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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบบัสมบูรณ ์(Full Proposal)  
ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund; FF)  

 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทท่ี 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยของแผนแม่บท  ด้านสังคม  
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
    เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ 
                                          ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)  ข้อมูลสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. 
แพลตฟอร์ม    4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความ 

เหล่ือมล้ำ 
โปรแกรมท่ี13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)   KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 1,000  
นวัตกรรม 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) นวัตกรรมกระบวนการพฒันาทักษะการคิดขั้นสูงในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
 (ภาษาอังกฤษ)   Innovative Process for Higher-Order Thinking skill Development in Digital 

Classroom Management 
 

2. ช่ือโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี) 
 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2  
 (ภาษาไทย)  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
 (ภาษาอังกฤษ)  Developing problem-solving skills in managing digital learning  
 
3. ลักษณะโครงการวิจัย    

 โครงการใหม่ ท่ีเริ่มดำเนินการในปีท่ีเสนอขอ ดำเนินงาน 1 ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 5,000 บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
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o โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดำเนินงาน ...............ปี 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 
เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 

o โครงการต่อเนื่องท่ีมีข้อผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท 

    เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

 
ผลการด าเนินทีผ่่านมา (กรณีทีเ่ป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ

กับแผนที่ต้ังไว้ (%) 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้

จริง (บาท) 
สัดส่วนงบประมาณที่

ใช้จริง (%) 
     
     
 สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  
 ไม่มโีครงงานต่อเนื่อง 
 
4. คำสำคัญ (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ทักษะการคิดแก้ปัญหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ดิจิทัล 
 (ภาษาอังกฤษ) problem-solving skills , learning management process , Digital learning 
 

5. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ) 
สาขาการวิจัยหลัก OECD : 5. สังคมศาสตร์ 
สาขาการวิจัยย่อย OECD : 5.3 สังคมศาสตร์ : ศึกษาศาสตร์ 
                                  สัมคม/มนุษยศาสตร์ 
 

6.รายละเอียดของผู้วิจัยและคณะ (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบด้วย 
ช่ือหน่วยงานเจ้าภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย 

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
ด้วยสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ีเกิดขึ้นมาต้ังแต่ปี พ.ศ.  

2562 ทำให้เกิดผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ไปท่ัวโลก ร่วมไปถึงในภาคของการศึกษา จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปิดอาคารเรียนเพราะเป็นมาตรการในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการปกป้องผู้เรียนไม่ให้ได้รับเชื ้อ ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับ
ผลกระทบในภาคการศึกษา ร่วมไปถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ท้ังธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า
เกินความจำเป็น รวมถึง อุตสาหกรรมบริการตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส จากมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายรวมไปถึงในการจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็น
จำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการ ส่ือสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาส
ได้พัฒนาปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ สถานศึกษาและผู้สอนจะมีบทบาท
สำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดทำสื่อและนำเครื่องมือ
ต่างๆ ท่ีทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมีความเข้าถึงได้ง่ายข้ึน โดยจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้จากวิธีการเรียนแบบเดิมท่ีนั่งเรียน
ในช้ันเรียน แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ด้วยการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลท่ีทำให้เกิดการปรับตัวทำให้มีการศึกษาวิจัยในวงการศึกษาถึงสถานการณ์ 
ดังกล่าว (วิทัศน์, 2563) ให้ผลการศึกษาไว้ว่า ผู้สอนบางส่วนไม่พร้อมในการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
รวมท ั ้ งม ีการ เร ียกร ้องความช ่วยเหล ือจากโรงเร ียนและร ัฐบาล สถาบ ันว ิจ ัยและบร ิการว ิชาการ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) ให้ผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 (มิถุนายน 
2563) พบว่าร้อยละ 75.1 เกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ และร้อยละ 52.8 การเรียนออนไลน์ทำให้ความ

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในโครงการ สัดส่วนการดำเนิน
โครงการวิจัย 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ปิยะพงษ์ ทวีพงษ ์ หัวหน้า 60 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

จามร  สิริกรรณะ ผู้ร่วมวิจัย 20 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

สาวิตรี ผิวงาม ผู้ร่วมวิจัย 10 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

สมบัติ อุทาวัน ผู้ร่วมวิจัย 10 
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ตั้งใจและสมาธิต่อการเรียนลดน้อยลง ผลวิจัยข้างต้นทำให้คณะผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้
ผู้เรียน ความยากของการพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนเกิดการการขาดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนผู้สอน เพราะ
ต้องใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการสอนใช้หลักการบูรณา
การท่ีจะสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 
 ปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน โดยเฉพาะความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการติดต่อสื่อสาร มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างไรมาก ในการพัฒนามนุษย์นั้นต้องอาศัย
การศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข กระบวนการศึกษาเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่นท่ีจะช่วยในเรื่องของการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และให้เหตุผลในการตัดสินใจ รวมไปถึงการคิดแก้ปัญหา การพัฒนา
ทักษะให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างคุณภาพให้เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกด้าน ส่งผลให้
เยาวชนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพซึงสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาได้ก้าวต่อไปได้
โดยตลอด แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555 – 2559) ได้กำหนดให้มี
แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอ 
เปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง เพื่อสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11, 2554 : 112) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพได้ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดย
ใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ความสามารถในการคิดมีความสำคัญยิ่ง
สำหรับการศึกษาในปัจจุบัน และเป็นจุดหมายหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในยุคของ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีผู้วิจัยได้กล่าวถึงความสำคัญของทักษะการคิด
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ว่า ทักษะท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างสันติสุขในสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (วัชรา เล่าเรียนดี, 2555 : 1) 
 การแก้ปัญหาเป็นทักษะสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนอย่างมีคุณภาพและสำเร็จได้นั้นต้องมีการเลือกใช้วิธีการหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของการดำเนินชีวิต ยิ่งต้องใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหา วิธีการสอนของผู้สอนจึงมีความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการคิดแก้ปัญหา โดยให้
นักเรียนมีอิสระในการคิดการค้นหาและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนก็จะสามารถคิดและ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ได้ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาในยุคการใช้เทคโนโลยีหรือเครื ่องมือดิจิทัลในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพื่อสร้าง
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการสอนทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 
3. เพื่อสร้างแนวทางงการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ (Research & Development) เพื่อสร้างกระบวนการ 
การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564 

a. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา และคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2564  

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา และคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2564 โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

4. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยนำมาสร้างเป็นแนวคิด เพื่อ 

ใช้เป็นกรอบในการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ได้ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ลักษณะของการคิดแก้ปัญหา 

1. เป็นการกระทำที่มีจุดมุ่งหมาย 
2. เป็นการกระทำที่มีลำดับข้ันตอน 
3. เป็นการจัดกระทำด้วยความรู้คิด 
4. การทำเป้าหมายย่อยให้สำเร็จ 

คุณสมบัติของนักคิด 

1. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
2. ต้ังใจค้นหาความจรงิ 
3. กระตือรือร้น 
4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจสิง่รอบด้าน 
5. เปิดใจรับความคิดใหม ่
6. มีมนุษยสัมพันธ์ 
7. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ 
8. กล้าหาญ กล้าเผชิญความจริง 
9. มีความคิดหลากหลายและคิดยืดหยุ่น 
10. มั่นใจในตนเอง 
11. มีความคิดสร้างสรรค ์
12. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ 
13. ใจเย็น สุขุม รอบคอบ 

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ทักษะการคิดแก้ปัญหาขอนักเรียน 
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5. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 
1. ทักษะแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

เพียเจท์ (Piaget, 1962 : 44) อธิบายถึงแนวทางการคิดแก้ปัญหาตามทฤษฎีพัฒนาการในการคิด 
แก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่เด็กในวัยอายุ 7 – 11 ปี ในวัยนี้เริ่มมีความคิดในการแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ภายในขอบเขตจำกัด 
และในช่วงวัยอายุ 12 – 15 เด็กเริ่มมีความสามารถคิดหาเหตุผลท่ีดีขึ้นและสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ 

สุวิทย์ มูลคำ (2551 : 15) ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาว่า หมายถึง ความสามารถในการคิด 
รวบรวม หรือการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเข้าด้วยกัน เพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการขจัดปัญหาให้หมดไป 

พิสิฐ โมกขาว (2561) ได้ทำการศึกษาถึงกระบวนการในการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ด้วยบทเรียนแสวงหาความรู้บนเว็บท่ีมีการเสริมศักยภาพทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น โดย ได้ศึกษา
ผลการปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยมีผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมความในการคิ ด
แก้ปัญหาโดยใช้บทเรียนแสวงหาความรู้บนเว็บท่ีมีการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้น
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นบทนำ 2) ขั้นภารกิจ 3) 
ขั้นกระบวนการ 4) ขั้นแหล่งความรู้ 5) ขั้นการประเมินผล และ 6) ขั้นสรุปผลซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนเช่นการสาธิต การทำสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน การมอบภารกิจที่ท้ายทาย การสร้างแรงจูงใจดว้ย
เกมการแข่งขันและระบบให้คำปรึกษาเป็นต้น โดยใช้เกมการเรียนรู้ CodeMonkey ในการมอบหมายภารกิจให้แก่
ผู้เรียน โดยมีผลการศึกษาถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแสวงความรู้บนเว็บท่ีมี
การเสริมศักยภาพทางการเรียนพบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีและผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแสวงความรู้บนเว็บท่ีมีการเสริมศักยภาพทางการเรียนอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

2. เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน 
สุภารักษ์ จูตระกูล (2559) กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้ดิจิทัลไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่าง 

กว้างขวางในระดับสากล โดยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือออนไลน์ท่ีสำคัญกับกลุ่มเด็กในยุคปัจจุบัน
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงวัยเรียน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเรานี้ถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ เพราะการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเหล่านั้นใช้เพื่อหาข้อมูลประกอบการเรียนรู้หรือเป็นการติดตามข่าวสารท่ัวไป แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้นการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มวัยนี้ผ่านส่ือดิจิทัลนั้นอาจจะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในด้านของการขาด
ความรู้เท่าทันส่ือ การเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม หรืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ภัยเหล่านี้จะเป็นผลกระทบต่อ
การควบคุมและการตรวจสอบ 

บัญญพนต์ พูนสวัสด์ิ (2559) กล่าวไว้ในงานวิจัยว่ากลุ่มคนท่ีเป็นดิจิทัลเนทีฟในด้านของการศึกษาเป็น 
กลุ่มของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมาต้ังแต่อายุ 8 – 9 ปี กิจกรรม
โดยท่ัวไปท่ีเป็นกิจกรรมเชิงกายภาพ (Physical) เช่น การพบปะพูดคุย การเล่นกีฬา ดนตรี การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา โดยส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีกลุ่มวัยดิจิทัลเนทีฟนี้ให้ความสนใจ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ไลน์ (Line) เป็นเครื่องมือในการติดต่อเพื่อ และอาจารย์ รูปแบบกระบวนการที่พร้อมปรับใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
อย่างเป็นระบบ (Computational Thinking: CT) แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) การแยกส่วนประกอบ (Decomposition) เป็นทักษะในการวิเคราะห์แยกย่อยส่วนประกอบเพื่อ 
ศึกษาความซับซ้อนของปัญหา ท่ีจะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ โดยดิจิทัลเนทิฟสามารถท่ีจะเข้าใจได้ว่าส่ือหรือเครื่องมือแต่
ละอย่างมีส่วนประกอบอะไรบ้าง สามารถแยกย่อยออกมาเป็นย่อยเล็กได้แค่ไหน จะทำให้สามารถวิเคราะห์หาส่วนท่ี
สนใจหรือส่วนท่ีสงสัยอยู่ในขณะนั้นได้ 

2) การจดจำรูปแบบ ( P a t t e rn  Recogn i t i o n )  เป็นทักษะการมองหารูปแบบของปัญหาหรือ 
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สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น การประเมินการคาดการณ์ การดูแนวโน้ม (Forecast) สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
3) การหารูปแบบลักษณะท่ัวไป (Pattern Generalization and Abstraction) คือ การมองภาพรวม 

เพื่อหารายละเอียดปลีกย่อย เช่น การใช้งานแอพพลิเคชันในการกำหนดระยะทางหรือเวลาเดินทางไปสถานท่ี
เป้าหมาย  

4) การออกแบบลำดับการทำงาน (Algorithm Design) การออกแบบลำดับการทำงาน วิธีการทำงาน  
กระบวนการทำงานซ้ำในระบบงานเดิม โดยมีการลำดับข้ันตอนความคิด 
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการทำกิจกรรมในช้ัน 

เรียนตามกระบวนการแผนการจัดเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา และประเมินผลทักษะความรู้ด้านเนื้อหา 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาและคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  
  ขั้นตอนในการดำเนนิการวิจัย 
    ขั้นตอนท่ี 1 
     การเตรียมความพร้อมของผู้สอน และนักเรียน โดยมีการช้ีแจงการดำเนินการให้
คำแนะนำการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา กำหนดขอบเขต เวลาในการทำกิจกรรม 
    ขั้นตอนท่ี 2 
     ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
    ขั้นตอนท่ี 3  
     ดำเนินการจัดกิจกรรมกับผู้เรียนตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนการสอน  
    ขั้นตอนท่ี 4 
     ประเมินผลประสิทธิภาพหลังจัดกิจกรรม 
  เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนการสอน 
2. แบบประเมินทักษะความคิดแก้ปัญหา โดยสร้างแบบประเมินทักษะความคิดแก้ปัญหาให้ตรง 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยใช้ T- 

test Dependent 
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1. แผนการดำเนินงานวิจัย (แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ) 

ปี
(งบประมาณ) 

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

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมา
ณ 

2565 
ประชุมทมีนักวจิยั ศกึษาประเดน็วจิยัทีส่ าคญั สรุป/เขยีน
ขอ้เสนอโครงการวจิยั 

           10 

2565 
รวบรวมขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรม ศกึษาเอกสาร ต ารา
วชิาการทีส่อดคลอ้งกบัโครงการวจิยั (เมือ่ไดร้บัการ
สนับสนุนทนุ) 

           10 

2565 ด าเนินการวจิยัตามรูปแบบ/ระเบยีบวธิวีจิยั            50 

2565 
ประชุมชุดโครงการวจิยั / โครงการวจิยัย่อย รายงานผล
ความกา้วหน้าของการด าเนินการ 

           10 

2565 
รายงานผลการศกึษาวจิยัของโครงการ เขยีนบทความ 
ประมวลผลชุดโครงการวจิยั 

           10 

2565 
สรุปผลและจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ ส่งรายงานวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ เขยีนบทความวจิยัน าเสนอ 

           10 

 รวม            100 
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2. พื้นท่ีทำวิจัย : โปรดระบุสถานท่ีทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติมช่ือเฉพาะ เช่น ชุมชน  หมู่บ้าน 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ช่ือประเทศ/จงัหวดั พ้ืนท่ีท่ีท าวิจยั ช่ือสถานท่ี 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ภาคสนาม โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

3. พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากการวิจัย 

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ   
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   ปทุมธานี โรงเรียนคลองชัน 
   อ่างทอง โรงเรียนอ่างทอง 
   กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา 
   กระบ ี โรงเรียนบ้านลำทับ 
   ยโสธร โรงเรียนบ้านกุดแห่ 
   ระยอง โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
   สุราษฎร์ธานี โรงเรียนท่าชนะ 

  ในประเทศ  
กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานภาครัฐและเอกสาร 

  ต่างประเทศ   
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4. ความเช่ือมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย คือสถาศึกษาในระดับประถม และมัธยมศึกษา ท่ีสามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้ 
ไปปรับใช้กับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเยน ตามบริบทของนักเรียน 

5. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ท่ี 

ปีงบประมาณ 
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบตัว

เงิน 

(in-cash) 
(บาท) 

การร่วม
ลงทุนใน

รูปแบบอื่น 

(in-kind) 

รวม 

1 2565 โรงเรียนบ้าน
กุดแห ่

ร่วมอภิปรายให้
ข้อเสนอแนะผล

ของ
กระบวนการพฒันา

ทักษะการคิด
แก้ปัญหาในการ
จัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล และนำผล

วิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ

สอน 

ไม่ระบ ุ ร่วมลงทุน
เวลา/ความรู้ 

ในการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อ

พัฒนา
กระบวนการ
ฯ และร่วมใช้

ประโยชน์
จาก

ผลงานวิจัย 

 

2 2565 โรงเรียนวัด
หนองกันเกรา 

ไม่ระบ ุ  

3 2565 โรงเรียนคลอง
ชัน  

ไม่ระบ ุ  

4 2565 โรงเรียน
อ่างทอง 

ไม่ระบ ุ  

5 2565 โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา 

ไม่ระบ ุ  

6 2565 โรงเรียนบ้าน
ลำทับ 

ไม่ระบ ุ  

7 2565 โรงเรียนท่า
ชนะ 

ไม่ระบ ุ  

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย  
6.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบ่งเป็นหมวด
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เป็นงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ... 
(dropdownให้เลอืก) 

งบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ   
 ค่าตอบแทนทำงาน

ล่วงเวลา 1 คน 
วันหยุดราชการ 10 วัน 
ชม.ละ 60 บาท วันละ 5 
ชม. 

3,000 2565 
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งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี 
1 เดือน 

  

 ค ่ า จ ้ า ง ท ร ง ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ (3 คน 
* 1,000 บาท) 

  

 ค่าจ้างพิมพ์รายงาน 1,000 2565 
    
งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ    
งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย ค ่ า ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร / เ ข้ า

รูปเล่ม/เอกสารเผยแพร่ 
1,000 2565 

 ค ่ า ถ ่ า ย เ อ ก ส า ร เ พื่ อ
ทบทวนเอกสาร/เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์    
รวม  ห้าพันบาท 5,000 

หมายเหตุ  แตกตัวคูณ เฉพาะปีท่ีเสนอขอ โดยขอให้แตกตัวคูณ หลังจาก สกสว.แจ้งงบ pre-ceiling 
 

6.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อครุภณัฑ ์

ครุภัณฑ์ท่ีขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเป็นต่อ

โครงการ 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการส้ินสุด 

 
รายละเอียด

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่
เดิม และ

เครื่องมือท่ี
เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

   ไม่มีครุภัณฑ์   
   ไม่มีครุภัณฑ์   

• แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 
 

7. มาตรฐานการวิจัย 
 มกีารใชส้ตัวท์ดลอง 

 มกีารวจิยัในมนุษย ์
 มกีารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม่ 
 มกีารใชห้อ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี
 
14. ระดับความพร้อมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)  

14.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
          1)  TRL ณ ปัจจุบัน ไม่ระบ ุ
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 
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   2)  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ินระดับ ไม่ระบ ุ
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

 
14.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 

          1)  SRL ณ ปัจจุบัน 1. Identifying problem and identifying societal readiness 
               รายละเอียด การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
   2)  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน 4. Problem validated through pilot testing in relevant 
environment to substantiate proposed impact and societal readiness 

               รายละเอียด มีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในโรงเรียนซึ่งถือเปน็พื้นท่ีนำ
ร่องเพื่อยืนยนัผลกระทบตามท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 
15. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตัวอย่างการนำส่ง KR เช่น  
KR ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
ดังน้ันผลผลิตที่เป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ)  เป็นการนำส่ง KR โดยตรง แต่ผลผลิตที่เป็นการพัฒนากำลังคน, 

หนังสือ, การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการนำส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 
 

15.1 ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

(dropdown list) 
จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีที่นำส่ง

ผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

องค์ความรู้ องค์ความรู้ใหม ่ 1 องค์ความรู้ 

เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ
นำมาพัฒนาทักษะ
ความคิดแก้ปัญหา  
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การพัฒนากำลังคน นศ.ระดับ
อาชีวศึกษา 

      

นศ.ระดับ
ปริญญาตรี 

      

นศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

      

นักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
(พื้นฐาน, R&D) 

      

นักวิจัยชุมชน
ท้องถิ่น 

      

นักวิจัย
ภาคเอกชน 
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ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีที่นำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

นักวิชาการ
อิสระ 

      

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ 

เด็กและ
เยาวชน 

      

 ครู/อาจารย์       

 
เกษตรกรรุ่น
ใหม ่

      

 

กลุ่มคนที่
ต้องการทักษะ
พิเศษ 

  (ให้ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นทักษะ
พิเศษใด เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงาน EEC กลุ่ม
คนทำงาน IT เป็นต้น) 

   

ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ 
(ระบุฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์) 

      

นานาชาติ 
(ระบุฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์) 

      

หนังสือ Book chapter
ระดับชาติ 

      

Book chapter 
ระดับ
นานาชาติ 

      

หนังสือเล่ม
ระดับชาติ 

      

หนังสือเล่ม
ระดับ
นานาชาติ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนาระดับ
นานาชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 
 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

ต้นแบบผลิตภัณฑ ์ ระดับ
ห้องปฏบิัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 
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ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีที่นำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ต้นแบบเทคโนโลย ี ระดับ
ห้องปฏบิัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏบิัติการ 
/ หน่วยวิจัย 

      

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 

      

โรงงานต้นแบบ       

กระบวนการใหม่  ระดับ
ห้องปฏบิัติการ 

1 กระบวนการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดแก้ปัญหา 

2565   

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ทรัพย์สินทางปัญญา  
อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธิ ์       

เคร่ืองหมาย
ทางการค้า 

      

ความลับ
ทางการค้า 

      

พันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว ์

      

 
หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด
ในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งได้
ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอื่นได้ แต่เมื่อส้ินสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  
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- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อบทความท่ี
จะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ท่ีได้รับการ submitted ผ่านระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
15.2 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

15.2.1 Expected Outcomes ท่ีเกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (users) 
เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ 

ผู้เรียน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้จะพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลในชุมได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล และทำให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์  
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ ์

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ ์

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) 1 เรื่อง องค์ความรู้ที่
ได้สามารถ
นำไปตีพิมพ์ 
และให้บุคคล
ที่สนใจได้
ศึกษาและ
นำไปใช้ 

นักเรียน/
นักศึกษา ที่
ได้รับการเสริม
ทักษะความคิด
แก้ปัญหา 
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การอ้างอิง (Citations)        

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

       

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

       

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 

       

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน (Use 
of facilities and resources) 

       

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (Intellectual property and 
licensing) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list ให้เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ ์

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ ์

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off 
Companies) 

       

ผลิตภัณฑใ์หม่ (New Products)        

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)         

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborations and partnerships) 

       

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผน
และกฎระเบียบ (Influence on 
policy, practice, plan and 
regulations)  

       

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

       

 

ประเภทของผลลัพธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 
 

ประเภทของผลลพัธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิง่พิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการ
อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน  

การอ้างอิง (Citations) จ ำนวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ โดยสืบคน้จำกฐำนขอ้มลู Scopus 
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นสิ่งใหม่ที่
ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีผู้นำเคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพื่อแทนวัตถุ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมผีู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้าน
วทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

รางวัลและการยอมรับ  
(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมทีไ่ด้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ ์ห้องวิจัย
และโครงสร้างพื้นฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพื่อการจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลพัธ ์
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ 
(Definition) 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้าง ให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่
กฎหมายกำหนด อาทิเช่น งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต / 
ขาย / ใช้ หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งน้ีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

การจัดต้ังบริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลยัที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดต้ังเป็น
บริษัท เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชงิพาณิชย์  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Products)   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที ่ได้จากการวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  โดยผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว  การจัดโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
นำไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ทุนวิจัยต่อยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่  สิ่งสำคัญคือ การให้ข้อมูลเก่ียวกับ
แหล่งทุนและงบประมาณท่ีได้รับจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความรว่มมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยเป็นความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
โดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งน้ีสิ่งสำคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือน้ี  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 
 

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและ
กฎระเบียบ  
(Influence on policy, practice, plan and 
regulations)  
  

การดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หรือเกิดแนว
ปฏิบัติ  แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ท้ังนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  ท้ังนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมท่ีได้ระบุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวิจัย  
 

15.2.2  Expected Impacts (การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผลลัพธ์) 
 เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของ 

ผู้เรียน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้จะพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลในชุมได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล และทำให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา 
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ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

คุณค่าที่คาดว่าจะส่งมอบ
(value preposition) ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

เมื่องาน ววน. สิ้นสุดลงและถูก
นำไปใช้ในวงกว้าง  

หน่วยงาน / ผู้ได้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

พื้นที่ที่นำผลงาน 
ววน. ไปใช้ประโยชน์ 

 

ด้านสังคม 

 
พัฒนาทักษะผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะความคิดแก้ปัญหา 

สถานศึกษา สถานศึกษา 

 การสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความคิดแก้ปัญหา 

สถานศึกษา สถานศึกษา 

 

คำนิยามของผลกระทบด้านต่าง ๆ  

1. ด้านเศรษฐกิจ การนำผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม ่ การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ
ลงทุนใหม่  เกิดการจ้างงานเพิ่ม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ 
หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีนำไปสู่มาตรการท่ีสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ท้ังนี้ควรแสดง
ใหเห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 
Investment : ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง  การเสริม
พลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นท่ี  หรือผลักดันไปสู่นโยบายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และ
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึง
ผลตอบแทนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on 
Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นส่ิงดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม การนำองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมท่ีดีขึ้น  เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความยั่งยืน  รวมถึงการผลักดัน
ไปสู่นโยบายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน  ท้ังนี้หากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นส่ิงดี แต่ต้อง
วิเคราะห์ตามหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
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16 .ประสบการณ ์การบร ิหารงานของห ัวหน ้าโครงการ ในการบร ิหารโครงการย้อนหลังไม่ เกิน 5 ปี    
(โครงการท่ีเกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก)  
 

ช่ือโครงการวิจัย ปีท่ีได้รับงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การนำไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

ดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับ
การใช้ความสุขในการ

เรียนเป็นฐานของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

2564 23,400 ใช้ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีเป็น drop down 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาของ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

2. ด้านสังคม 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
-  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 

5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ จำเป็นต่อการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ 
- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับ

กับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ พัฒนากระบวนการและ

ผลิตภัณฑ์ 
- การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานวิจัยซึ่ง

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยพ้ืนฐาน 

21 
 

สาขาตาม OECD ท่ีเป็น drop down 

1. เกษตรศาสตร์ 
     1.1 เกษตรศาสตร์ 

1.2 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 
1.3 ประมง 

    1.4 ป่าไม้ 
1.5 วิทยาศาสตร์การเกษตร 
1.6 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ 
1.7 สัตวแพทยศาสตร์ 
1.8 สัตวศาสตร์ 
 
2. มนุษยศาสตร์ 
2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
2.2 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 
2.3 ภาษาและวรรณคดี 
2.4 มนุษยศาสตร์อื่นๆ 
2.5 ศิลปะ 
 
3.วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
3.1 การแพทย์คลีนิก 
3.2 การแพทย์พื้นฐาน 
3.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ 
3.4 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่น 
3.5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
4.วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
4.1 คณิตศาสตร์ 
4.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
4.3 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
4.4 วิทยาศาสตร์เคมี 
4.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
4.6 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ 
4.7 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 
5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
5.1 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 
5.2 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 
5.3 เทคโนโลยีพลังงาน 
5.4 นาโนเทคโนโลยี 
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5.5 วิศวกรรมการแพทย์ 
5.6 วิศวกรรมเคมี 
5.7 วิศวกรรมเครื่องกล 
5.8 วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็คทรอนิกส์ 
5.9 วิศวกรรมโยธา 
5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ 
5.11 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ 
5.12 วิศวกรรมสารสนเทศ 
5.13 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
6. สังคมศาสตร์ 
6.1 จิตวิทยา 
6.2 นิติศาสตร์ 
6.3 นิเทศน์ศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
6.4 ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
6.5 รัฐศาสตร์ 
 6.6 ศึกษาศาสตร์ 
6.7 เศรษฐศาสตร์ 
6.8 สังคมศาสตร์ 
6.9  สังคมศาสตร์อื่นๆ 

 


