
  
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย   

มหาวิทยาลัยร าชภัฏธนบุร ี 
 

ส่วนที่ 1 ร ายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงการวจิัย  
 1.1ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย) .......................................................................................................... 
        (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................ 

 1.2 ชื่อหัวหน้าโครงกลางผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง) ............................................................... 
       หน่วยงานที่สังกัด ............................................................................................................. 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
  หมายเลขโทรศัพท์  ............................  โทรสาร ............................ e-mail ....................... 
 1.3 งบประมาณที่ได้รับ  ............................ บาท ระยะเวลาท าการวิจัย  ............ ................  ปี 

 1.4 ท าสัญญาวิจัยเม่ือ วันที่ ..............เดือน  ............................ พ.ศ.  .....................   
  สิ้นสุดสัญญาวันที่.............เดือน  ............................ พ.ศ.  ..................... 

  
1.5 ตารางผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้              

กับงานวิจัยที่ได้ด าเนินการจริงในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย        

 

   แผนการด าเนนิงานวจิยั ผลการด าเนินงาน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

1.6 แผนการด าเนินการวิจัย/โครงการวิจัยที่จะท าต่อไป  
 

กิจกรรม 
ปี  ปี  

          

           

           

           

ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์*       XX    

แก้ไขตามที่กรรมการให้
ข้อเสนอแนะ* 

 
 

     XX XX  

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์*          X 

กิจกรรมที่ผู้วิจัยจะด าเนินการจนครบวันสิ้นสุดสัญญา ระยะเวลาที่ท่านสามารถขยายเวลาได้ 

   * กิจกรรมและระยะเวลาที่ผู้วิจัยต้องด าเนินการยกเว้นสามารถด าเนินการได้ทันเวลาตามสัญญา  
  คาดว่าจะจัดท าร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 

 
    1.7บทความ ระหว่างที่ท าการวิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะน าไปเผยแพร่

ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………….. 
 ............................................................................................................................. ............................. 
 ................................................................................................................................................. .......... 

  
 1.8 ค าชี้แจงเก่ียวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) .......................................................... ..... 

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

 

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย สวพ. 2
ผลการวิจัย 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
ส่วนที่ 2 ร ายละเอยีดเกี่ยวกบัผลการวจิยั (ไม่เกนิ 8 หน้า)  

2.1 หลักการและเหตุผลท่ีท าวิจัย (โดยสรุป)     ............................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 

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

 

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย .......................................................................................... ................... 
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ............................................................................................................................. .............................. 

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

2.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย  
 2.3.1 ประชากร .................................................................................................................................. 
 2.3.2 .พ้ืนที่/ สถานที่ศึกษา .................................................................................................................. 

 2.3.3 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล............................................................................................... ......... 
2.3.4 ตัวแปรที่ศึกษาหรือกรอบแนวคิด........................................................................................... .....  

 
2.4 ระเบียบวิธีวิจัย  
 2.4.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง …………………………………………………………………… 

 2.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ........................................................................................................... 
 2.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล …………………………………………………………………………………… 

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย 

สวพ. 3ผลการวิจัย 



 
2.5 ผลการวิจัย.......................................................................................................................... ................  

 (หากน าเสนอในรูปแบบตารางให้ผู้วิจัยใช้รูปแบบดังตัวอย่างตาราง) 
ตารางที่ ............... ชื่อตาราง.................................................................................................................... 

 
 
 

 
 

 
2.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย..............................................................................................................    
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.7 ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................      

……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.8 เอกสารอ้างอิง .....................................................................................................................................      
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 3 สรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัย 

 

 
 

 
 
 

 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................ ........................ 

          
 
       (ลงชื่อ) ................................................................ 

                    (..............................................................) 
         หัวหน้าโครงการวิจัย 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ค ่าร ้อยละ 

1.เพศ    

     ชาย 160 40.00 
    หญิง 240 60.00 

รวม 400 100.00 

ที่ ค ่าใช ้จ่ายโครงการวิจัย จ านวนเงินค ่าใช ้จ่าย (บาท) 

1 ค่าตอบแทน  

2 ค่าวัสดุ ใช้สอย  

3 ค่าสาธารณูปโภค  

4 อ่ืน ๆ  

รวม  

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย สวพ. 4
ผลการวิจัย 

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย 
สวพ. 5ผลการวิจัย 



                          วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. …........ 
 

 
หมายเหตุ : 

1. ส่งรายงานจ านวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ 
2. ส่งไฟล์ PowerPoint น าเสนอภายในเวลา 20 นาที 

ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ Research_dru@hotmail.com, 

Research123dru@gmail.com   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินร ายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  

สรุปความเห็นของการประเมิน 
  เหมาะสม 

  ควรปรับปรุง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้  

 

   ............................................................................................................................. ....      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย 

สวพ. 6ผลการวิจัย 

mailto:Research_dru@hotmail.com


………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
       (ลายเซ็น)      

                   (............................................................) 
                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
                                                       วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ................. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


