ เก่ียวกับสมมติฐานของปรากฏการณ 
และความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตาง ๆ            
เพ่ือต้ังและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใช
ประโยชนโดยเฉพาะ 
                1.2   การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหมๆ               
และมีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรู และวิธีการตางๆ 
ท่ีไดจากการวิจัยข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัดลวงหนา 
                1.3   การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานท่ีทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรู ท่ีไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพ่ือการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีข้ึน  
           2.  สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย 
                  2.1  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ 
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา 
ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.2  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.3  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมีชีวเคมี           
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียรเคมี 
เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.4  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร 
ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตร
ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
              2.5  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.6  สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.7  สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.8  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ 
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยาทางการเมือง     
ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง เศรษฐศาสตร
การเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
              2.9  สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ การ
บัญชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             2.10  สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
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พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ     
ท่ีเก่ียวของ 
             2.11  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ         
ท่ีเก่ียวของ 
             2.12  สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัด          
และประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
            3.  ประเภทส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม หมายถึง  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมท่ี นักเรียน นักศึกษา          
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังรัฐและเอกชน จัดทําข้ึนเพ่ือเขารวมประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกอบดวย 
             ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประเภทท่ี 2  สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 
  ประเภทท่ี 3  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
  ประเภทท่ี 4  สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน 
  ประเภทท่ี 5  สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐดานการแพทย และชีวอนามัย 
  ประเภทท่ี 7  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
  ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณเพ่ือการดํานา) 
  ประเภทท่ี 9  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
  ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว  
          (Software & Embedded System Innovation) 
  ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐดานบําบัดน้ํา (น้ําเพ่ือประชาชน) 
  การประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ 
 

สวน  ค   : ประวัติคณะผูวิจัย  
 นักเรียน นักศึกษา (จํานวนไมเกิน 10 คน) โดยเขียนใหครบทุกคน 

1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ…………………………………………………………. 
              Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank……………………………………………….. 
                  2.   เลขหมายบัตรประจาํตัวประชาชน.............................................................................................. 
                  3.  ระดับการศึกษา  � ปวช. ชั้นปท่ี..............� ปวส. ชั้นปท่ี..............� ทล.บ. ชั้นปท่ี 
                       สาขาวิชา.....................................................................สาขางาน................................................ 
                       ระยะเวลาท่ีใชทําวิจัย ............................................................................................................... 
                  4.  ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
                      (e-mail)...................................................................................................................................... 
                      ประวัติครท่ีูปรึกษา  (ไมเกิน 5 คน) โดยเขียนใหครบทุกคน 
                    1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ………………………. 
                    Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank………………………… 
       2.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
……………………………………..…………………………………………… 
  3.   ตําแหนงปจจุบัน……………………………………………………แผนกวิชา............................................... 
    เงินเดือน (บาท) ………………………………………………………….………………………………..……………… 
  4.  หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสารและไปรษณีย
   อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
                 5.  ประวัติการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป) 
                 6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
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                 7.  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายใน และภายนอกประเทศ  
 
หมายเหตุ : 1. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ  
   เพ่ือประโยชนในการประเมินผล 
 2.  กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
  ของสภาวิจัยแหงชาติ  
 3.  กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการทําวิจัยในคนใหปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจยัในคน  
     ของสภาวิจัยแหงชาติ 
 4.  กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการดําเนินการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหปฏิบัติตามแนว 
     ทางปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
     หรือพันธุวิศวกรรม 
 5. บทบาทหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําเรื่อง ศึกษาหัวขอวิจัย ออกแบบวิจัย เขียนโครงรางวิจยั   
     เสนอโครงรางวิจัย เพ่ือขอทุนการทําวิจัย วิเคราะหปญหา การเขียนรายงานวิจัย การสรุปผลวิจัย  

     การเผยแพรผลงานวิจัย บทบาทอ่ืน  หาแหลงทุน  อธิบายความตองการของแหลงทุนใหกับผูวิจัย       
          ควบคุมการทําวิจัยใหเปนไปตามแผนงานวิจัย  ควบคุมการนําเสนอผลงาน และเผยแพร 
          ผลงานวิจัย 

  



 


	การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
	ปีพุทธศักราชการ 2559 -2560
	ชื่อผลงานวิจัย  (ภาษาไทย)............................................................................................................................
	ส่วน ก  : ลักษณะงานวิจัย
	งานวิจัยใหม่                 งานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา..........…..ปี

	ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย
	ประวัติครูที่ปรึกษา  (ไม่เกิน 5 คน)

