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ส่วนท่ี 2ข้อเสนอโครงงานวิจยั 

ผูข้อรบัทนุวจิยัเขยีนขอ้เสนอโครงงานวจิยั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี (ความยาวไมเ่กนิ 5 หน้ากระดาษ A4) 

1.  ช่ือโครงงานวิจยั 
(ต้องสื่อกบัเน้ือหาของงานวจิยั ถ่ายทอดได้ครอบคลุมงานวจิยั ตรงประเดน็เป็นแนวทางเดยีวกนักบังานวจิยั มคีวาม
กระชบัไดใ้จความ) 

2.  ระบคุาํหลกั (keywords)ของโครงการวจิยัอยา่งน้อย 3-5 คาํ 

3. หลกัการและเหตผุล 
(แสดงแนวความคดิพืน้ฐานทีม่าของปัญหาทีม่คีวามสาํคญัหรอืมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารทาํการวจิยัเรือ่งน้ี 
ตอ้งมคีวามกระชบัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีท่าํ) 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
(แสดงถึงความเกี่ยวเน่ืองและความสมัพันธ์ของโครงการน้ีกับโครงการวิจัยเรื่องอื่นๆทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศว่าเคยมีใครทําการิวิจัยมาแล้วทําที่ไหนเมื่อไรก้าวหน้าไปแค่ไหนหรือได้ผลอย่างไรควรมี
เอกสารอา้งองิทีเ่ชื่อถอืได)้ 

5. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
(มคีวามกระชบัและชดัเจนวา่โครงงานจะกอ่ใหเ้กดิผลงานอะไร สามารถนําไปแกปั้ญหาหรอืตอบปัญหาอะไร) 

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
(ผลงานทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่เสรจ็สิน้โครงงาน และแนวทางการนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์) 

7. วิธีการวิจยั 
(ระบุขัน้ตอนวธิกีารในการดาํเนินการวจิยัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูตลอดจนอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้หช้ดัเจนมวีาง
แผนการทดลอง การประเมนิผลตรงวตัถุประสงค ์และเกีย่วขอ้งกบัเน้ืองานวจิยั ควรมเีอกสารอา้งองิทีเ่ชื่อถอืได)้ 

8. ขอบเขตการวิจยั 
(กลุม่ประชากร/กลุม่ตวัอยา่งหรอืตวัแปรหรอือื่นๆทัง้เชงิปรมิาณและ/หรอืคุณภาพ) 

9. สถานท่ีทาํการวิจยั/พืน้ท่ีเป้าหมาย 
(ระบุสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีท่าํการทดลองและ/หรอืเกบ็ขอ้มลูใหช้ดัเจน) 
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10.ระยะเวลาและแผนงานในการดาํเนินงานวิจยั 
(ระบุขัน้ตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานโดยละเอยีดอาจจะเสนอในลกัษณะแผนภูมแิสดงขัน้ตอน
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน) 

10.1 ระยะเวลาทีใ่ชท้ัง้หมด..............................เดอืน ตัง้แต่ ..........................ถงึ .......................... 
10.2 แผนงานในการวจิยั 

(ตวัอยา่งตารางแผนงานในการวจิยั) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
 

ผลท่ีได้ 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
 
11. เอกสารอ้างอิง (เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหางานวจิยั มาจากแหลง่อา้งองิทีเ่ชือ่ถอืได)้ 
12. งบประมาณในการทาํโครงงานวิจยั 
(แสดงการประมาณการณ์รายละเอยีดงบประมาณของโครงงานตามหมวดเงนิประเภทต่างๆคอื หมวดตอบแทน 
หมวดคา่ใชส้อย หมวดคา่วสัดุ และหมวดคา่เดนิทางตอ้งแจกแจงรายละเอยีดการใชง้บประมาณทีส่อดรบักบักจิกรรม
ขัน้ตอนงานวจิยั มุง่เน้นความคุม้คา่และตรงวตัถุประสงคง์านวจิยั)  
13. รายละเอียดสมดุบญัชีโรงเรียน (สาํหรบัรบัเงนิสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงงานวจิยั) 

ชือ่บญัช…ี…………………………………………………………………………………………………………….. 

บญัชเีลขที…่……….…………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทบญัช…ี……………………………………………………………………………………………………… 

ธนาคาร………………………………………………………………………………………………………………. 

**หมายเหตุ โปรดจดัสง่สาํเนาหน้าเลม่สมดุบญัชทีีร่ะบุชือ่โรงเรยีนเพือ่เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการโอนเงนิ** 

การย่ืนข้อเสนอโครงงาน 

เยาวชนทีส่นใจขอรบัทุนฯสามารถยื่นขอ้เสนอโครงงานวจิยัมายงักองทุนสุขภาพกบัสภาวะโลก
รอ้นตามทีอ่ยูด่า้นล่างภายในวนัองัคารที ่31 กรกฎาคม 2561 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อ  

คณุสพุรรณิภา หวงังาม  กองทุนสขุภาพกบัสภาวะโลกรอ้น  

ทีอ่ยู ่ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เลขที ่ 16/151 เมอืงทองธานี ถนนบอนดส์ตรที ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ี11120โทรศพัท ์0-2503-3333 ต่อ 302, 509 โทรสาร 0-2504-4826-8  
หรอื supunnipa@tei.or.th; pinyada@tei.or.th  


