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โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   

1. ช่ือโครงกำร  (ภำษำไทย) สภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 

ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรดว้ยระบบ RSU LMS      

 (ภำษำองักฤษ)  Issues and Problem of Instruction Based on RSU LMS in     

THA 126: Thai Language for Communication  

2. ประเภทนักวิจยั  มีประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก (ระบุ) สถำบนัวิจยั มหำวิทยำลยัรงัสิต 

     หนำ้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงำนวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปน้ี) 

 1. วิธีกำรสอน/เทคนิคกำรสอน/กิจกรรมกำรสอน 

2. กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ 

3. ส่ือกำรเรียนกำรสอนหรือนวตักรรม 

 4. คุณธรรมจริยธรรม 

4. รำยวิชำ/สำขำวิชำท่ีท ำกำรวิจยั  รำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร   

5. ผูด้ ำเนินงำนวิจยั 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ) ดร. นรุตม ์ คุปตธ์นโรจน์ (Dr. Narut  Kupthanaroj)  

คุณวุฒิ   ปริญญำเอก       

 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  -       

 สถำนท่ีท ำงำน  ภำควิชำภำษำไทย  คณะศิลปศำสตร ์     

 โทรศพัท ์ 089 686 1082         

 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ) อ. ศศวรรณ ร่ืนเริง (Sasawan  Ruenrueng)  

คุณวุฒิ   ปริญญำโท       

 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  -       

 สถำนท่ีท ำงำน  ภำควิชำภำษำไทย  คณะศิลปศำสตร ์     

 โทรศพัท ์          

 

ผูช้่วยนักวิจยั 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ) นำงสำวกรรณิกำร ์กลัยำ (Kannika Kallaya) 

คุณวุฒิ   ก ำลงัศึกษำระดบัปริญญำตรี      

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   -      

 สถำนท่ีท ำงำน  นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร คณะศิลปศำสตร ์  

โทรศพัท ์          
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6. สถำนท่ีท ำกำรทดลองหรือเก็บขอ้มลู    

 อำคำรอุไรรตัน์ (อำคำร 3) คณะศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต     

7. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

 วิชำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร THA 126 เป็นรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป กลุ่มวิชำ

ภำษำนำนำชำติและประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตตั้งแต่รหัส 62 

เป็นต้นไปมีสิทธิเลือกลงทะเบียนเรียน มีคณำจำรย์ภำควิชำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร ์

มหำวิทยำลยัรงัสิต เป็นผูร้บัผิดชอบรำยวิชำ โดยรำยวิชำน้ีพฒันำและปรบัปรุงมำจำกรำยวิชำ THA 

106 ซ่ึงเป็นรำยวิชำบงัคบัในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป กลุ่มวิชำภำษำมำก่อน (มหำวิทยำลยัรงัสิต, 

2562) 

 รำยวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร THA 126 ไดร้ะบุค ำอธิบำยรำยวิชำท่ีปรำกฏในหลกัสูตร 

และมคอ. 3 (กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ) ไวด้ังน้ี “กำรใชภ้ำษำไทย และ

พัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ผสมผสำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรส่ือสำรใน

ชีวิตประจ ำวนั ประยุกตท์ักษะภำษำกบักำรเรียนศำสตรอ่ื์น ๆ ในระดับอุดมศึกษำ กำรศึกษำต่อใน

ระดบัสงู และกำรประกอบอำชีพในสงัคมโลกำภิวตัน์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสรำ้งทกัษะกำรใช้

ภำษำไทย  ซ่ึงประกอบดว้ยกำรฟัง  กำรพดู  กำรอ่ำน  และกำรเขียน อนัเป็นกระบวนกำรส่ือสำรท่ี

จ ำเป็นในสังคมปัจจุบัน และส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมเขำ้ใจและใช้ภำษำไทยได้ถูกต้อง   มี

ประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรศึกษำหำควำมรูเ้พ่ือประกอบอำชีพ และกำรด ำเนินชีวิตต่อไป

ในสงัคม (ส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร มหำวิทยำลยัรงัสิต, 2562)  

 จำกค ำอธิบำยรำยวิชำและวตัถุประสงคข์องรำยวิชำจะพบจุดเน้นส ำคญันอกจำกกำรเรียน 4

ทกัษะพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ กำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขียนแลว้ นักศึกษำจะตอ้งเรียนรูก้ำรส่ือสำร

ผ่ำนเทคโนโลยี ประยุกตใ์ชภ้ำษำกบัศำสตรอ่ื์น ๆ ในยุคปัจจุบนัท่ีเป็นสงัคมโลกำภิวตัน์ แสดงใหเ้ห็น

ว่ำรำยวิชำใหค้วำมส ำคัญกับเทคโนโลยีท่ีปัจจุบันกลำยเป็นควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนท่ีนักศึกษำตอ้ง

เรียนรูแ้ละใชใ้หเ้กิดประโยชน์สงูสุดกบัตนเอง ซ่ึงภำควิชำภำษำไทยก็ไดม้ีกำรปรบัปรุงทั้งวิธีกำรสอน 

เช่น กำรใช ้E learning กำรใชส่ื้อออนไลน์ มำประยุกตใ์ชก้บักำรเรียนกำรสอน หรือปรบัปรุงเน้ือหำ

ใหเ้หมำะสมทนัสมยัมำกยิ่งขึ้ น 

 อย่ำงไรก็ตำม ในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 ภำควิชำภำษำไทยไดร้บันโยบำย

จำกผูบ้ริหำรของมหำวิทยำลยัรงัสิต ใหด้ ำเนินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร 

ดว้ยรูปแบบของ RSU LMS ในลกัษณะหลกัสูตรกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำน (Blended Learning) ท่ี

ผสมระหว่ำงกำรเรียนรูแ้บบเผชิญหน้ำในหอ้งเรียน และกำรเรียนรูผ่้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

หรือระบบออนไลน์ (Rangsit Cyber University, 2562) ลดจ ำนวนคำบจำก 3 ชัว่โมง ใหเ้ขำ้เรียนใน

ชั้นเรียน 1 ชัว่โมง 30 นำที และใหนั้กศึกษำเขำ้เรียนรูด้ว้ยตนเองผ่ำนส่ือออนไลน์ซ่ึงอำจำรยใ์น

ภำควิชำภำษำไทยเป็นผูจ้ดัท ำร่วมกบัศนูย ์Cyber University อีก 1 ชัว่โมง 30 นำที  

 จำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นทั้งในส่วนของเวลำเรียนท่ีลดลง วิธีกำรเรียนท่ีใชส่ื้อกำรเรียน

ออนไลน์เขำ้มำเป็นหลกัในรำยวิชำ กำรวดัและประเมินผลท่ีจ ำกดัในคำบเรียนท่ีพบอำจำรยผ์ูส้อน 1 

ชัว่โมง 30 นำที ต่อสัปดำห์ กำรปรับสถำนะรำยวิชำจำกรำยวิชำศึกษำทัว่ไปท่ีเป็นวิชำบังคับ
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เปล่ียนเป็นวิชำเลือก กำรจดักำรเรียนกำรสอนดว้ยวิธีกำรดงักล่ำวท ำใหนั้กศึกษำสำมำรถเขำ้เรียน

บทเรียนต่ำง ๆ ไดส้ะดวกทั้งสถำนท่ีและเวลำ สำมำรถทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลำ สะดวกในกำร

ส่งงำนและไดร้ับผลประเมินตอบกลับผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ประหยัดเวลำและทรัพยำกรต่ำง ๆ  

รวมถึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกำรเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีควำมกำ้วหน้ำดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร เขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลได้ง่ำย มุ่งสรำ้งสมรรถนะท่ีส ำคัญของผู ้เรียน 5 

ประกำรคือ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำ 

ควำมสำมำรถในกำรใชท้ักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ (วรรณนิภำ 

สิงหพ์รมมำ, 2556) 

 อย่ำงไรก็ตำมกำรเปล่ียนแปลงกำรจดักำรเรียนกำรสอนดงักล่ำวย่อมส่งผลกบักำรเรียนกำร

สอนวิชำทำงดำ้นทกัษะภำษำดว้ยเช่นกนั เพรำะกำรเรียนภำษำจ ำเป็นตอ้งฝึกฝนและใหผ้ลสะทอ้น

กลบัเป็นรำยบุคคล กำรเรียนดว้ยระบบออนไลน์จึงไม่ตอบสนองไดดี้เท่ำท่ีควร หรือกำรเรียนดว้ย

ระบบดงักล่ำวผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีควำมพรอ้มโดยเฉพำะผูเ้รียนท่ีตอ้งควบคุมตนเองใหม้ีวินัยใน

กำรเรียน สภำพดงักล่ำวไม่ว่ำจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบลว้นเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจ กล่ำวไดว้่ำจำกกำร

เรียนดว้ยระบบใหม่ท่ีเกิดขึ้ นมำ 2 ปีกำรศึกษำไดพ้บปัญหำบำงประกำรทั้งในมิติของผูส้อน ผูเ้รียน 

เน้ือหำ ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ ซ่ึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขเพ่ือใหก้ำรเรียนกำรสอนเกิด

ประสิทธิผล และสำมำรถพฒันำศกัยภำพนักศึกษำไดใ้นท่ีสุด 

 ดว้ยเหตุน้ีกำรศึกษำสภำพและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ควำมพึงพอใจของอำจำรยแ์ละนักศึกษำในกำรจดักำรเรียนกำรสอน จะสำมำรถน ำไปสู่แนวทำงกำร

พฒันำและแกไ้ขจุดบกพร่องต่อไปในอนำคต เพ่ือท ำใหว้ิชำภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรซ่ึงมีควำมส ำคญั 

เป็นกำรเตรียมและขดัเกลำทกัษะทำงภำษำของนักศึกษำก่อนออกไปประกอบอำชีพ หรือเรียนต่อใน

ระดบัสงูต่อไป  

8. วตัถุประสงคข์องโครงกำร    

 1. เพ่ือศึกษำสภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 

THA 126 ดว้ยระบบ RSU LMS   

 2. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำไทย

เพ่ือกำรส่ือสำร THA 126 ดว้ยระบบ RSU LMS 

9. นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 RSU LMS หมำยถึง Rangsit University Learning Management System เป็นระบบกำรจดั

หลกัสูตรออนไลน์ท่ีรวมทั้ง online degree, blended, short course และ pre-degree/pre credit ซ่ึง

ท ำใหอ้ยูใ่น platform ท่ีสำมำรถใชง้ำนตรงตำมควำมตอ้งกำรของคนรุ่นใหม่ ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรงัสิต

เป็นสถำบนัแห่งเดียวซ่ึงพฒันำระบบ LMS ใหส้ำมำรถเช่ือมกบัระบบส่วนกลำงไดอ้ย่ำงสมบรูณแ์บบ 

อำทิ ระบบกำรรบัสมคัร ระบบทะเบียน และระบบกำรเงิน 
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10. ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั   

 1. ท ำใหท้รำบถึงสภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำไทยเพ่ือกำร

ส่ือสำร THA 126 ดว้ยระบบ RSU LMS 

 2. น ำไปใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรบัปรุงและพัฒนำแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

รำยวิชำภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร THA 126 ดว้ยระบบ RSU LMS ใหม้ีประสิทธิภำพและส่งเสริมกำร

เรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดดี้ยิ่งขึ้ น 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

 กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในงำนวิจัยน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

วรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ 

กำรศึกษำเก่ียวกบักำรเรียนรูแ้บบผสมผสำน (Blended Learning) มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

 งำนวิจยัเร่ือง “กำรศึกษำสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตรส์ ำหรบันักศึกษำชั้นปีท่ี 

1 ของมหำวิทยำลยัเอกชนในกรุงเทพมหำนคร” ของ พิมพพ์ร ฟองหล ำ่ (2553) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษำสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตรข์องอำจำรยแ์ละนักศึกษำมหำวิทยำลยัเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหำนคร และเปรียบเทียบสภำพปัญหำในคณะวิชำท่ีต่ำงกนั ผลกำรวิจยัพบว่ำปัญหำ

เกิดจำกตวันักศึกษำ เช่น พ้ืนฐำนไม่ดี ไม่ถนัด ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สำมำรถประยุกตค์วำมรูไ้ด ้ปัญหำ

กำรจดักำรเรียนกำรสอน เช่น อำจำรยเ์ขม้งวด จริงจงัท ำใหบ้รรยำกำศเครียด สอนไม่น่ำสนใจ และ

ยงัพบปัญหำอ่ืน เช่น ควำมพรอ้มเคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร ์โปรเจคเตอร ์ เป็นตน้ 

 งำนวิจัยเร่ือง “สภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ HTM 327 กำรจัดกำร

แผนกบริกำรส่วนหน้ำ สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว คณะศิลปศำสตร์ ” ของ 

เตือนใจ ศรีชะฏำ (2554) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำ HTM 327 กำรจดักำรแผนกบริกำรส่วนหน้ำ โดยผูว้ิจยัไดก้ ำหนดองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  

4 ดำ้น คือ ดำ้นกำรสอนและเทคนิคกำรสอน ดำ้นบุคลิกลกัษณะของอำจำรย ์ดำ้นส่ือประกอบกำร

สอน ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ผลกำรวิจัยพบว่ำด้ำนกำรสอนและเทคนิคกำรสอน ด้ำน

บุคลิกลกัษณะของอำจำรย ์ดำ้นกำรวดัและประเมินผล มีปัญหำน้อยท่ีสุด ส่วนดำ้นส่ือประกอบกำร

สอนมีปัญหำอยูใ่นระดบันอ้ย 

 งำนวิจยัเร่ือง “สภำพ ปัญหำ และกำรน ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอน

วรรณคดีและวรรณกรรมในโรงเรียนสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 16” ของ 

พรรณรอง รัตนไชย (2555) มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์สภำพ ปัญหำและเสนอแนวทำงกำร

พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดี และวรรณกรรม ในระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โดยใช้

กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครูภำษำไทย ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ  และนักเรียน จำก โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
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กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 16 และศึกษำนิเทศก ์ผลกำรวิจยัพบว่ำ ครูส่วนใหญ่ใชแ้ผนกำรจดักำร

เรียนรูส้ ำเร็จรูป ไมไดใ้ชม้ำตรฐำนและตัวช้ีวดัตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำร

ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ ครูจึงควรไดร้ับกำรสนับสนุนใหศึ้กษำหลักสูตรดังกล่ำวเพ่ือให้

ออกแบบแผนฯ ไดส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนและตวัช้ีวดั ครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำงมีทั้งท่ีสอนแบบบรรยำย

และสอนเน้นกำรวิเครำะห ์นักเรียนท่ีเรียนแบบบรรยำยจึงเสียโอกำสในกำรอ่ำนวิเครำะหส์ำร และ

น ำผลกำรอ่ำนไปใช ้ครจึูงควรสอนดว้ยกำรอ่ำนวิเครำะหแ์ละกำรน ำผลกำรอ่ำนไปใช ้ครูส่วนใหญ่ใช้

หนังสือเรียนเป็นหลกั ใหค้วำมส ำคญักบัส่ืออ่ืนๆ น้อย ครูควรพฒันำและใชส่ื้อเพ่ิมควำมสนใจเรียน

และเขำ้ใจบทเรียนมำกขึ้ น และครูส่วนใหญ่น ำผลกำรประเมินมำใชว้ิเครำะหพ์ฒันำกำรของนักเรียน 

แต่ไมแ่จง้เกณฑใ์หนั้กเรียนทรำบ ครจึูงควรแจง้เกณฑแ์ละน ำผลมำปรบัปรุงแผนต่อไป  

 งำนวิจยัเร่ือง “กำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตรใ์น

โรงเรียนมธัยมศึกษำเขตภำคใต”้ ของ วิภำวี ผำนิล (2558) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำสภำพและ

ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำในเขตภำคใต ้2 และ

เปรียบเทียบปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนโครงงำนวิทยำศำสตรจ์ ำแนกตำมสงักดัขนำดประเภท

และท่ีตั้งของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่ำง ผลกำรวิจยัสรุปไดว้่ำ ในดำ้นสภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนครู

ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับครุศำสตรบัณฑิตและศึกษำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์

ทัว่ไป กำรท ำโครงงำนเป็นไปตำมหลักสูตรของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผูคิ้ดและเลือกหัวขอ้ และ

ด ำเนินกำร ไดร้บังบประมำณสนับสนุนจำกผูป้กครอง ครูเป็นผูช้่วยใหค้ ำปรึกษำ ดำ้นกำรประเมินมี

อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมกบัครูท่ำนอ่ืนประเมินจำกกระบวนกำรท ำงำน ในส่วนของปัญหำพบว่ำมี 3 

ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ดำ้นนักเรียน และดำ้นปัจจยัสนับสนุนกำรท ำโครงกำร 

 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเรียนรูแ้บบผสมผสำน (Blended Learning) 

 งำนวิจยัเร่ือง “ผลของกำรเรียนแบบผสมผสำนและแบบใชเ้ว็บช่วย ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำร

เรียนของนิสิตระดับปริญญำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท่ีมีบุคลิกภำพต่ำงกัน” ของ ภัทรำ 

วยำจุต (2550) ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำผลของกำรเรียนแบบผสมผสำนและแบบใชเ้ว็บช่วยท่ี

มีต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนิสิตระดับปริญญำบณัฑิต ท่ีมีบุคลิกภำพท่ีต่ำงกนั คือบุคลิกภำพ

แบบแสดงตวัและแบบเก็บตวั ผูว้ิจยัสรำ้งรูปแบบกำรเรียนแบบผสมผสำนโดยใชเ้วลำเรียนปกติ รอ้ย

ละ 50 และเรียนบนเว็บอีกรอ้ยละ 50 ส่วนกำรใชเ้ว็บช่วยจะใชเ้วลำเรียนปกติ รอ้ยละ 80 และใช้

เวลำเรียนบนเว็บ รอ้ยละ 20 ผลกำรวิจยัพบวำ่ นิสิตท่ีมีบุคลิกภำพต่ำงกนัเมื่อเรียนแบบผสมผสำนมี

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกนักบันิสิตท่ีเรียนแบบใชเ้ว็บช่วย นิสิตท่ีเรียนแบบผสมผสำนมี

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแตกต่ำงกับนิสิตท่ีเรียนแบบใช้เว็บช่วย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี

ระดบั .05 และนิสิตท่ีมีบุคลิกภำพต่ำงกนั มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกนั จำกผลกำรวิจยั

แสดงใหเ้ห็นประเด็นท่ีน่ำสนใจวำ่กำรเรียนแบบผสมผสำนช่วยท ำใหนิ้สิตมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ี

ดีกว่ำกำรเรียนแบบใชเ้ว็บช่วย และนิสิตไม่ว่ำจะมีบุคลิกภำพแบบใดสำมำรถเรียนแบบผสมผสำน

และแบบเว็บช่วยไดโ้ดยไดผ้ลสมัฤทธ์ิไมต่่ำงกนั 
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 งำนวิจยัเร่ือง “ปัจจยัเชิงสำเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตดัสินใจยอมรบักำรจดักำรเรียน

กำรสอนแบบผสมผสำนของคณำจำรยค์ณะครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์” ของปิยะพจน์ ตัณฑะผลิน 

(2553) เป็นกำรศึกษำควำมสมัพนัธ์เชิงสำเหตุโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สงัเครำะหปั์จจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อกระบวนกำรตดัสินใจยอมรบักำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของคณำจำรยค์ณะ

ครุศำสตร ์ศึกษำศำสตร ์2) พฒันำและตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของโมเดลปัจจยัเชิงสำเหตุท่ีมี

อิทธิพลต่อ กระบวนกำรตัดสินใจยอมรบักำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของคณำจำรย์

คณะครุศำสตร ์ศึกษำศำสตรก์ับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ มีผลกำรวิจัยท่ีเป็นประเด็นส ำคญั ดังน้ี ปัจจัย

ส ำคญัท่ีมีอิทธิผลต่อกำรตดัสินใจยอมรบักำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้น

คุณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่ 1) บุคลิกภำพ 2) สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคม 3) พฤติกรรม

กำรส่ือสำร และ 4) กำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ปัจจยัดำ้นกำรบริหำรจดักำรของ

หน่วยงำน ไดแ้ก่ 5) บทบำทของผูม้ีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลง 6) นโยบำยดำ้นเทคโนโลยีเพ่ือกำร

เรียนกำรสอน 7) ควำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยี 8) กำรพฒันำบุคลำกร 9) กำรช่วยเหลือดำ้นเทคนิค 

และ 10) กำรไดร้ับควำมนับถือ ยกย่อง และปัจจัยดำ้นคุณลักษณะของกำรเรียนกำรสอนแบบ

ผสมผสำน ไดแ้ก่ 11) ดำ้นประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 12) ควำมเขำ้กนัได ้13) ควำมซบัซอ้น 14) กำร

ทดลองใช ้และ 15) กำรสังเกตเห็นผลได ้ซ่ึงปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีส่งอิทธิผลต่อกำรตัดสินใจใช้

รปูแบบกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไป 

 งำนวิจยัเร่ือง “กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนดว้ยกำรเรียนรูเ้ป็นทีม

ตำมแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมควำมใฝ่รูข้องนิสิตปริญญำตรี

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ” ของธีระศำสตร ์อำยุเจริญ (2557) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1) ศึกษำ

สภำพควำมเป็นจริงและสภำพท่ีคำดหวงัของอำจำรยผ์ูส้อนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำในกำร

จดักำรเรียนกำรสอนเพ่ือควำมใฝ่รู ้2) เพ่ือพฒันำรูปแบบฯ 3) เพ่ือศึกษำผลกำรใชรู้ปแบบ และ 4) 

เพ่ือน ำเสนอรูปแบบ โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงคืออำจำรยผ์ูส้อนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ และกลุ่ม

ตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรทดลองคือนิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ ผลกำรทดลองใชรู้ปแบบกำรเรียน

กำรสอนแบบผสมผสำนดว้ยกำรเรียนรูเ้ป็นทีมตำมแนวคิดชุมชนนักปฏิบติัโดยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์

เพ่ือส่งเสริมควำมใฝ่รูข้องนิสิตปริญญำตรีสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ พบว่ำ คะแนนเฉล่ียควำมใฝ่

รูห้ลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำงสูงกว่ำคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ  .05 

แสดงใหเ้ห็นว่ำกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนดว้ยกำรเรียนรูเ้ป็นทีมตำมแนวคิดชุมชนนักปฏิบติั

โดยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ช่วยส่งเสริมควำมใฝ่รูข้องนิสิต 

 จำกงำนวิจัยต่ำง ๆ ท่ีศึกษำสภำพและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับ

กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนและระดบัอุดมศึกษำ ดงัท่ีกล่ำวมำจะเห็นไดว้่ำสภำพและปัญหำของกำรจดักำร

เรียนกำรสอนจะสัมพันธ์กบัมิติของผูส้อน ผูเ้รียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เน้ือหำรำยวิชำ ส่ิง

สนับสนุนกำรเรียนรู ้และกำรวดัประเมินผล องคป์ระกอบเหล่ำน้ีเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำรเรียน

กำรสอนเกิดสมัฤทธ์ิผลสูงสุด นอกจำกน้ันงำนวิจยัท่ีเก่ียวกบักำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนขำ้งตน้แสดง

ใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของกำรใชก้ำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนในปัจจุบนัโดยเฉพะกำรใชเ้ทคโนโลยีเขำ้
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มำเป็นองคป์ระกอบ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชรู้ปแบบกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนก็มีปัจจยัหลำยประกำรท่ี

ส่งผลต่อกำรน ำมำใชใ้นกำรเรียนกำรสอนดว้ย 

12. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรำยละเอียดต่อไปน้ี 

12.1 งำนวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยำย โดยมุง่เน้นส ำรวจสภำพและปัญหำของ

กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรดว้ยระบบ “Cyber 

University” เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงขอ้มลูพ้ืนฐำน และสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงปรบัปรุงต่อไปในอนำคต 

12.2 ประชำกรและ กลุ่มตวัอยำ่ง  

ประชำกร  

 - นักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 

 - ผูส้อนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 

กลุ่มตวัอยำ่ง 

 - เลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจงเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลยัรงัสิตท่ีลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 หรือภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปี

กำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 300 คน 

 - เลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจงเป็นผูส้อนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำร

ส่ือสำร จ ำนวน 12 คน  

12.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลู  

- แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ ์ผูส้อนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 

- แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ ์นักศึกษำผูล้งทะเบียนเรียนรำยวิชำ THA 126 

ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 

12.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

- กำรท ำแบบสอบถำม ส ำรวจสภำพและปัญหำของกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทยเพื่อกำร

ส่ือสำรดว้ยระบบ RSU LMS ในช่วงปลำยภำคกำรศึกษำ 

- สมัภำษณก์ลุ่มตวัอยำ่ง 

12.5 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ย (ถำ้มี) 

วิเครำะหข์อ้มลูเชิงปริมำณดว้ยสถิติ รอ้ยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

วิเครำะหข์อ้มลูเชิงคุณภำพ จำกแบบสอบถำมในส่วนค ำถำมปลำยเปิด 

12.6 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด ในกรณีท่ีเป็น

โครงกำรร่วมกนั ใหร้ะบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้บัผิดชอบ) 

- จดัเตรียมแบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์ 

- กลุ่มตวัอยำ่งท ำแบบสอบถำมในช่วงปลำยภำคกำรศึกษำ 

- สมัภำษณก์ลุ่มตวัอยำ่ง 

- วิเครำะหเ์ชิงปริมำณและคุณภำพ 

- สรุปผล รำยงำนผลกำรวิจยั และเผยแพร่งำนวิจยั 
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13. ขอบเขตของกำรวิจยั   

 เน้ือหาที่ใชท้  าการวิจยั  

 กำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ 

ผูส้อน ผูเ้รียน เน้ือหำรำยวิชำ ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู ้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวดัและ

ประเมินผล 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยำยโดยกำรใชว้ิธีกำรวิจยัแบบส ำรวจเพ่ือคน้หำสภำพและปัญหำ

ของกำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำ THA 126 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร ดว้ยระบบ Cyber University 

ซ่ีงมีควำมสมัพนัธก์บัมิติในดำ้นผูส้อน ผูเ้รียน เน้ือหำรำยวิชำ ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรูห้มำยรวมถึง

เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยสนับสนุน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวดัและประเมินผล  

14. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

แ ผ น ก า ร

ด าเนินงาน/

เดือน 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

ออกแบบ

แบบสอบถำม 

และแบบ

สมัภำษณ ์

      

ผูเ้ช่ียวชำญ

ประเมิน

แบบสอบถำม

และแบบ

สมัภำษณ ์

      

นักศึกษำ 

และอำจำรย์

ท ำ

แบบสอบถำม 

      

สมัภำษณ์

นักศึกษำและ

อำจำรย ์

      

วิเครำะหแ์ละ

แปลผลขอ้มลู 

      

ท ำรำย

งำนวิจยั และ

เผยแพร่

งำนวิจยั 
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15. งบประมำณ(รอบพิเศษ) 

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนผูช้่วยนักวิจยั ก ำลงัศึกษำระดบัปริญญำตรี 1 คน 6,000 

บำท/เดือน * 4 เดือน 

 

24,000 บำท 

2. หมวดค่าวสัดุ (เลือก 1 ประเภท) 

วสัดุตำมลกัษณะของโครงกำรวิจยั *กำรก ำหนดรำยกำรวสัดุเป็นไปตำม

ลกัษณะของโครงกำรน้ันๆ 

 

3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำม (340 ชุด*20 บำท) 

3.2 ค่ำจำ้งประมวลผลและวิเครำะหข์อ้มลู เหมำจ่ำย 

3.3 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม เหมำจ่ำย 

3.4 ค่ำถอดเทปและพิมพเ์น้ือหำ (300 บำท*20 ชัว่โมง) 

3.5 ค่ำด ำเนินกำรพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

3.6 ค่ำด ำเนินกำรจดักำรสนทนำกลุ่ม  (ระดบับุคคลทัว่ไป 300 

บำท*10 คน) 

3.7 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำย 

 

6,800 บำท 

3,000 บำท 

5,000 บำท 

6,000 บำท 

5,000 บำท 

3,000 บำท 

 

1,000 บำท 

รวมเป็นเงินที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 53,800 บำท 

4. อื่นๆ(จา่ยในนาม ศสพ. รวมสูงสดุ 20,200 บาท) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน  

4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยัและ

ตรวจเล่มวิจยัสมบรูณ ์ 

4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ ์(จ่ำยใหห้วัหนำ้โครงกำร 

กรณีงำนวิจยัเสร็จสมบรูณภ์ำยใน 1 ปี) 

4.5 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั (จ่ำยใหห้วัหนำ้

โครงกำร) 

 

2,000 บำท 

3,000 บำท 

 

200 บำท 

5,000 บำท 

 

10,000 บำท 

รวมเป็นจ านวนเงิน 74,000 บำท 
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 ในโรงเรยีนมธัยมศึกษาเขตภาคใต.้ วิทยำนิพนธค์รุศำสตรมหำบณัฑิต คณะครุศำสตร ์

 จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั. 

ส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร มหำวิทยำลยัรงัสิต. (2562). ระบบฐานขอ้มลูกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ. Retrieved form https://academic.rsu.ac.th/tqf/index2.php 

ส ำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร มหำวิทยำลยัรงัสิต. (2562). งานมาตรฐานหลกัสตูร หมวดวชิาศึกษา

 ทัว่ไป หลกัสตูรปรบัปรงุ 2562. Retrieved form 

 https://academic.rsu.ac.th/curriculum6.html  

Cyber University. (2562). รูจ้กักบั Rsu Cyber University. Retrieved form 

 https://cyberuonline.rsu.ac.th  

 

      ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

          (                  )                  
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17. ควำมเห็นของหวัหนำ้ภำควิชำ/หวัหนำ้สำขำวิชำ/หวัหนำ้หน่วยงำน 

            

            

            

    

      ลงนำม       

              (      ) 

 

18. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนำม       

              (     ) 
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เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 

รายการ ราคา (บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน  
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ไม่เกิน 2 คน (อัตราจ้างรายเดือนไมเ่กิน 4 เดือน/คน) 

 

คุณวุฒิ อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกิน 
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 7,500  บาท 

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 7,000  บาท 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพข้ันสูงหรือเทียบเท่า 6,500  บาท 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 6,000  บาท 

กรณีจ้างเป็นรายวัน ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้น หารดว้ย 30 
 

 
                         โปรดระบุ 
 

2. หมวดค่าวัสดุ (เลือก 1 ประเภท) 
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจัย *การก าหนดรายการวัสดุเป็นไปตามลักษณะของ

โครงการนั้นๆ 

 
โปรดระบุ 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจัดท าแบบสอบถาม ชุดละ 
3.2 ค่าจ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เหมาจ่าย 
3.3 ค่าจ้างพิมพ์งาน ส าเนาเน้ือหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย 
3.4 ค่าถอดเทปและพิมพ์เน้ือหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ชั่วโมงละ 
3.5 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยท่ัวไปท่ีมีการสร้าง  
      หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย 
3.6 ค่าด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไว้ท่ี 6-10 คน) 
3.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย 

 
20 

3,000 
5,000 

300 
5,000 

 
300/500 

1,000 

      รวมเป็นเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับ XXXXX 
4. อื่นๆ(จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี 
      ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต) 
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและตรวจเล่มวิจัยสมบูรณ์  
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ กรณีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ภายใน 1 ป)ี 
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ) 

 
2,000 

 
3,000 

200 
5,000 

 
3,000/5,000/10,000 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น สูงสุด 20,200 

คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
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โครงการวิจัย สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดังนี้ 
 1. หมวดค่าตอบแทน  

1.1 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 2 คน เป็นค่าตอบแทนการจ้างบุคคลที่มิใช่ผู้ร่วมท าการวิจัยในโครงการนั้นซึ่งอา
จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ จ้างเพื่อปฏิบัติงานประจ าหรือบางเวลาใน
โครงการวิจัยได้โครงการละ ไม่เกิน 2 คน โดยมีระยะเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับภาระงานในสาขาวิชา
ของโครงการวิจัยนั้น (ไม่เกิน 4 เดือน) โดยผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่านักวิจัยหลัก
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย 

          คุณวุฒิ                                                   อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกิน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2. หมวดค่าวัสดุ 
 หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่โดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ วัสดุไฟฟ้า วัสดุ

ก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อการวิจัย ฯลฯ 
ทั้งนี้ การก าหนดรายการวัสดุให้เป็นไปตามลักษณะของโครงการวิจัยนั้นๆ 
 3. หมวดค่าใช้สอย 

3.1 ค่าจัดท าแบบสอบถาม ชุดละ 20 บาท 
3.2 ค่าจ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เหมาจ่าย 3,000  บาท 
3.3 ค่าจ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย 5,000  บาท 
3.4 ค่าถอดเทปและพิมพ์เนื้อหา (กรณีมีการสัมภาษณ์)ช่ัวโมงละ 300 บาท 
3.5 ค่าพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยท่ัวไปที่มีการสร้าง  5,000  บาท 
      หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย 
3.6 ค่าด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม  (ก าหนดขนาดไว้ท่ี 6-10 คน) 

 ระดับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 300 บาทต่อคน และรวมของค่าของที่ระลึก 

 ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช านาญการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 500 บาทต่อคน 
และรวมของค่าของที่ระลึก 

3.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เหมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 
 4. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ศสพ. เปน็ผู้เบิกจ่ายแทนหัวหน้าโครงการ รวมสูงสดุ 20,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และตรวจเลม่วิจัยฉบับสมบรูณ์  
(โครงการละ 3,000  บาท) 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพข้ันสูงหรอืเทียบเท่า 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรอืเทียบเท่า 

กรณีจา้งเป็นรายวัน 

 

7,500  บาท 

7,000  บาท 

6,500  บาท 

6,000  บาท 

ให้ใช้อัตรารายเดือนข้างต้นหารด้วย 30 
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4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 200 บาท 
4.4 ค่าสมนาคณุโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์(จ่ายให้หัวหน้าโครงการ) 3,000 บาท 
4.5 รางวัลในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายให้หัวหน้าโครงการ) 

-  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่มที่ 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มที่ 1 จ่าย 5,000 บาท 

 -  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ที่มีค่าดัชนีผลกระทบ
(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ข้ึนไป จ่าย 10,000 บาท 
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ประวติันักวิจยั 

 

โครงการวิจยั สภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทย

เพ่ือกำรส่ือสำรดว้ยระบบ “Cyber University”        

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) นำยนรุตม ์คุปตธ์นโรจน์   

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Mr. Narut Kupthanaroj 

วนั เดือน ปีเกิด 15 พฤษภำคม 2525 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) ภำควชิำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์1241    โทรสำร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 159/158 หมู่บำ้นชวนชมพำรค์ 2 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบลไทรน้อย  

อ ำเภอไทรน้อย          

 จงัหวดั  จงัหวดันนทบุรี   รหสัไปรษณีย ์ 11150    

 โทรศพัท ์089 686 1082    โทรสำร      

E-mail Address  narut.k@rsu.ac.th         

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

อกัษรศำสตรดุษฎี

บณัฑิต 

ภำษำไทย (คติชน

วทิยำ) 

อกัษรศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2558 

อกัษรศำสตรมหำ

บณัฑิต 

ภำษำไทย อกัษรศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2551 

ครุศำสตรบณัฑิต กำรสอน

มธัยมศึกษำ 

(ภำษำไทย-

กำรศึกษำพิเศษ) 

ครุศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 2546 
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ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

 “กำรประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระรำชทำน

สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี ณ มหำวิทยำลยัรงัสิตในฐำนะกลไกกำร 

“สืบ-สรำ้ง” รอ้ยกรองไทย” 

 

 

สถำบนัวจิยั 

มหำวทิยำลยั

รงัสิต 

1 ปี

กำรศึกษำ 

25% 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  6  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ      

(              ) 

       วนัท่ี      
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ประวติันักวิจยั 

 

โครงการวิจยั สภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทย

เพ่ือกำรส่ือสำรดว้ยระบบ “Cyber University”        

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) นำยนรุตม ์คุปตธ์นโรจน์   

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Mr. Narut Kupthanaroj     

วนั เดือน ปีเกิด 11 สิงหำคม 2498 

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) ภำควชิำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์02 7915519   โทรสำร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น) 100/303 หมู่ 1 หมู่บำ้นธำรำรินทร ์ซอย 3  ต ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ    

 จงัหวดั  จงัหวดัปทุมธำนี   รหสัไปรษณีย ์ 12130   

 โทรศพัท ์    โทรสำร      

E-mail Address  sasawan@rsu.ac.th         

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ปริญญำโท หลกัสตูรและกำร

สอน 

ศึกษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 2538 

ปริญญำตรี ภำษำไทย มนุษยศำสตร ์ มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

บำงเขน 

2527 

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

 ประสิทธิผลของส่ือกำรสอนอิเล็กทรอนิกส ์

รำยวิชำ THA 106 ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร 

เร่ือง กำรฟัง 

 

 

ศนูยส์นับสนุน

และพฒันำกำร

เรียนกำรสอน 

  

 



 

  

18 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  6  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ      

(              ) 

       วนัท่ี      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

19 

ประวติันักวิจยั 

 

โครงการวิจยั สภำพและปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ THA 126 ภำษำไทย

เพ่ือกำรส่ือสำรดว้ยระบบ “Cyber University”        

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นำง, นำงสำว) นำงสำวกรรณิกำ กลัยำ  

 (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Kannika Kallaya 

วนั เดือน ปีเกิด 23 เมษำยน 2540 

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.  อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน) ภำควชิำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต 

 จงัหวดั  ปทุมธำนี    รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์1241    โทรสำร      

 

ท่ีอยู ่(ท่ีบำ้น) 56 ซอยสุคนธสวสัด์ิ 14 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์ 10230   

โทรศพัท ์065 992 6846   โทรสำร      

E-mail Address  kannika.k59@rsu.ac.th     

 

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

ก ำลงัศึกษำระดบั

ปริญญำตรี  

     ภำษำไทย ศิลปศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต ก ำลงั

ศึกษำอยู ่

 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

    



 

  

20 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  6  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ      

(              ) 

       วนัท่ี      

 

 
 


