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สวนท่ี 1   
 

 

 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพทําการวิจัยซ่ึงเปนภารกิจ

หลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  อันจะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทาง

วิชาการยิ่งข้ึน  มหาวิทยาลัยพายัพจึงกําหนดหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. ลักษณะโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน หรือ งานวิจัยบริสุทธิ์  หมายถึง การวิจัยท่ีมุงแสวงหาความรู ศึกษาคนควา 

ในทางทฤษ ฎี  ค วามจริ ง ท่ี เป น กฎ /สู ตร  เพ่ื อขยาย พ้ื น ฐานความรู ให ม  ๆ  ท างวิ ช าการให                      

กวางขวาง ตลอดจนเพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐานทฤษฎีและกฎตางๆ 

 1.2 งานวิจัยประยุกต  หมายถึง การวิจัยท่ีนําความรูท่ีมีอยูมาประยุกต ประยุกตใหเหมาะสมกับ 

การใชประโยชนหรือการตอยอดสรางองคความรูใหมเพ่ือเชื่อมโยงสูการประยุกตใช และนําผลการวิจัยไป

ประยุกตใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 1.3 งานวิจัยและพัฒนา หมายถึง การวิจัยท่ีผสานกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเขา 

ดวยกัน โดยมีเปาหมายเพ่ือนําองคความรูใหมมาใชสําหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการ หรือผลผลิตท่ี

สรางข้ึนใหมโดยใชการพัฒนา และประเมินผล จนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเปนประโยชนตอ

บุคคลหนวยงานองคกร สถาบัน หรือสังคม 

 1.4 งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาหนวยงานตางๆ ของสถาบัน รวมท้ังการ     

สรางสารสนเทศจากฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษา บุคลากร นักศึกษา อาคาร   

สถานท่ี  การเงิน ฯลฯ  

 1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมสําหรับแกปญหา หรือเพ่ือ       

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เปนการแกปญหาและ/หรือพัฒนางานท่ีเก่ียวกับการเรียน การสอนในชั้นเรียน

โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดําเนินงาน ท้ังนี้ เปาหมายสําคัญอยูท่ีการเรียนรูของผูเรียน 

 

การใหทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
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2. ระยะเวลาดําเนินการวิจัยและทุนอุดหนุน 

 โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย รูปแบบของขอเสนอโครงการวิจัย ใหปฏิบัติ 

ตามคูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ  และโครงการวิจัยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดย

มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย และทุนอุดหนุน  ดังตอไปนี้ 

 2.1  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไมเกิน 12 

เดือน  นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน ทุนละ 35,000 บาท (สามารถเพ่ิมงบประมาณ ได ข้ึนอยูกับลักษณะ

งานวิจัย และผลลัพธ โดยขออนุมัติจากอธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย)  

                 2.2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ   นวัตกรรม หรืองานตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได

ตลอดจนสามารถจดสิ ทธิบั ตร อนุ สิ ทธิบั ตรได ระยะเวลาศึกษาวิ จั ย ไม เกิ น  12 – 18  เดื อน                            

นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน  ทุนละ 100,000 – 150,000 บาท 

 2.3   งานวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจัย ตามขอ 8.2 - 8.3 ของหมวด 3 ประกอบดวยโครงการ 

ยอยตั้งแต 2 โครงการข้ึนไป และโครงการยอยมีความเชื่อมโยง สอดคลองกับเปาหมายของ ชุดโครงการวิจัย 

รวมท้ังการบูรณาการระหวางโครงการยอย ระยะเวลาศึกษาวิจัยไมเกิน 12 - 18  เดือน  นับแตวันทําสัญญา

ขอรับทุน ทุนละ 100,000 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายและตัวชี้วัดของผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบของ

ชุดโครงการวิจัยท่ีตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศหรือ/มหาวิทยาลัย และการบูรณาการ

พันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี       

บริการวิชาการระดับสถาบัน/คณะวิชา พ้ืนท่ีบริการวิชาการระดับสถาบัน ดังนี้ เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง  

เทศบาลตําบลทาศาลา  เทศบาลตําบลสันพระเนตร  เทศบาลตบําลสันกลาง  เทศบาลตําบลเมืองตนเปา  

เทศบาลแมคือ  เทศบาลตําบลบานธิ  เทศบาลตําบลฟาฮาม  เทศบาลตําบลหนองแฝก และเทศบาลตําบล

หนองควาย ในประเด็นความตองการ  

 (1) การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

 (2) ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (3) การศึกษาดานสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

               2.4   งานวิจัยสถาบัน (ตอบสนองยุทธศาสตรระดับสถาบัน) ระยะเวลาศึกษาวิจัยไมเกิน 8 เดือน  

นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน  ทุนละ 35,000 บาท (สามารถเพ่ิมงบประมาณไดข้ึนอยูกับลักษณะงานวิจัย 

และ ผลลัพธโดยขออนุมัติจากอธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

              2.5   งานวิจัยในชั้นเรียน (ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร) ระยะเวลาศึกษาวิจัย       

ไมเกิน 8 เดือน นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน   ทุนละ ไมเกิน 10,000 บาท  
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3. การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

 3.1 งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย  แบงเปน 3 ประเภท ดังนี ้

3.1.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต งานวิจัยและพัฒนา  

3.1.2 งานวิจัยสถาบัน  

3.1.3 งานวิจัยในชั้นเรียน  

3.2 อัตราคาใชจายงบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับการอุดหนุนการวิจัย 

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละโครงการ ประกอบดวยคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ

คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  การจัดทํางบประมาณของโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนใหกําหนดอัตรา

คาใชจายตามหมวดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

3.2.1 หมวดคาตอบแทนนักวิจัย 

        คาตอบแทนนักวิจัย ไมเกิน 10% ของวงเงินงบประมาณท่ีอนุมัติ         

3.2.2 หมวดคาใชจาย 

                   3.2.2.1 คาใชสอย 

   ก) คาขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไมเกิน 5,000 บาท 

   ข) คาใชจายการเผยแพรผลงานวิจัย สําหรับเปนคาลงทะเบียน ไมเกิน 5,000 บาท 

ค) กรณีงานวิจัยมีความจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ   

    จํานวน 3 -5 ทาน คาตอบแทน ไมเกิน 500 บาท/ผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน 

   ง) คายานพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง (เหมาจายตามระยะเดินทางจริง) 

   จ) คาติดตอประสานงาน (คาจัดสงไปรษณีย/คาโทรศัพท) ท่ีมีใบเสร็จรับเงิน              

                          ไมเกิน 1,000 บาท 

   ฉ) คาท่ีพัก (กรณีตองเดินทางไปเก็บขอมูลตางจังหวัด เหมาจายตามจริง) 

                      ช) คาอาหารผูเขารวมโครงการ รายละไมเกิน 80 บาทตอม้ือ 

                      ซ) คาอาหารวางผูเขารวมโครงการ รายละไมเกิน 30 บาทตอม้ือ 

   ฌ) คาผลิตรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ไมเกิน 2,000 บาท 

    ญ) คาผลิตผลิตภัณฑตนแบบ (เหมาจายตามจริง) 

   ฎ) คาผลิตแบบสอบถาม (ระบุจํานวนชุด x จํานวนหนา x 0.5 บาท) 

                           เหมาจายตามจริง ไมเกิน 3,000 บาท 

   ฏ) คาประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ไมเกิน 3,000 บาท 

   ฐ) คาถายเอกสาร ไมเกิน 2,000 บาท 

                            3.2.2.2 คาวัสด ุ

   ก) คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ แฟลชไดรฟ เปนตน) ยกเวนคาหนังสือ  

       คาวัสดุอุปกรณ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยพายัพกําหนด ไมเกิน 3,000 บาท 
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   ข) คาอุปกรณ/สารเคมี เหมาจายตามจริง 

   ค) คาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการวิจัย ไมเกิน 2,500 บาท 

      3.2.2.3 คาใชจายอ่ืนๆ ไมเกิน 2,000 บาท 

4.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 4.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพและไมติดคางการสงรายงาน

วิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังแหลงทุนภายในและภายนอก ยกเวนทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน   

 4.2 ไมอยูระหวางถูกระงับการใหทุนทุกประเภทท้ังแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 

 4.3 ไมเปนผูท่ีอยูระหวางการลาไปปฏิบัติงาน ศึกษาตอ ฝกอบรม ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ี

เปนอุปสรรคตอการวิจัย 
 

5.  หลักเกณฑการปฏิบัติ    

งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยในชั้นเรียน ให

ใชประกาศมหาวิทยาลัยพายัพเรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (ดู

รายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ และคูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ )  
 

6. เกณฑการพิจารณา 

 การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยซ่ึง

ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยพายัพ โดยพิจารณาในประเด็นตาง ๆ อาทิ คุณภาพของขอเสนอ

โครงการวิจัย คุณคาทางวิชาการ ขอบขายและวัตถุประสงค กรอบแนวความคิดในการวิจัย ความเปนไปได  

วิธีดําเนินการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ความสอดคลองกับบริบท การเปลี่ยนแปลงของโลก/

สังคม และความเปนไทย ความเหมาะสมผลงานของนักวิจัยหลักในสาขาท่ีขอทุนวิจัย และความเหมาะสม

ของงบประมาณท่ีเสนอ 
 

7. การทําสัญญารับทุน 

  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและมีมติเห็นสมควรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัยจะตองทําสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
 

8. การเผยแพรผลงานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัยตองเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 

8.1 ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยวารสารวิชาการนั้นตองเปน  

วารสารท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดย

วารสารวิชาการนั้นตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดย

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีการรับรองตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา  หรือ 
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8.2 นําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยผลงานจะตองไดรับการ 

เผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบ

หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ท้ังนี้ ขอ 8.1 และ 8.2 การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 2 

 
 

 
1. ข้ันตอนการย่ืนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

 1.1 หัวหนาโครงการวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยตอสํานักวิจัยและบริการวิชาการ โดยผานความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอ

โครงการวิจัย รวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดท่ี 

https://research.payap.ac.th/home/) 

 1.2  สํานักวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัยเบื้องตน 

       ตามรูปแบบท่ีกําหนดในคูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พรอมท้ังให 

                คําแนะนําเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหมีความสมบูรณ 

 1.3  คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ทาน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

       อยางนอย 1 ทาน  

 1.4  สํานักวิจัยและบริการวิชาการ เสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยตออธิการบดี  

 1.5  หัวหนาโครงการวิจัยทําสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
 

2. รูปแบบการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

 การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

ประกอบดวย วจ.1 แบบการยืน่ขอทุนอุดหนุนการวิจัย วจ.2 ขอเสนอโครงการวิจัย วจ.3 แบบเสนอรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย  การพิมพ ให ใช ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16  

(รายละเอียด  วจ.1 วจ. 2-1/2-2 และ วจ. 3 ในภาคผนวก ค) 

  

 รายละเอียดการจัดทํา วจ. 2-1 ขอเสนอโครงการวิจัย มีองคประกอบ  2 สวน  ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี ก: ลักษณะโครงการวิจัย 

ช่ือโครงการ 

ภาษาไทย  

 ภาษาอังกฤษ  

ลักษณะโครงการวิจัย: 

  โครงการวิจัยใหม  

  โครงการวิจัยตอเนื่อง  

การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยพายัพ 

 



คูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 

(ปการศึกษา 2566)   7 

 

ประเภทงานวิจัย/Type of Research  ไดแก  

 งานวิจัยพ้ืนฐาน   

 งานวิจัยประยุกต  

 งานวิจัยและพัฒนา 

 งานวิจัยสถาบัน  

 งานวิจัยในชั้นเรียน 

สาขาวิชาท่ีทําการวิจัย โดยใชการอางอิงสาขาการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.)  (ดูสาขาการวิจัยใน

ภาคผนวก ก) 

หัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย(ถามี)   

ระบุรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ  สถานท่ีทํางาน โทรศัพทมือถือ  อีเมล  สัดสวน

การทําวิจัย (%) 

สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 

 1. คําสําคัญ  เปนคําท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย เพ่ือประโยชนในการ

นําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได โดยกําหนด 

คําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 คํา 

 2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย  ระบุวาปญหาท่ีสนใจคืออะไร มีความเปนมาหรือ 

ภูมิหลังอยางไร มีความสําคัญ และความจําเปนท่ีนักวิจัยใหความสนใจทําการศึกษามากเพียงใด ตลอดจน

คุณคาและประโยชนท่ีจะไดรับจากผลการวิจัย ไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 

 3. วัตถุประสงคของการวิจัย  การเขียนวัตถุประสงคถือเปนดานแรกท่ีสําคัญของการทําวิจัย ท่ีจะบอก

เปาหมายหรือความตองการของงานวิจัยวา “อยากทราบอะไร” เพ่ือใชเปนแนวทางการวิจัย การเขียน

วัตถุประสงคท่ีดีควรมีความชัดเจน รัดกุม เขาใจงาย ครอบคลุมสิ่งสําคัญท่ีศึกษาและทําวิจัยไดจริง ถามี

วัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปนขอ ๆ โดยเรียงลําดับจากความสําคัญมากไปนอย 

 4. สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) ใหระบุสมมติฐานของการวิจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัย 

 5. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนการเขียนถึงสิ่งท่ีผูวิจัยไดมาจากการศึกษา

คนควาเอกสารตาง ๆ ท้ังทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดแก ทฤษฎี หลักการ ขอเท็จจริงตาง ๆ 

แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาของผูวิจัย รวมท้ังมองเห็น

แนวทางในการดําเนินการศึกษารวมไปกับผูวิจัยดวย โดยจัดลําดับหัวขอหรือเนื้อเรื่องท่ีเขียนตามตัวแปรท่ี

ศึกษา และในแตละหัวขอเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามลําดับเวลาดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นพัฒนาการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับปญหา นอกจากนี้ผูวิจัยควรมีการสรุปไวดวย เพ่ือใหผูอานไดเห็นความสัมพันธท้ังสวนท่ีสอดคลอง

กัน ขัดแยงกัน และสวนท่ียังไมไดศึกษาท้ังในแงประเด็น เวลา สถานท่ี วิธีการศึกษา ฯลฯ  การเขียนสวนนี้

ทําใหเกิดประโยชนตอการตั้งสมมติฐานดวย (ความยาวไมเกิน 5 หนา) 
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 6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ อธิบายถึงประโยชนท่ีจะนําไปใชไดจริงอยางเปนรูปธรรมในดานตาง ๆ 

เชน การเรียนการสอน ประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงนโยบาย หรือชุมชน โดยครอบคลุมท้ังผลในระยะสั้น

และระยะยาว ท้ังผลทางตรง และทางออม และตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค 

 7. นิยามศัพทเฉพาะ  ในการวิจัยอาจมีตัวแปร (Variables) หรือคําศัพทเฉพาะตาง ๆ (Terms) ท่ี

จํา เป นตองให คํ าจํ า กัดความอยางชัด เจน ในรูป ท่ีสามารถสั งเกต (Observation) หรือการวัด 

(Measurement) ได ไมเชนนั้นแลว อาจมีการแปลความหมายไปไดหลายทาง 

 8. กรอบแนวความคิดของการวิจัย ตองมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองและมีความเชื่อมโยงกับ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กับตัวแปรท่ีทําการศึกษา สามารถบงชี้ถึงความเปนไปไดในการวิจัย เพ่ือ

ตอบวัตถุประสงคการวิจัยได 

 9. ระเบียบวิธีวิจัย เปนการใหรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละข้ันตอน

ประกอบดวยอะไรบาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

  9.1 ประชากรท่ีจะศึกษา ระบุใหชัดเจนวาใครหรืออะไรคือประชากรท่ีตองการศึกษาและตอง

กําหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีจะศึกษาใหชัดเจน   

  9.2 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ควรอธิบายจํานวนตัวอยาง   วิธีการสุมตัวอยาง จะเก็บ

ขอมูลจากท่ีไหน เม่ือใดและจะเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางไร 

  9.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ระบุเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจะใชในการเก็บขอมูล 

เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ เปนตน พรอมท้ังระบุถึงคุณภาพของ

เครื่องมือมีอะไรบาง ตลอดจนวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือวาหาอยางไรและดวยวิธีการใด 

  9.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บขอมูลทําอยางไร วิธีใด เชน ใชการเก็บแบบออนไลน  

หรือ การสงทางไปรษณีย การสัมภาษณทางโทรศัพทหรือออนไลน  การสังเกต หรือการสนทนากลุม เปน

ตน ท้ังนี้ ใหอธิบายอยางเปนข้ันตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 

   9.5 การวิเคราะหขอมูล ระบุการวิเคราะหขอมูลจะทําอยางไร หรือระบุสถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล เชน สถิติเชิงพรรณนา  หรือ สถิติเชิงอนุมาน  

 10. ขอบเขตของการวิจัย เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของประชากรท่ีศึกษา  ขอบเขต 

พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา ของเขตดานเนื้อหาหรือตัวแปรท่ีจะทําการศึกษา 

 11. สถานท่ีทําการทดลองและ/หรือเก็บขอมูล  

 12. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัยและแผนดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัย

ประยุกต งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไมเกิน 12 เดือน นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน กรณี

งานวิจัยสถาบัน  และงานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาไมเกิน 8 เดือน นับแตวันทําสัญญาขอรับทุน 

แผนดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย จัดทําเปนตาราง ประกอบดวยกิจกรรม วัตถุประสงค

ของการทํากิจกรรม สถานท่ีและเวลา (ระบุวัน เดือน ป และจํานวนวัน) ผลท่ีคาดวาจะไดรับของกิจกรรม

โดยละเอียด ท้ังนี้ใหเรียงลําดับของกิจกรรมตาง ๆ ตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอน-หลัง แผนดําเนินกิจกรรมนี้
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ถือวามีความสําคัญมากและเปนประโยชนในการกําหนดกรอบการทํางานจริงตลอดจนใชเปนกรอบในการ

ติดตามความกาวหนาของงานวิจัยดวย 

ตัวอยาง  ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ก. การเตรยีมการ 

1.  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วของ 

2.  การยื่นขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในคน 

 3. การติดตอหนวยงานและรวบรวมขอมูลที่

จําเปน 

 4. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5. ทดสอบและแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ข. การเก็บขอมูล 

 6. สุมตัวอยาง 

 7. สัมภาษณกลุมตัวอยาง 

ค. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

   8. วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล 

ง. การเขยีนรายงาน 

   10. เขียนรายงาน 

   11. จัดพิมพรายงาน 

จ. การตีพิมพเผยแพร 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง   ตารางแผนดําเนินกิจกรรม เรียงลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

กิจกรรม วัตถุประสงคของ

กิจกรรม 

สถานท่ีและเวลา ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ตรวจสอบคณุภาพ  

    ของเครื่องมือ 

    1.1 ความเท่ียงตรง 

    1.2 ความเช่ือมั่น 

1.  เพ่ือใหไดเครื่องมือท่ี

มีคุณภาพ 

1.1 ความเท่ียงตรง : ตรวจสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิ (10 วัน) 

1.2 ความเช่ือมั่น : โดยใชตัวอยาง

ขนาด 30 หนวย (10 วัน) 

 

ไดเครื่องมือรวบรวมขอมูลท่ีมี

คุณภาพและเช่ือถือได 

2. เก็บรวบรวมขอมลู  2.  เพ่ือใหไดขอมูลมาใช

วิเคราะห 

เก็บขอมูลในเขตอําเภอเมือง 

เชียงใหม (20 วัน) 
 

ไดขอมลูครบถวนและมี

คุณภาพ 

3. การวิเคราะหขอมูล 

    3.1 ตรวจสอบขอมูล 

    3.2 ปอนขอมูล  

3.  เพ่ือไดคาสถิติ ตามท่ี

กําหนดไว 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (10 

วัน)  

ไดคาสถิติท่ีสามารถตอบ

วัตถุประสงคการวิจัยและ

สมมติฐานการวิจยั 

 

13. งบประมาณ การกําหนดงบประมาณคาใชจายเพ่ือการวิจัย ควรแบงเปนหมวดวาแตละหมวดจะใช

งบประมาณเทาใด การแบงหมวดคาใชจาย แบงเปน 2 หมวด ไดแก 
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13.1 หมวดคาตอบแทน 

13.2 หมวดคาใชจาย 

13.2.1 คาใชสอย 

13.2.2 คาวัสดุ  

13.2.3 คาใชจายอ่ืน ๆ 

14 . เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี ้ว ัด (Indicators) ใหระบุผลผลิตและตัวชี ้ว ัดที ่เป น

เปาหมายของโครงการวิจัย ดังนี้ 

ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย  

ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 

ผลผลิต หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีไดรับจากโครงการวิจัยนั้นโดยตรง 

อาจเปนความรูใหม สิ่งประดิษฐคิดคน วิธีการหรือเทคนิคใหม ๆ  

 

15. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) ใหระบุผลลัพธและตัวชี้วัดท่ีเปน

เปาหมายของโครงการวิจัย ดังนี ้

ตารางแสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลลัพธ (Outcome) ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 

ผลลัพธ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการนําผลงานวิจัยมา

ประยุกตใช  ผูไดรับและนําไปใชประโยชน 

 

16. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) ใหระบุผลกระทบและตัวชี้วัดท่ีเปนเปาหมายของ

โครงการวิจัย ดังนี ้

ตารางแสดงผลกระทบของโครงการวิจัย 

ผลกระทบ (Impact) ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดตอเนื่องจากผลผลิต เปน

การนําเอาผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 

ไปถายทอดใหแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน

ทางสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
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17. บรรณานุกรม เปนการแสดงรายการเอกสารอางอิงท้ังหมดท่ีใชอางอิงในขอเสนอโครงการ (ดูหลักการ

เลือกรปูแบบการลงรายการบรรณานุกรม ในภาคผนวก จ) 

สวน ค : ประวัติผูดําเนินการวิจัย 

 ระบุรายละเอียด  

- ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

- ตําแหนงทางวิชาการ  

- ตําแหนงทางการบริหาร   

- รหัสบุคลากร  

- สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก (สาขาวิชา และคณะวิชา)  

- โทรศัพทมือถือ / โทรศัพทภายใน  

- อีเมล 

- ประวัติการศึกษา ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  

- ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจยัท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ใหระบุ   

  สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปน หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย) 

 

รายละเอียดการจัดทํา วจ. 2-2 ขอเสนอโครงการวิจัยงานสรางสรรคทางดนตรี มีองคประกอบ  2 

สวน  ดังตอไปนี้ 
 

สวน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               

ช่ือโครงการ/Name of Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 

ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงการวิจัยใหม/New Project         

   โครงการวิจัยตอเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 

 การวิจัยพ้ืนฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/Applied Research  

 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 

 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 
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มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ) 

กลุมท่ี 1  มุงตอบสนองยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 

กลุมท่ี 2 มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  

 วิจยัและนวัตกรรม (อว.) 

กลุมท่ี 3 มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) 

 

หัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย(ถามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 

(ประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ  สถานท่ีทํางาน โทรศัพท  e-mail

รวมท้ังระบุสัดสวนการทําวิจัยของแตละคน (%)/This section includes researchers’ names–last 

names, academic ranks, department and faculty/college, phone numbers, and division of 

responsibilities for each team member (%)) 

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

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

สวน  ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (Elements of the Research Project) 

1.  คําสําคัญ/Keywords............................................................................................................................. 

2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/Background and Rationale   

หรือ แรงบันดาลใจ/Inspiration   แนวคิด/Concept  ปรัชญา/Aesthetics Philosopy 

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

3. วัตถุประสงคของการวิจัย/Objectives of the Research Project     

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

4. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ/Concepts, Theories, and Related Literature 

บทเพลงอางอิง/Review Literature  (ถามี/if any) 

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

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/Expected Benefits from Research Project     

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

6. นิยามศัพทเฉพาะ/Definition of Terms (ถามี/if any) 

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

7. กรอบแนวความคิดของการวจิัย/Conceptual Framework (ถามี/if any) 

............................................................................................................................................................ 
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8. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology กระบวนการดําเนินงาน/Implementation Process 

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

9. สถานท่ีทําการแสดง จํานวนครั้งท่ีแสดง/Information and Number of Performances 

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

10. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัยและแผนดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and  

      Anticipated Project Schedule ...................................................................................................... 

11. งบประมาณ/Research Budget ........................................................................................................... 

12. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 

13. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 

14. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 

15. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 

สวน  ค : ประวัติผูดําเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

        Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. ตําแหนงปจจุบัน/Current Position 

3. รหัสบุคลากร 

4. สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  สาขาวิชา โทรศัพทภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, phone 

number, fax, and e-mail 

5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 

6. สาขาวิชาการท่ี มีความชํ านาญ พิ เศษ (แตกตางจากวุฒิ การศึกษา ) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ใหระบุสถานภาพ

ในการทําการวิจัยวาเปน หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย) /Experience 

in research administration both inside the country and outside the country (Indicate 

your status in each research project, i.e., you were the head of the project or the 

co-researcher of the project.) 

7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research Project  

7.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 

เ รื่ อ ง ) /Completed Research Project: Name of project, year of publication, 

publication, source of funding (can be more than one project) 
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7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทําการวิจัยลุลวง

แล วป ระม าณ รอยล ะ เท า ใด /Ongoing Research Project: Name of project, source of 

funding, and the status of the research, indicating the percentage of project 

completed 

 

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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สวนท่ี 3 

 
 

 การรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย  ถือเปนข้ันตอนหนึ่ งของการทําวิจัย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยวาไดดําเนินการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวตาม

แผนการดําเนินกิจกรรมหรือไม  หากมีปญหาและอุปสรรคจะไดหาแนวทางแกไขไดทัน อีกท้ังยังเปนกลไก

ท่ีจะชวยกระตุนใหนักวิจัยไดดําเนินการวิจัยเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว   

1. กําหนดการรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

    1.1  งานจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต งานวิจัยและพัฒนา   

 1.1.1 รายงานความกาวหนาเปนลายลักษณอักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแตวันทํา

สัญญาเปนลายลักษณอักษร (แบบ วจ.4) 

1.1.2 รายงานความกาวหนาเปนลายลักษณอักษรครั้งท่ี 2 และนําเสนอโดยวาจา (Oral 

Presentation) ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแตวันทําสัญญา (แบบ วจ.5) 

    1.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยในช้ันเรียน  

1.2.1 รายงานความกาวหนาเปนลายลักษณอักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 2 เดือน (60 วัน) นับแตวันทํา

สัญญาเปนลายลักษณอักษร (แบบ วจ.4) 

1.2.2 รายงานความกาวหนาเปนลายลักษณ อักษรครั้งท่ี 2 และนําเสนอโดยวาจา (Oral 

Presentation) ภายใน 5 เดือน (150 วัน) นับแตวันทําสัญญา(แบบ วจ.5) 

2. ข้ันตอนการรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

 2.1 หัวหนาโครงการวิจัยกรอกแบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 และนําสง

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ ภายในเวลาท่ีกําหนด (แบบ วจ.4 ดูภาคผนวก ค) 

 2.2 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการรับทราบรายงานความกาวหนาฯ ครั้งท่ี 1 

 2.3 กรณีรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 หัวหนาโครงการวิจัยกรอกแบบรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัยครั้งท่ี 2 และนําสงสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ท้ังนี้ สํานักวิจัยและบริการ

วิชาการจะจัดการประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนาโดยวาจาให และภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณา

รับรองรายงานความกาวหนาเสร็จสิ้น หัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 

พรอมนําสงหลักฐานการใชจายเพ่ือเคลียรคาใชจายของงวดท่ี 1 ตอไป 
 

 

 

 

การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 
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สวนท่ี 4   

 
 

1.  การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

การเขียนรายงานการวิจัยเปนการประมวลความคิด ขอมูล ความรูท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัย

ตั้งแตตนทางจนปลายทางเพ่ือนําเสนอตอวิชาการหรือสังคม อันจะเปนประโยชนในเชิงการนําผลงานวิจัย

ไปใชตอไป รายงานการวิจัยจะมีความเขมขนมากนอยเพียงใด กวางหรือลึกแคไหนข้ึนอยูกับเรื่องท่ีวิจัย 

ผูวิจัยและกลุมเปาหมายผูใชงานวิจัย ท้ังนี้สาระสําคัญ คือ กระบวนการสรางความรูและความรูท่ีไดรับจาก

การวิจัย โดยท่ัวไปรายงานการวิจัย แบงได 3 สวน ดังนี้  

1.1 สวนแรก 

1.2 สวนเนื้อหา 

1.3 สวนหลัง 

1.1  สวนแรก ประกอบดวย 

 1.1.1  ปกนอก (Cover of the bound material) ประกอบดวย ปกหนา สันปก และปกหลัง 

ก) ปกนอกรายงานการวิจัยใหเปนปกแข็งกระดาษอารตมันสีขาวขนาดไมต่ํากวา 160 แกรม 

ข) ตัวอักษรบนปกใหพิมพดวยอักษรสีน้ําเงิน 

ค) ปกนอกของรายงานการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

- รายงานวิจัย ฉบับท่ี .... (ตามท่ีสํานักวิจัยและบริการวิชาการกําหนดให) 

- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใหใชชื่อจริงท่ีปรากฏในรายงาน

การวิจัย 

- ชื่อของผูวิจัย ใหระบุชื่อ สกุล  กรณีท่ีมีผูรวมวิจัยมากกวา 3 คน ใหระบุชื่อ สกุลเพียง

หัวหนาโครงการวิจัยและตอทายดวยคําวา “และคณะ” 

- ระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา..........” 

1.1.2  ใบรองปก  เปนกระดาษวางเปลา ขนาดเทากับกระดาษท่ีใชพิมพรายงาน เพ่ือรองปกหนา

และปกหลังดานละ 1 แผน 

1.1.3  ปกใน (Title Page)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใหใชชื่อจริงท่ีปรากฏในรายงาน

การวิจัย  ไมตองมีสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

- ชื่อของผูวิจัยใหระบุชื่อ สกุล กรณีท่ีมีผูรวมวิจัยใหระบุชื่อ สกุล หัวหนาโครงการวิจัย 

ตามดวยชื่อ สกุล ผูรวมวิจัยทุกคน 

การจัดทํารายงานการวิจัย 
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- รายงานวิจัย ฉบับท่ี ..... (ชิดซาย)  และ ป พ.ศ. ท่ีเสร็จ  (ชิดขวา) 

- กลางหนากระดาษ พิมพขอความ  “มหาวิทยาลัยพายัพ” 

 1.1.4 สันปก  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- รายงานวิจัย ฉบับท่ี ...... 

- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 

- ชื่อ สกุลของผูวิจัย กรณี ท่ี มีผู รวมวิจัยมากกวา 3 คน ใหระบุชื่อ สกุล หัวหนา

โครงการวิจัย และตอทายดวยคําวา “และคณะ” 

- ปการศึกษา (ท่ีไดรับทุน) 

1.1.5  บทคัดยอ (Abstract) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

เปนการยอเนื้อความของรายงานการวิจัยท้ังหมดใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  บทคัดยอตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตอนบน

ของหนาบทคัดยอใหระบุชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผูวิจัย และคําสําคัญ โดยบทคัดยอไมเกิน 1 หนากระดาษ

A4 คําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 คํา 

1.1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)    

เปนขอความกลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหความชวยเหลือ

รวมมือในการทํารายงานการวิจัย ความยาวของขอความไมเกิน 1 หนา และใหพิมพชื่อผูวิจัย เดือนป ท่ี

แลวเสร็จ ไวทายขอความ 

1.1.7  สารบัญ (Table of Content) 

เปนรายการท่ีแสดงสวนประกอบท่ีสําคัญท้ังหมดของรายงานการวิจัย เรียงตามลําดับหนาและ

เรียงตามหมายเลขของหัวขอตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในรายงาน  

1.1.8  สารบัญตาราง (List of Tables)  (ถามี) 

 เปนรายการท่ีแสดงชื่อและหนาของตารางท้ังหมดท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย โดยเรียงตามลําดับ

เชนเดียวกับสารบัญ 

1.1.9  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนท่ี (List of Figures, Charts  or 

Maps)  (ถามี) 

 เปนรายการท่ีแสดงชื่อและหนาของภาพหรือแผนภูมิหรือแผนท่ีท้ังหมดท่ีปรากฏในรายงานการ

วิจัย โดยเรียงลําดับกอนหลังตามท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย เชนเดียวกับสารบัญตาราง (ถามี) 

1.1.10  คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (Abbreviations and Symbols) 

  เปนการอธิบายสัญลักษณและคํายอตาง ๆ ท่ีมีผูกําหนดไวแลวหรือผูเขียนกําหนดข้ึนใชในรายงาน

การวิจัย (ถามี) 
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1.2  สวนเนื้อหา ประกอบดวย 

1.2.1 บทท่ี 1 บทนํา (Introduction) ประกอบดวย   

1.  ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

2.  โจทยหรือคําถามวิจัย 

3.  วัตถุประสงคการวิจัย 

4.  สมมติฐาน (ถามี) 

5.  ขอบเขตการวิจัย  ไดแก ขอบเขตดานประชากร ของเขตดานเนื้อหาหรือตัวแปรท่ี 

ทําการศึกษาขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา                         

6.  ประโยชนท่ีไดรับ 

7.  นิยามศัพทเฉพาะ 

1.2.2  บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (Literature Review ) 

ในบทนี้เปนการเขียนขยายความจากกรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของเปนสวนท่ีให

ความรูเฉพาะของเรื่องท่ีทําวิจัย โดยขยายจากการศึกษาเบื้องตนและการสํารวจวรรณกรรมหรือการ

ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอไวในโครงการวิจัย ตลอดจนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎหีลักตามประเด็นใหครอบคลุมเรื่องท่ีวิจัย 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีความสําคัญตอการทํา

ความเขาใจประเด็นการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การสรุป

ผลการวิจัย  การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะจากงานวิจัยท่ีเคยมีผูนําเสนอไว  

3.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

1.2.3  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 

 เขียนขยายความจากหัวขอระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในโครงการวิจัย 

ประกอบดวย  

     1. ประชากรท่ีศึกษา 

     2. กลุมตัวอยาง ขนาดตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

     3. เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ระบุเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจะใชในการวิจัยและ

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย ตลอดจนอธิบายรายละเอียดการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

     4. การเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยทําอยางไร วิธีใด โดยให

อธิบายอยางเปนข้ันตอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงาย 

    5. การวิเคราะหขอมูล ระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการวิเคราะหขอมูล หรือสถิติท่ีใชใน 

การวิเคราะหขอมูล 
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 1.2.4  บทท่ี 4 ผลการวิจัย (Results) 

เปนสวนเนื้อหาท่ีสําคัญของการวิจัยท่ีจะเปนพ้ืนฐานของขอสรุปและขอเสนอแนะผลการวิจัยหรือ

ผลการศึกษา คือผลท่ีปรากฏจากการประมวลขอมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมการวิจัย (การเก็บรวบรวมขอมูล)

แนวทางการเขียนผลการวิจัย ตามประเด็นวิจัยเปนการประมวลขอมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมการวิจัยโดยยึด

คําถามและวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก สวนสําคัญของบทนี้ นอกเหนือจากการเสนอขอมูลท่ีเปน

ผลการวิจัย และเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจยิ่งข้ึน ควรมีการแปลความหมายของขอมูลดังกลาว และมี

การอธิบายประกอบอยางชัดเจน  

1.2.5  บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Conclusions, Discussion, 

and Recommendations) 

การสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ เขียนจากผลการวิจัยและขอเสนอแนะในการเขียน

บทสรุป ดังนี้  

1. ผลการวิจัยไดคนพบอะไรเปนสําคัญและขอคนพบนั้นไดตอบโจทย/ตอบคําถาม และ

ตอบวัตถุประสงคการวิจัย มากนอยเพียงใดและตอบวาอยางไร 

2. อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยท่ีไดขอคนพบประมวลสรุปเปนองคความรูใหมให

ความหมายอะไรบางท้ังในแงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับแนวคิด

ทฤษฏีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดนําเสนอไวหรือไม ในประเด็นใดและอยางไร 

3. สวนขอเสนอแนะ คือสิ่งท่ีผูวิจัยเสนอเพ่ือการดําเนินการซ่ึงนิยมเขียนเปน 3 สวน คือ  

3.1 สวนท่ี 1 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการวิจัย  

- ความสอดคลองของขอมูลท่ีเกิดจากกิจกรรมการวิจัย 

- ขอมูลท่ีเปนผลจากกิจกรรมวิจัยกับการตอบวัตถุประสงคการวิจัยสามารถตอบได

เท่ียงตรงและมากนอยเพียงใด 

- ปญหาและอุปสรรคท่ีประสบจากการวิจัยและแนวทางแกไข 

- ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตองานวิจัยท่ีจะทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณ 

3.2 สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ือการแกปญหาและพัฒนา 

จากผลการวิจัยในเรื่องดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปแกปญหา

หรือการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ อยางไรท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชงานวิจัย 

3.3 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 

1.3  สวนหลัง ประกอบดวย สวนของบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผูดําเนินการวิจัย 

1.3.1  บรรณานุกรม (Bibliography)   

เปนสวนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ  โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลท่ีผูเขียนใชใน

การคนควาและอางอิง เพ่ือใหรายงานการวิจัยมีความนาเชื่อถือทางวิชาการและเปนประโยชนตอผูอานท่ี

ประสงคจะคนควาเพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ  ตอไป (ดูรายละเอียดภาคผนวก จ) 
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  1.3.2  ภาคผนวก (Appendix) 

เปนสวนของขอมูลท่ีเพ่ิมเขามาเพ่ือใหรายงานการวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน หรือเปนสวนท่ีเสริม

ใหเกิดความเขาใจชัดเจนข้ึน ภาคผนวกเปนขอมูลท่ีใชในการเขียนรายงานการวิจัย แตไมไดอางอิงโดยตรง

หรือไมเหมาะสมท่ีจะอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง เพราะเนื้อหาและความยาวมาก ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ  ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในผลการวิจัย การสรางเครื่องมือหรือ

อุปกรณท่ีใชในงานวิจัย ภาพประกอบตาง ๆ เปนตน 

1.3.3  ประวัตินักวิจัย (Biography) 

1. ชื่อ-สกุล  พรอมคํานําหนา ถามียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม สมณศักดิ์ หรือ

ตําแหนงทางวิชาการ ใหระบดุวย 

2. ประวัติการศึกษา  ใหระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป 

3. ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 

4. ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะท่ีสําคัญ 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการสรางสรรคดานดนตร ี

รายละเอียดรูปแบบการเขียนรายงานการสรางสรรคดานดนตรีฉบับสมบูรณ จะแบงออกเปน 2 

รูปแบบ ดังนี้ 

1. ดานดนตรีท่ีสามารถดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิจัยปกติ (ทฤษฏีดนตรี ประวัติศาสตรดนตรี 

วรรณกรรมดนตรี ดนตรีวิจัยหรือดนตรีวิทยา ดนตรีวิจัยชาติพันธุ และดนตรีศึกษา ลักษณะรูปแบบการ

เขียนรายงานการสรางสรรคดานดนตรีมีลักษณะเหมือนกับการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตาม

รูปแบบของคูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพกําหนด  

2. ดานดนตรีภาคปฏิบัติ/งานดนตรีสรางสรรคเชิงวิชาการ (การแสดงดนตรี การอํานวยเพลง 

และการประพันธเพลง) รูปแบบการพิมพรายงานการวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑในการพิมพ ในสวนเนื้อหา

ท้ังสามสวนและมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามลักษณะของงาน  เชน 

บทท่ี 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย แรงบันดาลใจ แนวคิด ปรัชญา โดยระบุ

การตั้งโจทยวิจัยวาตองการสรางงานอะไร โจทยท่ีตองขบคิดคืออะไร สนใจอะไร อยากรูอะไร 

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ/บทเพลงอางอิง  โดยระบุวา ศึกษางานสรางสรรคท่ี

ผานมาของตนเองและศิลปนคนอ่ืน  
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอนการทํางาน อธิบายทุกข้ันตอนท่ีเก่ียวกับ

ความรูดานดนตรี การเขาถึงเนื้อหา หรือเรื่องราวท่ีตองการสื่อสารท่ีเปนผลลัพธเปนงานวิจัยกับงาน

สรางสรรค การเผยแพรการออกแสดงจํานวนครั้งท่ีฝกซอม การแสดง 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห เชน วิเคราะหโครงสรางของบทเพลง วิเคราะหสวนประกอบ

ตาง ๆ ของบทเพลง เทคนิคท่ีใชในการประพันธ และอ่ืน ๆ  

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ เชน อธิบายผลการดําเนินการตามข้ันตอน

การดําเนินการวิจัยท้ังในสวนวิชาการและสุนทรียะ ความงดงาม ความไพเราะ อารมณ และความรูสึกบท

เพลง ในการประพันธเพลง อธิบายทุกข้ันตอนวาคิดอยางไร เนื้อเพลง พรอมกับคําอธิบายกระบวนการ

สรางงานท่ีนําไปตอยอดองคความรูได 

ภาคผนวก  

- กรณีการแสดงดนตรี มีการแสดงดนตรีตอสาธารณชน ตองมีสูจิบัตร ในเนื้อหาสูจิบัตรตอง

อธิบายเชิงสาธิตเพ่ือแสดงให เห็นกระบวนการสรางงานวาตองใชองคความรูอยางไรตามข้ันตอน 

กระบวนการคิด กระบวนการฝกซอม จึงควรมี สูจิบัตร  รูปภาพการแสดง การแสดงผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบ CD หรือ DVD ประกอบ และผลการประเมิน 

- กรณีการประพันธเพลง  ภาคผนวกจะมีเนื้อเพลง โนตเพลง และหรือ การแสดงคอนเสิรตบท

เพลงท่ีแตง  

ท่ีมา : ศ.ดร.ณัชชา พันธุเจริญ, กระบวนการวิจัยในงานสรางสรรคศิลปกรรม, ประชาคมวิจัย ฉบับท่ี: 115 

หนาท่ี 02  

 

2.  การพิมพรายงานการวิจัย 

2.1  หลักเกณฑในการพิมพ 

  2.1.1  กระดาษท่ีใชพิมพ  ใหใชกระดาษสีขาวไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4  ชนิด 80 แกรม  

โดยตองเปนกระดาษคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไมเคลือบผิว   

  2.1.2  การพิมพ 

  1. ใหพิมพหนาเดียว 

  2. ใหพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม จัดเตรียมตนฉบับใชโปรแกรม  Microsoft 

Word 2007 หรือ Microsoft Word 2003 หรือ Microsoft Word 2010 

3. ตัวพิมพ (Font) และขนาดของตัวพิมพในรายงานการวิจัยภาษาไทย ใหใชตัวอักษร TH 

Sarabun New ขนาด 16  Points  โดยใหมีรูปแบบการพิมพเปน “ชิดขอบท้ังซายและขวากระจายแบบ

ไทย” (Thai Distributed) สําหรับรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ใหใชตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 
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16  Points หรือใชตัวอักษรตามความเหมาะสมของสาขาวิชาท่ีทําการวิจัย เชน Times New Roman 

ขนาด 12  Points โดยใหมีรูปแบบการพิมพเปน “ชิดขอบท้ังซายและขวากระจายแบบไทย” (Thai 

Distributed) 

2.1.3  การเวนท่ีวางริมขอบกระดาษ ใหเวนขอบกระดาษท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1. เวนขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) ไว 1.5 นิ้ว ยกเวน หนาท่ีข้ึนบทใหมของแตละบท 

สวนประกอบตอนตนของรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ  

สารบัญตาราง  สารบัญภาพ สารบัญแผนท่ี บัญชีคํายอ และสวนทายของรายงานการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 

บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี หรือ ประวัติผูเขียน ใหเวนหัวกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) 2 นิ้ว 

2. ขอบดานซาย เวนไว 1.5 นิ้ว 

3. ขอบดานขวา เวนไว 1 นิ้ว 

4. ขอบลางเวนไว 1 นิ้ว 

2.2  การพิมพบทและหัวขอในบท 

 2.2.1  บท (Chapters) เม่ือเริ่มบทใหมจะตองข้ึนหนาใหมเสมอ โดยหนาแรกของแตละบท ให

เอาเลขหนาออก สําหรับเลขประจําบท ใหใชเลขอารบิกในรายงานการวิจัย พิมพคําวา “บทท่ี ...” ไวตรง

กลางตอนบนสุดของหนากระดาษ สวน “ชื่อบท”  ใหพิมพไวตรงกลางหนากระดาษเชนกัน  โดยใหพิมพ

ตอมาจากบรรทัดท่ีพิมพ “บทท่ี...” เปน 2 บรรทัด (Double Space) ชื่อบทท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ให

แบงเปน 2–3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว ไมตองขีด

เสนใต และใหพิมพตัวอักษรเปนตัวหนา (Bold) ขนาด 20 Points 

 2.2.2  หัวขอใหญ (Main Headings) หัวขอใหญแตละบท หมายถึง หัวขอท่ีมิใชเปนเรื่อง

ประจําบท ใหพิมพอยูชิดริมซายหางจากบรรทัดบน กําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบระยะพิมพ

เดี่ยว (Single Space) โดยเลขท่ีของหัวขอใหญใหข้ึนตนดวยเลขท่ีของบท แลวตามดวยลําดับหมายเลข

ของหัวขอตามลําดับ เชน 1.1, 1.2, 1.3 การพิมพใหใชตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 Points  การพิมพ

บรรทัดตอไปใหกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบระยะพิมพเดี่ยว (Single Space) ดวย แลวจึง

พิมพขอความหรือหัวขอรอง โดยยอหนา 0.5 นิ้ว 

สําหรับการพิมพภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุก ๆ คํา ตองพิมพดวยอักษรตัวใหญเสมอ แตคํา

บุพบท (Preposition) คําสันธาน (Conjunction) และคํานําหนานาม (Article)  ไมตองพิมพดวยอักษรตัว

ใหญเวนแตคําบุพบท คําสันธาน และคํานําหนานามดังกลาวจะเปนคําแรกของหัวขอ 

 2.2.3  หัวขอรอง (Sub-headings) 

 1. หัวขอรองลําดับท่ี 1 ใหใชขนาดตัวอักษรปกติตัวหนา (Bold) พิมพหัวขอรอง โดยยอหนาจาก

หัวขอใหญ 0.5 นิ้ว พิมพเวนระยะตํ่าจากหัวขอใหญ ใหกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบระยะ

พิมพเดี่ยว (Single Space) เลขท่ีของหัวขอรองใหข้ึนดวยเลขท่ีของบท แลวตามดวยเลขท่ีของหัวขอใหญ 

หมายเลขของหัวขอรองลําดับท่ี 1 ตามลําดับ ดังนี้ 1.1, 1.2, 1.3  
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 2. หัวขอรองลําดับท่ี 2 ข้ึนตนดวยเลขท่ีของบทแลวตามดวยเลขท่ีของหัวขอใหญหัวขอรองลําดับ

ท่ี 1 และหมายเลขของหัวขอรองลําดับท่ี 2 ตามลําดับ ดังนี้ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  

 3. หัวขอรองลําดับท่ี 3 ใหใชวิธีใสตัวเลขในวงเล็บเดี่ยว ดังนี้ 1)... 2).... 3) .... และถามีขอรอง

ถัดไปอีก ใหใชตัวเลขในวงเล็บคู ดังนี้ (1), (2), (3) 

 4. การพิมพเลขท่ีของหัวขอรองแตละลําดับใหพิมพใหตรงกับขอความบรรทัดแรกและหัวขอรองท่ี

อยูลําดับกอนหนา 

2.3  การพิมพตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี และภาพประกอบ 

สวนตารางประกอบดวย เลขท่ีของตาราง ชื่อตาราง ขอความ และแหลงท่ีมาของตาราง กรณี

ตารางนั้นมีความยาวไมสามารถสิ้นสุดในหนาเดียวกัน ใหพิมพสวนท่ีเหลือในหนาถัดไปโดยระบุลําดับท่ีของ

ตารางตอดวยวงเล็บคําวา (ตอ) 

การพิมพจะตองพิมพเลขท่ีของตารางและชื่อตารางอยูชิดขอบดานซาย เลขท่ีของตารางใหใชเลขท่ี

บทและตามดวยลําดับท่ีของตารางเชนเดียวกับเลขท่ีหัวขอ เชน ในบทท่ี 1 ของรายงานการวิจัย ใหพิมพวา 

ตารางท่ี 1.1 ตารางท่ี 1.2 ตารางท่ี 1.3 ตามลําดับ การอางอิงตารางใหอางตามเลขท่ีของตารางวา ตาม

ตารางท่ี ...  ไมควรอางวาตามตารางขางบน หรือตามตารางขางลาง หรือตามตารางตอไป หรือตามตาราง

หนา ... 

สวนกราฟ แผนภูมิ แผนท่ี และภาพประกอบ ใหระบุชื่อและรายละเอียดอ่ืน ๆ ไวใตกราฟ 

แผนภูมิ และภาพประกอบ และพิมพในลักษณะเดียวกันกับตาราง  

ในการเขียนแหลงท่ีมาของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี และภาพประกอบใหเขียนเชนเดียวกันกับ

การเขียนเอกสารอางอิง แตมีสิ่งท่ีตางเล็กนอย คือตําแหนงท่ีพิมพของแหลงท่ีมานั้น ใหพิมพไวในตาราง

กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี ภาพประกอบ โดยใหเวนหางจากตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี หรือภาพประกอบ 2 

บรรทัดพิมพ และเริ่มคําวา “แหลงท่ีมา” โดยใหอักษรตัวแรกชิดขอบดานซายหรือตรงสวนซายมือสุดของ

ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนท่ี หรือภาพประกอบ หรืออาจใชระบบอ่ืนท่ีเห็นวาสวยและเหมาะสม แตตองใช

ระบบเดียวกันตลอดท้ังเลมรายงานการวิจัย 

2.4  การพิมพบรรณานุกรม ใหพิมพคําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบกระดาษ

ดานบน (หัวกระดาษ) 2 นิ้ว และใหเริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมรายการแรกหางจากหัวขอบรรณานุกรม  

2  บรรทัดพิมพเดี่ยว  สวนในหนาถัดไปใหบรรทัดบนสุดหางจากขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) 1.5 

นิ้ว และไมตองพิมพหัวบรรณานุกรม บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหพิมพแยกออกจากกัน 

โดยรายงานการวิจัยภาษาไทยใหพิมพบรรณานุกรมภาษาไทยกอน แลวจึงพิมพบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  

โดยเรียงลําดับตามอักษรชื่อผูเขียน ถามีการอางอิงเอกสารของผูเขียนคนเดียวกันหลายรายการให

เรียงลําดับตามปท่ีพิมพจากปเกาจนถึงปลาสุด 
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3.  การเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม 

 การเขียนรายงานวิจัยตองมีการระบุแหลงท่ีมาของขอมูลประเภทตาง ๆ เพ่ือเปนเกียรติแกเจาของ

ความคิดและถือเปนจรรยาบรรณของผูวิจัยดวย นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนใหผูอานไดพิจารณาความ

ถูกตอง ความนาเชื่อถือของรายงานการวิจัย และการนําไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตอไป 

3.1 การเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนรายงานการวิจัย กําหนดใหใชการอางอิงระบบนาม-ป ดวยการระบุชื่อ-นามสกุลของผู

แตงและปท่ีพิมพพรอมท้ังหนาท่ีอางอิงในเอกสารนั้น โดยใหใสไวในวงเล็บแทรกอยูกับเนื้อหารายงานการ

วิจัยกอนหรือหลังขอความท่ีตองการอางอิงเปนการอางอิงเพียงยอ ๆ 

3.2 การเขียนบรรณานุกรม 

บรรณานกุรมคือการระบุรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพหรือเอกสารตาง ๆ ตลอดจนแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ี

ผูวิจัยใชเปนขอมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบ APA (American Psychological 

Association)  

รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนสากล หรือนิยมใชกันท่ัวไป  โดยผูวิจัยจะตองเลือก

รูปแบบในสาขาวิชาของทานอยางใดอยางหนึ่งตลอดท้ังเลม  

      1) APA (American Psychological Association) เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม

ท่ีเปนท่ีนิยมใชในสาขาวิชาจิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตรอ่ืน ๆ 

       2) AMA (American Medical Association) เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปน

ท่ีนิยมใชในสาขาวิชาแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนท่ีนิยมใชในทุกสาขาวิชา นิยมใช

ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ และเอกสารท่ีอางอิงเปนเอกสารท่ีไมเปนวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) หรือ เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม

ท่ีเปนท่ีนิยมใชในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร 

5) Turabian เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนท่ีนิยมใชในสาขาวิชาท่ัวไปใน

ระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

          6) Vancouver เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีนิยมใชในสาขาวิทยาศาสตรและ

การแพทย 

 

4. ขอมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

4.1 จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณลงแฟลชไดรฟ (Flash Drive) จํานวน 1 อัน ท่ีบันทึก

ขอมูลผลงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดจัดเปนไฟล word และ PDF  

 

 



คูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 

(ปการศึกษา 2566)   25 

 

4.2 เนื้อหาหนาแฟลชไดรฟ มีรายละเอียดดังนี้  

- รายงานการวิจยัฉบับท่ี……………. 

- ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย  

- ชื่อนักวิจัย  

4.3  ขอมูลในแฟลชไดรฟ มีโฟเดอรดังนี้ 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณรูปแบบเต็ม มีไฟลเนื้อหาการวิจัย ดังนี้  

- สวนแรก : ปกนอก ปกใน บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ  สารบัญตาราง สารบัญ

ภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนท่ี คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

- บทท่ี 1  

- บทท่ี 2 

- บทท่ี 3 

- บทท่ี 4  

- บทท่ี 5 

- บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัตินักวิจัย 
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ภาคผนวก ก 

สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย  

อางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 

1.  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร  ประกอบดวย กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  ฟสิกส       

ดาราศาสตร  วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร 

อุตุนิยมวิทยา  ฟสิกสของสิ่งแวดลอม  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  ประกอบดวย กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  แพทยศาสตร  

สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย  พยาบาลศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สังคมศาสตรการแพทย และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวย กลุมอนินทรียเคมี  อินทรียเคมี ชีวเคมี เคมี

อุตสาหกรรม อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร  เคมีวิเคราะห  ปโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดลอม  เคมีเทคนิค  

นิวเคลียรเคมี  เคมีเชิงฟสิกส  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห  เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัช

กรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  ประกอบดวย  กลุมวิชาทรัพยากรพืช   การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ทรัพยากรสัตว  ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร 

ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอม

ทางการเกษตร  วิทยาศาสตรชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6.  สาขาปรัชญา ประกอบดวย กลุมวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรมภาษา   

สถาปตยกรรม  ศาสนา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

7.  สาขานิติศาสตร  ประกอบดวย กลุมวิชากฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา  

กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายวิธีการพิจารณาความและกฎหมายอ่ืน ๆ และ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

8.  สาขารัฐศาสตรและรัฐศาสนศาสตร ประกอบดวย  กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  นโยบาย

ศาสตร  อุดมการณทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคมวิทยาทางการเมือง        

ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร  มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง 

เศรษฐศาสตรการเมือง  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

9.  สาขาเศรษฐศาสตร  ประกอบดวย กลุมวิชาเศรษฐศาสตร  พาณิชยศาสตร  บริหารธุรกิจ  การบัญชี 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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10.  สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดวย กลุมวิชาสังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  มานุษยวิทยา  จิตวิทยา

สังคม  ปญหาสังคมและสังคมสงเคราะห  อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา

และนิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิศาสตรสังคม   การศึกษาความเสมอ

ภาคระหวางประเทศ   คติชนวิทยา  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

11.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร  ประกอบดวย กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   

โทรคมนาคม  การสื่อสารดวยดาวเทียม   การสื่อสารเครือขาย   การสํารวจและรับรูจากระยะไกล     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  สารสนเทศศาสตร  นิเทศศาสตร  บรรณารักษศาสตร  เทคนิค

พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

12.  สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  หลักสูตรและการสอน  การวัดและ 

ประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนวทาง   

การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ภาคผนวก ข 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

เพ่ือใหการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ อาศัยมาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2564 

 

 

มหาวิทยาลัยพายัพจึงไดกําหนดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เพ่ือใหงานวิจัยหรืองานสรางสรรคประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน ประกอบดวย 11 ระบบ 

ดังตอไปนี้  

1) ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน เปนระบบท่ีกํากับกลไกการสนับสนุน 

ทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดข้ันตอนการเสนอโครงการวิจัย การ

อนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการทําสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือใหผูเสนอโครงการวิจัย

ทราบข้ันตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได โดยกําหนด

แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตามระบบอยางชัดเจน    

2) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายใน เปนระบบท่ีกํากับกลไกการ

ติดตามโครงการวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวตัถุประสงคเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ

ติดตามโครงการวิจัยใหเปนไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเง่ือนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึง

ข้ันตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพรงานวิจัย เพ่ือใหผูวิจัยทราบข้ันตอนและกระบวนการ

หลังจากการไดรับทุน สามารถวางแผนการจัดทํารายงานการวิจัย โดยกําหนดข้ันตอนการเบิกทุนการ

วิจัย เอกสารท่ีเก่ียวของ การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอยางชัดเจน    

3) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายนอก เปนระบบท่ีกํากับกลไก

การติดตามโครงการวิจัยท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพเปนผูวิจัยโดยไดรับทุนจากแหลงภายนอก

มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายนอก 

กําหนดข้ันตอนสนับสนุนอํานวยความสะดวกดานเอกสารในการเสนอหนวยงานท่ีใหทุน ติดตาม

ความกาวหนา และการเผยแพรผลงานวิจัย 
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4) ระบบการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนระบบท่ีกํากับกลไก มีวัตถุประสงค

เพ่ือกําหนดข้ันตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยวารสารวิชาการนั้นตองเปนวารสารท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการใน

สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยวารสารวิชาการนั้นตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอและมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer 

Reviewer) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันหรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีการ

รับรองตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ โดยผลงานจะตองไดรับการเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทาง

วิชาการ (Proceeding) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

5) ระบบการยกยองและประกาศเกียรติคุณผูมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน เปนระบบท่ีกํากับ

กลไกเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพท้ังท่ีเปนคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถในการทําวิจัย  การสรางฐานความรูท่ีมีคุณคา สามารถประยุกตใชและเชื่อมโยง 

สูการพัฒนาทางวิทยาการท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับนโยบายการสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    

6) ระบบการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เปน

ระบบท่ีกํากับกลไกเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรคใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

7) ระบบการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก เปนระบบท่ีกํากับกลไกความ

รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกใหเกิดงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการและเพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือ 

8) ระบบการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนระบบท่ีกํากับกลไกการคุมครองสิทธิ์งานวิจัย

หรืองานสรางสรรคของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับนักวิจัยและ

มหาวิทยาลัย  

9) ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น เปนระบบ

ท่ีกํากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ

สภาพปญหาสังคมเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีชวยเหลือชุมชน 

10) ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เปนระบบท่ี

กํากับกลไกการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีชวยเหลือชุมชน 

11) ระบบการการจัดการความรู เปนระบบท่ีกํากับกลไกการสนับสนุนการนําความรูจากงานวิจัย 

กระบวนการงานวิจัย และการใชสถิติในการวิจัย เพ่ือใหเกิดการการเรียนรู สนับสนุนใหนําความรู

ไปใชปฏิบัติจริง 
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ผังระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ัง 11 ระบบแสดงดังตอไปนี้ 

 

1. ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน  

1.1 ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน เปนระบบท่ีกํากับกลไกการ

สนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดข้ันตอนการเสนอโครงการวิจัย 

การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการทําสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือใหผูเสนอโครงการวิจัย

ทราบข้ันตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได โดยกําหนด

แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการดําเนินงานตาม

ระบบอยางชดัเจน  
   

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

1. การเสนอขอเสนอโครงการวิจัย (Research 

Proposal) 

   นกัวิจยัจัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจยัและเอกสารที่

เกี่ยวของเพื่อเสนอตามลําดับขั้นตอน 

นักวิจยั แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจยั จํานวน 1 

ชุด (ประกอบดวยแบบ วจ.1 วจ.2 และ วจ.3 ) 

โดย วจ.2 ประกอบดวย วจ.2_1 ขอเสนอ

โครงการวิจัย และ วจ.2_2 ขอเสนอ

โครงการวิจัยสรางสรรค 

2. การพิจารณาโครงการ 

    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/หรือ 

หัวหนาสาขาวิชา  หวัหนาหนวยงาน พจิารณา  

    2.2 คณบดีพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารงานวจิัย

คณะ และ/หรือ หัวหนา

สาขาวิชา  หัวหนาหนวยงาน 

และคณบดี 

1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหนา

สาขาวิชา  หวัหนาหนวยงาน และคณบดี

พิจารณา (แบบ วจ.1) 

2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหนา

สาขาวิชา  หัวหนาหนวยงาน และคณบดีเสนอ

ชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยตองเสนอ

ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 

ทาน (แบบ วจ.3)  

    2.3 นักวจิัยจัดสงขอเสนอโครงการวจิัยและเอกสารที่

เกี่ยวของมายังสํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอยีดขอเสนอโครงการวิจัย

เบื้องตนตามรูปแบบที่กําหนด งบประมาณ พรอมทั้งให

คําแนะนําเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวจิัยใหมีความ

สมบูรณ และตรวจสอบความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิ

ใหเหมาะสมกับประเด็นวิจัยและดําเนินการประสาน

ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังตอไป  

        2.3.2 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงต้ังตอ

อธิการบดี 

       2.3.3  ดําเนินการขออนุมัติคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 

       2.3.4  กําหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 

 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

 

 

2.3.1 กําหนดเวลาดําเนินการตรวจสอบ

รายละเอียดขอเสนอโครงการวิจยัเบื้องตน 

ภายใน 3 วันทาํการ นับจากวันทีป่ระทบัตรา

รับเอกสารเขาที่เลขานุการ สํานกัวิจยัและ

บริการวิชาการ  
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

    2.4 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาโครงการวิจัย 

รวมกับหวัหนาโครงการวิจยั และผูบริหารโครงการวิจัย

จากสํานกัวจิัยฯ 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ แบบฟอรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

    2.5 ปรับแกขอเสนอโครงการวิจยัตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และนําสงสํานักวจิัย

และบริการวิชาการ 

นักวิจยั กําหนดเวลาปรับแกภายใน 15 วันทาํการ (ไม

รวมเสาร-อาทิตย) นับจากวันประชุม 

    2.6 สํานักวิจัยและบริการวิชาการสงขอเสนอ

โครงการวิจัยฉบับปรับแกแลวใหคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยทําการพิจารณาเพื่อขอการรับรองวาเปนไป

ตามมติที่ประชุมฯ สําหรับเตรียมเซ็นสัญญารับทุนฯ ตอไป 

คณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัย 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

กําหนดเวลาพิจารณา 7 วันทาํการ (ไมรวม

เสาร-อาทิตย) 

3. การเซ็นสัญญารบัทุน 

 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

และ นักวิจยั 

1. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2  ฉบับ 

2. ขอเสนอโครงการวิจยั 2 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชน  2 ฉบบั 

4. ใบเบิกเงินงวดที่ 1 

5. สําเนาหนาสมุดบัญชธีนาคาร 2 ฉบับ 

4. แจงการรับเงินทุน สํานักบริหารการเงิน สํานักบริหารการเงินจะแจงใหสํานักวิจยัและ

บริการวิชาการ เพือ่แจงใหนักวิจยัทราบวาโอน

เงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว 

1.2 ระบบการทําวิจัยโดยทุนสวนตัว 

      การเสนอระบบการทําวิจัยโดยทุนสวนตัว เปนระบบท่ีกํากับกลไกการสนับสนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดข้ันตอนการเสนอโครงการวิจัยท่ีนักวิจัยมีความประสงคจะ

ใชทุนสวนตัว การขออนุมัติโครงการวิจัยจากอธิการบดี รวมถึงแนวปฏิบัติการทําวิจัยโดยทุนสวนตัว เพ่ือให

การวิจัยโดยทุนสวนตัวมีระบบการกํากับ ติดตาม ควบคุมใหมีคุณภาพเฉกเชนเดียวกับโครงการวิจัยท่ีไดรับ

การสนับสนุนทุนวิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยพายัพ ท้ังนี้เพ่ือใหผูเสนอโครงการวิจัยโดยใชทุนสวนตัวทราบ

ข้ันตอนและกระบวนการ  สามารถวางแผนงานได โดยกําหนดแบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัย 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการดําเนินงานตามระบบอยางชัดเจน 

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

1. การเสนอขอเสนอโครงการวิจัย (Research 

Proposal) 

   นกัวิจยัทําบันทกึขอความพรอมแนบขอเสนอ

โครงการวิจัย จํานวน 1 ฉบับโดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวิจยัของคณะวิชา/วิทยาลัยตนสังกัด

พิจารณาความเหมาะสมตอเนื้อหาและกระบวนการวจิัยให

เปนไปดวยความเรียบรอย และเสนอผูบงัคับบัญชา

ตามลําดับขั้นกอนยื่นตออธิกาบดีตามแบบขออนุมัติดําเนิน

โครงการวิจัยโดยใชทุนสวนตัว 

นักวิจยั 1. แบบขออนุมัติดําเนินโครงการวิจยัโดยใชทุน

สวนตัว (บันทกึขอความ แบบ วจ.01) 

2. แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจยัโดยใชทุน

สวนตัว จาํนวน 1 ชุด (ประกอบดวยแบบ วจ.1 

วจ.2 และ วจ.3 )  
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและ 

2. การพิจารณาโครงการ 

    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/หรือ 

หัวหนาสาขาวิชา  หวัหนาหนวยงาน พจิารณา  

    2.2 คณบดีพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารงานวจิัย

คณะ และ/หรือ หัวหนา

สาขาวิชา  หัวหนาหนวยงาน 

และคณบดี 

1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหนา

สาขาวิชา  หัวหนาหนวยงาน และคณบดี

พิจารณา (แบบ วจ.1) 

2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหนา

สาขาวิชา  หัวหนาหนวยงาน และคณบดีเสนอ

ชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยตองเสนอ

ชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 

ทาน (แบบ วจ.3)  

    2.3 นักวจิัยจัดสงขอเสนอโครงการวจิัยและเอกสารที่

เกี่ยวของมายังสํานักวิจยั 

        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอยีดขอเสนอโครงการวิจัย

เบื้องตนตามรูปแบบที่กําหนด พรอมทั้งใหคําแนะนําเพื่อ

พัฒนาขอเสนอโครงการวจิัยใหมีความสมบูรณ และ

ตรวจสอบความเชีย่วชาญของผูทรงคุณวุฒิใหเหมาะสมกบั

ประเด็นวิจัยและดําเนินการประสานผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ

การเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังตอไป  

       2.3.2 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงต้ังตอ

อธิการบดี 

       2.3.3 กําหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ กําหนดเวลาดําเนินการภายใน 15 วันทาํการ 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย) นับจากวันทีป่ระทับตรา

รับเอกสารเขาที่เลขานุการ สํานกัวิจยัและ

บริการวิชาการ  

2.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย รวมกับ

หัวหนาโครงการวิจยั และผูบริหารโครงการวิจยัจาก

สํานักวิจยัฯ (นักวิจยัเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกีย่วกบั

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัย) 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ แบบฟอรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2.5 ปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ และนําสงสํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยั กําหนดเวลาปรับแกภายใน 15 วันทาํการ (ไม

รวมเสาร-อาทิตย) นับจากวันประชุม 

3. นักวิจยัไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการวิจัยโดยใชทุน

สวนตัว 

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยั 

1. ขอเสนอโครงการวิจยั 1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบบั 

หมายเหตุ: ทุนสวนตัว ไมมีการทําสัญญารับทุน 

 

2. ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายใน  

ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายใน เปนระบบท่ีกํากับกลไก

การติดตามโครงการวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ

ติดตามโครงการวิจัยใหเปนไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเง่ือนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึง

ข้ันตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพรงานวิจัย เพ่ือใหผูวิจัยทราบข้ันตอนและกระบวนการ

หลังจากการไดรับทุน สามารถวางแผนการจัดทํารายงานการวิจัย โดยกําหนดข้ันตอนการเบิกทุนการวิจัย 

เอกสารท่ีเก่ียวของ การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอยางชัดเจน  
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่ก่ียวของ 

1. การเบิกเงินงวดที่ 1 (50% ของงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ) หลังเซ็นสัญญา  

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1 

2. บันทึกขอความ เร่ือง การจัดสรรเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั 

3. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ 

4. สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจยัโดยมหาวิทยาลัยพายัพ 

5. สําเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจิัย 

6. สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

7. สําเนาหนาสมุดบัญชธีนาคาร 1 ฉบับ 

2. รายงานความกาวหนาโครงการวิจยั  

    2.1  งานวจิัยพื้นฐาน งานวจิัยและพฒันา งานวิจยั

ประยุกต  

     

นักวิจยั 1. รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 ภายใน 3 

เดือน (90 วัน) นับแตวันทําสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษร (แบบ วจ.4) 

2. รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 2  ภายใน 6 

เดือน (180 วัน) นับแตวันทําสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษรและนําเสนอโดยวาจา (Oral 

Presentation) (แบบ วจ.5) 

    2.2 งานวิจยัสถาบัน งานวจิัยในชั้นเรียน นักวิจยั 1. รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 ภายใน 2 

เดือน (60 วัน) นับแตวันทําสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษร (แบบ วจ.4) 

2. รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 2  ภายใน 5 

เดือน (150 วัน) นับแตวันทําสัญญาเปนลาย

ลักษณอักษรและนําเสนอโดยวาจา (Oral 

Presentation)  (แบบ วจ.5) 

3. การเบิกเงินทุนงวดที่ 2 (25% ของงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ) เมื่อคณะกรรมการรับรองรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย คร้ังที่ 2  

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ และฝายการเงิน 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 2 

2. บันทึกขอความขอเบิกเงินงวดที่ 2 

3. ใบเสร็จรับเงินคาใชจายงวดที่ 1 พรอมรับรอง

วาจายจริงทุกฉบับ 

4. รายงานสรุปคาใชจาย งวดที่ 1 

4. พิจารณารายงานวิจยัฉบบัราง พรอมทั้งเสนอรายนาม

คณะกรรมการประเมินรายงาน จํานวน 3 ทาน เปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 ทาน ตอผูอํานวยการ

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยั 

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

1. รายงานวิจยัฉบบัราง จาํนวน 3 เลม 

2. รายนามผูทรงคุณวุฒิ พรอมประวัติการศึกษา

และประวัติผลงาน และความเชีย่วชาญ 

(แบบ วจ.6) 

3. แบบประเมินรายงานวิจยัฉบับราง 

4. ใบเบิกเงินคาตอบแทน ยกเวนโครงการวิจัย

โดยใชทุนสวนตัว นักวิจัยจายเอง 

5. การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการ

ประเมิน 

นักวิจยัและ 

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

รายงานวิจยัฉบบัรางที่ปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน 

จํานวน 1 ฉบับนาํสงสํานักวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อตรวจสอบวาแกไขครบทุกประเด็น 
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่ก่ียวของ 

6. การสงรายงานวจิัยฉบับราง พรอมเสนอรายนามผู

วิจารณผลงานวิจยัจํานวน 1 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ยกเวนงานวิจยัสถาบัน ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายใน ตอสํานักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยัและ 

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

1. รายนามผูทรงคุณวุฒิพรอมประวัติผลงาน 

และความเชี่ยวชาญ (แบบ วจ.7) 

2. แบบประเมินการนาํเสนอผลงานวิจยั 

7. การนําเสนอผลงานวิจยั  สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

1. จดหมายเชิญและขอบคุณผูวิจารณ 

2. เอกสารประกอบการจายคาตอบแทน 

3. แฟมลงทะเบียนผูเขารวมฟง 

4. เอกสารประกอบการนาํเสนอของนักวิจัย 

5. แบบประเมินการนาํเสนอผลงานวิจยั 

6. กําหนดหมายเลขรายงานวิจยัและแจงให

นักวิจยัทราบ 

7. ใบเบิกเงินคาตอบแทน ยกเวนโครงการวิจัย

โดยใชทุนสวนตัว นักวิจัยจายเอง 

8. การสงรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วันนับแต

วันที่ทําการเสนอผลงานวิจัย 

นักวิจยั 1. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ  2 ฉบับ 

2. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ลงในแฟลชไดรฟ 

(Flash Drive) จํานวน 1 อัน โดยมีไฟล word 

และ PDF     

9. ดําเนินการขออนุญาตเผยแพรงานวิจยัตอผูอํานวยการ

สํานักวิจยัและบริการวิชาการ  

นักวิจยั 1. บันทึกขอความขออนญุาตเผยแพรผลงานวิจัย 

10. การเผยแพรผลงาน  นักวิจยั  

10.1 ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยวารสารวิชาการนั้นตองเปนวารสารที่มี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ 

หรือสาขาวิชาที่เกีย่วของ โดยวารสารวชิาการนั้นตองมี

การตีพิมพอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและมกีารตรวจสอบ

คุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 

(Peer Reviewer) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลาย

สถาบันหรือวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีการรับรองตาม

ประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ 

 1. หลักฐานการตีพิมพหรือการไดรับการตอบรับ

วันที่จะตีพิมพจากวารสารหรือส่ิงพิมพวชิาการ 

2. สําเนาตนฉบับ 

10.2 นําเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ โดยผลงานจะตองไดรับการเผยแพรใน

หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบหนงัสือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

 1. หลักฐานที่แสดงวาไดไปนําเสนอผลงานในวัน

ประชุมวิชาการ 

2. สําเนาบทความที่ลงเผยแพรในรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่ก่ียวของ 

11. การเบิกเงินงวดสุดทาย (25% ของงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ) เมื่อสงรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ และเผยแพร

ผลงานทางวิชาการแลว  

สํานักวิจยัและบริการ

วิชาการ 

1. ใบเบิกเงิน งวดสุดทาย 

2. บันทึกขอความขอเบิกเงินงวดสุดทายและปด

โครงการวิจัย 

3. ใบเสร็จรับเงินคาใชจายงวดที่ 2 และงวด

สุดทาย พรอมรับรองวาจายจริงทุกฉบับ 

4. สรุปรายงานคาใชจาย งวดที่ 2 และงวด

สุดทาย 

5. สําเนาปกรายงานวิจยั 

 

3. ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายนอก  

ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายนอก เปนระบบท่ีกํากับกลไก

การติดตามโครงการวิจัยท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพเปนผูวิจัยโดยไดรับทุนจากแหลงภายนอก

มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยไดรับอนุมัติทุนจากแหลงทุนภายนอก กําหนด

ข้ันตอนสนับสนุนอํานวยความสะดวกดานเอกสารในการเสนอหนวยงานท่ีใหทุน ติดตามความกาวหนา 

และการเผยแพรผลงานวิจัย 

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่ก่ียวของ 

1. การยื่นโครงการมาที่สํานักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ

ผานไปยังหนวยงานที่ใหทุน (ขอติดตอเลขานุการ

สํานักวิจยัลวงหนากอนหนึ่งอาทิตยกอนถึงกําหนด

ระยะเวลาการจัดสง) 

นักวิจยัและสํานกัวจิัยและ

บริการวิชาการ 

1. โครงการวิจัย 

2. บันทึกขอความเพื่อลงนามโดยอธกิารบดี 

3. หนังสือมอบอํานาจลงนามในสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

4. คําส่ังสภามหาวิทยาลัยพายัพ เร่ือง แตงต้ัง

อธิการบดี 

5. ใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภท

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

6. ใบอนุญาตใหจัดต้ังวิทยาลัยเอกชน 

7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

อธิการบดี 

8. สําเนาทะเบียนบานของอธิการบดี 

9. สําเนาทะเบียนบานของมหาวิทยาลัยพายัพ 

10. หนาสมุดบัญชีของมหาวิทยาลัย 

11. อื่น ๆ ตามทีแ่หลงทุนระบ ุ

2. กรณีไมยื่นโครงการผานสํานักวจิัยและบริการวิชาการ นักวิจยั สําเนาโครงการและเลขที่สัญญาที่ผานการ

อนุมัติ 

3. รายงานการส้ินสุดของโครงการวิจัยมายังสํานักวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

นักวิจยั รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ หรือบันทกึขอความ

รายงานการส้ินสุดโครงการวจิัย 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารและระเบียบท่ีเก่ียวของ ข้ึนอยูกับแตละแหลงทุนจะกําหนด 
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4. ระบบการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 ระบบการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนระบบท่ีกํากับกลไก มีวัตถุประสงค

เพ่ือกําหนดข้ันตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ท่ีนักวิจัยนําเสนอเพ่ือตีพิมพเผยแพร 

 

 หัวหนาสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีนักวิจัยนําเสนอเพ่ือตีพิมพเผยแพร 

  

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

 นักวิจัย 

- รายงานผลการเผยแพร ตอสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 นักวิจัย 

- เสนอบทความงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือตีพิมพเผยแพร 



คูมือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 

(ปการศึกษา 2566)   38 

 

5. ระบบการยกยองและประกาศเกียรติคุณผูมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน  

 ระบบการยกยองและประกาศเกียรติคุณผูมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน เปนระบบท่ี

กํากับกลไกเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพท้ังท่ีเปนคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถในการทําวิจัย  การสรางฐานความรูท่ีมีคุณคา สามารถประยุกตใชและเชื่อมโยงสูการ

พัฒนาทางวิทยาการท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับนโยบายการสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ดําเนินโครงการและประชาสัมพันธไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

  

 หัวหนาสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาผลงานของคณาจารยดานงานวิจัย/งานสรางสรรค ดีเดน นําเสนอตอ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ประกาศยกยองและประกาศเกียรติคณุผู

มีผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

-  พิจารณาผลงานของคณาจารยดานงานวิจัย/งานสรางสรรคดเีดน 
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6. ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปน

ระบบท่ีกํากับกลไกเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรคใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวหนาสาขาวิชา 

- ติดตามและรวบรวมงานวิจัย/งานสรางสรรค 

  ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  

 คณะกรรมการสงเสริมวิจยั ระดับคณะวิชา/วิทยาลยั 

- พิจารณาคัดสรรและรวมรวมผลงานวิจัยท่ีจะเผยแพร

เปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได  

นักวิจัย 

- จัดทําการสรุปสังเคราะหงานวิจยัท่ีจะนําไป    

 เผยแพร และตรวจสอบขอมลู 

สํานักประชาสัมพันธ ฯ 

- เสนอขาว/ประชาสมัพันธ

บทความผลงานวิจัย และ

พิจารณาแหลงเผยแพร (สื่อ

อิเล็กทรอนิกส/สื่อสิ่งพิมพ/สื่อ

วิทยุ) 

  

 

 

 

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- รวบรวมผลงานการสังเคราะห

งานวิจัยตามท่ีคณะฯ สงมา และเก็บ

ขอมูลเพ่ือใชเปนหลักฐาน 
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7. ระบบการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  

ระบบการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก เปนระบบท่ีกํากับกลไกความ

รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกใหเกิดงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการและเพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั/สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- พิจารณาเครือขายท่ีจะเขารวม หรอืพิจารณาหนังสือเชิญเขารวม 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความรวมมือ 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 สงรางเอกสารใหองคกรภายนอก 

 รวมตรวจสอบ 

 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

รางเอกสารความรวมมือ สงใหนิตกิรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ไมผาน 

ผาน 

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั/สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- ทําสัญญาขอตกลง 
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8. ระบบการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 ระบบการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนระบบท่ีกํากับกลไกการคุมครองสิทธิ์

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับนักวิจัยและ

มหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั 

- วางแผนการดําเนินงาน ข้ันตอนและหลักเกณฑในการขอจดลิขสิทธ 

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรือ

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม 

  

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- รวบรวมผลงานท่ีแลวเสร็จเพ่ือพิจารณาขอจดลิขสิทธ สิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือ

นวัตกรรม 

  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ประกาศยกยองและประกาศเกียรติคณุ

ผูมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

-  พิจารณาผลงานของคณาจารยดานงานวิจัย/งานสรางสรรค 
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9. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น  

ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน เปนระบบท่ี

กํากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือสภาพ

ปญหาสังคมเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีชวยเหลือชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั 

- กําหนดกรอบการใหทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐาน        

ภูมิปญญาหรือสภาพปญญาสังคม 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย 

- เผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือนําไปใชประโยชน 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 พิจารณาโครงการท่ีเสนอขอทุน  

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

ประกาศรับโครงการท่ีเปนไปตามกรอบท่ีกําหนดฯ 

ไมผาน 

ผาน 

 นักวิจัย 

- สงรายงานฉบับสมบูรณ 

 

 นักวิจัย 

- ทําสัญญารับทุน 

 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ติดตาม/ตรวจสอบการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย 
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10. ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 

ระบบการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เปนระบบท่ีกํากับ

กลไกการสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อน

งานวิจัยท่ีชวยเหลือชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

งานวิจัย 

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก 

 นักวิจัย 

รายงานผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ตอสํานักวิจัย 

 นักวิจัย 

ขออนุญาตนําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

 สํานักวิจัยฯ 

พิจารณา 

 

อนุมตัิ  

โดยแกไข 

 นักวิจัย 

เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือ

รองรับการใชประโยชนจาก

ผลงานวิจัย 

อนุมัต ิไมแกไข 

 คณะวิชา/สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

รับทราบผลการนํางานวิจัยไปใชประโยชน 

 นักวิจัย 

กรณีดาํเนินการวิจยัตาม TOR ของ

แหลงทุน/องคกร 

 นักวิจัย 

กรณียื่นเสนอขอทุนเอง 

 นักวิจัย 

รายงานผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานตอสาขาวิชา/คณะวิชา 

สํานักวิจัย 

 นักวิจัย 

ขออนุญาตแหลงทุนใน

การนําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 
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11. ระบบการจัดการความรู 

ระบบการการจัดการความรู เปนระบบท่ีกํากับกลไกการสนับสนุนการนําความรูจากงานวิจัย 

กระบวนการงานวิจัย และการใชสถิติในการวิจัย เพ่ือใหเกิดการการเรียนรู สนับสนุนใหนําความรูไปใช

ปฏิบัติจริง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั 

สํารวจองคความรูท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย ความรูท่ีตองการเพ่ิมเตมิ 

1. องคความรูการเขียนโครงรางการวิจัย   

2. องคความรูการใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู    

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ/นักวิจัย 

- การแบงปนและแลกเปลีย่นความรู 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ KM หนวยงาน 

- การสรางและแสวงหาความรู ประสานงานในการเชิญนักวิชาการท่ีมี

ผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู (Tacit Knowledge) เก่ียวกับการเขียน

โครงการวิจัยและการใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู    

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- การเขาถึงความรู นําองคความรูเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

และคณะกรรมการ KM หนวยงาน 

  

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู 

 

 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ /นักวิจัย 

- การเรียนรู สนับสนุนใหนําความรูไปใชปฏิบัตจิริง 
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอรมเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
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แบบ วจ.1/RO 1 

แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Funding Request Form 

ประจําปการศึกษา/Academic Year  ......................... 
 

1. ชื่อโครงการ/Name of the Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................. 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 

2. ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย (ถามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 

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

3. ชื่อท่ีปรึกษาโครงการ (ถามี)/Project Advisor (if any)  

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

4. ประเภทการวิจัย/Type of Research 

     การวิจัยพ้ืนฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/Applied Research  

     การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 

     การวิจัยในชั้นเรียน/Classroom Research 

5. งบประมาณ/Research Budget ......................................................................................................... 

6. ระยะเวลาท่ีใชทําวิจัย/Project Timeframe ....................... เดือน/months  

7. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

7.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

                  ........../.............../...................... 

7.2   คณะกรรมการผูรับผิดชอบงานวิจัยของคณะ/Research  Committee 

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

        ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

7.3   คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department Office 

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

        ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

                  ........../.............../...................... 
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                                แบบ วจ.2-1/RO.2-1 

ขอเสนอโครงการวิจัย/Research Proposal 

เสนอตอมหาวิทยาลยัพายัพ 

Submitted to Payap University 

ประจําปการศึกษา/Academic Year ............................... 

 

สวน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               

ช่ือโครงการ/Name of Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 

ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงการวิจัยใหม/New Project         

   โครงการวิจัยตอเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 

 การวิจัยพ้ืนฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/Applied Research  

 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 

 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 

สาขาวิชาการท่ีทําการวิจัยตามแบบ วช. กําหนด /Field of Study 

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

หัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย(ถามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 

(ประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ  สถานท่ีทํางาน โทรศัพท  e-mail

รวมท้ังระบุสัดสวนการทําวิจัยของแตละคน (%)/This section includes researchers’ names–last 

names, academic ranks, department and faculty/college, phone numbers, and division of 

responsibilities for each team member (%)) 

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

....................................................................................................................................................................... 
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สวน  ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (Elements of the Research Project) 

1. คําสําคัญ/Keywords............................................................................................................................. 

2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/Background and Rationale   

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

3. วัตถุประสงคของการวิจัย/Objectives of the Research Project 

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

4. สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)/Hypotheses of the Research Project (if any) 

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

5. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ/Concepts, Theories, and Related Literature 

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

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/Expected Benefits from Research Project 

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

7. นิยามศัพทเฉพาะ/Definition of Terms 

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

8. กรอบแนวความคิดของการวิจัย/Conceptual Framework 

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

9. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology  

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

10. ขอบเขตของการวจิัย/Scope of Research 

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

11. สถานท่ีทําการทดลองและ/หรือเก็บขอมูล/Research Location and/or Location of Data 

Collection       

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

12. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัยและแผนดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and 

Anticipated Project Schedule .......................................................................................................... 

13. งบประมาณ/Research Budget ........................................................................................................... 

14. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 

15. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 

16. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 

17. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 
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สวน  ค : ประวัติผูดําเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

      Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. ตําแหนงปจจุบัน/Current Position 

3. รหัสบุคลากร 

4. สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  สาขาวิชา โทรศัพทภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, 

phone number, fax, and e-mail 

5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ใหระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปน หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู รวมวิจัยในแตละ

ผลงานวิจัย)  

Experience in research administration both inside the country and outside 

the country (Indicate your status in each research project, i.e., you were 

the head of the project or the co-researcher of the project.) 

7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research 

Project  

7.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ

ม าก ก ว า  1  เรื่ อ ง )/Completed Research Project: Name of project, year of 

publication, publication, source of funding (can be more than one project) 

7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา

ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

Ongoing Research Project: Name of project, source of funding, and the 

status of the research, indicating the percentage of project completed 

 

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.2-1/RO.2-1 (งานสรางสรรคทางดนตรี)                                 

ขอเสนอโครงการวิจัยงานสรางสรรคทางดนตรี 

/Research Proposal 

เสนอตอมหาวิทยาลยัพายัพ 

Submitted to Payap University 

ประจําปการศึกษา/Academic Year ............................... 

สวน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               

ช่ือโครงการ/Name of Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ/English ..................................................................................................................... 

ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงการวิจัยใหม/New Project         

   โครงการวิจัยตอเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 

 การวิจัยพ้ืนฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต/Applied Research  

 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 

 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 

มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ) 

กลุมท่ี 1  มุงตอบสนองยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ 

กลุมท่ี 2 มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  

 วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

กลุมท่ี 3 มุงตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) 

หัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย(ถามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 

(ประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ  สถานท่ีทํางาน โทรศัพท  e-mail

รวมท้ังระบุสัดสวนการทําวิจัยของแตละคน (%)/This section includes researchers’ names–last 

names, academic ranks, department and faculty/college, phone numbers, and division of 

responsibilities for each team member (%)) 

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

....................................................................................................................................................................... 
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สวน  ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (Elements of the Research Project) 

1.  คําสําคัญ/Keywords............................................................................................................................. 

2. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/Background and Rationale   

หรือ แรงบันดาลใจ/Inspiration   แนวคิด/Concept  ปรัชญา/Aesthetics Philosopy 

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

3. วัตถุประสงคของการวิจัย/Objectives of the Research Project     

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

4. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ/Concepts, Theories, and Related Literature 

บทเพลงอางอิง/Review Literature  (ถามี/if any) 

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

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/Expected Benefits from Research Project     

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

6. นิยามศัพทเฉพาะ/Definition of Terms (ถามี/if any) 

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

7. กรอบแนวความคิดของการวจิัย/Conceptual Framework (ถามี/if any) 

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

8. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology กระบวนการดําเนินงาน/Implementation Process 

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

9. สถานท่ีทําการแสดง จํานวนครั้งท่ีแสดง/Information and Number of Performances 

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

10. ระยะเวลาท่ีทําการวิจัยและแผนดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and  

      Anticipated Project Schedule ...................................................................................................... 

11. งบประมาณ/Research Budget ........................................................................................................... 

12. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 

13. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 

14. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 

15. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 

สวน  ค : ประวัติผูดําเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher) 

8. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

Name in Thai: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

        Name in English: Name– Last Name: Mr., Miss, Mrs., Rank 
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9. ตําแหนงปจจุบัน/Current Position 

10. รหัสบุคลากร 

11. สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  สาขาวิชา โทรศัพทภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, phone 

number, fax, and e-mail 

12. ประวัติการศึกษา/Educational Background 

13. สาขาวิชาการท่ี มีความชํ านาญ พิ เศษ (แตกตางจากวุฒิ การศึกษา ) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 

14. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ใหระบุสถานภาพ

ในการทําการวิจัยวาเปน หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย) /Experience 

in research administration both inside the country and outside the country (Indicate 

your status in each research project, i.e., you were the head of the project or the 

co-researcher of the project.) 

7.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research Project  

7.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 

เ รื่ อ ง ) /Completed Research Project: Name of project, year of publication, 

publication, source of funding (can be more than one project) 

7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชือ่ขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทําการวิจัยลุลวง

แล วป ระม าณ รอยล ะ เท า ใด /Ongoing Research Project: Name of project, source of 

funding, and the status of the research, indicating the percentage of project 

completed 

 

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.3/RO 3 

แบบเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 

/Recommendation of Specialists  

Contact information of specialists for research proposal evaluation 

1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 

3. ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ

ผูทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 

3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 

ท่ีอยู/Address............................................................................................................................ 

E-mail........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name.................................................................................................. 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 

ท่ีอยู/Address............................................................................................................................. 

E-mail ........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number ............................................................................................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ................................................................................................. 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization....................................................................................... 

ท่ีอยู/Address ............................................................................................................................ 

E-mail ........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number ................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

      

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                  วันท่ี/Date......เดือน/Month...............พ.ศ./Year......... 
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4. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

 4.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

 

 

4.2  คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.4/RO 4 

แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย คร้ังที่ 1 

Research Project Progress Report #1 

                                                       สัญญาเลขท่ี/Contract #........................... 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  

ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................ 

ภาษาอังกฤษ/English .............................................................................................................. 

บทสรุปความกาวหนาของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  

รายงานในชวงตั้งแตวันท่ี/Reporting for the period from (date).............ถึงวันท่ี/to (date)................ 

1. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/Name of Head of Project................................................................…….. 

2. หนวยงาน/Department....................................โทรศัพทภายใน/Office phone number................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 

3. เริ่มทําวิจัยเม่ือ/Project Start  วันท่ี/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันท่ี/

to (Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 

4. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของโครงการวิจัย/Details of progress made on 

research project 

4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย/Objectives of Research Project  

4.2 การดําเนินงานวิจัยท่ีเสนอไวในแผนดําเนินการวิจัย/Progress made on submitted 

research plan 

4.3 สรุปผลการดําเนินงาน (ผลการวิจัย) ท่ีไดดําเนินการไปแลว/Summary of results achieved 

4.4 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการไปแลวทุกกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน

ดําเนินกิจกรรมตางๆ/Additional details of items in research plan completed 

4.5 งานตามแผนดําเนินการท่ีจะตองทําตอไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in 

research plan 

4.6 ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแกไขปญหา (ถามี)/Problems or obstacles met and 

method of resolving problems (if any) 

4.7 รายงานคาใชจายท่ีไดดําเนินการไปแลว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used 

(Please include detailed accounting.) 

 ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

วันท่ี/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

 5.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

 

 

5.2  คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.5/RO 5 

        แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย คร้ังที่ 2 

Research Project Progress Report #2 

สัญญาเลขท่ี/Contract # ………… 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  

ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................ 

ภาษาอังกฤษ/English .............................................................................................................. 

บทสรุปความกาวหนาของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  

รายงานในชวงตั้งแตวันท่ี/Reporting for the period from (date)........................................ถึงวันท่ี/to 

(date)............................ 

1. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/Name of Head of Project..........................................................…….. 

2. หนวยงาน/Department................................โทรศัพทภายใน/Office phone number.......................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 

3. เริ่มทําวิจัยเม่ือ/Project Start  วันท่ี/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันท่ี/to    

(Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 

4. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของโครงการวิจัย/Details of progress made on 

research project 

4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย/Objectives of Research Project  

4.2 การดําเนินงานวิจัยท่ีเสนอไวในแผนดําเนินการวิจัย/Progress made on submitted research     

plan 

4.3 สรุปผลการดําเนินงาน (ผลการวิจัย) ท่ีไดดําเนินการไปแลว/Summary of results achieved 

4.4 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการไปแลวทุกกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน

ดําเนินกิจกรรมตางๆ/Additional details of items in research plan completed 

4.5 งานตามแผนดําเนินการท่ีจะตองทําตอไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in     

research plan 

4.6 ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแกไขปญหา (ถามี)/Problems or obstacles met and       

method of resolving problems (if any) 

4.7 รายงานคาใชจายท่ีไดดําเนินการไปแลว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used       

(Please include detailed accounting.) 

 ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

วันท่ี/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

5.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

5.2  คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน/ Comments of Committee 

      สนับสนุนใหดําเนินการตอไป / Approved 

  ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป(ระบุเหตุผล)/Not approved  (please  specify)....................... 

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

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

              

ลงชื่อ/Signature ................................................. 

                         (......................................................) 

        ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.6/RO 6 

แบบเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินรายงานวิจัยฉบับราง 

/Recommendation of Specialists  

Contact Information of Specialists for the Draft of Research Report Evaluation 

1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 

3. ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ

ผูทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 

3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 

ท่ีอยู/Address............................................................................................................................ 

E-mail........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name.................................................................................................. 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 

ท่ีอยู/Address............................................................................................................................. 

E-mail ........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number ............................................................................................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ................................................................................................. 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization....................................................................................... 

ท่ีอยู/Address ............................................................................................................................ 

E-mail ........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number ................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

    

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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4. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

 4.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 

 

 

4.2  คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.7/RO 7 

แบบเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists  

ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือวิจารณผลงานวิจัย 

Contact Information of Specialists for the Research Report Review 
 
1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 

3. ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตอไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ

ผูทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 

ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 

ท่ีอยู/Address............................................................................................................................ 

E-mail........................................................................................................................................ 

โทร/Phone Number................................................................................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี ..................................................................................... 

        

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

      

  ลงนาม/Signature.................................................... 

                    (.....................................................) 

                   หัวหนาโครงการวิจัย/Head of Project 

                                                  วันท่ี/Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 

 

4. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

 4.1  หัวหนาสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 
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4.2  คณบดี/หัวหนาหนวยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

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

 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 

               (......................................................) 

       ........../.............../...................... 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอยางการจัดทํารายงานการวิจัย 
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ปกนอกรายงานการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        

 
                                                      มหาวิทยาลัยพายัพ       

 Payap University 

 

    รายงานวิจัย  ฉบับท่ี...... 

 

 

รายงานการวิจัย   

เร่ือง 

(ช่ือโครงการภาษาไทย) 

(ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

โดย    

(ช่ือ-สกุล นักวิจัย ไมมีคํานําหนานาม) 

  

 

 

 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

ปการศึกษาท่ีไดรับทุน ..... 
 

 

    

  

 

1.5 น้ิว 
1 น้ิว 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 

18 หนา ก่ึงกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16  

ตัวอักษร TH Sarabun New 

ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดให

สวยงาม 

ตัวอักษร TH 

Sarabun New ขนาด 

18 หนา ก่ึงกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 หนา ก่ึงกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดใหสวยงาม 

1 น้ิว 

1 น้ิว 
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             รายงานวิจัย  ฉบับท่ี.....  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)             ชื่อ สกุล นักวิจยั  ปการศึกษาท่ีไดรับทุน 

                     

 

สันปกนอกรายงานการวิจัย 

ใชตัวอักษร TH Sarabun New 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาดตัวอักษร ขอจัดตามความเหมาะสมของเน้ือหา และขนาดของสันปก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 น้ิว 
1น้ิว 
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ปกในรายงานการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

        

 

 

รายงานการวิจัย   

เร่ือง 

(ช่ือโครงการภาษาไทย) 

(ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

โดย    

(ช่ือ-สกุล นักวิจัย ไมมีคํานําหนานาม) 

  

 

 

 

 
 

 

รายงานการวิจยั ฉบับท่ี ...          ป พ.ศ.  (ท่ีแลวเสร็จ)   

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.5 น้ิว 
1 น้ิว 

ตัวอักษร TH Sarabun New 

ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดให

สวยงาม 

ตัวอักษร TH 

Sarabun New ขนาด 

18 หนา ก่ึงกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดใหสวยงาม 

2 น้ิว 

2 น้ิว 
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ชื่อโครงการ:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยและคณะ: ............................................................................................................... 

 

บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย    

 

คําสําคัญ: (ประมาณ 3-5 คํา) 
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Title of Research Project: …………………..………………………………………………………………………………… 

Name of Head of Project: .................................................................................................................. 
 

Abstract 

 

Objectives,  Research Methodology, Major Findings 

 

Keywords : (About 3-5 word) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

 รายงานการวจิัยเรื่อง.............................................................สําเร็จได  เนื่องจากบุคคลหลายทาน

ไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล  ขอเสนอแนะ  คําปรึกษาแนะนํา  ความคิดเห็นและกําลังใจ 

 ขอขอบพระคุณ...........................................................................ผูวิจารณงานวิจัย 

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ.....................................................................คณะกรรมการประเมิน

งานวิจัยฉบับ(ราง) 

ขอขอบพระคุณ.........................................................................ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบพระคุณ.......................................................ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม/ 

ทดลองใชเครื่องมือวิจัย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหรายงานการวิจัยของผูวิจัยสําเร็จลุลวง 

ทายสุดนี้  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ..........................................................ท่ีชวยสงเสรมิสนับสนุน  

กระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมาใหผูเขียนจัดทํารายงานการวิจัยในครั้งนี้ 

 

      ลงชื่อ..................................................... 

    เดือน..................พ.ศ........  (ระบุเดือนและ ป พ.ศ. ท่ีเสร็จ) 
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สารบัญ  

           หนา 

บทคัดยอภาษาไทย         (ก) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ         (ง) 

กิตติกรรมประกาศ         (ช)  

คํานํา           (ซ) 

สารบัญ           (ฌ) 

สารบัญตาราง          (ฎ) 

สารบัญภาพ          (ฏ) 

สัญญลักษณและคํายอ         (ฐ) 

บทท่ี 1//..............        1 

 1.//................         1 

 2.//....................         2 

 3.//....................         3 

บทท่ี 2//......................        4 

 1.//.....................         4 

 2.//.....................         7 

 3.//.....................         9 

 4.//……………..         12               

บทท่ี 3//...........................        13 

 1.//......................        13 

2.//........................        28 

3.//........................        31  

บทท่ี 4//..............................       35 

 1.//............................        35 

 2.//.............................        42 

 3.//.................................        48 

บทท่ี 5//..............................       55 

1.//............................        56 

 2.//.............................        58 

บรรณานุกรม         60 
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           หนา 

ภาคผนวก 

  ภาคผนวก  ก        70 

  ภาคผนวก  ข        85 

  ภาคผนวก  ค        90 

ประวัตินักวิจัย         100 
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สารบัญตาราง 

 

     ตาราง          หนา 

3.1//.................         30 

3.2//………….         31 

3.3//.....................        38  

3.4//....................        41 

4.1//......................        45 

4.2//.....................        46 

4.3//.....................        48 

4.4//....................         50 

4.5//....................        51 
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สารบัญภาพ 

 

 

     ภาพ                            หนา 

1.1//.................         14 

2.1//………….         18 

3.1//.....................        39  

3.2//....................        42 

4.1//......................        45 

4.2//.....................        46 

4.3//.....................        48 

4.4//....................         50 

4.5//....................        51 
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ประวัตินักวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. ตําแหนงปจจุบัน 

3. สถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

4. ประวัติการศึกษา 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ(แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ (ตาม 

วช. ) 

6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจยัท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยในแตละ

ผลงานวิจัย  

6.1 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

6.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ

มากกวา 1 เรื่อง) 

6.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา

ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
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ภาคผนวก จ 

หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 

 

รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนสากล หรือนิยมใชกันท่ัวไป  โดยท้ังนี้ผูวิจัยจะตอง

เลือกรูปแบบในสาขาวิชาของทานอยางใดอยางหนึ่งตลอดท้ังเลม  

      1) APA (American Psychological Association) เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม

ท่ีเปนท่ีนิยมใชในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตรอ่ืนๆ 

       2) AMA (American Medical Association) เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปน

ท่ีนิยมใชในสาขาวิชาแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร และวิทยาศาสตร โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนท่ีนิยมใชในทุกสาขาวิชา นิยมใช

ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ และเอกสารท่ีอางอิงเปนเอกสารท่ีไมเปนวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปน

ท่ีนิยมใชในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร 

5) Turabian เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีเปนท่ีนิยมใชในสาขาวิชาท่ัวไปใน

ระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

          6) Vancouver เปนรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมท่ีนิยมใชในสาขาวิทยาศาสตรและ

การแพทย 
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ภาคผนวก ฉ 

 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

 


	(  โครงการวิจัยใหม่
	(  โครงการวิจัยต่อเนื่อง
	ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)
	(  โครงการวิจัยใหม่/New Project
	(  โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project
	ส่วน  ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย (Elements of the Research Project)
	ส่วน  ค : ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher)
	ส่วนที่ 4
	ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)
	(  โครงการวิจัยใหม่/New Project
	(  โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project

	การจัดทำรายงานการวิจัย
	ส่วน  ค : ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher)
	ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)
	(  โครงการวิจัยใหม่/New Project
	(  โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project

	ส่วน  ข : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย (Elements of the Research Project)
	ส่วน  ค : ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย (Curriculum Vitae of the Researcher)
	แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย
	/Recommendation of Specialists
	1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project…………………………………………………………………………………
	2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project......................................................................
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV):
	แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
	/Recommendation of Specialists
	1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project…………………………………………………………………………………
	2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project......................................................................
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV):
	แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/Recommendation of Specialists
	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิจารณ์ผลงานวิจัย
	Contact Information of Specialists for the Research Report Review
	1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project…………………………………………………………………………………
	2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project......................................................................
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV):
	ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ...............................................................................................
	ชื่อโครงการ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
	ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะ: ...............................................................................................................
	Title of Research Project: …………………..…………………………………………………………………………………
	Name of Head of Project: ..................................................................................................................
	ประวัตินักวิจัย
	1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ

