
(แบบ ว – 1)

แบบเสนอโครงการวิจัย
------------------------------------------------------

1. ชือ่โครงการวิจัย
(ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….
(ภาษาองักฤษ)  …………………………………………………………………………..

2. ชือ่และประวัติผูวิจัย
ชื่อ   นาย …………………………………………………

Mr.  ………………………………………………….
รหัส ………………………………….
โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม
ที่อยู (ทีติ่ดตอไดทางไปรษณีย) เลขที่ …………… ถนน …………………….

ตํ าบล ………………. อํ าเภอ. ………………… จังหวัด. …………   …………..
รหัสไปรษณีย ………………

โทรศัพท ……………………………    e – mail                  @
ทีท่ํ างาน …………. …………………….เลขที ่…………… ถนน …………………….

ตํ าบล ………………. อํ าเภอ. ………………… จังหวัด.    ……………………..
รหสัไปรษณีย …………………….    โทรศัพท …………………………………..

3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
3.1 ความสํ าคัญและที่มาของโครงการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..
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3.2 วตัถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อ
2. เพื่อ
3. เพื่อ

3.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.
2.
3.

3.4 งานวจิยัที่เกี่ยวของ (หรือทฤษฎี หรือวรรณคดีที่เกี่ยวของ)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

3.5 เอกสารอางอิง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
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3.6 วธิีการวิจัย
3.6.1 สมมุติฐานการวิจัย

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

3.6.2 เครื่องมือวิจัย
…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

3.6.3 กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

3.6.4 การจัดกระทํ ากับขอมูล
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….

3.6.5 สถติิที่ใชวิเคราะหขอมูล
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
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3.7  ขอบเขตของการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………..

3.8  ขอตกลงเบื้องตน
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………..

3.9  นยิามศัพทเฉพาะ
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………

3.10 ระยะเวลาทํ าการวิจัย
เดือน  …………… 254….    ถงึ เดือน ……………254…
รวมเวลาทํ าการวิจัย………..…..เดือน

3.11 แผนการดํ าเนินงานตลอดโครงการ

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546

กจิกรรม / ข้ันตอนการดํ าเนินงาน     
ต.ค

.
    
พ.ย

.
    
ธ.ค

.
    
ม.ค

.
    
ก.พ

.
    
ม.ีค

.
    
เม.
ย.

    
พ.ค

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3.12 สถานทีท่ํ าการวิจัย ทดลอง และเก็บขอมูล
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………

3.13 อุปกรณการวิจัย
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………

3.14 งบประมาณคาใชจาย
    1. คา ……………………… จ ํานวน ……….. ราคาหนวยละ ……………บาท
เปนเงิน……………บาท
     2….………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………
4..…………………………………………………………………………………

รวมทัง้สิน้  …………………………………….   บาท

4. คํ ารับรองของผูวิจัย

ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบและขอกํ าหนดเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาการวิจัยเพื่อการ
บริหารงานอุตสาหกรรมทุกประการ

ลงชือ่  ……………………………………………….
(นาย …………………………………….)
            ผูเสนอโครงการวิจัย

    วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545
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5. การอนญุาตของเจาของสถานที่ที่ทํ าการวิจัย (หรือผูบังคับบัญชา)

ขาพเจา ……………………………………. ตํ าแหนง ……..……………………………
ชือ่สถานประกอบการ……………………………………………… ที่ต้ัง ……………………
…………… …… …… …………………………………………..
อนญุาตใหนาย……………………………………….
ท ําการ   [   ] เก็บขอมูล    [   ] ใชสถานที่    [   ] ใชเครื่องมือ    [   ] ใชเวลา     เพื่อการวิจัยได

ลงชือ่  ……………………………………………….
(…… …………………………………….)

    วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545

6. คํ าอนุมัติ

ไดพิจารณาโครงการวิจัยเรื่อง
………………………………………………………………………
ของ ………………………………………. แลว

[   ]    อนุมัติ
[   ]    ไมอนุมัติ

ลงชือ่  ……………………………………………….
(รองศาสตราจารยบุญชัด  เนติศักดิ์)

  วนัที ่…………. เดือน ………………. พ.ศ. 2545
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