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คํานํา 

ในการสรางหรือพัฒนางานวิจัยอยางมีคุณภาพน้ัน ตองเริ่มตนจากการกําหนดโจทยและเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสูผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยมีคุณภาพดวยเชนกัน ดังนั้นการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การเขียนโครงรางการวิจัยที่ใหถูกตองตามหลักเกณฑและมีความนาสนใจ 
จะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และผลงานวิจัยจะเปนประโยชนตอสาธารณชนสวนรวมหรือ           
ตอแหลงทุนโดยตรง  

สํานักวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําป
การศึกษา 2559 เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพื่อพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให
ผูเขารวมโครงการไดรับเทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกสํานักวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวาการสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนามาตรฐานใน
การผลิตวิจัยของนักวิจัยไดตอไป 

 

 

                                                                                                         คณะทํางาน 
สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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*********** 
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยี กาวไปยังรวดเร็ว ความงายของการเขาถึงแหลงคนควา 
หาขอมูลไดจากที่บาน การสืบคนขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ขาวสารดานตางๆ น้ันทําไดงายและสะดวกมากขึ้น 
ทําใหความตองการองคความรูใหมๆ เพื่อตอบโจทยสังคมมีความตองการเปนอยางยิ่งและรวดเร็วใหทันตามการ
เปล่ียนแปลง  อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองปรับกระบวนทัศนและเรงพัฒนาวิชาการอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ การทํางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมเพื่อนํามาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นจึงเปนหนาที่สําคัญหน่ึงที่มิอาจละเลยได  นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดกําหนดกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษายาว (พ.ศ. 2551-2565) ไดจัดทําระบบประเมินศักยภาพ
ผลงานวิจัยขึ้น สถาบันอุดมศึกษาตางๆ จึงตองใหความสําคัญและเรงผลักดันใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของงานวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูในระบบอุดมศึกษาของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาชาติได แตจากสถิติของการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในชวง 5 ปที่ผานมา ยังพบวายังมี
จํานวนโครงการและบุคลากรในการดําเนินงานวิจัยไมมากนักทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพื่อใหการพัฒนา
งานวิจัยมีคุณภาพและตอบโจทยตอสังคมอยางแทจริง จะตองมีการพัฒนาโครงรางวิจัยที่ดีตั้งแตเริ่มตน ซึ่งจะ
นําไปสูผลลัพธของงานวิจัยที่มีคุณภาพ สํานักวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาวและเล็งเห็นวา
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมุงประเด็นมาที่การพัฒนาคุณภาพโครงรางงานวิจัย จะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะพัฒนาและทําใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางแทจริงได จึงไดจัดทําโครงการ“เทคนิคการเขียนโครง
รางวิจัยเพื่อพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” ขึ้น เพื่อใหผูที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูดังกลาวไป
ใชในกระบวนการสรางสรรคและผลิตผลงานวิจัยอยางมีคุณภาพไดตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหความรูและพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงรางการวิจัยของบุคลากร 
2. เพื่อเปนกลยุทธขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของงานวิจัยบุคลากรใหสรางและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

อยางรูปธรรม 
3. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ 

 

เปาหมายและดัชนีชี้วัด 

1. มีอาจารยประจําเขารวมไมนอยกวา 40 คน/ครั้ง 
2. มีอาจารยและบุคลากรที่เขารวมโครงการ สามารถพัฒนาขอเสนองานวิจัยและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
หัวขอ รูปแบบ และระยะเวลาการดําเนินการ 

ชวงที่ 1  การเสวนาทางวิชาการ “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพื่อพิชิตทุน” และอภิปรายรวมกันระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมโครงการ  โดยมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน  

1. ดร.เสนีย  สุวรรณดี  
2. ศ.ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ 

ผูดําเนินการเสวนา  
ผศ.ดร.จิราทัศน  รัตนมณีฉัตร 

ชวงที่ 2 การบรรยาย หัวขอ “จริยธรรมในงานวิจัยยุคใหม” โดย 
ดร.นิติบดี  ศุขเจริญ 

สถานที่จัดโครงการ 
หองประชุม 1504 ช้ัน 5 อาคารเกษมพัฒน  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมประชุมไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย 
2. บุคลากรมีขอเสนอการวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถพิชิตทุนจากทั้งภายในและภายนอกสถาบันได 
3. ผูเขารวมประชุมตระหนักถึงความสําคัญถึงความกาวหนาดานวิชาชีพ 
4. สรางเครือขายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
5. สงเสริมและสรางงานวิจัยที่เสริมงานสอนและงานบริการวิชาการ 
6. สราง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ใหเปนแกนนําดานการวิจัย 
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ณ หองประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1)  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
********************** 

09.30 – 09.45 น. ลงทะเบียน 
09.45 – 10.00 น. พิธีเปด และการแจงวัตถุประสงคของโครงการ 

         โดย  ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิจัย 
10.15 – 11.00 น. การเสวนา “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพื่อพิชิตทุน” 

1. ดร.เสนีย  สุวรรณดี 
2. ศ.ดร.ผองพรรณ  เกิดพิทักษ 

        ผูดําเนินการเสวนา ผศ.ดร.จิราทัศน รัตนมณีฉัตร 
                ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิจัย 

11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
11.15 – 12.00 น. การบรรยาย “จริยธรรมในการวิจัยยุคใหม” 

         โดย  ดร.นิติบดี  ศุขเจริญ   
                ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิจัย 

12.00 – 12.15 น. อภิปราย สรุป และตอบขอซักถาม 
 

*************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

4 
 

 
เอกสารประกอบการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559 

“เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพื่อพิชิตทุน” 
 

 

 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

5 
 

 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

6 
 

 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

7 
 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

8 
 

 
เอกสารประกอบการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559 

“จริยธรรมในงานวิจัยยุคใหม” 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

9 
 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

10 
 

 
 

 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

11 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

12 
 

 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

13 
 

 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

14 
 

 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

15 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

16 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

17 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

18 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

19 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

20 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

21 
 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

23 
 

 
ประวัติและผลงานวิทยากร 

ดร.เสนีย   สุวรรณด ี
   
คุณวุฒิ  : 

ปริญญาตรี B.B.A. (Accounting) 
  Assumption University, Bangkok Thailand  
 ปริญญาโท M.A. (Economics) 
  Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.  

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) 
  Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.  
  
 โทรศัพท : 081-8483693 โทรสาร : 02-7204677   e-mail : senee.suw@kbu.ac.th 
   
หลักสูตรที่เขารับการอบรม  : 
 

-  หลักสูตรศิลปการบริหารและการบังคับบัญชา รุนท่ี 58  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  หลักสูตรผูตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ISO 9000  รุนท่ี 4   
    สํานักงานรับรองระบบคุณภาพ EIT-CBO วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
-  หลักสูตรพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับสูง (น.บ.ม.) รุนท่ี 1  ทบวงมหาวิทยาลัย 
-  หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13  

   สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  วิทยาลัยการยุติธรรม 
 -  หลักสูตร International Human Right Law at University of Nottingham, UK 
   
หนาที่การงานและประสบการณ  : 
 

-   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
-   ผูพิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
-   อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจดานการเกษตร สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
-   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการชุดตางๆ ในสภาผูแทนราษฎร 
-   กรรมการความลับทางการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
-  ประธานคณะอนุกรรมการ ดานการผลิตและการอุตสาหกรรม  สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ
- กรรมการในอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง สํานักงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  กระทรวงการคลัง 
-  อุปนายก สมาคมฝกอบรมดานการบิน 
-   เลขาธิการ / กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
-   เลขาธิการ สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา 
-  ที่ปรึกษา มูลนิธิคลังสมองสหกรณไทย 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

24 
 

-   ที่ปรึกษาดานธุรกิจและกรรมการของบริษัทเอกชนหลายแหง 
-   อาจารยบรรยายพิเศษ / กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

-   กรรมการบริหารหลักสูตรอัญมณีศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
-   กรรมการฝายพัฒนาเทคโนโลยี  บุคลากร และการออกแบบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ     

เครื่องประดับ  กระทรวงพาณิชย 
-   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) สถานีตํารวจนครบาล          

คลองตัน กรุงเทพมหานคร 
-   ประธานสมาคมนักเรียนไทย  Southern Illinois University at Carbondale 
- Teaching Assistant : Department of Economics, Southern Illinois University at 

Carbondale 
 
งานดานพัฒนาเยาวชนและสังคม  : 
 

- กรรมการพัฒนาเขตสวนหลวง (ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)  สํานักงานเขตสวนหลวง 
- รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  กรุงเทพมหานคร 

          -  กรรมการที่ปรึกษาสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – คลองเตย 
 
งานการเมือง  : 
 

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ สุทัศน  เงินหมื่น (2543-2544) 
- ประธานกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย  สาขาเขต 10 วัฒนา-หวยขวาง (2543- 2546) 
-   ผูอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สส. อิสรา สุนทรวัตน : มกราคม 2544)    
-   เหรัญญิกการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (คุณอภิรักษ  โกษะโยธิน : 2547 และ 2551) 
-   ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตสวนหลวง-ประเวศ (2548) 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน (2552 - 2553) 

 
งานวิจัยและบทความวิชาการ    : 
 

-  “Estimates of Net Capital Stock for Agricultural and Industrial Sectors for Japan, Korea, 
and Taiwan” with S.C. Sharma and R. Grabowski;  ตีพิมพใน Applied Economic Letters, 1998, pp. 
89-91.    
 -  “Do the School Rankings Improve the Quality of Education? : The Case of USA”  with 
Chad Moutray. ตีพิมพในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย, กรกฎาคม  2541   
 -  “Toward a Sustainable Development via ADLI Strategy”, ตีพิมพในวารสารเกษมบัณฑิต
ปริทัศน Vol 3  มิถุนายน – ธันวาคม  2541,  หนา 22 – 25. 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

25 
 

 -  “The Development of Economic Integration in Asia”, ตีพิมพในวารสารเกษมบัณฑิตปริทัศน, 
Vol 4  มิถุนายน – ธันวาคม  2542,  หนา 39 – 44. 
 -  “ปญหาของอุดมศึกษาเอกชนไทย”  ตีพิมพใน หนังสือกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลัย,  กันยายน 2542,  หนา 33-38. 

- “Agriculture and the Process of Industrialization in East Asia” with R. Grabowski and 
S.C.Sharma; submitted for publication in Journal of Agricultural Economics (Last Revision : 
March 2000) 

- “แนวทางการพัฒนามาตรการทางภาษีเพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนการศึกษาไทย”  เอกสารวิชาการสวน
บุคคลเสนอตอวิทยาลัยการยุติธรรม (2552) 

-“Capitalism in University : The Case of Thailand”, Work in Progress. 
 
ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัยตาง ๆ  : 
 
วิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ, เสนีย  สุวรรณดี, จิราทัศน  รัตนมณีฉัตร, เรวดี  อันนันนับ, ภาวนา  เมนทะระ และ อัศนีย  

นิ่มนวล. “ปจจัยชี้วัดความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนริมคลองแสนแสบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ตีพิมพในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 หนา 102 – 118. 

วิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ, เสนีย  สุวรรณดี, มณี  พนิชการ, อาดิศร  อิดรีส รักษมณี และ เสนีย  เวชพัฒนพงษ.
“โครงการอนุรักษมรดกทางดานสถาปตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชนในพื้นที่ริมฝงคลอง
แสนแสบ : กรณีศึกษาชุมชนบานครัว” ตีพิมพในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (27)  กรกฎาคม - ธันวาคม 2555  หนา  48 – 55. 

วิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ, เสนีย  สุวรรณดี, สุเทพ  เดชะชีพ, สิริวิมล  ปณณราช, และ นิภากร  กําจรเมนุกูล. “การ
เปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษคลองแสนแสบ” 
ตีพิมพวารสารนิเทศศาสตรปริทรรศน ปที่ 16 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2555  หนา 118 – 126. 

K.Charuvan, S.Senee, and A.Vipavee. “Quality Index of San Saep Canal” ตีพิมพใน Preceeding 
of 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Coference, 
December 11th-14th 2012 P.404-408. 

S.Suwandee, V. Anupunpisit, C.Ratanamaneichat, Ni.Sukjaroen and P. Boonpen. “Quality of life 
and Environment of Community along Saen Saeb Canal : A survey foundation of 
the physical and the current situation (Phase I)” ตีพิมพใน  Prodeedings Science and 
Engineering  Volume 88, 10 October 2013, Pages 404-408. 

S. Suwandeea, V.Anupunpisit and  P. Boonpen. “Quality of life and Environment of 
Communities along Saen saeb Canal : A Guideline for Reform (Phase II)"  ตีพิมพใน
วารสาร Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 88, 10 October 2013, Pages 
189-196 

C. Ratanamaneichata, S. Suwandee, V. Anupunpisit, R. Annunnum, P. Mentara, A. Nimnoun, and 
P. Boonpen. “A Guideline for Reinforcing Water Based Community’s Economic 



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2559  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือพิชิตทุนและการทําวิจัยอยางมีจริยธรรม” 

26 
 

Strength” นําเสนอในกลุม  Economics and Finance  ตีพิมพในวารสาร Procedia - Social and 
Behavioral Sciences Volume 88, 10 October 2013, Pages 173–178 

 
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการวิจัย  : 
เสนีย  สุวรรณดี และคณะ. “การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคและกรอบสมรรถนะที่เปนเลิศของแรงงาน

วิชาชีพที่เปนความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) กลุมประเด็น การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  ป 2557 (อยูระหวางการวิจัย). 

 
วิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ. เสนีย  สุวรรณดี และคณะ. “การศึกษาเพื่อนําเสนอรูปแบบในการรองรับการเคล่ือนยาย

แรงงานภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางศูนยความเปนเลิศ
ในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่เปนความตองการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดินประจําป 2556 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ป 2556 

วิภาวี  อนุพันธพิศิษฐ. เสนีย  สุวรรณดี และคณะ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ริมคลองแสนแสบ” ทุนวิจัยตอเน่ือง 3 ป งบอุดหนุนวิจัย งบประมาณแผนดิน ป 2553-2555 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ : 
 

- เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 
- ตติยดิเรกคุณาภรณ (ต.ภ.) 
- เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
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ประวัติและผลงานวิทยากร 

ศาสตราจารย ดร. ผองพรรณ เกิดพิทักษ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ   ศาสตราจารย 
สังกัด      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คุณวุฒ ิ     Ph.D. (Counseling and Guidance; Educational Psychology),  

University of Arizona, U.S.A.,พ.ศ.2519 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
-  ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2557). การทําวิจัยทางจิตวิทยา,วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,  
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
งานวิจัย 
-  ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2555). ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการบําบัดฟนฟูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู 
ติดยาเสพติด, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ป 
ที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 2555. 
-  ผองพรรณ เกิดพทิักษ (2555). การสรางแบบวัดความเขมแข็งของครอบครัว,วารสารเกษมบัณฑิต,ปที่ 13  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม,2555. 
-  ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2557). รูปแบบการฝกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัวท่ีเขมแข็งของผูติด 
ยาเสพติด,วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2557. 
-  ผองพรรณ เกิดพิทักษ และประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2558).การสรางแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล, 
วารสารเกษมบัณฑิต,Volume17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน,2559. 
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ประวัติและผลงานวิทยากร 

ดร.นิติบดี  ศุขเจริญ 
 

E-mail : nitibodees@hotmail.com      
ประวัติการศึกษา      
  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา เกรด
เฉล่ีย 
สะสม 

ป พ.ศ. ที่
สําเร็จ

การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.86 2558  
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร (พอลิเมอร) 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตร
เคมี 3.20 2548 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3.16 2546 

      
ประสบการณการทํางาน      
 1/5/2548 - 30/4/2550 บริษัท กระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด สังกัดหนวยงานเทคโนโลยี 
การเคลือบผิว ตําแหนงวิศวกรเทคนิค     
 2/11/2552 - 2554 สังกัดสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 2557-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท สมบูรณภัฒน จํากัด  
 2560-ปจจุบัน  ผูชวยผูอํานวยการ สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
      
ประสบการณการฝกอบรม      
 1/4/2545 - 31/5/2545 บริษัท เบียรไทย(1991) จํากัด (มหาชน)   

18/5/2560-27/5/2560 หลักสูตร “การเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
ดําเนินการโครงการ Talent Mobility” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

25/5/2560  Human Research Ethics in Social and Behavioral Science 1/2017  
29/5/2560 Human Subject Protection Course of GCP 
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ผลงานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร      
ระดับปริญญาตรี     
 ชื่อโครงการ : การเตรียมและการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากเมทริกซไคโตซาน   
(Preparation and controlled release Diclofenac Sodium from Chitosan Matrix) ระดับปริญญาโท  
 ชื่อโครงการ : การสังเคราะหพอลิสไตรลีนแบบกราฟดวยพอลิเมอรชีวภาพ  
(Polystyrene Grafted with Biocompatible Polymer)     
 ชื่อโครงการ : การวิเคราะหคุณสมบัติและปรับปรุงคุณภาพฟลมสี  
(ไดรับทุนศึกษา จาก บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด)  
 
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด     

ชื่อโครงการ : จัดทํามาตรฐานการตรวจวัดรอยจากการซอนทับ (Blocking) ที่ฟลมสีบนกระเบื้อง        
ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนใหแกพนักงานเรื่องความรูเรื่องสี  
ชื่อโครงการ : จัดการเรียนการสอนเรื่องคราบเกลือ (Efflorescence) ที่พบในกระเบื้องสี  
ชื่อโครงการ : การหาความสัมพันธที่เหมาะสมของ Additive สวนผสมของการทําสีเคลือบกระเบื้อง  
ชื่อโครงการ : การหาวัสดุหรือสารเติมแตงในการผลิตสีทดแทน     

      
รายงานวิจัยทางสังคมศาสตร      
 ชื่อโครงการ : โครงการขยายผลตนแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 14 จังหวัดภาคใต 
 ตําแหนงผูชวยคณะวิจัยและจัดทํารายงาน เมื่อ  ป พ.ศ. 2549    
(ประธานโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย ดร. สมบูรณ  ชิตพงศ และคณะการวิจัย )    
     
รายงานวิจัยทางดานการศึกษา      

- ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ป พ.ศ. 2553  
- การสงเสริมการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) ป พ.ศ. 2555 
- การศึกษารูปแบบและปจจัยที่สงเสริมการอานใหกับเด็กและเยาวชน ภายใตแนวคิด “พี่ชวนนองอานกัน

สนั่นเมือง” ตามโครงการรณรงคใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอาน Bangkok Read for Life 
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2556 

- การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) ปงบประมาณ 2558 

- สรางแผนการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ของสถานีโทรทัศนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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งานวิจัยที่ไดตีพิมพหรือนําเสนอผลงาน  
Rathanawan Magaraphan, Nitibodee Sukjaroen. (2009). Characterization of Polystyrene-g-

polylactide Synthesized by Grafting-from Method. Global Plastics Environmental 
Conference 2009. Orlando, Florida, pp. 599-644.   

Suwandee, S., Anupunpisit, V., Ratanamaneichat, C., Sukjaroen, N., and Boonpen, P. (2012). 
Quality of Life and Environment of Communities along Sean Saeb Canal : A survey 
foundation of the physical and the current situation (Phase I). Social and Behavioral 
Sciences Symposium, 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference 2012.  

วิภาวี อนุพันธพิศิษฐ, สมบูรณ ชิตพงศ, นิติบดี ศุขเจริญ, ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ (2556). การสังเคราะหเอกสาร
เกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชนริมคลองแสนแสบ. รายงานการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” ครั้งที่ 7, 1 – 2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หนา 1-9. 

วิภาวี อนุพันธพิศิษฐ, สมบูรณ ชิตพงศ, นิติบดี ศุขเจริญ, ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ (2556). คูมืองานสุขอนามัยเพื่อ
ประชาชนริมคลองแสนแสบ. รายงานการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 7, 1 – 2 
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หนา 10-19. 

วิภาวี อนุพันธพิศษิฐ, สมบูรณ ชิตพงศ, นิติบดี ศุขเจริญ, ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ (2556). การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข: บริบทคลองแสนแสบ. รายงานการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” ครั้งที่ 7, 1 – 2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หนา 20-27. 

ปรีชาชาติ ชิตพงศ, และนิติบดี ศุขเจริญ (2556). โปรแกรมประยุกตเพื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ไวยากรณภาษาญี่ปุน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดานอีเลิรนนิง ประจําป พ.ศ. 2556, 5-6 
สิงหาคม 2556, อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี, หนา 385-389. 
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วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก  
 ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ประจําป 2558 และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ 2557 เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมการคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชผลการ
สังเคราะหงานวิจัยเปนฐาน 
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ผลการประเมนิโครงการ 
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วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารวมสัมมนาและตอบแบบสอบถาม  จํานวน 64 คน 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 27 42.19 
หญิง 37 57.81 

       รวม 64 100.00 
คณะ/หนวยงาน   

คณะบริหารธุรกิจ 19 29.69 
คณะนิติศาสตร 1 1.56 
คณะนิเทศศาสตร 7 10.94 
คณะวิศวกรรมศาสตร 3 4.69 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 6.25 
คณะวิทยาศาสตร 2 3.13 
คณะจิตวิทยา 4 6.25 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 4 6.25 
สถาบันการบินฯ 2 3.13 
บัณฑิตวิทยาลัย 11 17.19 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 4 6.25 
คณะศิลปศาสตร 2 3.13 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 1 1.56 

      รวม 64 100.00 
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ตําแหนง จํานวน รอยละ 
คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนา 4 6.25 
ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 4 6.25 
หัวหนาสาขาวิชา 6 9.38 
อาจารยประจํา 48 75.00 
เจาหนาที่ 2 3.13 
รวม 64 100.00 

ประสบการณในการทําวิจัย จํานวน รอยละ 
ไมเคยทําวิจัย 23 35.94 
เคยทําวิจัย 32 50.00 
ไมระบุ 9 14.06 
รวม 64 100.00 

ประสบการณในการขอทุนวิจัย จํานวน รอยละ 
ไดรับทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 14 21.88 
ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก 7 10.94 
ไมเคยรับทุน 31 48.44 
ไมระบุ 12 18.75 
รวม 64 100.00 

จํานวนผลงานวิจัยที่เคยทํา  จํานวน รอยละ 
จํานวน 1 เรื่อง 12 18.75 
จํานวน 2 เรื่อง 4 6.25 
จํานวน 3 เรื่องขึ้นไป 16 25.00 
ไมเคยทําวิจัย 32 50.00 
รวม 64 100.00 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นตอการสัมมนา 

ความคิดเห็นตอการประชุม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ดานความรู 4.07 0.60 คอนขางมาก 

1.1 ทานไดรับความรูและเทคนิคเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 

4.25 0.62 มาก 

1.2 ไดรับความรูเรื่องจริยธรรมในการทํางานวิจัย 4.19 0.66 คอนขางมาก 
1.3 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับงานวิจัยได 4.25 0.69 มาก 
1.4 ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการวิจัย 3.59 0.95 คอนขางมาก 

2. ดานเนื้อหาในการบรรยาย 4.36 0.58 มาก 
2.1 มีเน้ือหาครบถวน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร 4.38 0.65 มาก 
2.2 เนื้อหาในเอกสารสอดคลองกับเรื่องที่บรรยาย 4.41 0.56 มาก 
2.3 เนื้อหาที่ใชบรรยายเปนประโยชนตอการทํางานวิจัย 4.31 0.73 มาก 

3. ดานวิทยากร 4.57 0.58 มาก 
3.1 วิทยากรมีความรู ความสามารถ 4.61 0.55 มาก 
3.2 วิทยากรบรรยายเนื้อหาไดชัดเจน นาสนใจ 4.55 0.59 มาก 
3.3 วิทยากรมีความพรอมในการบรรยาย 4.55 0.66 มาก 

4. ดานเวลา/สถานที่/อาหารวางและเครื่องดื่ม 4.02 0.66 คอนขางมาก 
4.1 ระยะเวลาในการจัดงาน มีความเหมาะสม 4.11 0.80 คอนขางมาก 
4.2 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม 4.00 0.85 คอนขางมาก 
4.3 เอกสารที่ใชในการประชุมเหมาะสม 4.13 0.70 คอนขางมาก 
4.4 อาหารวางและเครื่องด่ืมมีรสชาติดี และมีปริมาณที่

เพียงพอ 
3.86 0.96 คอนขางมาก 

เฉล่ียภาพรวมตลอดงาน 4.26 0.48 มาก 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
วิทยากร 

วิทยากรมีความสามารถและจัดเตรียมเอกสารดีมาก  เอกสารประกอบการสัมมนานาสนใจและมี
ประโยชน 
 
เนื้อหาในการบรรยาย 

อยากใหมีการจัดฝกอบรมการเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อพิชิตทุน แยกตามสาขาวิชา อาทิ ดาน
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และเชิญผูเชี่ยวชาญในแตละสาขานั้นๆ มาบรรยาย 
 
ดานเวลา/สถานที่/อาหารวาง 

ควรเพิ่มเวลาในการอบรม 
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เอกสารเพิ่มเติม 
เอกสารและวารสารไมเพียงพอตอผูเขารวมฟงการอบรม 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  

อยากใหสํานักวิจัย จัดงานในลักษณะเชนเดียวกันนี้บอยครั้ง ตอเน่ืองและทําเปนเชิงปฏิบัติการ โดยให
ผูเขารวมสัมมนาไดมีสวนรวมมากขึ้น และอยากใหสํานักวิจัยจัดประชุมรวมกันเพื่อสรางความรวมมือใหกับนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยใหครอบคลุมทุกคณะ ทุกสํานักวิชา เพื่อไดหาความรูและสรางองความรูแบบ Holistic  ตอไป 
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