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5. ผู้ด าเนินการวิจัย (หัวหน้าโครงการ) 
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7. สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บข้อมูล 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
8. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) เข้ามาเป็นส่วนส าคญัในการเรียนการสอน เพราะเล็งเห็นความส าคญัของการศกึษา
ในปัจจบุนันัน้ อาจารย์และนกัศกึษาต้องมีความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัความเจริญก้าวหน้า
ท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับตวัให้เข้ากบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asians 
Economic Community, AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและสงัคมไทย                                                 
โดยจะมีบทบาทส าคญัในด้านตา่งๆ อย่างกว้างขวาง ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม การบริการ
สงัคม สาธารณสขุ  สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง รวมทัง้ด้านการศกึษา ซึง่การมีบทบาทส าคญันีอ้าจ
กลา่วได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ นัน้เปรียบเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถรองรับข้อมลูข่าวสารมาท า
การประมวลผล และการแสดงผลตามท่ีต้องการได้รวดเร็วถกูต้อง โดยอาศยัองค์ประกอบอ่ืนๆ ช่วยใน
การจดัการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบตักิาร โปรแกรมชดุค าสัง่ตา่งๆ และท่ีส าคญัคือ ผู้ ท่ีจะตดัสินใจหรือ
สัง่การให้ท างานได้ถกูต้องตามเป้าหมาย ในกรณีนีคื้อ สถาปนิกหรือวิศวกร 
 
             เดมิทีการเรียนการสอนวิชาการออกแบบโครงสร้างอาคาร ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิตนัน้ เป็นการสอนทฤษฎีตา่งๆ หลกัการค านวณออกแบบโครงสร้างอาคาร และท า
แบบฝึกหดัผา่นโจทย์ตวัอย่าง โดยจะอาศยัการค านวณด้วยตนเองเป็นหลกั ยงัไมมี่การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนแตอ่ย่างใด จนถึงภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2554 เพ่ือเป็น
การสนองตอ่นโยบายของผู้บริหารในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้วิจยัได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับออกแบบโครงสร้างอาคารมาชว่ยในการเรียนการสอน โดยเร่ิมจากบทเรียนบางบทเรียนก่อน 
ผู้วิจยัพบว่า การเรียนการสอนสามารถด าเนินได้อย่างรวดเร็วและสนกุสนาน แตก็่พบปัญหา
พอสมควร กลา่วคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนเป็นโปรแกรมแบบใช้ได้โดยไมมี่
คา่ใช้จา่ย (Freeware) ท่ีสามารถหาได้โดยทัว่ไปในอินเตอร์เน็ต (Internet) โปรแกรมเหล่านีส้ว่นใหญ่
เป็นโปรแกรมส าหรับวิศวกรและ/หรือเขียนโดยวิศวกร ท าให้ข้อมลูบางอย่างอาจดมูากเกินความ
จ าเป็นท่ีนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พงึต้องรู้ ในขณะเดียวกนัหากผู้ เรียนต้องการข้อมลู



บางอยา่งท่ีจ าเป็นส าหรับงานออกแบบ โปรแกรมเดียวกนันีก้ลบัมิได้กลา่วถึง เป็นต้น ผู้วิจยัจงึมี
มมุมองวา่จะเป็นการดีหากมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบโครงสร้างอาคารเฉพาะส าหรับ
สถาปนิก แตก็่ไม่ละทิง้ความถกูต้องในเชิงวิศวกรรมด้วย เพราะข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับสถาปนิกและ
วิศวกรตา่งก็มีมิตแิละข้อแตกตา่งกนัพอควร อีกทัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นีย้งัเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีจะ
ชว่ยให้สถาปนิกไทยสามารถน าไปใช้ในการท างาน ท่ามกลางโลกท่ีมีการแขง่ขนักนัสงู 
 
 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมุง่มัน่จะพฒันาให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือท่ีจะพฒันาและยกระดบัให้เป็น e-University โดยการสนบัสนนุและ
สง่เสริมให้อาจารย์ได้ น าส่ือ e-Learning มาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการน า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมในการเรียนรู้ ทบทวน ท าแบบฝึกหดั ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบคุคล และสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา ไมจ่ ากดั
เฉพาะการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ส่ือ e-Learning จงึนบัได้วา่เป็นทางเลือกหนึง่ในการท่ีจะพฒันา
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ  
 
               รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารสว่นตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องหรือใกล้เคียงกบัโครงสร้างจริงของ
อาคารหลงันัน้ท่ีสดุเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารหรือจดัท าแบบอาคารตอ่ไป                            
ทางการวิจยั จะท าโปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคารส าหรับสถาปนิก และน ามาใช้ชว่ยให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงผลลพัธ์ของค าตอบได้อย่างถกูต้องรวดเร็วและเพ่ือเป็นการสง่เสริมส าหรับการเรียน
การสอนวิชาออกแบบหรือวิชาชีพของตนเองในอนาคตตอ่ไป ดงันัน้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
ทางมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัจงึได้จดัท าส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการออกแบบโครงสร้างอาคาร 
ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพส่ือการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัจากเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นีผ้ล
ท่ีได้จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนให้เหมาะกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริงและได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 
 
 
 
 



9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา 
CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 

2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนผา่นโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู 
รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 

3. เพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัจากเรียนรู้ผา่นโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้
สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ได้ส่ือการสอนส าหรับผู้ เรียน รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 

2. ผู้ เรียนท่ีได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงูขึน้ 
      3. ผู้ เรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
             4. เพ่ือประชาสมัพนัธ์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัรังสิตให้แก่บคุคลภายนอก ผ่าน 
Google Play  
      5. เป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สนใจน าไปใช้พฒันาการเรียนการสอนของตนเอง 
 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
           11.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ท าวิจัย 
           การออกแบบโครงสร้างอาคารส าหรับสถาปนิก 
           ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม (ชลธี อ่ิมอดุม, 2554) ได้กลา่วถึงความส าคญัและ
บทบาทของสถาปนิกในเร่ืองของการออกแบบโครงสร้างอาคารไว้วา่ สถาปนิกทกุคนเห็นด้วยกบั
ความส าคญัของความรู้ของโครงสร้างไมม่ากก็น้อย แตก่ารท่ีจะได้ความรู้มาก็เป็นสิ่งท่ียากล าบาก
กว่าท่ีคาดไว้ การพฒันาของเทคนิคการก่อสร้างได้พฒันาไปอย่างรวดเร็วมาก ขึน้อยูก่บัการใช้วสัดุ
ใหม่ๆ  เช่น คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอดัแรงหรือพลาสตกิ เช่นเดียวกนักบัความยากล าบากใน
การออกแบบรูปทรงทางโครงสร้างใหม่ๆ  (เชน่หลงัคาผืนใหญ่ๆ ทกุรูปทรง) ท าให้เกือบท่ีจะเป็นไป
ไมไ่ด้ท่ีสถาปนิกซึง่มีพืน้ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ท่ีจะมีโอกาสเข้าใจขีดความสามารถของวิธีการ
ใหม่ๆ  ของการออกแบบและการก่อสร้างในปัจจบุนั สถาปนิกท่ีดีจะต้องเป็นผู้ มีความรู้กว้างขวาง  



เชน่ เช่ียวชาญในการจดัพืน้ท่ีใช้สอย เทคนิคการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลแล้วจะต้องมี
ความรู้ทางด้านการเงิน อสงัหาริมทรัพย์ พฤติกรรมทางสงัคมเพิ่มจากการเป็นศลิปิน ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นผู้
แสดงออกถึงหลกัการณ์ทางความงาม อย่างไรก็ตาม วิศวกรคือผู้ ท่ีได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาทางวิศวกรรม ในปัจจบุนัมิได้มีวิศวกรในสาขาโครงสร้างเทา่นัน้ ท าให้การพดูจากนั
ระหว่างวิศวกรและสถาปนิกกลายเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ในทางปฏิบตั ิอนัเน่ืองมาจากการขาด 
“ภาษาร่วม” สถาปนิกจงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจแนวความคดิพืน้ฐานทางโครงสร้างโดยผ่าน
ความรู้ของการวิเคราะห์โครงสร้างด้วย 
              จากเดมินัน้ ผู้ออกแบบท่ีผา่นการฝึกฝนอย่างจริงจงัในสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้รับ
การยินยอมให้วิเคราะห์โครงสร้างท่ีซบัซ้อนจนถึงจดุการน าไปใช้ เม่ือมีเทคโนโลยีใหมไ่ด้รับการ
พฒันาขึน้ สถาปนิกจะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเหล่านีเ้พ่ือรับค าปรึกษาโครงสร้างเฉพาะ และเม่ือหลกัการ
ของการวิเคราะห์โครงสร้างได้รับการเผยแพร่ ก็ไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญชว่ยวิเคราะห์ให้เกิด
ความเข้าใจในโครงสร้างเหล่านัน้ เพราะโครงสร้างบางอย่างมีความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวนัอยูแ่ล้ว 
เป็นขัน้ตอนท่ีง่ายพอสมควรท่ีจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านีท่ี้จะจดัเข้าระบบความรู้เชน่นัน้ 
สิ่งเหลา่นีคื้อความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานอยา่งหนึง่ของวิชาชีพ เม่ือสถาปนิกได้เข้าใจพืน้ฐานเหลา่นัน้ 
สถาปนิกก็จะกลายเป็นผู้คุ้นเคยกบัจดุท่ีได้ผ่านการกลัน่กรองของทฤษฎีทางโครงสร้าง สิ่งเหลา่นีจ้ะ
ท าให้สถาปนิกประยกุต์ความคิดใหม่ๆ จ านวนมากอย่างชาญฉลาดได้                       
    
           11.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับเร่ืองที่ท าวิจัย 
 
12. ระเบียบวิธีวิจัย 
           12.1 ประเภทของการวิจัย ส าหรับงานวิจยัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน
ผา่นโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และมีวิธีการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ผู้ท าการวิจยั ได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัวิจยั โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการวิจยั และมีระเบียบวิธีการวิจยั 
ในด้านการก าหนดประชากร การสุม่กลุม่ตวัอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัท าและการวิเคราะห์
ข้อมลู รวมถึงสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ดงันี ้
              
           
 



           12.2 ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจยันีใ้ช้กระบวนการวิจยัเชิงส ารวจ ดงันี ้
              12.1.1 ส ารวจและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยการวดัและประเมินผลก่อน
เรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง 
              12.1.2 ส ารวจทศันคตแิละความคิดเห็นของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอยา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
 
 12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของงานวิจยัชิน้นีคื้อนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชา CEN305 การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2557 ทัง้สองกลุม่เรียนจ านวนทัง้สิน้ 136 คน (สืบค้น
จากระบบอินทราเน็ทของทางมหาวิทยาลยัวนัเปิดการศกึษา, วนัจนัทร์ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสตูร                 
 

  (   )  
  

                           เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
                                 N = ขนาดของประชากร 
                                 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง กรณีนีใ้ช้คา่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
                  แทนคา่ลงในสมการ           
 

   
   

  (     )     
 

 
                   จะได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 102 คน 
                การเลือกหน่วยตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็นแบบการสุ่มตวัอย่างแบบระบบ 
(Systematic Random Sampling) โดยท าการเรียงรหสันกัศกึษาตัง้แตน้่อยไปหามากตามล าดบั  
รวมทัง้สิน้จ านวน 136 ล าดบัหมายเลข 
                เกณฑ์ในการเลือกตวัอย่างคือ                         
1. ก าหนดล าดบัหมายเลขแตล่ะหน่วยของประชากร ตัง้แตล่ าดบัท่ี 1 ถึง ล าดบัท่ี 136 
2. เลือกหนว่ยเร่ิมต้น (หรือหนว่ยแรกของตวัอยา่ง) โดยการสุม่จากล าดบัหมายเลข 1 ถึง 136 

3. เลือกหนว่ยถดัไปท่ีห่างจากหน่วยท่ีเพิ่งถกูเลือกเป็นชว่งเทา่ๆ กนั (k) โดยท่ี    
 

 
 

แทนคา่จะได้ k = 
   

   
 = 1.33 

 



 12.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1. ส่ือการสอนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้าง
อาคาร 

2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ เรียน ก่อน-หลงัเรียน 
3. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียน 
 
12.5 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัชิน้นีใ้ช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaires Method) 

ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) และค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) กบั
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 102 คน โดยก าหนดให้ผู้ เรียนท าแบบสอบถามก่อนเรียนและหลงัเรียนทกุครัง้ท่ี
จะท าการเก็บข้อมลู 

 
          12.6 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้และแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิSPSS และใช้สถิติ One Sample T-Test, Independent sample T-Test 
แล้วแปลผลคา่คะแนนท่ีได้ในลกัษณะของตาราง 
 
 12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนแบบวดัความพงึพอใจของผู้ เรียนด้วยตนเอง จากนัน้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมลูจาก
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์
และแปลผลข้อมลูเพ่ือสรุปเป็นรายงานวิจยัต่อไป 
 
 
 
13. ขอบเขตของการวิจัย 
           13.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
           ประชากรคือนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2557 ทัง้สองกลุม่เรียนจ านวนทัง้สิน้ 136 คน โดยในจ านวนนีจ้ะท าการ
สุม่เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 102 คน 



 13.2 สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ผู้ เรียนท่ีได้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
           2. ผู้ เรียนท่ีได้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขัน้สงู รายวิชา CEN305 การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร มีความพงึพอใจหลงัจากเรียนสงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

13.3 เนือ้หาของโปรแกรม 
 

เนือ้หาของแอพลิเคชัน่ 

Output 
บอกขนาด
(มิต)ิ 

บอก
จ านวน
เหล็กเสริม 

เนือ้หา
บรรยาย 

1. คอนกรีตเทคโนโลยีและคอนกรีตเสริมเหล็ก X X / 
2. ออกแบบเสา คสล. / / / 
3. ออกแบบพืน้ คสล. / / / 
4. ออกแบบคาน คสล. / / / 
5. ออกแบบฐานราก คสล. / X / 

(/ = มี, X = ไมมี่) 
 
          13.4 กรอบแนวคิด - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 
 

กิจกรรม 

2557 2558 

ตลุ
าค
ม 

พฤ
ศจิ
กา
ยน

 

ธนั
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

กมุ
ภา
พนั

ธ์ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา
ยน

 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
นุา
ยน

 

1. เขียนโครงการวิจยั          
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั          
3. ด าเนินการวิจยั          
4. วิเคราะห์ข้อมลูและ
แปลผล 

         

5. เขียนรายงาน / 
เสนอผลการวิจยั 

         

 
 
  
15. งบประมาณ 

1. คา่ตอบแทน 
 1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)  

 
1,000 

 
บาท 

2. คา่วสัด ุ
            2.1 คา่จดัท าเนือ้หา / Script & Storyboard  
                  (เหมาจา่ย) 
            2.2 คา่จดัท าแอพลิเคชัน่  
                  (เนือ้หา 5 บท x 4,000 บาท/บท)            

 
5,000 

 
20,000     

 
บาท 
 
บาท 

3. คา่ใช้สอย 
              3.1 คา่พิมพ์แบบสอบถาม ความพงึพอใจ 
                    (20 บาท x 100 คน x 3 ชดุ) 
              3.2 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
              3.3 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด (เหมาจา่ย) 
 

 
6,000 

 
5,000 
1,000 

 

 
บาท 
 
บาท 
บาท 
 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 38,000 บาท 



4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
              4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น 
              4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ       
              4.2 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
              4.3 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 
 

 
1,000 

200 
3,000 

10,000 
 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 52,200 บาท 
16. เอกสารอ้างอิง -  
     

ลงนาม___________________________ ผู้เสนอโครงการ 
 
 
14. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

ลงนาม__________________  
 
15. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

ลงนาม__________________  
 
หมายเหตุ โปรดแนบประวตันิกัวิจยัมาพร้อมกนัด้วย 


