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องค์ความรู้ด้านการวิจัย 
เรื่อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 
สิ่งท่ีควรพิจารณาส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เนื่องจากนักวิจัยเขียนไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ควรจะมีนักวิจัยพี่เลี้ยงมา
ช่วยดูข้อมูล 

2. ชื่อของข้อเสนอโครงการ  เห็นแล้วไม่โดดเด่น คลุมเครือ หรือยาวไป ควรจะเขียนให้สั้น กระชับ และมองเห็น
ว่างานนั้นท าอะไร 

3. วิธีการเขียน  ควรพิจารณาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ ตามยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
4. คณะผู้วิจัย คุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ (ผศ., รศ., ศ., ดร.) ส าหรับมีนักวิจัยหน้าใหม่ จะต้องแสดงถึงคุณสมบัติ

อ่ืนให้เห็นความส าคัญท่ีจะของบประมาณแผ่นดิน 
5. ที่มาของปัญหา ต้องเขียนให้ชัดเจน ท าได้จริงหรือไม่  ประเด็นปัญหาควร ชี้ชัด ครอบคลุม รอบด้าน 
6. การเขียนข้อเสนอโครงการ เช่น เขียน 1 หน้า หรือ 3 หน้า แบบไหนดี?  แนะน าว่าจะเขียนกี่หน้าก็ได้ แต่

ประเด็นต้องชัด เนื้อหาต้องชัด ไม่ควรเปิดช่องว่างให้ผู้อ่านตั้งค าถาม 
7. การทบทวนวรรณกรรม ควรเรียบเรียงด้วยตนเอง และบอกแนวทางว่า ทฤษฎีนี้น ามาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไร 
8. กรอบแนวคิด  ควรเขียนให้เห็นภาพในงาน เป็นการแสดงอัตลักษณ์ ความเป็นต้นฉบับ 
9. ขั้นตอนการด าเนินงาน  ดูความเป็นไปได้ แนวทางการด าเนินงานของเรา เพื่อแสดงไปสู่เป้าหมาย  Idea เป็น

อย่างไร  
10. นักวิจัยมักจะแบ่งประเภทของงานตนเองไม่ได้ ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ สร้างองค์ความรู้ 
11. งบประมาณ ควรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  ควรพิจารณาเนื้องาน กับ Input ที่ได้รับ 
12. การจ้างเหมาท างานวิจัย  ควรจ้างตามความเหมาะสม ควรให้มีเนื้องานที่แสดงถึงนักวิจัยท าเองด้วย 
13. คณะวิจัยควรมีนักวิจัยหน้าใหม่จะท าให้มีน้ าหนักในการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย (proposal)  มากขึ้น 
14. ส าหรับโครงการแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรมีการระบุรายละเอียดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ จ านวนวัน เป็นต้น 
15. นักวิจัยบางส่วนเขียนข้อเสนองานวิจัยแบบไม่เน้นถึงสิ่งที่จะน าเสนอ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่น าเสนอ

แตกต่างจากสิ่งที่มีผู้อื่นน าเสนอไว้แล้วอย่างไรบ้าง ท าให้งานวิจัยไม่ชัดเจน ไม่น่าสนใจ เพราะไม่มีจุดเด่น 
หรือไม่มีน้ าหนักพอที่จะได้รับทุนสนับสนุน 

16. นักวิจัยบางส่วนไม่สามารถจะเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (literature review) มาสู่สิ่งที่
ต้องการจะน าเสนอได้ ท าให้ข้อเสนองานวิจัย อ่านดูแล้วสะดุดและดูไม่น่าสนใจ 

17. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา/ประเมินงานวิจัยอาจจะมีความรู้ไม่ครอบคลุมหรือแต่งตั้งไม่ตรงหรือ
หลากหลายสาขา ควรเชิญคณะกรรมการจากบุคคลนอกมาร่วมพิจารณาที่ไม่ใช่บุคลากรของ วช. 

18. การแต่งตั้งอนุกรรมการถึงแม้ว่าจะตรงสายแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการชี้แนะ /เสนอแนะ และความเข้า
ในกระบวนการวิจัย 

19. นโยบายมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับทุนโดยไม่ก าหนดผลลัพธ์หลังการวิจัยอย่างชัดเจน 
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กลั่นกรององค์ความรู้โดย  
คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย 

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผศ.ดร. ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล 
รศ.ดร. ปัญญา มินยง 
รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก 
ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม 
ผศ.ดร. ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 
ผศ. จิรพงษ์ จิตตะโคตร์ 
อาจารย์เรวัต  ซ่อมสุข 
ดร. ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข 

 
บันทึกโดย:  นางสาวกษินา  จีนศรี   พิมพ์โดย : นางอุไร  จุ้ยก าจร 



 
องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับระดับนานาชาติ 
 

การประชุมวิชาการ Conference 
ขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัย 

1. ค้นหาข้อมูลการจัดประชุมวิชาการ /สถานท่ี/ประเทศ/วัน/เวลา/
ค่าใช้จ่าย/Section/Proceeding/Journal 

2. ลงทะเบียน/ การส่งบทคัดย่อ Abstract / Menu script /         
full paper    

3. ติดตามผลว่าได้รับการตอบรับหรือไม่ 
4. รูปแบบในการน าเสนอ (Present) รายละเอียดท่ีต้องใส่เพิ่ม (Poster) 
5. การเตรียมตัวในการน าเสนอ 

5.1 ศึกษาสถานท่ีการจัดประชุม/เส้นทางการเดินทาง 
5.2 ท า Power point / Script 

6. ท าเอกสารเพื่อขออนุญาตต้นสังกัด ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
ข้อดี  

1. ได้เปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์ตรง 
2. มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้องค์ความรู้ใหม่ 
4. สามารถน าผลงานไปใช้ในการพัฒนาตนเองในสายงานต่อไปได้ 

ข้อเสีย 
1. นักวิจัยท่ีเตรียมข้อมูลไปไม่พร้อมท าให้ไม่สามารถตอบค าถามของ

กรรมการได้อย่างชัดเจน 
2. รูปแบบการน าเสนอไม่น่าสนใจ (power point) /น้ าเสียงให้ชัดเจน/

บุคลิกภาพ 
3. ต้องมีการวางแผนในการเดินทาง 
4. เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 
5. ต้องศึกษาก าหนดการอย่างละเอียด 
6. ต้องท าเอกสารเพื่อขออนุมัติเดินทางตามระเบียบราชการให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. นักวิจัยควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนไปน าเสนอ 
2. ควรปรับรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ   (power point) /น้ าเสียง

ให้ชัดเจน/บุคลิกภาพ 
3. ควรมีการวางแผนในการเดินทาง 
4. ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับนักวิจัยภายนอก เพื่อเป็นการสร้าง

เครือข่าย  
5. ต้องศึกษาแบบฟอร์มของวารสารแต่ละแหล่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วารสาร 
ขั้นตอนการเตรยีมบทความวิจยั 

1. เตรียมเร่ืองวิจัยที่จะตีพิมพ์ล่วงหน้า 
2. ศึกษาข้อมูลวารสารที่น่าสนใจ 
3. พิจารณาวารสารที่ได้การรับรอง ในระดบัชาติ/นานาชาติ ตรงตามเกณฑ์/

ภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่/แหล่งตีพิมพ์ 
4. เขียนบทความให้ครอบคลุมเชื่อมโยง โดดเด่นน่าสนใจ (การใช้ภาษา) 

ข้อด ี
1. ไม่เสียเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จา่ย 
2. มีค่า Impact สูง และสามารถน าไปใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ และตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
3. มีการ Citation และเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการ 
4. ไม่ต้องตอบค าถามของผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อเสีย 
1. ใช้ระยะเวลานาน 
2. การใช้ภาษาต้องเหมาะสมกับวารสาร 
3. ไม่มีเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวจิัยควรรีบด าเนินการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน 
2. ต้องศึกษาแบบฟอร์มของวารสารแต่ละแหล่ง 
3. ศึกษารายละเอียดการในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน 
4. ตรวจสอบฐานข้อมูลของวารสารให้ชัดเจนก่อนส่งบทความ 

 

 
ติดตามชมวีดีโอได้ท่ี http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459 

 
รายนามผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศลิปะวิจารย์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัต ิ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์  เศวตรเมธิกลุ 

http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  นักวิจัยต้องต้ังเป้าหมายของตนเองว่าจะวิจัยในกลุ่มใด และเช่ียมโยงกับกลุ่มวิจัยใด เพื่อมุ่งเน้นเรื่องเฉพาะด้าน 
2.  พิจารณาความเช่ียวชาญของนักวิจัย   เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานวิจัย โดยอาจจะดูจากวิทยานิพนธ์  
โครงการอบรมต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยใช้พื้นฐานความรู้ของตนเองในการวิเคราะห์ความแป็นไปได้ของการวิจัย 
3.  พิจารณาว่านักวิจัยมีวิชาสอนในวิชาใหน และนานเท่าใด กรณีมีมากกว่า 1 กลุ่ม ควรวิเคราะห์โดยควรเอากลุ่ม
วิชาท่ีตนเองถนัดสอน เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามายังเป้าหมาย 
4.  นักวิจัยต้องมีกลุ่มนักวิจัยท่ีมีความสนใจวิจัยในเรื่องเดียวกันหรือไกล้เคียง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่
ตลอด เพื่อ update ความก้าวหน้าของการวิจัย 
5.  นักวิจัยชอบหรืออ่านงานวิจัยกลุ่มเรื่องใดอยู่เป็นประจ า  

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการน าไปวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยไปใช้ 

1.  นักวิจัยส่วนมากจะมองไปท่ีนักวิจัยท่านอื่นท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียง และพยายามเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยท่ีเหมือนหรือไกล้เคียงกัน โดยท่ีตนเองไม่มีความเช่ียวชาญจริง ท าให้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ไม่ประสบความส าเร็จเพราะจะถูกผู้เช่ียวชาญมองว่า งานซ้ าซ้อนหรือเป็นงานท่ีไม่มีประเด็นใหม ่
2.  นักวิจัยต้องไม่น าปัญหาด้านการท างาน มาลดประสิทธิภาพความเช่ียวชาญของตนเอง 
3.  ความเช่ียวชาญในการสอนไม่จ าเป็นต้องเป็นความเช่ียวชาญเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
 
TECHED_KM Team 

                                                                                          ผู้รวบรวม 
 



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 2 การวิเคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร์  มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  การพัฒนาการของโลก เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน ด้านธรรมชาติ ด้านการศึกษา 
ด้านประชากร ฯลฯ เพื่อค้นคว้าความก้าวหน้าทางการวิจัยของแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง   
2.  ค้นหานโยบายของชาติในด้านท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น MEGA Project ของรัฐบาล เช่น Hub ด้านต่างๆ การขนส่ง 
การส่ือสาร เป็นต้น 
3.  วิเคราะห์ประเด็นจากยุทธศาสตร์ของชาติโดยมองท่ีการวางต าแหน่งของข้อเสนอโครงการวิจัยให้ล่าวหน้าการ
พัฒนาของชาติ 
4.  วิเคราะห์ปัญหาของชาติจากนโยบายของกระทรวง ท่ีจะมีประเด็นรายละเอียดท่ีละเอียดกว่า 
5.  วิเคราะห์ประเด็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีเป็นแกนหลัก 
6.  ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนมากต้องการผลงานท่ีชัดเจน และสามารถน าไปใช้งานได้ จึงต้องเขียนข้อเสนอ
โครงการให้ตอบวัตถุประสงค์ 

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการน าไปวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ไปใช ้

1.  ยุทธศาตร์บางเรื่องมีความเช่ือมโยงและเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง อาจจะท าให้ไม่สามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้ครอบคลุม ต้องมุ่งเป้าเฉพาะด้านเท่านั้น 
2.  ขณะเดียวกัน ในแต่ละยุทธศาตร์อาจจะต้องใช้หลายหัวข้อมาประกอบกันเพื่อให้ข้อเสนอโครงการตรงกับ
วัตถุประสงค์ 
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                                                                                          ผู้รวบรวม 
 



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 3 การวิเคราะหท์ีมวิจัย  มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  การสร้างทีมจะต้องไม่ใหญ่เกินไป ในแต่ละงานควรมีความเหมาะสม   
2.  ผู้ร่วมทีมงาน ต้องสนใจในประเด็นเดียวกัน และมุ่งเป้าหมายโครงการเดียวกัน 
3.  ในทีมวิจัย แต่ละคนจะต้องมีความเช่ียวชาญท่ีไม่ซ ้ากัน  
4.  ทีมวิจัย ควรจะมีประสบการณ์ในการท้างานวิจัย อาจแตกต่างกันได้แต่ต้องเคยท้า 
5.  ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของทีม  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Config การส่ือสาร และการท้างานร่วมกันเป็นทีม 
6.  ต้องไม่เป็นนักวิจัยท่ีมีประวัติการทิ งงานระหวา่งด้าเนินงาน 

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการน าไปวิเคราะห์ทีมวิจัยไปใช ้

1.  หัวหน้าทีมต้องไม่ใช้เงื่อนใขความเป็นเพื่อนหรือพี่น้องมาเป็นเงี่อนใขในการเลือกทีมงาน 
2.  กรณีมีผู้ต้องการร่วมทีมงานวิจัย แต่ไม่สามารถเข้ากับทีมได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ต้องไม่เอามาร่วมทีมโดยเด็ดขาด 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 4 การเตรียมทีมที่ปรึกษานักวิจัย  มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  ต้องเป็นผู้ทรงความรู้ในด้านนั้นๆ 
2.  ต้องเป็นผู้ท่ีมีเมตตา กรุณาและพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ทีมวิจัย   
3.  ต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้านเวลาท่ีเหมาะสม  
4.  ต้องสนใจในประเด็นเดียวกัน และมุ่งเป้าหมายความส าเร็จของโครงการวิจัย 
5.  ต้องยอมรับในทีมนักวิจัยท่ีร่วมโครงการ   
6.  ท่ีปรึกษาท่ีมีช่ือเสียงจะช่วยในการเพิ่มความเช่ือถือในการเสนอโครงการวิจัย 

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการเตรียมทีมที่ปรึกษาไปใช ้

1.  หัวหน้าทีมต้องไม่ใช้เงื่อนใขความเป็นเพื่อนหรือพี่น้องมาเป็นเงี่อนใขในการเลือกทีมท่ีปรึกษา 
2.  กรณีมท่ีีปรึกษาไม่ยอมรับในทีมงาน ควรหลีกเล่ียง 
3.  ท่ีปรึกษาต้องไม่มีปัญหากับทีมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 5 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  เขียนข้อเสนอให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ หรือโจทย์อย่างชัดเจน  
2.  พยายามเขียนวัตถุประสงค์โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ กระชับและชัดเจน 
3.  การเขียนระเบียบวิธีวิจัยให้กระชับและมีความชัดเจน  
4.  ทีมวิจัย ต้องมีส่วนร่วมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกนั 
5.  การเขียนงบประมาณต้องค านึงถึงเป้าหมายของโครงการ และตรงกับระเบียบการเบิกจ่ายของแต่ละแหล่งทุน 
6.  เป้าหมายของงานวิจัยแต่ละระดับมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละแหล่งทุนด้วย 

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไปใช ้

1.  การเขียนในส่วนทบทวนวรรณกรรมเป็นการแสดงถึงการตรวจสอบเอกสาร และการติดตามความก้าวหน้าของ
การวิจัยในแต่ละเรื่อง ต้องแสดงภูมิรู้ท่ีขัดเจน 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

สกัดองค์ความรู้จากการด าเนินงานการจัดการความรู้    
ประเด็นการวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 

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

ระยะที่ 6 การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย  มีเคล็ดลับการเรียนรู้ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบค ำถำมหรือประเด็นของผู้ทรงให้ชัดเจน  
2.  พยำยำมแก้ใขในทุกประเด็นท่ีมีกำรคอมเม้นต์จำกผู้ทรง 
3.  กำรไม่แก้ใขตำมท่ีแนะน ำอำจจะท ำให้ข้อเสนอโครงกำรไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
4.  ทีมวิจัย ต้องมีส่วนร่วมในกำรแก้ใขข้อเสนอโครงกำรวิจัยร่วมกนั 
5.  กำรเขียนงบประมำณหำกต้องทบทวน ต้องยอมรับและปรับแก้ส่วนท่ีไม่จ ำเป็นหรือลดขนำดงำนวิจัยลงตำม
วงเงินท่ีเสนอแนะ 

ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต ในการทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยไปใช ้

1.  กำรแก้ใขวงเงินต้องพิจำรณำว่ำ ไม่กระทบกับกำรด ำเนินงำนวิจัย 
2.  ต้องระมัดระวงัในเรื่องของกำรเขียนแก้ใขท่ีอำจจะท ำให้ผิดจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
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