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แบบฟอรมขอเสนอฉบับสมบูรณ (Full Proposal) สำหรับโครงการ 

ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวตักรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 

 

ชื่อโครงการวิจัย/โครงการยอย (ภาษาไทย)  การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีโดยใช

บอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                              (ภาษาอังกฤษ) Development of literature-analyzing ability by using Board 

games and Reinforcement in matthayomsuksa 1 / 1 

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University   

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)   - 

(ภาษาอังกฤษ) - 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

 ใหม 

 ตอเน่ือง  

     ระยะเวลา ....... ป ………เดือน ปน้ีเปนปที่ 0 (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไมเกิน 5 ป) 

ประเภทโครงการ 

 โครงการวิจัย 

 โครงการยอย  

ประเภทงานวิจัย  

 พ้ืนฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต (Development)   

 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial)    

 วิจัยตอยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

ประเภทการใชงบประมาณ 

 หนวยงานดำเนินการวิจัยเอง            จัดจางหนวยงานอ่ืนวิจัย   
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สวน ข : องคประกอบในการจัดทำ  

 1. ผูรับผิดชอบ 

 คำนำหนา  ชื่อ-สกุล  ตำแหนงในโครงการ 
 

หนวยงาน 
 สัดสวนการมี

สวนรวม 

นางสาว ขวัญจิรา โพธ์ิทอง หัวหนาโครงการ โรงเรียนมัธยม

สาธิต 

100 

       

2. สาขาทีส่อดคลองกับงานวิจัย 

 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    5. สังคมศาสตร      

        สาขาการวิจัยยอย OECD     5.3 สังคมศาสตร : ศกึษาศาสตร 

      ดานการวิจัย                       สังคม/มนุษยศาสตร 

           2.2 สาขา ISCED 01 Education 

    011 Education              

             0111 Education science         

3. คำสำคัญ (keyword) 

       คำสำคญั (TH) การพัฒนา, การวิเคราะหคุณคาวรรณคดี, บอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง 

       คำสำคญั (EN) Development , literature-analyzing ability, Board games and Reinforcement 

4. เปาหมายการวิจัย 

1. เพื่อสำรวจสภาพปญหา ศึกษาปญหาที่สำคัญที่สุด และวิเคราะหสาเหตุสำคัญของปญหาในชั้นเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพื่อศึกษานวัตกรรม และความเหมาะสมของนวัตกรรมที่จะนำมาใชสำหรับการพัฒนาความสามารถของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรม และศึกษาขอดี และขอจำกัดของนวัตกรรมที่นำมาใชสำหรับการพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ความสำคญัและที่มาของปญหาที่ทำการวิจัย          

วรรณคดีเปนสิ่งสรางสรรคอันล้ำคาของมนุษย มนุษยสรางและสื่อสารเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และ

อารมณความรูสึกที่เกี่ยวของ หรือสะทอนความเปนไปของมนุษย ดวยกลวิธีใชถอยคำสำนวนภาษา ซึ่งมีความเหมือน 

และความแตกตางกันไป ตามแตละยุคสมัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของวรรณคดี

ไทยวาเปนสิ่งสรางสรรคของมนุษยที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับสำนวนภาษาในแตละยุคสมัย อีกทั้งวรรณคดีก็เสมือน

เปนสมบัติอันล้ำคาของประเทศชาติเชนกันดังคำกลาวที่วา ชาติไทยมีวรรณคดีเปนสมบัติของชาติซึ่งแสดงความเปน

เอกราช ไมไดอยูใตบังคับของชาติใด วรรณคดีไทยยังเปนศูนยรวมความรูสึกของคนในชาติ รวมถึงวรรณคดียังสะทอน

ประวัติความเปนมาของชาติที่เปนเอกราชตลอดมา (ธิดา โมกสิกรัตน, 2541 : 512) จากที่กลาวมาขางตนสะทอนให

เห็นความสำคัญของวรรณคดีวา วรรณคดีเปนสมบัติอันล้ำคาของชาติที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษยในชาติ อีกทั้ง
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เปนสิ่งที่บันทึกประวัติความเปนมาของชนชาติไทย และใหเห็นถึงความงดงามของภาษา ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา

วรรณคดีเปนสมบัติอันล้ำคาของประเทศชาติควรไดรับการศึกษาและอนุรักษไว 

 ดังนั ้น นักเรียน ควรจะตองมีความรู ความเขาใจในการเรียนรู วรรณคดีไทยที ่เปนสมบัติอันล้ำคาของ

ประเทศชาติ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสำคัญของวรรณคดีไทย จึงไดมีการบรรจุวรรณคดีไทยไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาไทย ทุกระดับชั้นการศึกษา สาระที่ 5 : 

วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 วา “เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1 – 3)  

แมวาการเรียนวรรณคดีอาจไมใหประโยชนในเชิงรูปธรรมโดยการประกอบอาชีพหรือใชในชีวิตประจำวัน 

ทวาวรรณคดียังมีประโยชนในการจรรโลงใจผูที ่ศึกษา อีกทั้งนักเรียนจะตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

วรรณคดีไทย ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับชาติ เชนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-

NET ที่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ตามคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่ใชในการสอบ O-NET ที่วา สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่

อาน วิเคราะหตัวละครสำคัญวิถีชีวิตไทย และคุณคาที่ไดรับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พรอมทั้งสรุป

ความรูขอคิดเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560: 

ออนไลน) นักเรียนจึงตองไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีใหมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีที่ดีขึ้นยอมเห็นคุณคาและสิ่งตาง ๆ ที่ไดรับจากวรรณคดีและสามารถนำไปปรับใช

ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง 

 จากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาไทย ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดทำการสำรวจสภาพปญหาในชั้นเรียนโดยการใชแบบสำรวจสภาพปญหา

ในช้ันเรียน และสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปการศึกษา 2562 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรไดรับการพัฒนาการสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานในระดับที่ยากขึ้น 

จำนวน 24  คน ควรไดรับการพัฒนาการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน จำนวน 19 คน และควร

ไดรับการพัฒนาการวิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซอน จำนวน 23 คน ซึ่งการสรุป

เนื ้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานในระดับที ่ยากขึ ้น ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดที่ควรไดรับการพัฒนา ผูวิจัยจึงไดทำการสัมภาษณ

ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา 

นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไดไมผานเกณฑ เนื่องจากไมสามารถวิเคราะหคุณคา

วรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน ซึ่งปญหาการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีน้ีสงผลตอการเรียนรู วรรณคดีอยางมาก

เนื่องจากหากนักเรียนไมสามารถวิเคราะหคุณคาวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อานได ก็จะไมเขาใจถึงเรื่องที่กำลังศึกษา 

อีกทั้งไมเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของการเรียนวรรณคดีโดยจะสงผลกระทบตอการเรียนวรรณคดี และภาษาไทย

ในระดับที่ยากและสูงขึ้นอีกดวย จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงทำการวิเคราะหสาเหตุของสภาพปญหานี้ โดย

สาเหตุประการที่หนึ่งคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขาดการฝกฝนทักษะการวิเคราะห
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คุณคาวรรณคดี ประการที่สองคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีการจัดการเรียนรูโดย

กระบวนการกลุมที่นอยกวาที่ควร และประการสุดทายคือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขาด

แรงกระตุนและแรงจูงใจในการเรียนรูวรรณคดี  จากสาเหตุที่กลาวมาจึงสงผลใหนักเรียนขาดความเขาใจในการเรยีนรู

วรรณคดีไทย และสงผลกระทบไปยังเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 จากสภาพปญหาที่ผู วิจัยไดทำการสำรวจและกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษานวัตกรรมที่

เหมาะสมแกการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชบอรดเกม 

(Board Game)  เปนนวัตกรรมที่มีความสามารถในการเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทย

ของนักเรียนใหดีขึ้น ดังที่มีนักวิชาการกลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยใชบอรดเกม ดังที่ เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545: บทนำ 

; อางถึงใน สมจิต  จันจุฬา, 2551: 14) กลาววา บอรดเกม (Board Game) คือ กิจกรรมที่จัดอยูในรูปการเลนหรือ

การแขงขัน ที่มีการเคลื่อนยายเบี้ย (Marker) ใหเดินไปตามเสนทางที่กำหนดบนกระดานเกม ซึ่งกำหนด จุดมุงหมาย 

จำนวนผูเลน เวลา วัสดุอุปกรณ การเตรียมการ ขั้นตอนการเลน และกติกา เพื่อพัฒนา ทักษะการสะกดคำศัพท

ภาษาอังกฤษ พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูรวมกัน โดยการนำเนื้อหา 

ขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลน เกมมาใชอภิปรายผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู อีกทั้ง สฤณี 

อาชวานันทกุล (2559: 31 – 34) ไดกลาวถึงลักษณะของบอรดเกมไววา “เปนเกมที่ไมจำกัดผูเลนกอนเกมจบ ไดฝก

สมองและประลองทักษะกันจริง ๆ มีปฏิสัมพันธระหวางผูเลน และ มี ‘หนาเคก’ ลอตาลอใจ และกลไกการ ‘สอน’ ที่

แนบเนียน” ผูวิจัยจึงเห็นวาบอรดเกมจึงเปนนวัตกรรมที่สามารถนำมาชวยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคา

วรรณคดีไทยได 

อีกทั้งยังมีนักวิชาการไดกลาวถึงเทคนิคการเสริมแรงที่ชวยกระตุนและพัฒนาการเรียนรูไว ดังคำกลาวของ 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2556: 34) ไดใหความหมายไววา การเสริมแรง คือ การที่ทําให พฤติกรรมหนึ่งของบุคคล

เพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากการไดผลกรรม ที่พึงพอใจหลังจากการ แสดงพฤติกรรมนั้น หรืออันเปนผลเนื่องมาจาก

ความสําเร็จในการหลีก หรือการหนีจากสิ่งเราที่ บุคคลไมพึงพอใจ  

การจัดการเรียนรูโดยใชบอรดเกมรวมกับการเสริมแรง ถือเปนนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถใน

การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยไดเนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูที ่ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

ตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูโดยการรวมมือกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลในดานตาง ๆ ซึ่งกันและ

กัน และทบทวนความรูผานการเลนเกม 

จากที่กลาวมาแลวขางตนจึงเปนสิ่งที่ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช

บอรดเกม และเทคนิคการเสริมแรง เพื่อนำมาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหวรรณคดีของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผูวิจัยไดเลือกการจัดการเรียนรูโดย

ใชบอรดเกมรวมกับการเสริมแรง เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูงขึ้น และผานเกณฑการประเมินที่กำหนด 
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6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย          

1. เพื่อสำรวจสภาพปญหา ศึกษาปญหาที่สำคัญที่สุด และวิเคราะหสาเหตุสำคัญของปญหาในชั้นเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพื่อศึกษานวัตกรรม และความเหมาะสมของนวัตกรรมที่จะนำมาใชสำหรับการพัฒนาความสามารถของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรม และศึกษาขอดี และขอจำกัดของนวัตกรรมที่นำมาใชสำหรับการพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7. ขอบเขตของการวิจัย   

กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ที่กำลังศึกษาใน ปการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน โดยการใชแบบสำรวจสภาพปญหาชุดนักเรียน

ประเมินตนเอง ชุดเพื่อนนักเรียนประเมิน แบบสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 

2562 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

 เนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือเนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เกี่ยวของกับวรรณคดีไทย 

จำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่องนิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ และสุภาษิตพระรวง โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง 

  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 

  ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย คือ ระยะเวลาการจัดการเรียนรูการวิเคราะหวรรณคดีของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 

10 เดือน 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดีไทยดีขึ้น 

 2. นักเรียนสามารถทบทวนความรูดานการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยโดยใชกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกม

รวมกับการเสริมแรง 

 3. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู วรรณคดีไทย เพื ่อนำไปใชในการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาไทย วรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวของ          

ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีโดย

ใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ซึ่งจะนำเสนอตามหัวขอดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

  1.1 ความหมายของการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

  1.2 ความสำคัญของการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

  1.3 องคประกอบความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

  1.4 แนวทางการวัดและประเมินผลการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับบอรดเกม  

  2.1 ความหมายของเกมการศึกษา 

  2.2 ความสำคัญของเกมการศึกษา 

  2.3 ความหมายของบอรดเกม 

  2.4 รูปแบบของบอรดเกม 
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  2.5 การจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 

2.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา 

 3. เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการเสริมแรง 

  3.1 ความหมายของเทคนิคการเสริมแรง 

  3.2 ความสำคัญของเทคนิคการเสริมแรง 

  3.3 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเสริมแรง 

  3.4 ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเสริมแรง 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

  4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบอรดเกม 

  4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการเสริมแรง 

10. ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบนั  

10.1 ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเปาหมายที่ 1, 2) 

TRL ณ ปจจุบัน   1. Basic principles observed and reported 

 อธิบาย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมที่จะนำมาใช 

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น    9. Operational use of deliverable 

อธิบาย จัดการเรียนการสอนการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีโดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการ

เสริมแรงที่ผานการที่ผานการทดลองใช ปรับปรุงและพัฒนาเปนตัวตนแบบ แลวนักเรียนสามารถ

วิเคราะหคุณคาวรรณคดีโดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรงได 
 

 10.2 ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรบัเปาหมายที่ 2) 

SRL ณ ปจจุบัน   1. identifying problem and identifying societal readiness 

อธิบาย ปจจุบันอยูในขั้นตอนการกำหนดปญหาและเตรียมความพรอมของสื่อนวัตกรรมดานสังคมที่ม ี

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  9. actual project solution (s) proven in relevant environment 

อธิบาย งานวิจัยไดรับการยอมรับและสามารถนำไปประยุกตใชไดกับงานและสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

11. ศักยภาพองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  

     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพฒันา สำหรบัเปาหมายที่ 1 (หากระบเุปน

ตัวเลขได โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโนมของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหมของผลงานวิจัยที่แตกตางจากที่มีในปจจุบนั 

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

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

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

     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีตอสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได (Income distribution) และ

การแกไขปญหาของชุมชน สำหรับเปาหมายที่ 2 

          11.2.1) ความตองการของชุมชน/ปญหาของชุมชน 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ

ทางบวก (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

12. วิธีการดำเนนิการวิจัย           

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีโดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการ

เสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนการดำเนินงานวจิัย

เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โดยผูวิจัยไดดำเนินการ

วิจัย 3 ระยะดังตอไปน้ี 

1. ระยะที่ 1 สำรวจและวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

3. ระยะที่ 3 การนำนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานวิจัยแตละขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

ระยะท่ี 1 สำรวจและวิเคราะหสภาพปญหาในชั้นเรียน 

 จากการที่ผู วิจัยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนระยะเวลา 1 ป

การศึกษา ผูวิจัยพบสภาพปญหาในชั้นเรียนจึงไดทำการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดมีการศึกษาขอมูลจาก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 และผูวิจัยไดใชแบบสำรวจสภาพปญหาในชั้นเรียน อีกทั้งสัมภาษณครูผู สอนประจำรายวิชา

ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยเริ่มการสำรวจสภาพปญหาเปนระยะเวลา 3 สัปดาห เพื่อนำไป

วิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังน้ี 
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1. แหลงขอมูล  

 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1.3 ครูผูสอนประจำรายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือ  

 2.1 แบบสำรวจสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 2.2 แบบสัมภาษณครูผูสอนประจำรายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1 การเก็บขอมูลจากแบบสำรวจสภาพปญหาในช้ันเรียน 

  3.1.1 ผูวิจัยไดมีการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย

บันทึกสาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการวิจัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  แลวนำมา

จัดทำเปนแบบสำรวจสภาพปญหาในช้ันเรียน 

  3.1.2 ผูวิจัยนำแบบสำรวจสภาพปญหาในช้ันเรียนที่จัดทำขึ้น ไปสำรวจจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 1/1 โดย มีจำนวน 3 รูปแบบคือ แบบสำรวจชุดนักเรียนประเมินตนเอง แบบสำรวจชุดเพื่อนนักเรียนประเมิน และ

แบบสำรวจชุดครูเปนผูประเมิน 

  3.1.3 ผูวิจัยจัดทำแบบบันทึกผลการสำรวจสภาพปญหาในชั้นเรียนและทำการบันทึกผลการสำรวจ

สภาพปญหาในช้ันเรียน 

3.2 การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 

  3.2.1 ผูวิจัยไดมีการติดตอเพ่ือขอสัมภาษณครูผูสอนประจำรายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ป

การศึกษา 2562  

3.2.2 ผูวิจัยจัดทำแบบบันทึกการสัมภาษณและบันทึกการสัมภาษณลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ  

4. การวิเคราะหขอมูล  

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ผ ู  ว ิ จ ั ยนำแบบส ั มภาษณ คร ู ผ ู  สอน  ส ั มภาษณ คร ู ผ ู  สอนประจำรายว ิ ชาภาษา ไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 เกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย มาวิเคราะหและสรุปผล

เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาความสามารถของนักเรียนตอไป  

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  ผ ู  ว ิจ ัยนำแบบสำรวจสภาพป ญหาในช ั ้น เร ียน ของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  1/1  

มาทำการหาคาเฉลี่ยโดยปญหาใดมีจำนวนนักเรียนที่มีปญหามากที่สุด ถือวาเปนปญหาที่ควรไดรับการพัฒนา ซึ่งเปน

ปญหาที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอนมากที่สุด จึงนำปญหาไปวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไขและ

พัฒนาตอไป  
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ระยะท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคด ี

 จากการสำรวจและวิเคราะหสภาพปญหาที ่เกิดขึ้นกับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวาปญหาที่เกิดขึ ้นและสงผลกระทบตอนักเรียนมากที่สุดคือ ทางดานการ

วิเคราะหคุณคาวรรณคดี ผูวิจัยจึงหาสาเหตุของปญหาและวางแผนศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหมีความสอดคลองกับ

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาและสืบคนเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง การวิเคราะห

คุณคาวรรณคดี จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก หอสมุดแหงชาติ สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ศูนยวิทยาบริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเว็บไซตสืบคนงานวิจัย 

(Thailis) และฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากนั้นผูวิจัยไดกำหนดแผนการดำเนินงาน มี

การกำหนดแผนการดำเนินการดังน้ี 

1. แหลงขอมูล 

 1.1 หนังสือ ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี เรื่อง การ

วิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

 1.2 หนังสือ ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบอรดเกม 

 1.3 หนังสือ ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการเสริมแรง 

1.4 ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จำนวน 3 ทานโดยผูเช่ียวชาญตองมีคุณสมบัติ ตอไปน้ี 

  1) มีประสบการณในการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาอยางนอย 5 ป  

  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร

บัณฑิต 

2. เครื่องมือ 

 2.1 แบบบันทึกขอมูลจากหนังสือ ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการวิเคราะห

คุณคาวรรณคดี บอรดเกม และเทคนิคการเสริมแรง 

 2.2 แบบตรวจสอบความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง 

 2.3 แบบตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง ชุด ตะลุยคนหา

คุณคานิราศภูเขาทอง 

 2.4 แบบตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง ชุด พิชิตคุณคาโคลง

โลกนิติ 

 2.5 แบบตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมบอรดเกมรวมกับเทคนิคการเสริมแรง ชุด พิชิตคุณคา

สุภาษิตพระรวง 

2.6 แบบตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูโดยใชบอรดเกม 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 จากการศึกษาพบสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา เกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี บอรดเกม และเทคนิคการเสริมแรง ผูวิจัยได

ศึกษานวัตกรรมที่จะนำมาพัฒนาความสามารถดังกลาว ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ดังน้ี 



           โครงการวิจัย/โครงการยอย               

 

Template โครงการเดียว/โครงการยอย VIRDS 08092563      11 

 

3.1 แบบบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีวิธีการดำเนินดังน้ี  

3.1.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ ตำรา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล ทั้ง

หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดแหงชาติ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนัก

หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สืบคนขอมูลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของจากฐานขอมูลออนไลน (Thailis) และ

ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คำที่ใชสืบคนคือ “การวิเคราะหวรรณคดี วิเคราะหวรรณคดี 

คุณคาวรรณคดี วรรณคดี บอรดเกม การเสริมแรง เทคนิคการเสริมแรง และเสริมแรง” 

  3.1.2 คัดเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี บอรดเกม และ

เทคนิคการเสริมแรง จากหนังสือวรรณคดีวิจารณ หนังสือเรียน รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนังสือไทยศึกษา หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนังสือวรรณกรรมศึกษา ตำรา และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี บอรดเกม และเทคนิคการเสริมแรง ต้ังแต ป 

พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน 

  3.1.3 ศึกษาการใชนวัตกรรมจากงานวิจัย โดยดูรายละเอียดจากบทคัดยอ เพื่อศึกษาวัตถุประสงค

และผลการวิจยัโดยรวม รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ศึกษาวิธีการดำเนินงานวิจัยในบทที่ 3 

และศึกษาการสรุปผลของงานวิจัยในบทที่ 5 

  3.1.4 สรางแบบบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพูดในที่สาธารณะ      วิธีสอนแบบ

อุปนัยและวิธีสอนแบบสถานการณจำลองโดยมีหัวขอในการบันทึกดังน้ี 

   1) ปที่ทำการวิจัย 

   2) ช่ือผูทำการวิจัย 

   3) ช่ือวิจัย 

   4) วัตถุประสงคของการวิจัย 

   5) ตัวแปร 

   6) กลุมตัวอยาง 

   7) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   8) ผลการวิจัย 

3.1.5 สรุปการบันทึกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอในตารางการบันทึกขอมูล โดยมี

หัวขอในการบันทึกการศึกษาขอมูลดังตอไปน้ี 

1) ปที่ทำการวิจัย 

   2) ช่ือผูทำการวิจัย 

   3) ช่ือวิจัย 

   4) วัตถุประสงคของการวิจัย 

   5) ตัวแปร 

   6) กลุมตัวอยาง 
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   7) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   8) ผลการวิจัย 

   3.1.6 ทำการวิเคราะห และสังเคราะห สาระสำคัญที่ไดจากการบันทึกขอมูลที่ไดจาก เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    3.1.7 กำหนดนวัตกรรมที่จะนำมาใชในการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 

3.2 การตรวจสอบความสอดคลองระหวางนวัตกรรมกับสภาพปญหา 

  3.2.1  สรางนวัตกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหา โดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิคการ

เสริมแรง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี โดยแสดงดังแผนภาพตอไปน้ี 

แผนภาพแสดงการพัฒนานวัตกรรม 

 
3.2.2 จัดทำรปูแบบการจัดการเรียนรู การวิเคราะหคุณคาวรรณคดี โดยใชบอรดเกมรวมกับเทคนิค

การเสริมแรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังน้ี 

 3.2.3 จัดทำแบบตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมและสภาพปญหา จากนั้นนำนวัตกรรมที่

ปรับปรุงและพัฒนาเรียบรอยแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยตรวจสอบความสอดคลอง และคุณภาพของนวัตกรรม 

ในดาน การใชภาษา รูปแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3.2.4 นำผลการตรวจสอบความสอดคลองที่ไดมาสรุปและปรับปรุงแกไขนวัตกรรมตามคำแนะนำ

ของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหผูเชียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานที่คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตองมีคาไมต่ำกวา 0.5 (โชติกา  ภาษีผล, 2559: 98) 
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13. สถานที่ทำการวิจัย     

 ในประเทศ/

ตางประเทศ 

 ชื่อประเทศ/

จังหวัด 
 พื้นที่ที่ทำวิจัย  ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ภาคสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

14. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาโครงการ      0       ป         10         เดือน          

 วันที่เริ่มตน 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  31 กรกฎาคม 2564  

 

แผนการดำเนินงานวิจัย (ปที่เริ่มตน – สิ้นสุด) 

 ป
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. 

รอยละของ

กิจกรรมใน

ปงบประมาณ 

2563  x x x        30 

2563     x x x x    40 

2563         x x x 30 

 รวม           100 

2564             

2564             

2564             

 รวม           100 

 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย 

15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปนโครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  

ปที่ดำเนนิการ ปงบประมาณ งบประมาณทีเ่สนอขอ 

ปที่ 1 2563 20,000 

ปที่ 2 2564 - 

รวม  20,000 

 

15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปที่เสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร  - 

งบดำเนินการ : คาตอบแทน  10,000 

งบดำเนินการ : คาใชสอย  5,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน : ครภัุณฑ  5,000 

รวม  20,000  

 

15.3 เหตุผลความจำเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ (พรอมแนบรายละเอียดครุภัณฑที่จะจัดซื้อ) 

 

ชื่อครุภัณฑ 

ครุภัณฑที่ขอสนับสนุน 

ลักษณะการใช

งานและความ

จำเปน 

การใช

ประโยชนของ

ครุภัณฑนี้เม่ือ

โครงการ

สิ้นสุด 

สถานภาพ 

ครุภัณฑใกลเคียง

ที่ใช ณ ปจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพการใช

งาน ณ ปจจุบัน 

 ไมมีครุภัณฑนี้     

 ไมมีครุภัณฑนี้     

 

16. ผลผลิต ผลลพัธ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด

วาจะไดรับ 

รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 

หนวยนับ 

ผลลัพธที่

คาดวา

จะไดรับ 

ผลกระทบที่

คาดวาจะ

ไดรับ 
ป 

2563 

ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 
รวม 

1. ตนแบบ

ผลิตภัณฑ – 

ระดับ

อุตสาหกรรม 

       
ตนแบบ   

13. องค

ความรูใหม 

       
เรื่อง   

 

17. สถานทีใ่ชประโยชน     

 ในประเทศ/

ตางประเทศ 

 ชื่อประเทศ/

จังหวัด 
 ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

18. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย (ถามี)          

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

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

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

19. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวของ 

        ไมมกีารตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรทีเ่กี่ยวของ  
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        ตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  

          ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มทีรัพยสนิทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของ  
 

รายละเอียดทรัพยสนิทางปญญาทีเ่ก่ียวของ 

หมายเลขทรัพยสิน

ทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน 

ทางปญญา 
ชื่อทรัพยสินทางปญญา ชื่อผูประดิษฐ 

ชื่อผูครอบครอง

สิทธ์ิ 

     

     

 

20. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 

        มีการใชสัตวทดลอง 

  มีการวิจัยในมนุษย 

  มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

  มีการใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
 

21. หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหนวยงาน/บริษัท แนวทางรวมดำเนินการ การรวมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 

(มหาวิทยาลัย/

สถาบันวิจัย) 

  ไมระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 

(รัฐวิสาหกิจ/

บริษัทเอกชน) 

  ไมระบุ  

*กรณีมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชน ใหจัดทำหนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 

22. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย/ชดุโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป 

 

                                                                            ลงช่ือ ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

                                                                            ( นางสาวขวัญจิรา  โพธ์ิทอง) 

                                                                                 หัวหนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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