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ค าน า 
 

 คู่มือการขอทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ  (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562) ฉบับนี้จัดท าขึ้น 
เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพมีแนวทางในการเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนและเป็น
รูปแบบมาตรฐานของการด าเนินงานวิจัย  ส านักวิจัยและบริการวิชาการจึงได้มีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธาน ดังนี้   
 วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่การเป็นสถาบันวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ เพ่ือรับใช้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ    
 ปรัชญา : เสริมสร้างนักวิจัย เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ  
 ปณิธาน : “สนับสนุนการวิจัย น าความรู้ที่ได้สู่สังคม” 
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าคู่มือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่านต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
 
 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพท าการวิจัยซึ่งเป็นภารกิจ
หลักที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทาง
วิชาการยิ่งข้ึน  มหาวิทยาลัยพายัพจึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) หรือ งานวิจัยบริสุทธิ (Pure Research) หมายถึง การ
วิจัยที่มุ่งแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ความจริงที่เป็นกฎ/สูตร เพ่ือขยายพ้ืนฐานความรู้ใหม่ ๆ 
ทางวิชาการให้กว้างขวาง ตลอดจนเพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐานทฤษฏีและกฎต่างๆ 

1.2 งานวิจัยประยุกต์  (Applied Research) หมายถึง การวิจัยที่น าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์หรือการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ และน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 งานวิจัยและพัฒนา  (Research and Developmtne) หมายถึง การวิจัยที่ผสาน
กระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการ หรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้การพัฒนาและประเมินผล จนเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม 

1.4 งานวิจัยสถาบัน หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งการสร้าง
สารสนเทศจากฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา บุคลากร นักศึกษา อาคาร   
สถานที่  การเงิน ฯลฯ 

1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา หรือเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
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2. ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 2.1  งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 12 เดือน  
นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 2.2  งานวิจัยสถาบัน ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 2.3  งานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 8 เดือน นบัแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 
 
3. การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
 3.1 งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย  แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1.1  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้งบประมาณขึ้นอยู่กับ
เนื้อหางานวิจัยและลักษณะงานวิจัย 

3.1.2  งานวิจัยสถาบัน  เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
3.1.3  งานวิจัยในชั้นเรียน ตามเนื้อหางานวิจัย 

3.2 อัตราค่าใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรส าหรับการอุดหนุนการวิจัย 
เงินทุนอุดหนุนการวิจัยของแต่ละโครงการ  ประกอบด้วย  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  การจัดท างบประมาณของโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนให้ก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 หมวดค่าตอบแทน 
ก)  ค่าตอบแทนนักวิจัย  ไม่เกิน  20 % ของหมวดค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ 
ข) ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  ได้แก่   ค่าตอบแทนการจ้างบุคคลที่มิ ใช่นั กวิจัยใน

โครงการวิจัย  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย  มีอัตราดังนี้ 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า    9,320 บาท ต่อเดือน 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    7,630 บาท ต่อเดือน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปวส.   6,280 บาท ต่อเดือน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปวท.   6,220 บาท ต่อเดือน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 5,530 บาท ต่อเดือน 
หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถจ้างผู้ช่วยนักวิจัยที่มีคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นได้

โครงการละไม่เกิน  1  คน  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  ในสาขาวิชาของโครงการวิจัยนั้น และให้ระบุ
รายละเอียดขอบเขตงานหรือหน้าที่ของผู้ช่วยนักวิจัยให้ชัดเจน 

ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยเป็นรายวัน  ให้ใช้อัตรารายเดือน
ข้างต้นหารด้วย  30  และในกรณีการจ้างแรงงานให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กระทรวง
แรงงานก าหนด  
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ทั้งนี้หมวดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 35% ของหมวดค่าใช้จ่ายของแต่ละ
โครงการวิจัย  

ค)  กรณีงานวิจัยมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ค่าตอบแทน ไม่เกิน 500 บาทต่อคน   

3.2.2 หมวดค่าใช้จ่าย 
3.2.2.1 ค่าใช้สอย 
ก)  ค่าขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
ข)  ค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ข้อ 8 การเผยแพร่ผลงานวิจัย (ไม่

เกิน 5,000 บาท) 
ค)  ค่ายานพาหนะ/ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  (เหมาจ่ายตามระยะเดินทางจริง) 
ง)  ค่าติดต่อประสานงาน (ค่าจัดส่งไปรษณีย/์ค่าโทรศัพท)์ ที่มีใบเสร็จรับเงิน 
    ระบุเลขหมายโทรศัพท์สามารถตรวจสอบได้ 
จ)  ค่าที่พัก  (กรณีต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด) 
ฉ)  ค่าผลิตรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 2,000 บาท) 
ช)  ค่าผลิตแบบสอบถาม (จ านวนชุด x จ านวนหน้า x 0.50 บาท) 
ซ)  ค่าประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
ฌ)  ค่าถ่ายเอกสาร 

3.2.2.2 ค่าวัสดุ 
ก)  ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ  หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น) ยกเว้น ค่า

หนังสือ ค่าอุปกรณ์ ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 
ข)  ค่าอุปกรณ์/สารเคม ี
ค)  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย 

3.2.2.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ไม่เกิน 5,000 บาท) 
 

4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 4.1  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพและไม่ติดค้างการส่งรายงาน
วิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก  ทั้งนี้อาจมีบุคลากรหรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกเป็นนักวิจัยร่วมด้วยก็ได้  
 4.2  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการให้ทุนทุกประเภททั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 
 4.3  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงาน  ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย 
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5.  หลักเกณฑ์การปฏิบัติ    
5.1 งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์และงานวิจัยและพัฒนา  ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ (ดูรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัย
พายัพ) และคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ   

5.2 งานวิจัยสถาบัน ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน 
การวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ (ดูรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ) และคู่มือการขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ   

5.3 งานวิจัยในชั้นเรียน ให้ใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยพายัพ (ดูรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ) และคู่มือการขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ   
 
6. เกณฑ์การพิจารณา 
 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพายัพ  โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  คุณภาพของข้อเสนอ
โครงการวิจัย  คุณค่าทางวิชาการ  ขอบข่ายและวัตถุประสงค์  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  ความ
เป็นไปได้  วิธีด าเนินการวิจัย  การน าผลการวิจัย1ไปใช้ประโยชน์  ความสอดคล้องกับบริบท  การ
เปลี่ยนแปลงของโลก/สังคม และความเป็นไทย ความเหมาะสมผลงานของนักวิจัยหลักในสาขาที่ขอทุน
วิจัย  และความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอ 
 
7. การท าสัญญารับทุน 
  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและมีมติเห็นสมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 
8. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผู้รับทุนต้องเผยแพรผ่ลงานวิจยัในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดังนี ้

- ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยวารสารวิชาการต้องมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มี
การรับรองตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ 

- น าเสนอในการประชุมระดับชาติ ที่เป็นที่ยอมรับเป็นไปตามเกณฑ์ ที่มีผู้ทรงคุณวฒุิ
ประเมินผลงาน โดยผลงานจะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
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ส่วนที่ 2 
 

 

 
1. ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 

 1.1  นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จาก หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะ คณบดี/หัวหน้า
หน่วยงาน ตามล าดับชั้น 

 1.2  ส านักวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา  ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
ตามรูปแบบที่ก าหนด  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
 1.3  คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พิจารณาข้อเสนอฯ   
 1.4  ส านักวิจัยและบริการวิชาการเสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออธิการบดี  
 1.5  หัวหน้าโครงการวิจัยท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 

2. รูปแบบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
 การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเ พ่ือขอรับทุน อุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
ประกอบด้วย วจ.1 แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย วจ.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย วจ.3 แบบเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย  การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16  
(รายละเอียด  วจ.1 วจ. 2 และ วจ. 3 ในภาคผนวก ค) 
 รายละเอียดการจัดท า วจ. 2 ข้อเสนอโครงการวิจัย มีองค์ประกอบ  2 ส่วน  ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ ก: ลักษณะโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการ:  ให้ระบุชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการวิจัย: 

  โครงการวิจัยใหม่        

  โครงการวิจัยต่อเนื่อง  

ประเภทงานวิจัย  ได้แก่  
 งานวิจัยพื้นฐาน      งานวิจัยประยุกต์   
 งานวิจัยและพัฒนา        งานวิจัยสถาบัน   
 งานวิจัยในชั้นเรียน   

การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยพายัพ 
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สาขาวิชาที่ท าการวิจัย เพ่ือให้ทราบว่าโครงการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชาใด โดย
ใช้การอ้างอิงสาขาการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  (ดูสาขาการวิจัย ในภาคผนวก ก) 
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
สถานที่ท างาน สาขาวิชา  โทรศัพท์ภายใน มือถือ  e-mail รวมทั้งระบุสัดส่วนการท าวิจัยของนักวิจัย  
 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 
1. ค าส าคัญ  เป็นค าที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  โดยก าหนด 
ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 ค า 
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  ระบุว่าปัญหาที่สนใจคืออะไร มีความเป็นมาหรือ 
ภูมิหลังอย่างไร มีความส าคัญ และความจ าเป็นที่นักวิจัยให้ความสนใจท าการศึกษามากเพียงใด ตลอดจน
คุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัย ไมเ่กิน 3 หน้ากระดาษ A4 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  การเขียนวัตถุประสงค์ถือเป็นด่านแรกที่ส าคัญของการท าวิจัย ที่จะบอก
เป้าหมายหรือความต้องการของงานวิจัยว่า “อยากทราบอะไร” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวิจัย การเขียน
วัตถุประสงค์ที่ดีควรมีความชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย ครอบคลุมสิ่งส าคัญที่ศึกษาและท าวิจัยได้จริง ถ้ามี
วัตถุประสงค์หลายข้อให้เขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อย 
4. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุสมมติฐานของการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่าง ๆ ทั้งทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แนวความคิด
ของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้วิจัย รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ
ด าเนินการศึกษาร่วมไปกับผู้วิจัยด้วย โดยจัดล าดับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่เขียนตามตัวแปรที่ศึกษา และใน
แต่ละหัวข้อเนื้อเรื่องก็จัดเรียงตามล าดับเวลาด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา 
นอกจากนี้ผู้วิจัยควรมีการสรุปไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน 
และส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาทั้งในแง่ประเด็น เวลา สถานที่ วิธีการศึกษา ฯลฯ  การเขียนส่วนนี้ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐานด้วย (ความยาวไม่เกิน 5 หน้า) 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายถึงประโยชน์ที่จะน าไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น 
การเรียนการสอน ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือชุมชน โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งผลทางตรง และทางอ้อม และต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ  ในการวิจัยอาจมีตัวแปร (Variables) หรือค าศัพท์เฉพาะต่าง ๆ (Terms) ที่
จ าเป็นต้องให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจน ในรูปที่สามารถสังเกต (Observation) หรือการวัด 
(Measurement) ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจมีการแปลความหมายไปได้หลายทาง 
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8. กรอบแนวความคิดของการวิจัย ต้องมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรที่ท าการศึกษา สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการวิจัย เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 
9. ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  9.1 ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนว่าใครหรืออะไรคือประชากรที่ต้องการศึกษา และต้อง
ก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่จะศึกษาให้ชัดเจน   
  9.2 ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่าง
มีจ านวนเท่าใด จะเก็บข้อมูลจากท่ีไหน เมื่อใดและจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร 
  9.3 เครื่องมือที่ ใช้รวบรวมข้อมูล  ระบุ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ ในการเก็บข้อมูล เช่น 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบทดสอบ เป็นต้น 
  9.4 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีใด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีใดเช่น จะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
   9.5 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลจะท าอย่างไร ใช้
เครื่องมอือะไรในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทดสอบสมมติฐานจะท าอย่างไร สถิติที่
ใช้มีอะไรบ้างเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการได้ 
10. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของประชากร พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
เนื้อหา หรือตัวแปรที่จะท าการวิจัยครั้งนี้ 
11. สถานที่ท าการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล ข้อมูลนี้จะบันทึกไว้ เพ่ือตรวจสอบความซ้ าซ้อน  ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ 
12. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ 
งานวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาศึกษาวิจัยไม่เกิน 12 เดือน หลังจากลงนามในสัญญาฯ กรณีงานวิจัยสถาบัน  
และงานวิจัยในชั้นเรียน ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 เดือน นับแต่วันท าสัญญาขอรับทุน 

แผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย จัดท าเป็นตาราง ประกอบด้วยกิจกรรม วัตถุประสงค์
ของการท ากิจกรรม สถานที่และเวลา (ระบุวัน เดือน ปี และจ านวนวัน) ผลที่คาดว่าจะได้รับของกิจกรรม
โดยละเอียด ทั้งนี้ให้เรียงล าดับของกิจกรรมต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน-หลัง แผนด าเนินกิจกรรมนี้
ถือว่ามีความส าคัญมากและเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบการท างานจริงตลอดจนใช้เป็นกรอบในการ
ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยด้วย 
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ตัวอย่าง  ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เดือน 

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

ก. การเตรยีมการ 
1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
 2. การติดต่อหนว่ยงานและรวบรวมขอ้มูลที่
จ าเป็น 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนกัวิจยั 
 5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข. การเกบ็ข้อมูล 
 6. สุ่มตัวอยา่ง 
 7. สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 

ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   8. ประมวลผลข้อมูล 
   9. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
ง. การเขยีนรายงาน 
   10. เขียนรายงาน 
   11. จัดพิมพ์รายงาน 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง   ตารางแผนด าเนินกิจกรรม เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

สถานที่และเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ตรวจสอบคณุภาพ  
    แบบสอบถาม 
    1.1 ความตรง 
    1.2 ความเที่ยง 

1.  เพื่อให้ได้เครื่องมือที่
มีคุณภาพ 

1.1 ความเที่ยงตรง : ตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (10 วัน) 
1.2 ความเชื่อมั่น : โดยใช้ตัวอย่าง
ขนาด 30 หน่วย (10 วัน) 
 

ได้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มี
คุณภาพและเช่ือถือได ้

2. เก็บรวบรวมข้อมลู  2.  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้
วิเคราะห ์

เก็บข้อมูลในเขตอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ (20 วัน) 
 

ได้ข้อมลูครบและมคีุณภาพ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
    3.1 ตรวจสอบข้อมูล 
    3.2 ป้อนข้อมูล  

3.  เพื่อได้ค่าสถิติ ตามที่
ก าหนดไว ้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (10 
วัน)  

ได้ค่าสถิติที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐาน 

 
13. งบประมาณ การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัย ควรแบ่งเป็นหมวดว่าแต่ละหมวดจะใช้
งบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่ 

13.1 หมวดค่าตอบแทน 
13.2 หมวดค่าใช้จ่าย 
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13.2.1 ค่าใช้สอย 
13.2.2 ค่าวัสดุ  
13.2.3ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

14. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด ( Indicators) ให้ระบุผลผลิตและตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายของโครงการวิจัย ดังนี้ 

ตารางแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย  
ผลผลิต (Output) ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 
ผลผลิต หมายถึง ผลงานวิจัยท่ีได้รับจากโครงการวิจัยนั้นโดยตรง อาจเป็น
ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น วิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ  

 

15. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) ให้ระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายของโครงการวิจัย ดังนี้ 

ตารางแสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 

ผลลัพธ์ (Outcome) ตัวช้ีวัด 
(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 

ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้  ผู้
ได้รับและน าไปใช้ประโยชน์ 

 

16. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) ให้ระบุผลกระทบและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของ
โครงการวิจัย ดังนี้ 

ตารางแสดงผลกระทบของโครงการวิจัย 
ผลกระทบ (Impact) ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ) 
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต เป็นการน าเอา
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ไปถ่ายทอดให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

17. บรรณานุกรม เป็นการแสดงรายการเอกสารอ้างอิงทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในข้อเสนอโครงการ (ดูหลักการ

เลือกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ในภาคผนวก จ) 
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ส่วน ค : ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย 
 เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ต าแหน่งทางการบริหาร  รหัสบุคลากร สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (สาขาวิชา และคณะ
วิชา) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประวัติการศึกษา ระบุสาขาวิชาการที่
มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย) 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย   ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการท าวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยว่าได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมหรือไม่  หากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทัน อีกทั้งยังเป็นกลไก
ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้   

1. ก าหนดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
    1.1  งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยและพัฒนา  งานวิจัยประยุกต์  
 1.1.1 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 3 เดือน (90 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 

1.1.2 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 2 และน าเสนอโดยวาจา (Oral 
Presentation)ภายใน 6 เดือน (180 วัน) นับแต่วันท าสัญญา (แบบฟอร์ม วจ.5) 
    1.2 งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยในชั้นเรียน  

1.2.1 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 1 ภายใน 2 เดือน (60 วัน) นับแต่วันท า
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 

1.2.2 รายงานความก้าวหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 2 และน าเสนอโดยวาจา (Oral 
Presentation) ภายใน 5 เดือน (150 วัน) นับแต่วันท าสัญญา(แบบฟอร์ม วจ.5) 

  

2. ข้ันตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 2.1 นักวิจัยกรอกแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่1 และน าส่งส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ ภายในเวลาที่ก าหนด (แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ในภาคผนวก ค) 
 2.2 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 2.3 กรณีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณา
รับรองรายงานความก้าวหน้าเสร็จสิ้น นักวิจัยด าเนินการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 พร้อมน าส่ง
หลักฐานการใช้จ่ายงวดที่ 1 
 
 
 
 

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
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ส่วนที่ 4   
 

 

1.  การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการประมวลความคิด ข้อมูล ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัย

ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเพ่ือน าเสนอต่อวิชาการหรือสังคม อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ต่อไป รายงานการวิจัยจะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด กว้างหรือลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับเรื่องที่วิจัย 
ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานวิจัย ทั้งนี้สาระส าคัญ คือ กระบวนการสร้างความรู้และความรู้ที่ได้รับจาก
การวิจัย โดยทั่วไปรายงานการวิจัย แบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้  

1.1 ส่วนแรก 
1.2 ส่วนเนื้อหา 
1.3 ส่วนหลัง 

1.1  ส่วนแรก ประกอบด้วย 
 1.1.1  ปกนอก (Cover of the bound material) ประกอบด้วย ปกหน้า สันปก และปกหลัง 

1) ปกนอกรายงานการวิจัยให้เป็นปกแข็งกระดาษอาร์ตมันสีขาวขนาดไม่ต่ ากว่า 160 แกรม 
2) ตัวอักษรบนปกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีน้ าเงิน 
3) ปกนอกของรายงานการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- รายงานวิจัย ฉบับที่ .... (ตามที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการก าหนดให้) 
- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ใช้ชื่อจริงที่ปรากฏในรายงาน

การวิจัย 
- ชื่อของผู้วิจัย ให้ระบุชื่อ สกุล  กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 คน ให้ระบุชื่อ สกุลเพียง

หัวหน้าโครงการวิจัยและต่อท้ายด้วยค าว่า “และคณะ” 
- ระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา..........” 

1.1.2  ใบรองปก  เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเท่ากับกระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงาน เพ่ือรองปกหน้า
และปกหลังด้านละ 1 แผ่น 

1.1.3  ปกใน (Title Page)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ใช้ชื่อจริงที่ปรากฏในรายงาน

การวิจัย  ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- ชื่อของผู้วิจัยให้ระบุชื่อ สกุล กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยให้ระบุชื่อ สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย 

ตามด้วยชื่อ สกุล ผู้ร่วมวิจัยทุกคน 

การจัดท ารายงานการวิจัย 
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- รายงานวิจัย ฉบับที่ ..... (ชิดซ้าย)  และ ปี พ.ศ. ที่เสร็จ  (ชิดขวา) 
- กลางหน้ากระดาษ พิมพ์ข้อความ  “มหาวิทยาลัยพายัพ” 

 1.1.4 สันปก  มีรายละเอียด ดังนี้ 
- รายงานวิจัย ฉบับที่ ...... 
- ชื่อของรายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 
- ชื่อ สกุลของผู้วิจัย กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 3 คน ให้ระบุชื่อ สกุล หัวหน้า

โครงการวิจัย และต่อท้ายด้วยค าว่า “และคณะ” 
- ปีการศึกษา (ที่ได้รับทุน) 

1.1.5  บทคัดย่อ (Abstract) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
เป็นการย่อเนื้อความของรายงานการวิจัยทั้งหมดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตอนบน
ของหน้าบทคัดย่อให้ระบุชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผู้วิจัย และค าส าคัญ โดยบทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
A4 ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3 ค า 

1.1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)    
เป็นข้อความกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือให้ความช่วยเหลือ

ร่วมมือในการท ารายงานการวิจัย ความยาวของข้อความไม่เกิน 1 หน้า และให้พิมพ์ชื่อผู้วิจัย เดือนปี ที่
แล้วเสร็จ ไว้ท้ายข้อความ 

1.1.7  สารบัญ (Table of Content) 
เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งหมดของรายงานการวิจัย เรียงตามล าดับหน้าและ

เรียงตามหมายเลขของหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงาน  
1.1.8  สารบัญตาราง (List of Tables)  (ถ้ามี) 

 เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของตารางทั้งหมดท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย โดยเรียงตามล าดับ
เช่นเดียวกับสารบัญ 

1.1.9  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนที่ (List of Figures, Charts  or 
Maps)  (ถ้ามี) 

 เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของภาพหรือแผนภูมิหรือแผนที่ทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานการ
วิจัย โดยเรียงล าดับก่อนหลังตามท่ีปรากฏในรายงานการวิจัย เช่นเดียวกับสารบัญตาราง (ถ้ามี) 

1.1.10  ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (Abbreviations and Symbols) 
  เป็นการอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ ที่มีผู้ก าหนดไว้แล้วหรือผู้เขียนก าหนดขึ้นใช้ในรายงาน
การวิจัย (ถ้ามี) 
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1.2  ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
1.2.1 บทที่ 1 บทน า (Introduction) ประกอบด้วย   

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
2.  โจทย์หรือค าถามวิจัย 
3.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
4.  สมมติฐาน (ถ้ามี) 
5.  ขอบเขตการวิจัย  ได้แก่ ขอบเขตด้านประชากรและด้านเนื้อหา 
6.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
7.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
8.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.2.2  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review ) 
ในบทนี้เป็นการเขียนขยายความจากกรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่ให้

ความรู้เฉพาะของเรื่องที่ท าวิจัย โดยขยายจากการศึกษาเบื้องต้นและการส ารวจวรรณกรรมหรือการ
ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องที่เสนอไว้ในโครงการวิจัย  ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจ

ประเด็นการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  การ
อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เคยมีผู้น าเสนอไว้ หากเนื้อหาสาระมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์แต่มีปริมาณมาก อาจแยกเป็นอีกบทเฉพาะเรื่องได้ 

1.2.3  บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 เขียนขยายความจากหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ในโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2. เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแสดงวิธีการด าเนินงานการเก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

1.2.4  บทที่ 4 ผลการวิจัย (Results) 
เป็นส่วนเนื้อหาที่ส าคัญของการวิจัยที่จะเป็นพ้ืนฐานของข้อสรุปและข้อเสนอแนะผลการวิจัยหรือ

ผลการศึกษา คือผลที่ปรากฏจากการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูล)
แนวทางการเขียนผลการวิจัย ตามประเด็นวิจัยเป็นการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัยโดยยึด
ค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก ส่วนส าคัญของบทนี้ นอกเหนือจากการเสนอข้อมูลที่เป็น
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ผลการวิจัย และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ควรมีการแปลความหมายของข้อมูลดังกล่าว และมี
การอธิบายประกอบอย่างชัดเจน  

1.2.5  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion, 
and Recommendations) 

การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เขียนจากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการเขียน
บทสรุป ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์หรือประเด็นส าคัญในการวิจัยคืออะไร 
2. ผลการวิจัยได้ค้นพบอะไรเป็นส าคัญและข้อค้นพบนั้นได้ตอบโจทย์/ตอบค าถาม  และ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย มากน้อยเพียงใดและตอบว่าอย่างไร 
3. อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้

ความหมายอะไรบ้างทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ 
4. ส่วนข้อเสนอแนะ คือสิ่งที่ผู้วิจัยเสนอเพ่ือการด าเนินการซึ่งนิยมเขียนเป็น 3 ส่วน คือ  

4.1 ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการวิจัย  
- ความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย 
- ข้อมูลที่เป็นผลจากกิจกรรมวิจัยกับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถตอบได้

เที่ยงตรงและมากน้อยเพียงใด 
- ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบจากการวิจัยและแนวทางแก้ไข 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่องานวิจัยที่จะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา 
จากผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือ

การพัฒนาเรื่องนั้น ๆ อย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานวิจัย 
4.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1.3  ส่วนหลัง ประกอบด้วย ส่วนของบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้ด าเนินการวิจัย 
1.3.1  บรรณานุกรม (Bibliography)   
เป็นส่วนแสดงรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้ใน

การค้นคว้าและอ้างอิง เพ่ือให้รายงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่
ประสงค์จะค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป (ดูรายละเอียดภาคผนวก จ) 
  1.3.2  ภาคผนวก (Appendix) 

เป็นส่วนของข้อมูลที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้รายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนที่เสริม
ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง
หรือไม่เหมาะสมที่จะอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เพราะเนื้อหาและความยาวมาก ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
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สัมภาษณ์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในผลการวิจัย การสร้างเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย ภาพประกอบต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3.3  ประวัตินักวิจัย (Biography) 
1. ชื่อ-สกุล  พร้อมค าน าหน้า ถ้ามียศ  ฐานันดรศักดิ์  ราชทินนาม สมณศักดิ์ หรือ

ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ระบดุ้วย 
2. ประวัติการศึกษา  ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
3. ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
4. ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการสร้างสรรค์ด้านดนตรี 

รายละเอียดรูปแบบการเขียนรายงานการสร้างสรรค์ด้านดนตรีฉบับสมบูรณ์ จะแบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ ดังนี ้

1. ด้านดนตรีที่สามารถด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิจัยปกติ (ทฤษฏีดนตรี ประวัติศาสตรดนตรี 

วรรณกรรมดนตรี ดนตรีวิจัยหรือดนตรีวิทยา ดนตรีวิจัยชาติพันธุ์ และดนตรีศึกษา ลักษณะรูปแบบการ

เขียนรายงานการสร้างสรรค์ด้านดนตรีมีลักษณะเหมือนกับการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม

รูปแบบของคู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพก าหนด  

2. ด้านดนตรีภาคปฏิบัติ/งานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (การแสดงดนตรี การอ านวยเพลง 

และการประพันธเพลง) รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิมพ์ ในส่วนเนื้อหา

ทั้งสามส่วนและมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามลักษณะของงาน  เช่น 

บทที่ 1 บทน า ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย แรงบันดาลใจ แนวคิด ปรัชญา โดยระบุ

การตั้งโจทย์วิจัยว่าต้องการสร้างงานอะไร โจทย์ที่ต้องขบคิดคืออะไร สนใจอะไร อยากรู้อะไร 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/บทเพลงอ้างอิง  โดยระบุว่า ศึกษางานสร้างสรรค์ท่ี

ผ่านมาของตนเองและศิลปินคนอ่ืน  

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการท างาน อธิบายทุกข้ันตอนที่เกี่ยวกับ

ความรู้ด้านดนตรี การเข้าถึงเนื้อหา หรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารที่เป็นผลลัพธ์เป็นงานวิจัยกับงาน

สร้างสรรค์ การเผยแพร่การออกแสดงจ านวนครั้งที่ฝึกซ้อม การแสดง 

บทที่ 4 ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลง วิเคราะห์ส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ของบทเพลง เทคนิคท่ีใช้ในการประพันธ์ และอ่ืน ๆ  
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เช่น อธิบายผลการด าเนินการตามขั้นตอน

การด าเนินการวิจัยทั้งในส่วนวิชาการและสุนทรียะ ความงดงาม ความไพเราะ อารมณ์ และความรู้สึกบท

เพลง ในการประพันธ์เพลง อธิบายทุกขั้นตอนว่าคิดอย่างไร เนื้อเพลง พร้อมกับค าอธิบายกระบวนการ

สร้างงานที่น าไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

 

ภาคผนวก  

- กรณีการแสดงดนตรี มีการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน ต้องมีสูจิบัตร ในเนื้อหาสูจิบัตรต้อง

อธิบายเชิงสาธิตเพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างงานว่าต้องใช้องค์ความรู้อย่างไรตามขั้นตอน 

กระบวนการคิด กระบวนการฝึกซ้อม จึงควรมี สูจิบัตร  รูปภาพการแสดง การแสดงผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบ CD หรือ DVD ประกอบ และผลการประเมิน 

- กรณีการประพันธ์เพลง  ภาคผนวกจะมีเนื้อเพลง โน้ตเพลง และหรือ การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงที่

แต่ง  

 
ที่มา : ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ, กระบวนการวิจัยในงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม, ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : 115 
หน้าที่ 02  
 

2.  การพิมพ์รายงานการวิจัย 
2.1  หลักเกณฑ์ในการพิมพ์ 
  2.1.1  กระดาษที่ใช้พิมพ์  ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4  ชนิด 80 แกรม  
โดยต้องเป็นกระดาษคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว   
  2.1.2  การพิมพ์ 
  1) ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 
  2) ให้พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Word for Windows 

3) ตัวพิมพ์ (Font) และขนาดของตัวพิมพ์ในรายงานการวิจัยภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษร TH 
Sarabun New โดยให้มีรูปแบบการพิมพ์เป็น “ชิดขอบทั้งซ้ายและขวากระจายแบบไทย” (Thai 
Distributed) ส าหรับรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 16  Points 
หรือใช้ตัวอักษรตามความเหมาะสมของสาขาวิชาที่ท าการวิจัย เช่น Times New Roman ขนาด 12  
Points โดยให้มีรูปแบบการพิมพ์เป็น “ชิดขอบทั้งซ้ายและขวา” (Justify) 

2.1.3  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ให้เว้นขอบกระดาษท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 
1) เว้นขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ไว้ 1.5 นิ้ว ยกเว้น หน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท 

ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ  



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   18 

 

สารบัญตาราง  สารบัญภาพ สารบัญแผนที่ บัญชีค าย่อ และส่วนท้ายของรายงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี หรือ ประวัติผู้เขียน ให้เว้นหัวกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) 2 นิ้ว 

2) ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 1.5 นิ้ว 
3) ขอบด้านขวา เว้นไว้ 1 นิ้ว 
4) ขอบล่างเว้นไว้ 1 นิ้ว 
 

2.2  การพิมพ์บทและหัวข้อในบท 
 2.2.1  บท (Chapters) เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจ าบท โดยให้ใช้
เลขอารบิกในรายงานการวิจัย ให้พิมพ์ค าว่า “บทที่” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน  
“ชื่อบท”  ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน  โดยให้พิมพ์ต่ าลงมาจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์
เดี่ยว (Double Space)  ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2–3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดย
พิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว ไม่ต้องขีดเส้นใต้  และให้พิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา (Bold) 
ขนาด 20 Points 
 2.2.2  หัวข้อใหญ่ (Main Headings) หัวข้อใหญ่แต่ละบท หมายถึง หัวข้อที่มิใช่เป็นเรื่อง
ประจ าบท ให้พิมพ์อยู่ชิดริมซ้ายห่างจากบรรทัดบน 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space)   โดยเลขที่
ของหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นต้นด้วยเลขท่ีของบท แล้วตามด้วยล าดับหมายเลขของหัวข้อตามล าดับ เช่น 1.1 , 1.2, 
1.3 การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 18 Points  การพิมพ์บรรทัดต่อไปให้เว้น 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว 
(Double Space) แล้วจึงพิมพ์ข้อความหรือหัวข้อรอง โดยย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

ส าหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของทุก ๆ ค า ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ แต่ค า
บุพบท (preposition) ค าสันธาน (conjunction) และค าน าหน้านาม (article)  ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัว
ใหญ่เว้นแต่ค าบุพบท ค าสันธาน และค าน าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกของหัวข้อ 
 2.2.3  หัวข้อรอง (Sub-headings) 
 1)  หัวข้อรองล าดับที่ 1 ให้ใช้ขนาดตัวอักษรปกติตัวหนา (Bold) พิมพ์หัวข้อรอง โดยย่อหน้าจาก
หัวข้อใหญ่ 0.5 นิ้ว พิมพ์เว้นระยะต่ าจากหัวข้อใหญ่ 2 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Double Space) เลขที่ของ
หัวข้อรองให้ขึ้นด้วยเลขที่ของบท แล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่ หมายเลขของหัวข้อรองล าดับที่ 1 
ตามล าดับ ดังนี้ 1.1, 1.2, 1.3  
 2)  หัวข้อรองล าดับที่ 2 ขึ้นต้นด้วยเลขท่ีของบทแล้วตามด้วยเลขที่ของหัวข้อใหญ่หัวข้อรองล าดับ
ที่ 1 และหมายเลขของหัวข้อรองล าดับที่ 2 ตามล าดับ ดังนี้ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  
 3)  หัวข้อรองล าดับที่ 3 ให้ใช้วิธีใส่ตัวเลขในวงเล็บเดี่ยว ดังนี้ 1)... 2).... 3) .... และถ้ามีข้อรอง
ถัดไปอีก ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บคู่ ดังนี้ (1), (2), (3) 
 4)  การพิมพ์เลขที่ของหัวข้อรองแต่ละล าดับให้พิมพ์ให้ตรงกับข้อความบรรทัดแรกและหัวข้อรอง
ที่อยู่ล าดับก่อนหน้า 



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   19 

 

2.3  การพิมพ์ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ 
ส่วนตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อตาราง ข้อความ และแหล่งที่มาของตาราง กรณี

ตารางนั้นมีความยาวไม่สามารถสิ้นสุดในหน้าเดียวกัน ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดยระบุล าดับที่ของ
ตารางต่อด้วยวงเล็บค าว่า (ต่อ) 

การพิมพ์จะต้องพิมพ์เลขที่ของตารางและชื่อตารางอยู่ชิดขอบด้านซ้าย เลขที่ของตารางให้ใช้เลขที่
บทและตามด้วยล าดับที่ของตารางเช่นเดียวกับเลขที่หัวข้อ เช่น ในบทที่ 1 ของรายงานการวิจัย ให้พิมพ์ว่า 
ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3 ตามล าดับ การอ้างอิงตารางให้อ้างตามเลขที่ของตารางว่า ตาม
ตารางที่ ...  ไม่ควรอ้างว่าตามตารางข้างบน หรือตามตารางข้างล่าง หรือตามตารางต่อไป หรือตามตาราง
หน้า ... 

ส่วนกราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบ ให้ระบุชื่อและรายละเอียดอ่ืน  ๆ ไว้ใต้กราฟ 
แผนภูมิ และภาพประกอบ และพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับตาราง  

ในการเขียนแหล่งที่มาของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และภาพประกอบให้เขียนเช่นเดียวกันกับ
การเขียนเอกสารอ้างอิง แต่มีสิ่งที่ต่างเล็กน้อย คือต าแหน่งที่พิมพ์ของแหล่งที่มานั้น ให้พิมพ์ไว้ในตาราง
กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ภาพประกอบ โดยให้เว้นห่างจากตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรือภาพประกอบ 2 
บรรทัดพิมพ์ และเริ่มค าว่า “แหล่งที่มา” โดยให้อักษรตัวแรกชิดขอบด้านซ้ายหรือตรงส่วนซ้ายมือสุดของ
ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ หรือภาพประกอบ หรืออาจใช้ระบบอื่นที่เห็นว่าสวยและเหมาะสม แต่ต้องใช้
ระบบเดียวกันตลอดท้ังเล่มรายงานการวิจัย 

2.4  การพิมพ์บรรณานุกรม ให้พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ด้านบน (หัวกระดาษ) 2 นิ้ว และให้เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรมรายการแรกห่างจากหัวข้อบรรณานุกรม  
2  บรรทัดพิมพ์เดี่ยว  ส่วนในหน้าถัดไปให้บรรทัดบนสุดห่างจากขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) 1.5 
นิ้ว และไม่ต้องพิมพ์หัวบรรณานุกรม บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์แยกออกจากกัน 
โดยรายงานการวิจัยภาษาไทยให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงพิมพ์บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  
โดยเรียงล าดับตามอักษรชื่อผู้เขียน ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารของผู้เขียนคนเดียวกันหลายรายการให้
เรียงล าดับตามปีทีพิ่มพ์จากปีเก่าจนถึงปีล่าสุด 

3.  การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนรายงานวิจัยต้องมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าของ
ความคิดและถือเป็นจรรยาบรรณของผู้วิจัยด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านได้พิจารณาความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของรายงานการวิจัย และการน าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป 



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   20 

 

 
3.1  การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การเขียนรายงานการวิจัย  ก าหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี  ด้วยการระบุชื่อ-นามสกุลของ  
ผู้แต่งและปีที่พิมพ์พร้อมทั้งหน้าที่อ้างอิงในเอกสารนั้น โดยให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหารายงานการ
วิจัยก่อนหรือหลังข้อความท่ีต้องการอ้างอิงเป็นการอ้างอิงเพียงย่อ ๆ 
3.2   การเขียนบรรณานุกรม 

บรรณานุกรม คือการระบุรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association)  
 

รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป  โดยผู้วิจัยจะต้องเลือก
รูปแบบในสาขาวิชาของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม  
      1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
ที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาจิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ 
       2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็น
ที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้
ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
ที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์ 

5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปใน
ระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
          6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

 
4. ข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผ่น CD 
4.1 จัดท ารายงานลง ซีดีรอม (CD-Rom) จ านวน 5 แผ่น โดยแบ่งเป็น  4  แผ่นมีไฟล์ PDF และ 1 แผ่น
มีไฟล์   word และ PDF     
4.2 เนื้อหาหน้าปกแผ่น CD  มีรายละเอียดดังนี้  

- รายงานการวิจัยฉบับที่……………. 
- ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย  
- ชื่อนักวิจัย  
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4.3  ข้อมูลในแผ่น CD มี โฟเดอร์ดังนี้ 
4.3.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบเต็ม โดยแยกตามบท มีไฟล์เนื้อหาการวิจัยดังนี้  

- ส่วนแรก : ปกนอก ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ  สารบัญตาราง สารบัญ
ภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนที่ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

- บทที่ 1  
- บทที่ 2 
- บทที่ 3 
- บทที่ 4  
- บทที่ 5 
- บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัตินักวิจัย 
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ภาคผนวก ก 
สาขาการวิจัย (อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
1.  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟิสิกส์       

ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา  สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา  ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   แพทยศาสตร์  
สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์  พยาบาลศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย์ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ประกอบด้วย กลุ่มอนินทรีย์เคมี  อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี  เคมีโพลิเมอร์  เคมีวิเคราะห์  ปิโตรเคมี  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีเทคนิค  
นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์  เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัช
กรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาทรัพยากรพืช   การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์  ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร 
ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.  สาขาปรัชญา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรมภาษา   
สถาปัตยกรรม  ศาสนา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

7.  สาขานิติศาสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  กฎหมายเอกชน  กฎหมายอาญา  
กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายวิธีการพิจารณาความและกฎหมายอ่ืน ๆ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

8.  สาขารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  นโยบาย
ศาสตร์  อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคมวิทยาทางการเมือง        
ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร์  มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

9.  สาขาเศรษฐศาสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การบัญชี 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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10.  สาขาสังคมวิทยา  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  มานุษยวิทยา  จิตวิทยา
สังคม  ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์  อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา
และนิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิศาสตร์สังคม   การศึกษาความเสมอ
ภาคระหว่างประเทศ   คติชนวิทยา  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

11.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
โทรคมนาคม  การสื่อสารด้วยดาวเทียม   การสื่อสารเครือข่าย   การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล     
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์  เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

12.  สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  หลักสูตรและการสอน  การวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนวทาง   
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ข 
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 
เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ อาศัยมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2562) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยพายัพจึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เพ่ือให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 11 ระบบ 
ดังต่อไปนี้  
1) ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุน

ทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย การ
อนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการท าสัญญารับทุนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัย
ทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยก าหนด
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการด า เนินงาน
ตามระบบอย่างชัดเจน    

2) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ
ติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการ
ติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึง
ขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการ
หลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย โดยก าหนดขั้นตอนการเบิกทุนการ
วิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน    

3) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไก
การติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่งภายนอก
มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ก าหนดขั้นตอนสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน ติดตาม
ความก้าวหน้า และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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4) ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

5) ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นระบบที่ก ากับ
กลไกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพทั้งที่เป็นคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการท าวิจัย  การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง  
สู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    

6) ระบบการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็น
ระบบที่ก ากับกลไกเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

7) ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

8) ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุดส าหรับนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัย  

9) ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบ
ที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
สภาพปัญหาสังคมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 

10) ระบบการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่
ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 

11) ระบบการการจัดการความรู้ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าความรู้จากงานวิจัย 
กระบวนการงานวิจัย และการใช้สถิติในการวิจัย เพ่ือให้เกิดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้
ไปใช้ปฏิบัติจริง 

ผังระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ัง 11 ระบบแสดงดังต่อไปนี้ 
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1. ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไกการ

สนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย 
การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการท าสัญญารับทุนการวิจัย เ พ่ือให้ผู้เสนอโครงการวิจัย
ทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยก าหนด
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และระยะเวลาในการด าเนินงานตาม
ระบบอย่างชัดเจน    

 

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. การเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
   ผู้เสนอโครงการเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยั จ านวน 1 
ชุด (ประกอบดว้ยแบบ วจ.1 วจ.2 และ วจ.3 ) 

2. การพิจารณาโครงการ 
    2.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ และ/หรือ 
หัวหน้าสาขาวิชา  หวัหนา้หน่วยงาน พจิารณา  
    2.2 คณบดีพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารงานวจิัย
คณะ และ/หรือ หัวหนา้
สาขาวิชา  หัวหน้าหนว่ยงาน 
และคณบด ี

1. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหนว่ยงาน และคณบดี
พิจารณา (แบบ วจ.1) 
2. คณะกรรมการฯ และ/หรือ หวัหน้า
สาขาวิชา  หัวหน้าหนว่ยงาน และคณบดีเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยต้องเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อยา่งน้อย 1 
ท่าน (แบบ วจ.3) 

    2.3 การด าเนินการส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัผู้ทรงคุณวุฒิ 
        2.3.1 ตรวจสอบรายละเอยีดข้อเสนอโครงการ วิจยั
เบื้องต้นตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยให้มีความสมบูรณ์ และ
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งต้ังต่อไป 
       2.3.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งต่อ
อธิการบดี 
       2.3.3 ขออนุมัติเงินส าหรับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
       2.3.4 ก าหนดวันเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ส านักวิจยัและบริการวิชาการ ก าหนดเวลาด าเนินการภายใน 15 วันนบัจาก
วันที่ประทับตรา  

    2.4 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาโครงการวิจัย ส านักวิจยัและบริการวิชาการ  

    2.5 เสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับทุน ก าหนดเวลาปรับแกภ้ายใน 15 วันนบัจากวัน
ประชุม 

3. การเซ็นสัญญารบัทุน 
 

ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 
และผู้รับทุน 

1. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2  ฉบับ 
2. ข้อเสนอโครงการวิจยั 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน  2 ฉบบั 
4. ใบเบิกเงินงวดที่ 1 

4. แจ้งการรับเงินทุน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงินจะแจ้งให้ส านักวิจยัและบรกิาร
วิชาการ เพื่อแจ้งให้นักวจิัยรับเงินที่ฝ่ายการเงิน 
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2. ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน  

ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่ก ากับกลไก
การติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการ
ติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึง
ขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการ
หลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย โดยก าหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน  

ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การเบิกเงินงวดที่ 1 (50% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัต)ิ หลังเซ็นสัญญา 

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 1 
2. บันทึกข้อความการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจยั 
3. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยพายัพ 
5. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั 
    2.1  งานวจิัยพื้นฐาน งานวจิัยและพฒันา  งานวจิัย
ประยุกต์  
     

นักวิจยั 1. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 3 
เดือน (90 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  ภายใน 6 
เดือน (180 วัน) นับแตว่ันท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน าเสนอโดยวาจา (Oral 
Presentation) (แบบ วจ.5) 

    2.2 งานวิจยัสถาบัน งานวจิัยในชั้นเรียน นักวิจยั 1. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 2 
เดือน (60 วัน) นับแต่วันท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (แบบ วจ.4) 
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  ภายใน 5 
เดือน (150 วัน) นับแตว่ันท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน าเสนอโดยวาจา (Oral 
Presentation)  (แบบ วจ.5) 

3. การเบิกเงินทุนงวดที่ 2 (25% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ) เมื่อคณะกรรมการรับรองรายงานความก้าวหนา้
โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ และฝา่ยการเงิน 

1. ใบเบิกเงิน งวดที่ 2 
2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 2 
3. รายงานความก้าวหน้าฯ ครั้งที่ 2 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 พร้อมรับรอง
ว่าจา่ยจริงทุกฉบับ 
5. สรุปค่าใช้จ่าย งวดที ่1 

4. พิจารณารายงานวิจยัฉบบัร่าง พร้อมทั้งเสนอรายนาม
คณะกรรมการประเมินรายงาน จ านวน 3 ท่าน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 ทา่น ต่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. รายงานวิจยัฉบบัร่าง จ านวน 3 เล่ม 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติผลงาน 
และความเชี่ยวชาญ (แบบ วจ.6) 
3. แบบประเมินรายงานวิจยัฉบับรา่ง 

5. การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมิน 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยัและบริการ

รายงานวิจยัฉบบัร่างที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน 
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 

วิชาการ จ านวน 1 ฉบับน าส่งส านักวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อตรวจสอบวา่แก้ไขครบทุกประเด็น 

6. การส่งรายงานวจิัยฉบับร่าง พร้อมเสนอรายนามผู้
วิจารณ์ผลงานวิจยัจ านวน 1 ท่านต่อส านักวิจยัและบรกิาร
วิชาการ 

นักวิจยัและ 
ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประวัติผลงาน 
และความเชี่ยวชาญ (แบบ วจ.7) 
2. แบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจยั 

7. การน าเสนอผลงานวิจยั  ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. ใบเบิกเงินค่าตอบแทน 
2. จดหมายเชิญและขอบคุณผู้วิจารณ์ 
3. เอกสารประกอบการจ่ายค่าตอบแทน 
4. แฟ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟัง 
5. เอกสารประกอบการน าเสนอของนักวิจัย 
6. แบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจยั 
7. ก าหนดหมายเลขรายงานวิจยัและแจง้ให้
นักวิจยัทราบ 

8. การส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ นักวิจยั 1. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  5 ฉบับ 
2. จัดท ารายงานลง ซีดีรอม (CD-Rom) จ านวน 
5 แผ่น โดยแบ่งเป็น  4 แผ่นมีไฟล์ PDF และ 1 
แผ่นมีไฟล์  word และ PDF     

9. ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่งานวิจยัต่อผู้อ านวยการ
ส านักวิจยัและบริการวิชาการ 

นักวิจยั 1. บันทึกข้อความขออนญุาตเผยแพร่ผลงานวิจัย 

10.  การเผยแพร่ผลงาน นักวิจยั  

10.1 ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ 
โดยวารสารวิชาการต้องมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มกีารรับรองตามประกาศ
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา  หรือ 

 1. หลักฐานการตีพิมพ์หรือการได้รับการตอบรับ
วันที่จะตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์วชิาการ 
2. ส าเนาต้นฉบับ 

10.2 น าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับเป็นไปตามเกณฑ์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 
โดยผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) 

 1. หลักฐานที่แสดงว่าได้ไปน าเสนอผลงานในวัน
ประชุมวิชาการ 
2. ส าเนาบทความที่ลงเผยแพร่ในรายงานการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 

11. การเบิกเงินงวดสุดท้าย (25% ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ) เมื่อส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการแล้ว 

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

1. ใบเบิกเงิน งวดสุดท้าย 
2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดสุดท้ายและปิด
โครงการวิจัย 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 และงวด
สุดท้าย พร้อมรับรองว่าจา่ยจริงทุกฉบับ 
4. สรุปค่าใช้จ่าย งวดที ่2 และงวดสุดท้าย 
5. ส าเนาปกรายงานวิจยั 
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3. ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก  
ระบบการติดตามโครงงานวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไก

การติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่งภายนอก
มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก ก าหนด
ขั้นตอนสนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน ติดตามความก้าวหน้า 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดเอกสารและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การยื่นโครงการมาที่ส านักวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อผ่านไปยังหน่วยงานท่ีให้ทุน (ขอติดต่อ
เลขานุการส านักวิจัยล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์
ก่อนถึงก าหนดระยะเวลาการจัดสง่) 

นักวิจัยและส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1. โครงการวิจัย 
2. บันทึกข้อความเพื่อลงนามโดย
อธิการบด ี
3. หนังสือมอบอ านาจลงนามใน
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
4. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง 
แต่งตั้งอธิการบด ี
5. ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
6. ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
อธิการบด ี
8. ส าเนาทะเบยีนบ้านของอธิการบดี 
9. ส าเนาทะเบยีนบ้านของ
มหาวิทยาลยัพายัพ 
10. หน้าสมุดบญัชีของมหาวิทยาลัย 
11. อื่น ๆ ตามที่แหล่งทุนระบ ุ

2. กรณีไม่ยื่นโครงการผ่านส านักวจิัยและบริการ
วิชาการ 

นักวิจัย ส าเนาโครงการและเลขท่ีสญัญาทีผ่่าน
การอนุมัต ิ

3. รายงานการสิ้นสุดของโครงการวิจัยมายัง
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

นักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบันทึก
ข้อความรายงานการสิ้นสุด
โครงการวิจัย 
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4. ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ 

ที่นักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาบทความงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ท่ีนักวิจัยน าเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
-  

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

 นักวิจัย 

- รายงานผลการเผยแพร่ ต่อส านกัวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 นักวิจัย 
- เสนอบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
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5. ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นระบบที่
ก ากับกลไกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพทั้งที่เป็นคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการท าวิจัย  การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การ
พัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ด าเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/สาขาวิชา 

-  

 หัวหน้าสาขาวิชา/คณบด ี

- พิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ ดีเด่น น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุผู้

มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์เีด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ดา้นงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ดเีด่น 
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6. ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็น
ระบบที่ก ากับกลไกเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หัวหน้าสาขาวิชา 

- ติดตามและรวบรวมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 คณะกรรมการส่งเสริมวิจยั ระดับคณะวิชา/วิทยาลยั 
- พิจารณาคัดสรรและรวมรวมผลงานวิจัยที่จะเผยแพร่

เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  

นักวิจัย 
- จัดท าการสรุปสังเคราะห์งานวิจยัที่จะน าไป    
 เผยแพร่ และตรวจสอบข้อมลู 

ส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
- เสนอข่าว/ประชาสมัพันธ์

บทความผลงานวิจัย และ
พิจารณาแหล่งเผยแพร่ (สื่อ
อิเล็กทรอนิกส/์สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ
วิทยุ) 

  

 

 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- รวบรวมผลงานการสังเคราะห์
งานวิจัยตามทีค่ณะฯ ส่งมา และเก็บ

ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
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7. ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก  
ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นระบบที่ก ากับกลไกความ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 
- พิจารณาเครือข่ายที่จะเข้าร่วม หรอืพิจารณาหนังสือเชิญเข้าร่วม 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 ส่งร่างเอกสารให้องค์กรภายนอก 

 ร่วมตรวจสอบ 

 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ร่างเอกสารความร่วมมือ ส่งให้นิตกิรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั/ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

/คณะวิชา/สาขาวิชา/นักวิจัย 

- ท าสัญญาข้อตกลง 
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8. ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 

- วางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

-  

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- รวบรวมผลงานท่ีแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาขอจดลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม 

-  

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคณุ
ผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
-  พิจารณาผลงานของคณาจารย์ดา้นงานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์
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9. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบที่

ก ากับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพ
ปัญหาสังคมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
- ก าหนดกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน        

ภูมิปัญญาหรือสภาพปญัญาสังคม 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย 

- เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 พิจารณาโครงการที่เสนอขอทุน  

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ประกาศรับโครงการที่เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 นักวิจัย 

- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

 นักวิจัย 

- ท าสัญญารับทุน 

 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย 
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10. ระบบการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ระบบการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่ก ากับ

กลไกการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
งานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งานวิจัย 

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน

ต่อส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

 ส านักวิจัยฯ 
พิจารณา 

 

อนุมัติ  
โดยแก้ไข 

 นักวิจัย 
เผยแพรไ่ปยังกลุม่เป้าหมายเพื่อ

รองรับการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 

อนุมัติ ไม่แกไ้ข 

 คณะวิชา/ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

รับทราบผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 นักวิจัย 
กรณีด าเนินการวิจยัตาม TOR ของ

แหล่งทุน/องค์กร 

 นักวิจัย 
กรณียื่นเสนอขอทุนเอง 

 นักวิจัย 
รายงานผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานต่อสาขาวิชา/คณะวิชา 
ส านักวิจัย 

 นักวิจัย 
ขออนุญาตแหล่งทุนใน
การน าผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
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11. ระบบการจัดการความรู้ 
ระบบการการจัดการความรู้ เป็นระบบที่ก ากับกลไกการสนับสนุนการน าความรู้จากงานวิจัย 

กระบวนการงานวิจัย และการใช้สถิติในการวิจัย เพื่อให้เกิดการการเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั 
ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเตมิ 

1. องค์ความรู้การเขียนโครงร่างการวิจัย   
2. องค์ความรู้การใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมลู    

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ/นักวิจัย 
- การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- การสร้างและแสวงหาความรู้ ประสานงานในการเชิญนักวิชาการทีม่ี
ผลงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับการเขียน

โครงการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู    

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- การเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรูเ้ข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

และคณะกรรมการ KM หน่วยงาน 

- การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
 

 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ /นักวิจัย 
- การเรียนรู้ สนับสนุนให้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัตจิริง 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
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แบบ วจ.1/RO 1 

แบบการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย/Research Funding Request Form 
ประจ าปีการศึกษา/Academic Year  ......................... 

 

1. ชื่อโครงการ/Name of the Research Project 
ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................. ................ 

 ภาษาอังกฤษ/English .......................................................................................................... ........... 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 
............................................................................................................................  
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)/Project Advisor (if any)  

...................................................................................... .................................................................... ........ 
4. ประเภทการวิจัย/Type of Research 
     การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต์/Applied Research  
     การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
     การวิจัยในชั้นเรียน/Classroom Research 
5. งบประมาณ/Research Budget ................................................................................................. ........ 
6. ระยะเวลาที่ใช้ท าวิจัย/Project Timeframe ....................... เดือน/months  
7. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 

7.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 
......................................................................................................... ................................................ 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
                  ........../.............../...................... 

7.2   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะ/Research  Committee 
.............................................................................................................................. ........................... 
        ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 

7.3   คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department Office 
.................................................................................................................................................... ..... 
        ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
                  ........../.............../...................... 
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                                แบบ วจ.2/RO 2 

ข้อเสนอโครงการวิจัย/Research Proposal 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยพายัพ 

Submitted to Payap University 
ประจ าปีการศึกษา/Academic Year ............................... 

 
ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               
ชื่อโครงการ/Name of Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................. .................................. 
 ภาษาอังกฤษ/English .......................................................................................................... ........... 
ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงการวิจัยใหม่/New Project         
   โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 
 การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต์/Applied Research  
 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 

สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยตามแบบ วช. ก าหนด /Field of Study 
.................................................................................... ........... 
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 
(ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  สถานที่ท างาน โทรศัพท์  e-mail
รวมทั้งระบุสัดส่วนการท าวิจัยของแต่ละคน (%)/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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ส่วน  ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย (Elements of the Research Project) 
1. ค าส าคัญ/Keywords....................................................................................... ...................................... 
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย/Background and Rationale   
      ......................................................................... ......................................................................... ........... 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of the Research Project 

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

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

............................................................................................................ ............................................. 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/Expected Benefits from Research Project 

............................................................... ................................................................................................  
7. นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms 

............................................................................................................................. .................................. 
8. กรอบแนวความคิดของการวิจัย/Conceptual Framework 

........................................................................................................ ....................................................... 
9. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology  

.......................................................................................... ..................................................................... 
10. ขอบเขตของการวิจัย/Scope of Research 

........................................................................................................... .................................................... 
11. สถานที่ท าการทดลองและ/หรือเก็บข้อมูล/Research Location and/or Location of Data 

Collection       
............................................................................................................................. .................................. 

12. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and 
Anticipated Project Schedule .................................................................................... ...................... 

13. งบประมาณ/Research Budget ............................................................................................... ............ 
14. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 
15. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 
16. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 
17. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 
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ส่วน  ค : ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย (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. ต าแหน่งปัจจุบัน/Current Position 
3. รหัสบุคลากร 
4. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิชา โทรศัพท์ภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, 

phone number, fax, and e-mail 
5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู ้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
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 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research 
Project  
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)/Completed Research Project: Name of project, year of 
publication, publication, source of funding (can be more than one project) 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
Ongoing Research Project: Name of project, source of funding, and the 
status of the research, indicating the percentage of project completed 
 

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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                                แบบ วจ.2/RO 2 (งานสร้างสรรค์ทางดนตรี) 

ข้อเสนอโครงการวิจัยงานสร้างสรรค์ทางดนตรี 
/Research Proposal 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยพายัพ 
Submitted to Payap University 

ประจ าปีการศึกษา/Academic Year ............................... 
ส่วน ก ลักษณะโครงการวิจัย (The Nature of the Research Project)               
ชื่อโครงการ/Name of Research Project 

ภาษาไทย/Thai ............................................................................................................. .................. 
 ภาษาอังกฤษ/English .................................................................... ................................................. 
ลักษณะโครงการวิจัย/The Nature of the Research Project 

   โครงการวิจัยใหม่/New Project         
   โครงการวิจัยต่อเนื่อง/Continuing Project  

ประเภทการวิจัย/Type of Research 
 การวิจัยพื้นฐาน/Basic Research     การวิจัยประยุกต์/Applied Research  
 การวิจัยและพัฒนา/Research and Development   การวิจัยสถาบัน/Institutional Research 
 การวิจัยในชั้นเรียน /Classroom Research 

สาขาวิชาการที่ท าการวิจัยตามแบบ วช. ก าหนด /Field of Study ........................................................... 
กลุ่ม/Group of Study   
 ทฤษฎีดนตรี/Music Theory    ประวัติศาสตร์ดนตรี/Music History 
 วรรณกรรมดนตรี/Music Literature    ดนตรีวิจัยหรือดนตรีวิทยา/Musicology 
 ดนตรีวิจัยชาติพันธุ์/ethnomusicology   ดนตรีศึกษา/Music Education 
 การแสดงดนตรี/Music Performance   การอ านวยเพลง/Conducting 
 การประพันธ์เพลง/Music conposition   อ่ืน ๆ ระบุ.................................................... 
 

หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี)/Head of the Project and Co-Researcher (if any) 
(ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  สถานที่ท างาน โทรศัพท์  e-mail
รวมทั้งระบุสัดส่วนการท าวิจัยของแต่ละคน (%)/This section includes researchers’ names–last 
names, academic ranks, department and faculty/college, phone numbers, and division of 
responsibilities for each team member (%)) 
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................  



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   45 

 

ส่วน  ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย (Elements of the Research Project) 
1.  ค าส าคัญ/Keywords............................................................................................................................. 
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย/Background and Rationale   

หรือ แรงบันดาลใจ/Inspiration   แนวคิด/Concept  ปรัชญา/Aesthetics Philosopy 
      ............................................................................................................................................. ................ 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of the Research Project     
      .............................................................................................................................................................  
4. แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/Concepts, Theories, and Related Literature 

บทเพลงอ้างอิง/Review Literature  (ถ้ามี/if any) 
............................................................................................................ ............................................. 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/Expected Benefits from Research Project     
     ........................................................................................................................................................  
6. นิยามศัพท์เฉพาะ/Definition of Terms (ถ้ามี/if any) 

........................................................................... .................................................................................... 
7. กรอบแนวความคิดของการวิจัย/Conceptual Framework (ถ้ามี/if any) 

........................................................................................................ .................................................... 
8. ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology กระบวนการด าเนินงาน/Implementation Process 

................................................................................................... .................................................... 
9. สถานที่ท าการแสดง จ านวนครั้งที่แสดง/Information and Number of Performances 

............................................................................................................................. .................................. 
10. ระยะเวลาที่ท าการวิจัยและแผนด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ/Duration of Project and  
      Anticipated Project Schedule ................................................................................ ...................... 
11. งบประมาณ/Research Budget ............................................................................................... ............ 
12. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................. 
13. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (Indicators) .............................................................. 
14. ผลกระทบ (Impact) และตัวชี้วัด (Indicators) .................................................................................... 
15. บรรณานุกรม/Bibliography........................................................................................................... 

ส่วน  ค : ประวัติผู้ด าเนินการวิจัย (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 
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2. ต าแหน่งปัจจุบัน/Current Position 
3. รหัสบุคลากร 
4. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  สาขาวิชา โทรศัพท์ภายใน มือถือ และ e-mail)/Address, phone 

number, fax, and e-mail 
5. ประวัติการศึกษา/Educational Background 
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา ) ระบุสาขาวิชาการ/

Specialization (different from the degree of education) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ให้ระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัยว่าเป็น หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย) /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 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย/Head of Project: Name of Research Project  
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 

เรื่อง)/Completed Research Project: Name of project, year of publication, 
publication, source of funding (can be more than one project) 

7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วง
แล้วประมาณร้อยละเท่าใด/Ongoing Research Project: Name of project, source of 
funding, and the status of the research, indicating the percentage of project 
completed 

 
  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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แบบ วจ.3/RO 3 

แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย 

/Recommendation of Specialists  

Contact information of specialists for research proposal evaluation 
1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 
3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name ............................................................................................... 

สาขาความชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................ 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number................................................................................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name.................................................................................................. 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................................................................. 
E-mail ...................................................................................................... .................................. 
โทร/Phone Number ................................................................................... ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name .......................................................................... ....................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization............................................................................... ........ 
ที่อยู่/Address ......................................................................................... ................................... 
E-mail ....................................................................................................... ................................. 
โทร/Phone Number .................................................................................... ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 
      

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                  วันที/่Date......เดือน/Month...............พ.ศ./Year......... 



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   48 

 

 
4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

............................................................................................................................. .................... 
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.4/RO 4 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 

Research Project Progress Report #1 
                                                       สัญญาเลขท่ี/Contract #........................... 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  
ภาษาไทย/Thai ................................................................................................................. ....... 
ภาษาอังกฤษ/English .................................................................................................. ............ 

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแตว่ันที่/Reporting for the period from (date).............ถึงวันที่/to (date)................ 
1. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project................................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department....................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วันที่/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันที่/

to (Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on 

research project 
4.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
4.2 การด าเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ในแผนด าเนินการวิจัย/Progress made on submitted 

research plan 
4.3 สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจัย) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4.4 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด าเนินงานที่ด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
4.5 งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in 

research plan 
4.6 ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and 

method of resolving problems (if any) 
4.7 รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used 

(Please include detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
วันที่/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

............................................................................................................................. .................... 
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.5/RO 5 
        แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

Research Project Progress Report #2 
สัญญาเลขท่ี/Contract # ………… 

ชื่อโครงการ/Name of Research Project  
ภาษาไทย/Thai ........................................................................................................................  
ภาษาอังกฤษ/English .................................................................................................. ............ 

บทสรุปความก้าวหน้าของโครงการในรอบ/Project progress update for........................เดือน/months  
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่/Reporting for the period from (date)........................................ถึงวันที่/to 
(date)............................ 
1. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project..........................................................…….. 
2. หน่วยงาน/Department................................โทรศัพท์ภายใน/Office phone number.......................  

มือถือ/Mobile Phone...................................E-mail: ...................................................................... 
3. เริ่มท าวิจัยเมื่อ/Project Start  วันที่/Date ....... เดือน/Month ............. พ.ศ./Year ........ ถึงวันที่/to    

(Date) ....... เดือน/Month............... พ.ศ./Year ........ 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/Details of progress made on 

research project 
4.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives of Research Project  
4.2 การด าเนินงานวิจัยที่เสนอไว้ในแผนด าเนินการวิจัย/Progress made on submitted research     

plan 
4.3 สรุปผลการด าเนินงาน (ผลการวิจัย) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/Summary of results achieved 
4.4 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผลการด าเนินงานที่ด าเนินการไปแล้วทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ/Additional details of items in research plan completed 
4.5 งานตามแผนด าเนินการที่จะต้องท าต่อไป (โดยสรุป)/Summary of work remaining in     

research plan 
4.6 ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)/Problems or obstacles met and       

method of resolving problems (if any) 
4.7 รายงานค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (โปรดระบุรายละเอียด)/Report of budget used       

(Please include detailed accounting.) 
 ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 
                   หัวหน้าโครงการวจิัย/Head of Project 

วันท่ี/Date..........เดือน/Month............. พ.ศ./Year............. 
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5. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
5.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................  

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 

5.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 
............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................................. .................. 

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 

 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน/ Comments of Committee 
      สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป / Approved 
  ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป(ระบุเหตุผล)/Not approved  (please  specify)....................... 
 ............................................................................................................................. .................................. 

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

ลงชื่อ/Signature ................................................. 
                         (......................................................) 
        ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.6/RO 6 
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง 

/Recommendation of Specialists  

Contact Information of Specialists for the Draft of Research Report Evaluation 
1. ชื่อโครงการ/Title of Research Project………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/Name of Head of Project...................................................................... 
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 
3.1 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name .......................................................................... ..................... 

สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization........................................................................................ 
ที่อยู่/Address............................................................................. ............................................... 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number......................................................................... ....................................... 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่บัตรเสียภาษี .....................................................................................  

3.2 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name............................................................................ ...................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................... .............................................. 
E-mail ...................................................................................................... .................................. 
โทร/Phone Number ................................................................................... ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

3.3 ชื่อ-สกุล/Name – Last Name .......................................................................... ....................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization............................................................................... ........ 
ที่อยู่/Address ......................................................................................... ................................... 
E-mail ....................................................................................................... ................................. 
โทร/Phone Number .................................................................................... ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 
    

  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
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4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
 
 
4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 

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

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

.................................................................................................................................................  
 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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แบบ วจ.7/RO 7 
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 (แนบประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) /Specialists’ contact information listed as follows (CV): 

ชื่อ-สกุล/Name – Last Name .......................................................................... ..................... 
สาขาความเชี่ยวชาญ/Specialization..................................................................... ................... 
ที่อยู่/Address............................................................................. ............................................... 
E-mail.................................................................................................. ...................................... 
โทร/Phone Number......................................................................... ....................................... 
เลขทีบ่ัตรประชาชน/เลขท่ีบัตรเสียภาษี .....................................................................................  

        
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา/Submitted for your consideration 

      
  ลงนาม/Signature.................................................... 
                    (.....................................................) 

                   หัวหน้าโครงการวิจัย/Head of Project 
                                                  วันที/่Date..........เดือน/Month.....................พ.ศ./Year............. 
 
4. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น/Comments of Reporting Authority 
 4.1  หัวหน้าสาขาวิชา/Head of Academic Department 

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

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

         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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4.2  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน/Dean/Head of Department/Office 
............................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................  

 
         ลงชื่อ/Signature ................................................. 
               (......................................................) 
       ........../.............../...................... 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างการจัดท ารายงานการวิจัย 
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ปกนอกรายงานการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
        

 
                                                      มหาวิทยาลัยพายัพ       

 Payap University 
 

    รายงานวิจัย  ฉบับที่...... 
 
 

รายงานการวิจัย   
เร่ือง 

(ชื่อโครงการภาษาไทย) 
(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ) 

 
 

 
 

โดย    
(ชื่อ-สกุล นักวิจัย และคณะ  ไม่มีค าน าหน้านาม) 

  
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
ปีการศึกษาที่ได้รับทุน ..... 

 
 

    
1 น้ิว 

 

1.5 นิ้ว 
1 น้ิว 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 
18 หนา กึ่งกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 กึ่งกลาง 

ตัวอักษร TH Sarabun New 
ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดให้
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 จัดให้สวยงาม 

1 นิ้ว 

1 น้ิว 
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             รายงานวิจัย  ฉบับที่.....  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)             ชื่อ สกุล นักวิจยั  ปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
                     
 

สันปกนอกรายงานการวิจัย 
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาดตัวอักษร ขอจัดตามความเหมาะสมของเนื้อหา และขนาดของสันปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 น้ิว 1น้ิว 
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ปกในรายงานการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
        

 
 

รายงานการวิจัย   
เร่ือง 

(ชื่อโครงการภาษาไทย) 
(ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ) 

 
 

 
 

โดย    
(ชื่อ-สกุล นักวิจัย และคณะ  ไม่มีค าน าหน้านาม) 

  
 
 
 
 

 
 

รายงานการวิจยั ฉบับที่ ...          ปี พ.ศ.  (ท่ีแล้วเสร็จ)   
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.5 นิ้ว 
1 น้ิว 

ตัวอักษร TH Sarabun New 
ขนาด 18 หนา ก่ึงกลาง จัดให้
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 จัดให้สวยงาม 

2 น้ิว 

2 นิ้ว 
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ชื่อโครงการ:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะ: ...................................................................... ......................................... 

 
บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย    

 
ค าส าคัญ: (ไม่น้อยกว่า 3 ค า) 
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Title of Research Project: …………………..………………………………………………………………………………… 
Name of Head of Project: .................................................................................................................. 
 

Abstract 
 

Objectives,  Research Methodology, Major Findings 
 
Keywords:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
 รายงานการวิจัยเรื่อง.............................................................ส าเร็จได้  เนื่องจากบุคคลหลายท่าน
ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็นและก าลังใจ 
 ขอขอบพระคุณ...........................................................................ผู้วิจารณ์งานวิจัย  
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ.....................................................................คณะกรรมการประเมิน
งานวิจัยฉบับ(ร่าง) 

ขอขอบพระคุณ.........................................................................ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 

ขอขอบพระคุณ.......................................................ที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/ 
ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รายงานการวิจัยของผู้วิจัยส าเร็จลุล่วง 

ท้ายสุดนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ..........................................................ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน  
กระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัยในครั้งนี้ 

 
      ลงชื่อ..................................................... 
    เดือน..................พ.ศ........  (ระบุเดือนและ ปี พ.ศ. ที่เสร็จ) 
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สารบัญ  
           หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย         (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         (ง) 
กิตติกรรมประกาศ         (ช)  
ค าน า           (ซ) 
สารบัญ           (ฌ) 
สารบัญตาราง          (ฎ) 
สารบัญภาพ          (ฏ) 
สัญญลักษณ์และค าย่อ         (ฐ) 
บทที ่1//..............        1 
 1.//................         1 
 2.//....................         2 
 3.//....................         3 
บทที ่2//......................        4 
 1.//.....................         4 

 2.//.....................         7 
 3.//.....................         9 
 4.//……………..         12               
บทที ่3//...........................        13 
 1.//......................        13 
2.//........................        28 
3.//........................        31  
บทที ่4//..............................       35 
 1.//............................        35 
 2.//.............................        42 
 3.//.................................        48 
บทที ่5//..............................       55 
1.//............................        56 
 2.//.............................        58 
บรรณานุกรม         60 
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           หน้า 
ภาคผนวก 
  ภาคผนวก  ก        70 
  ภาคผนวก  ข        85 
  ภาคผนวก  ค        90 
ประวัตินักวิจัย         100 
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สารบัญตาราง 
 

     ตาราง          หน้า 
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                            หน้า 
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. ต าแหน่งปัจจุบัน 
3. สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
4. ประวัติการศึกษา 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ (ตาม 

วช. ) 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
6.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง) 
6.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
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ภาคผนวก จ 
หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 

 
รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป  โดยทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้อง

เลือกรูปแบบในสาขาวิชาของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม  
      1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
ที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
       2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็น
ที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา 

3) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้
ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก 

4) MLA (Modern Language Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็น
ที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์ 

5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปใน
ระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
          6) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
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ภาคผนวก ฉ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 
สภาวิจัยแห่งชาต ิ

Code of Ethics for Researchers 
National Research Council of Thailand 

 
"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย  

โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด  
มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

“Researcher” refers to a person who conducts a systematic search for knowledge  
in order to find an answer to an issue in question using a methodology that is accepted 
in that respective field, and, therefore, comprehensive in its idea, concept, and method 
for the data collection and analysis.  
 

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

“Ethics” refers to the principles for appropriate behaviors indicating the 
professional morality and ethics compiled by people in each profession to serve as a 
code of conduct for the professional members to follow in order to maintain their famed 
integrity and to promote the prestige of the profession.  
 

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยใน
กระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การ
วิจัยเป็นกิจกรรม ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน 
โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และข้ึนอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการท างานวิจัย
ด้วยผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและ
ประเทศชาติได้ สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจน
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ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ 
ดังนี้  

Research ethics is an important element of the research methodology as the 
research process requires the researchers to frequent themselves closely with the 
objects of their study, living or non-living. Consequently, the research may affect the 
objects negatively if the researchers tread without care. Research activities are vital for 
the policy planning and setting in all aspects of the national development, especially in 
the development of the quality of life of the population. Quality research is a product of 
the researchers’ specialized knowledge and ability as well as of their moral and ethical 
integrity in conducting the research. Low-quality research works, regardless of the causes, 
could backfire and generate negative impact on the academia and the country if they are 
promulgated. The National Research Council of Thailand, therefore, set “the Code of 
Ethics for Researchers” to act as a guideline for researchers to follow in order to conduct 
their research studies on an appropriate ethical and academic basis and to assure the 
standard of the studies that corresponds to the researcher’s honor and reputation. The 
Code of Ethics for Researchers comprises 9 items as follows.  
 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์  
ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล
หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสดงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

A researcher must be honest and possess academic as well as management 
integrity. A researcher must be true to himself and never take credit that is not his due. A 
researcher does not plagiarize; he honors the sources of his research data by providing 
citations and references. A researcher must be open in securing his research funds and 
be just in matters regarding the benefits from his research.  

 
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุน การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ  
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A researcher must be aware of the research obligation he has to the 
funding/supporting organization and with the organization of his affiliation. A researcher 
must observe the research obligation and agreement to which all parties involved have 
consented. A researcher must devote his time to produce the best research possible 
within the timeframe that has been agreed upon. He must be responsible and never 
forsake his work when it is still incomplete.  

 
3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชา

การที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือ
น าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  

A researcher must possess the fundamental knowledge in the field of his 
research. A researcher must have sufficient background knowledge in his research area, 
as well as related knowledge, expertise and experience, in order to produce quality 
research and to prevent mistakes from an erroneous analysis, interpretation or 
conclusion that could jeopardize the research work. 

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัย
ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว ์พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

A researcher must take responsibility for the object of his research, living or non-
living. A researcher must operate with care and validity when conducting a research 
related to humans, animals, plants, art and culture, resources and environments. He 
must be conscientious and determined in his endeavor to preserve the art and culture, 
resources and environments.  

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

A researcher must respect the dignity and rights of his human subjects. He must 
not be tempted by the promise of academic benefits that could induce the slip of the 
respect for human dignity. It is a researcher’s duty to explain the research objectives to 



คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายพั                                                                                                                                 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562)   73 

 

his sample group without deception or force and without violating others’ personal 
rights.  

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการ
บิดเบือนข้อมูล และข้อบังคับพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้ เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย  

A researcher must have the freedom to think without any bias in each and every 
step of his research work. He must be aware that personal biases and academic partiality 
could result in the distortion of information and academic regulations that may, 
consequently, jeopardize the research work.  

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปทางมิ
ชอบ  

A researcher should make use of his research works in ways that are right.  
A researcher should promulgate his research works for the benefits of the academia and  
the society. He should not exaggerate the research findings and manipulate the works in  
a wrong way.  

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผย
ข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  

A researcher should respect academic opinions of others. He should be open-
minded and willing to disclose the research information and procedure, to listen to other 
people’s academic views and reasons and to improve and correct his own research 
works.  

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านักที่จะอุทิศก าลังสติปัญญา
ในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้า ทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวล
มนุษยชาติ  

A researcher should take responsibility for all levels of the society. He should 
possess the conscience to devote his intellectual power to his research for academic 
advancement and the prosperity and benefits of the society and the human race.  
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