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    โครงการวทิยานิพนธ สายวทิยาศาสตร 

 

เร่ือง (ภาษาไทย)  ................................................................................................................................  

        (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................................  

เสนอตอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขออนุมัติทําการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ 

ปริญญา ………………………………………………………  สาขาวิชา  .................................. 

ภาคการศึกษา …………………………………………………. ปการศึกษา  …………………….. 

โดย ………………………………………………………………………………………………… 

ภายใตการควบคุมของ   …………….……..……………….  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

              ……………………………………  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

              ..………………………………… ..  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 

คํานํา 

 

เปนสวนที่อธิบายถึงความสําคัญ ปญหา ความเปนมาและสาเหตุผลที่ตองการวิจัยพรอมทั้ง

ชี้แจงใหทราบวาการทําวิจัยจะชวยแกปญหาขางตนไดมากนอยเพียงไร ในสวนน้ีอาจมีหรือไมมีการ

อางอิงเอกสารกไ็ด 

 

วัตถุประสงค 

 

เปนสวนที่อธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุขางตนอยาง

ชัดเจนและมีขอบเขตที่แนนอนเพราะวัตถุประสงคที่ชัดเจนชวยใหการวางแผนทําวิจัยถูกตองแมนยํา  

การเขียนวัตถุประสงคอาจแยกเปนสองหัวขอ หรือเปนวัตถปุระสงคโดยรวมขอเดียวกไ็ด กลาวคือ 

วัตถุประสงครวม (Overall Objectives) เปนสวนที่บอกใหทราบจุดมุงหมายอยางกวางๆ ควรเขยีนสัน้ๆ 

ใหไดใจความชดัเจน ไมควรแยกเปนขอๆ และวัตถุประสงคหลัก (Specific Objectives) เปนสวนที่

กลาวถึงจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงที่ตองการทําวิจัยซึ่งจะชวยใหทราบขอบเขตที่แนนอนของ

วิทยานิพนธ ในกรณีที่มีจุดมุงหมายหลายอยางควรแยกเปนขอๆ 
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การตรวจเอกสาร 

 

เปนสวนที่สรุปขอมูลและสถานภาพของความรูที่สัมพันธกับปญหาที่จะทําการวิจัย ควรเขียน

สั้นๆ ไดใจความและมีการอางอิง โดยวิธีการอางอิงเอกสารใหถือปฏิบัติตามคูมือวิทยานิพนธ 

 

แผนการวิจัย 

 

สวนน้ีเปนหัวใจของแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธจึงควรเขยีนใหถกูหลกัวิชาการและแยก

ออกเปน 4  หัวขอ ดังน้ี 

 

สมมุติฐาน (Hypothesis) เปนขอสันนิษฐานที่ผูเสนอโครงการวิทยานิพนธไดกําหนดไว  

ลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการเก็บและวิเคราะหขอมูล ในสวนนี้จึงควรต้ังคําถามที่เปนความมุงหมาย

ของแตละสวนของงานวิจัยและควรเปนคําถามที่ปฏิเสธได เพื่อใหผลการวิจัยเปนคําตอบตัวอยางเชน 

ผลผลิตตอไรของมะละกอ อาจจะเพิ่มขึ้นไดโดยจัดระยะปลูกที่เหมาะสม” หรือ “ลักษณะทางกายวิภาค

ของลําตนมะพราวนาจะประกอบดวยกลุมเซลลทอน้ําทออาหาร(fibro-vascular bundies) และเซลลพื้น 

(ground tissue) สมมุติฐานจะมีหรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม 

 

วัสดุและอุปกรณ (Materials and Equipments) เปนสวนที่กลาวถึงวัสดุและอุปกรณเฉพาะที่ 

สําคัญและจําเปนสําหรับการวิจัย ในบางกรณีควรบรรยายรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณน้ันดวย 

 

วิธีการ (Methodology) เปนสวนที่กลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย เชนแผนการทดลองตัวอยางที่จะ  

ทดสอบ พืชที่จะปลูก วิธีสกัด วิธีวิเคราะห เปนตน หากเปนวิธีที่มีผูเสนอไวแลวใหอางอิงถึงเอกสารที่

ไดบรรยายถึงวิธีน้ันๆ ไวดวย 

 

ตารางแผนงานวิจัย (Timetable) ในสวนนี้ควรแสดงดวยตารางที่ชี้แจงใหทราบวางานวิจัยตาม 

วิธกีารขางตนมแีผนดําเนินการอยางไรในชวงเวลาน้ันๆ 
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สถานท่ีและระยะเวลาทําการวิจัย 

 

เปนสวนที่ระบุสถานที่ของการวิจัยใหชัดเจน และระบุถึงระยะเวลาทั้งหมดที่คาดวาจําเปนตอง

ใชในการทําวิจัย นับต้ังแตเร่ิมเสนอโครงการวิจัยไปจนถึงการพิมพวิทยานิพนธและจัดทํารูปเลม

สมบูรณ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

เปนสวนอธิบายถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผลการวิจัย ทั้งในดานของการแกปญหาและ

ประโยชนของผลการวิจัยที่จะนําไปปรับได 

 

แหลงทุนสนับสนุน 

 

เปนสวนระบุแหลงทุนที่คาดวาจะใหเงินชวยสนับสนุนการทําวิจัย ทั้งจากภายในประเทศหรือ

จากตางประเทศ (ถามี) ในกรณีที่ไมไดรับทุนใหระบุวาใชทุนสวนตัว 

 

เอกสารและสิ่งอางอิง 

 

เปนสวนแสดงรายการเอกสารและสิ่งอางอิงตางๆ ที่ไดอางอิงไวทั้งหมด วิธีการเขียนใหถือ

ปฏิบัติตามคูมือวิทยานิพนธ 
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THESIS PROPOSAL 

 

Title------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Title should be short and informative, but not longer than 100 characters.) 

Presented to the Graduate School, Kasetsart University to be approved as the research for the required 

thesis. 

Degree-------------------------------------------------- Major  Field ---------------------------------- - 

Semester-----------------------------------------------Academic year ------------------------------ 

By------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thesis Committee        .-----------------------------------   Thesis Advisor 

           ------------------------------------  Thesis Co-Advisor 

             ------------------------------------ Thesis Co-Advisor 

     
INTRODUCTION  

 

 The part is to explain the nature of the problem and its justification.  Emphasis should be 

made on the importance of the problem with relevant data to support it.  Clearly explain the reasons 

upon which this research should be carried out and how to would help solving the existing problems.  

Literature citation may or may not be included in this part. 
 

OBJECTIVE S 

 

 State precisely the purpose to achieve its goal of this research which is directly in accordance 

with the problems previously mentioned.  Clear objective creates an accurate research plan.  This part 

may be divided into two topics. 

1. Overall objectives - General idea on the purpose of this research.  It should be  

short, concise and should not be further divided into several items. 

2.  Specific objectives - Specific goals of the research which will act as the framework  

 and scope for the thesis.  If there are several goals, they should be presented in items 
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Literature Review 

 

 This part is the current background information and the reviews of the previous attempts to 

solve the problems, including work that may still be in progress.  Citation of appropriate references 

should be made the same way as that show in chapter 3.  

Research Plan 

 

 This is the most important part of proposal.  It should be easily legible, describing in 

succinct, highly specific terms and separately presented in four topics. 

1. Hypothesis: This is the assumption upon which the research is justified.  Deniable 

 questions should be asked to each aspect of what is intended to do any why.  However, the answers 

to these questions will depend on the results of the research which can be positive as well as negative.  

For example, “the papaya product per rai may be increased by appropriate arrangement of planting 

space” of “ the fibro-vascular bundles and ground tissue are supposed to be the main components of 

the coconut stem” 

2. Materials and Equipments:  Specific materials and equipments needed for the  

project.  In some cases, details should be indicated on the model used or the manufactured company 

of that equipment. 

3. Methodology: Be specific about the work plan, with technical detail, how it will be 

 tested, as well as describing the experimental design, samples to be used, extracting method, analysis 

procedures, etc.   Cite references if the methods have been previously established.   

4. Timetable: Table should be set for the time arrangement of the scheduled research  

 as committed to the workplan 

Places and Duration 

 

 Indicate the project duration as well as the site or location of the performing research, the 

starting and ending date should also be proposed. 
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Benefits 

 

     Indicate how the result obtained from this research will ameliorate the stated problem and 

how it would benefit the end users.  Explain the relevance to and impact of the research on the 

socioeconomic development as well as its implementation. 

 

Funding Sources 

 

     Indicate the anticipated funding sources, either within the country or from abroad.  If there is 

no funding to this research, mention “personal fund”. 

 

Literature Cited 

 

     List of references should be presented as that show in chapter 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


