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นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นเห็นความสําคัญของการวิจัยและสงเสริมการวิจัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ดวยการจัดสรรทุนวิจัยแกบุคลากร สงเสริมบุคลากรแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก การทําวิจัยรวมกับ

องคกรวิชาชีพ องคกรทองถ่ิน และสวนราชการอ่ืนตามกรอบการวิจัย จึงสงเสริมการวิจัยอยางหลากหลายท้ัง

การวิจัยทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวยการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเพ่ือแสวงหาองคความรูใหม การวิจัยเพ่ือพัฒนา

อาชีพ การพัฒนาชุมชนและสังคม การวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ การวิจัยสถาบัน ตลอดจนโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม  

กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 1. กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือ

นําผลการวิจัยมาใชประโยชนโดยตรงสําหรับแกปญหาของหนวยงาน คณะวิชาและมหาวิทยาลัย และองคการ

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 2. การวิจัยท่ีสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเปนงานวิจัยท่ีจะกอใหเกิดประโยชน

ตอประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในกรอบประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

2.1 การวิจัยเชิงสํารวจ ท้ังเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ 

2.2 การวิจัยเชิงทดลอง หรือวิจัยและพัฒนา 

2.3 วิจัยพัฒนารูปแบบท่ีสรางสรรคนวัตกรรมท่ีสามารถใชในเชิงพาณิชย 

 3. การวิจัยท่ีเปนเรื่องสําคัญและเปนปญหาของสังคมในปจจุบัน ซ่ึงตองการหาคําตอบเพ่ือแกไข 

ลักษณะของโครงการวิจัย 

 1. เปนโครงการวิจัยท่ีกําหนดเสร็จภายใน 1 ป 

 2. ไมเปนโครงการเพ่ือขอรับวุฒิบัตร หรือปริญญา 

 3. ไมเปนโครงการวิจัยท่ีเคยไดรับทุนอุดหนุน หรือกําลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงาน 

หรือองคการอ่ืน 

 4. ขอเสนอโครงการวิจัยจะตองมีลักษณะเปนโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยยอยในแผนวิจัย หรือ

ชุดโครงการ 

 5. ขอเสนอโครงการวิจัยใหใชรูปแบบตามสวนงานวิจัยและบริการวิชาการกําหนด 
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 คุณสมบัติของผูเสนอโครงการวิจัย 

 1. เปนอาจารย บุคลากร หรือหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหดําเนินการวิจัย 

 2. บุคลากรหรืออาจารยตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ 

หลักเกณฑการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

 1. หัวขอการวิจัยควรเปนไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุนวิจัย มหาวิทยาลัยจะเนนการใหทุนอุดหนุนการวิจัยกับบุคลากร 

และคณาจารยของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 3. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ประมาณ 1 ป 

 4. การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ใหสงขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (แบบ วจบ.01) 

 5. การพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัยจะประเมินขอเสนอ 

โครงการวิจัย จากความเหมาะสมของโครงการ ความสําคัญ วัตถุประสงคและประโยชนของโครงการ 

ตลอดจนกระท่ังกรอบการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัย 

 6. การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยเปนไปตามระเบียบและตามสัญญา

รับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ตามเง่ือนไข ดังนี้ 

   6.1 เม่ือผูวิจัยทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยแลว จะไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1 คิดเปน

เงินไมเกินรอยละ 20 ของทุนวิจัยท่ีไดรับ พรอมแนบขอเสนอโครงการวิจัยและแผนการใชจายเงินและรายงาน

ความกาวหนาของโครงการวิจัย บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 กอนขอรับเงินในงวดท่ี 2 

   6.2 การจายเงินงวดท่ี 2 จะจายใหไมเกินรอยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีไดรับ และรายงานการใชจาย

เงินงวดท่ี 1 พรอมใบสําคัญรับเงิน และรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 พรอม

ท้ังยื่นเอกสารยืนยันการรางตีพิมพบทความจากการวิจัย กอนรับเงินงวดท่ี 3 

   6.3 การจายเงินงวดท่ี 3 จะจายสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีไดรับ พรอมท้ังใบสําคัญรับ

เงินของการใชจายเงินงวดท่ี 2 และเอกสารหลักฐานการทําวิจัย ดังนี้ 

   (1) รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 3 เลม พรอมแผนซีดี (CD) รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 1 

แผน โดยพิมพคําวา “ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น” ท่ีปกดานหนาของงานวิจัย 

   (2) ผูวิจัยตองเสนอตีพิมพเผยแพรบทความงานวิจัยตามรูปแบบท่ีสวนงานวิจัยและบริการ

วิชาการกําหนด โดยสงเปนบทความจากการวิจัยสําหรับการตีพิมพจะตองลงในวารสารวิชาการหรือแหลงอ่ืนท่ี

เปนท่ียอมรับตามเกณฑของ สกอ. หรือ สมศ. ท่ีกําหนดไวในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปนผลงานท่ี

เกิดข้ึนในขณะท่ีมีการทําการวิจัย จํานวน 1 ชุด พรอมแผนซีดี (CD)  

 7. สัญญาและลิขสิทธิ์ 

   7.1 ผูวิจัยไดรับอนุมัติใหดําเนินการวิจัย ตองทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยตาม 

แบบฟอรมท่ีกําหนดและตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา 



- 3 - 

 

   7.2 องคความรู นวัตกรรม และผลิตภัณฑท่ีไดจากผลงานวิจัยใหถือวาเปนลิขสิทธิ์ระหวางนักวิจัย

และมหาวิทยาลัย 

   7.3 การเผยแพรรายงาน หรือสิ่งพิมพสาธารณะใหถือวาเปนเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

   7.4 ครุภัณฑ หรืออุปกรณท่ีจัดซ้ือโดยเงินอุดหนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบแกมหาวิทยาลัยเม่ือ

เสร็จสิ้นการวิจัย 

 8. การระงับการใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

   8.1 ผูวิจัยท่ีประสงคท่ีจะขอระงับการดําเนินการวิจัยตองชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรตอ

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และในกรณีท่ียังไมไดดําเนินการ ผูวิจัยจะตองคืนท่ีเบิกไป

แลวท้ังหมด แกมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใน 30 วัน และมหาวิทยาลัยจะงดเวนการพิจารณาใหทุนโครงการวิจัย

แกบุคลากรรายท่ีคืนดังกลาว จํานวน 1 ป 

    8.2 ในกรณีท่ีดําเนินการไปบางสวน ใหหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูวิจัยสงคืนเงินเหลือจายไปยัง

มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พรอมท้ังรายงานผลการวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลว และมหาวิทยาลัยจะงดเวนการ

พิจารณาใหทุนโครงการวิจัยของผูวิจัยท่ีคืนดังกลาว จํานวน 1 ป 

   8.3 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และโครงการวิจัยจําเปนตองยกเลิกโครงการ ใหหัวหนาโครงการวิจัย

สงคืนเงินเหลือจายไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พรอมรายงานผลการวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลว  
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ข้ันตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีความเขาใจในข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจึงไดมีการกําหนดข้ันตอนการขอทุน

สนับสนุนการวิจัยและการดําเนินการวิจัยไดดังนี้ 

ข้ันตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 

1) ผูวิจัยเสนอโครงรางการวิจัย ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณากรอบการวิจัย และกรอบงบประมาณ แลวสง

ตอคณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

2) คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย พิจารณากลั่นกรองโครงรางการวิจัย แลวเสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

3) คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย รวบรวมขอเสนอแนะสงใหผูวิจัย เพ่ือปรับปรุงแกไข 

4) ผูวิจัยเสนอโครงรางการวิจัยท่ีปรับแกแลว ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณากรอบการวิจัย และกรอบ

งบประมาณ แลวสงตอคณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

5) คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย พิจารณากลั่นกรองโครงรางการวิจัย  แลวเสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการอีกครั้ง 

6) คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาแลวรวบรวมจัดทําประมาณการงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร 

7)อธิการบดีลงนามประกาศประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร 

8) ผูวิจัยขอรับการสนับสนุนตามประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและงานสรางสรรค 

1) ผูวิจัยท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร จัดทําขอเสนอโครงรางการวิจัย และ

สัญญาท่ีเกี่ยวของ เสนอผานผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณ แลวเสนอคณะทํางาน

สงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

2) คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย รวบรวมโครงรางการวิจัย และสัญญาท่ีเกี่ยวของ เสนอ

ทานอธิการบดีเพื่อลงนาม 

3) คณะทํางานสงเสริมการพัฒนางานวิจัย เก็บสัญญาไวหนึ่งฉบับ และอีกฉบับเก็บไวท่ีผูวิจัย 

4) ผูวิจัยดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญา 

5) ผูวิจัยสงเอกสารหลักฐาน เพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 แลวดําเนินการตอไป 

6) ผูวิจัยสงเอกสารหลักฐาน เพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 2 แลวดําเนินการตอไป 

7) ผูวิจัยเขียนบทความจากการวิจัยแลวเผยแพรตามเง่ือนไข และไดรับการตอบรับตีพิมพผลงานแลว 

8)ผูวิจัยสงเอกสารหลักฐาน เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 3 แลวจัดทําคํารองขอยุติการวิจัย 
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ข้ันตอนการเบิกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยท้ัง 3 งวด และการเผยแพรผลงานวิชาการ 

 

1) ผูวิจัยทําหนังสือขออนุมัติเบิกงบประมาณ จากผูบังคับบัญชา 

2) สงตอหนังสือเพ่ือตรวจสอบ จากสํานักวิชาการ 

3) สงตอหนังสือเพ่ือตรวจสอบ จากสวนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ 

4) สงตอหนังสือใหเจาหนาท่ีสํานักวิชาการ นําเขาระบบ NTU Budget 

5) อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ ผานระบบ NTU Budget 

6) สวนงานวิจัยและบริการวิชาการสงเอกสารท่ีไดรับอนุมัติ ใหสวนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ เพ่ือทําจาย 

7) สวนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ สงเอกสารใหการเงินสวนกลาง เพ่ือพิจารณา 

8)การเงินสวนกลาง โอนเงินเขาบัญชีผูวิจัย 

9)สวนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ โทรแจงผูวิจัย 

 

 

การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยใหดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น วาดวยการใหทุนอุดหนุนการวิจัย  

 2. พิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกรอบการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในแตละป 

 3. จัดทําเคาโครงการวิจัย (Proposal) ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (วจบ.01) สงใหสวนงานวิจัยและ

บริการวิชาการ จํานวน 1 ชุดแบบฟอรมเสนอเคาโครงรางการวิจัยเพ่ือประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยเนชั่น 
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แบบฟอรมเสนอโครงรางการวิจัย  

เพ่ือประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (วจบ.01) 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

------------------------------------ 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)..................................................................................................... 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
 

สวน A : ประเภทของโครงการวิจัย 

  โครงการวิจัยใหม 

                  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาตอเนื่อง 

                  โครงการวิจัยท่ีสอดคลองกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

 

สวน B : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 

 1. คณะผูดําเนินงานโครงการวิจัย ความรับผิดชอบของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย 

              ผูดําเนินงานโครงการวิจัย................................................คณะ................................................. 

              สัดสวนท่ีทําการวิจัย .........................................(%) 

 2. ประเภทของการวิจัย…………………………………………………………………………………………………… 

 3. สาขาวิชาและกลุมสาขาวิชาท่ีทําการวิจัย................................................................................. 

4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

5. ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย 

6. วัตถุประสงคของการวิจัย 

7. ขอบเขตของการวิจัย 

8. ขอจํากัดของการวิจัย (ถามี) 

9. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

11. เอกสารอางอิง 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการ การนําไปใชประโยชน 

การนําไปประยุกตกับการเรียนการสอน ทองถ่ิน และชุมชน 

 13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 



- 7 - 

 

 14. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุอยางละเอียด) 

 16. งบประมาณของโครงการวิจัย (ระบุอยางละเอียด) 

 17. ความสําเร็จหรือความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

 18. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป 

 19. ลงลายมือชื่อผูบังคับบัญชา/หัวหนาหนวยงาน 

 20. ความเห็นของหัวหนางานวิจัย 

 21. ความเห็นของอธิการบดี 

สวน C : ประวัติคณะผูวิจัย (ใหเขียนแยกกันระหวางหัวหนาโครงการวิจัย และผูรวม

โครงการวิจัย ในกรณีที่มีการทําวิจัยรวมกัน) 

 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

     ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

 2. ตําแหนงปจจุบัน 

 3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท E-mail 

 4. ประวัติการศึกษา 

 5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการทําวิจัย 

 6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยระบุสถานภาพใน

การทําวิจัยวาหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัย ในแตละผลงานวิจัย 

 7. งานวิจัยท่ีทําสําเร็จแลว : ชื่อผลการวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน 

 8. งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่องานวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย 

หมายเหตุ: ใหสําเนาเอกสารสงใหสวนงานวิจัยและบริการวิชาการ แนบพรอมสัญญารับทุน 2 ชุด 
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แบบฟอรมสัญญารับทุนสนับสนุนการทําวิจัย (วจบ.02) 

 

สัญญาเลขท่ี ....................../................... 

สัญญารับทุนสนับสนุนการทําวิจัย ปการศึกษา.....................                                        

 สัญญาทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง เม่ือวนัท่ี..................เดือน.....................พ.ศ.............. ระหวาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา 

ตันเปาว ตําแหนง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น” 

ฝายหนึ่ง กับ ....................................... เลขประจําตัวประชาชน..................................... ตําแหนง อาจารย 

หนวยงาน ................................ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูวิจัย” อีกฝายหนึ่ง  

 คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงทําสัญญากัน ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  1 .  “ผู ให ทุน” ตกลง ให ทุน  และ “ผู รั บ ทุน”  ตกลงรั บ ทุนสนับสนุนการวิ จั ย เ รื่ อ ง

................................................................. ตามโครงการวิจัยท่ีแนบมา และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ขอ 2. “ผูรับทุน” ตกลงทําวิจัยตามสัญญาใน ขอ 1. ใหเสร็จสมบูรณนับแตวันลงนามสัญญานี้ ซ่ึงทุน

วิจัยมีกําหนดระยะเวลา ... เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี .... เดือน ... พ.ศ. ... ถึงวันท่ี ... เดือน ... พ.ศ. .... 

 หาก “ผูรับทุน” ไมสามารถสงผลงานวิจัยไดทันตามกําหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติตอ 

“ผูใหทุน”เพ่ือขยายเวลาทําวิจัยไดไมเกิน 1 ครั้ง ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดในสัญญา

ทุนวิจัย โดยผูรับทุนสงแบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัยตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 ขอ 3. “ผูรับทุน” ไดรับทราบและเขาใจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของ “ผูใหทุน”ซ่ึงมีอยูในวันท่ีทํา

สัญญานี้โดยตลอดแลว “ผูรับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับดังกลาวและจะปฏิบัติตาม

โดยเครงครัด 

 ขอ 4. “ผูรับทุน” ขอรับรองวาทุก 3 เดือน นับแตวันท่ีทําสัญญาขอรับทุนเปนตนไป จะสงรายงาน

ความกาวหนาการวิจัย และสงรายงานสรุปผลเม่ือสิ้นปของการไดรับทุน แมวาการวิจัยนั้นจะยังไมเสร็จสมบูรณ 

และเม่ือทําการวิจัยเสร็จสมบูรณตามระยะท่ีกําหนดแลว จะสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอ “ผูใหทุน”ตาม

เง่ือนไขท่ี “ผูใหทุน” กําหนด 

 ขอ 5. “ผูใหทุน” ตกลงอนุมัติทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเนชั่น ใหแกผูรับทุนเปนจํานวนเงิน ..........บาท 

(…..) โดยแบงจาย 3 งวด ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
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 งวดท่ี 1  จํานวนเงิน รอยละ 20 ของทุนวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จํานวนเงิน........บาท (…..) จะจายใหเม่ือ

ไดรับอนุมัติโครงการวิจัย 

 งวดท่ี 2  จํานวนเงิน รอยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จํานวนเงิน.......... บาท (…..) จะจายให

เม่ือผูรับทุนขออนุมัติเบิกเงิน พรอมกับสงรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดในบทท่ี 1   

บทนํา บทท่ี 2 ผลงานทบทวนวรรณกรรม บทท่ี 3 วิธีวิจัย พรอมรายงานคาใชจายในงวดท่ี 1 

 งวดท่ี 3 จํานวนเงินรอยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ จํานวนเงิน......บาท (…..) จะจายใหเม่ือ 

“ผูรับทุน” ขออนุมัติเบิกเงิน พรอมสงรายงานวิจัยท่ีผานการประเมินและไดรับการปรับปรุง 

แกไข (ถามี) จํานวน 3 เลม พรอมแผนซีดี (CD) ฉบับสมบูรณจํานวน 1 แผน และสงหลักฐานการเสนอขอ

ตีพิมพเรียบรอยแลวตามขอกําหนดในขอ 6. พรอมรายงานคาใชจายท่ีคงเหลือ 

 ขอ 6. “ผูรับทุน”ตองนําเสนอผลงานวิจัยตามหลักเกณฑระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา โดย “ผูรับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่นจะตองเผยแพรผลงาน

วิชาการในระดับไมต่ํากวาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีการตีพิมพเผยแพรบทความฉบับ

สมบูรณ 

 ขอ 7. ในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร อันเก่ียวกับผลงานของโครงการในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแต  

ละครั้ง “ผูรับทุน” จะตองระบุขอความวา “ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น” ท้ังนี้ใหสง

สําเนาของสิ่งท่ีไดเผยแพรนั้นให “ผูใหทุน” จํานวน 1 ชุดดวย 

 ขอ 8. ทรัพยสินทางปญญาในผลการวิจัยใหเปนลิขสิทธิ์ของผูใหทุนแตเพียงผูเดียว ถา “ผูรับทุน”

นําไปเผยแพร ใหลงขอความในการนําเสนอ หรือการแสดงซ่ึงการเผยแพรผลงานวิจัย เปนลายลักษณอักษรวา

“ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น” และหากมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือการคา 

ตองแบงปนผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ไมนอยกวารอยละ 20 เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายมีการตกลง

กันเปนอยางอ่ืนกอนการลงนามสัญญานี้ 

 ขอ 9. ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ คงเหลือท่ีเกิดจากการทําวิจัย และวัสดุถาวร ท่ีไมสูญสิ้น หรือหมดไป

จากการทําวิจัย และการจัดซ้ือโดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเนชั่น “ผูรับทุน” จะตองนําสงใหกับ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ท้ังหมด หลังจากสิ้นสุดโครงการแลวภายใน 30 วัน 

 ขอ 10. ในระหวางดําเนินการโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใดๆ อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดข้ึน “ผูรับทุน” จะตองแจงเปนหนังสือให “ผูใหทุน” ไดทราบ

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีปญหาดังกลาวเกิดข้ึน เพ่ือรวมหาแนวทางแกไขตอไป 

 ขอ 11. “ผูรับทุน” จะตองรับผิดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเก่ียวของ

ท้ังนี้ใหเปนไปตามจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางดานชีวภาพ ดานเคมี ดานรังสี

และดานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 ขอ 12. “ผูรับทุน” จะตองรับผิดชอบแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ 
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ในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลภายนอกซ่ึง “ผูรับทุน” นํามาใชปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

 ขอ13. หาก “ผูรับทุน” ผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดขางตน หรือไมทําการวิจัยใหแลวเสร็จตาม

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน 1 ปตามสัญญาทุนวิจัย และ “ผูใหทุน”พิจารณาแลวเห็นวา

ไมมีเหตุอันควร “ผูรับทุน”ยินยอมให “ผูใหทุน”ยกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินคืนพรอมชดใชคาปรับใหกับ

“ผูใหทุน”เปนเงิน 2 เทาของทุนวิจัยท่ีไดรับอนุมัติโดย “ผูรับทุน”ยินยอมใหหักจากเงินเดือนประจําหรือเงิน

รายไดอ่ืนของ “ผูรับทุน” แลวแตกรณีอีกท้ังตองคืนอุปกรณการดําเนินโครงการวิจัยคืนท้ังหมด โดย “ผูใหทุน”

จะไมพิจารณาจัดสรรทุนใหกับ “ผูรับทุน”อีกตอไป 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความตรงกันท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ตลอดแลว 

จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานของแตละฝายและเก็บไวฝายละฉบับ 

 

ไทย  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  ๓ ๑ 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน (วจบ.03) 

ท่ี มนช........... 

หนังสือ 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูมอ  

              (ดร.กฤษฎา  ตันเปาว) 

ลงชื่อ.....................................................ผูใหทุน        

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  ตันเปาว) 

                                                                    

ลงชื่อ....................................................ผูรับทุน 

     (………………………………………………….) 

                                                                     

ลงชื่อ..............................................พยานฝายผูใหทุน  

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

 

ลงชื่อ..............................................พยานฝายผูใหทุน  

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

 

 

ลงชื่อ..............................................พยานฝายผูรับทุน  

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

 

ลงชื่อ..............................................พยานฝายผูรับทุน  

  (...............................................................) 
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แบบฟอรมหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน (วจบ.03) 

ท่ี มนช........... 

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

เขียนท่ี มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วันท่ี........เดือน...................พ.ศ........... 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 ขาพเจา..................................................ตําแหนง.................................คณะ/สาขา........................                  

ซ่ึงไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเปนจํานวนเงิน..................... บาท(..............) 

และไดทําสัญญารับทุนอุดหนุนทางการวิจัย ลงวันท่ี..............................นั้น 

 ถาขาพเจาผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ยินยอมใหทางมหาวิทยาลัยเนชั่น หักเงินเดือนเพ่ือชําระ

หนี้คืน เปนจํานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนแตไมนอยกวา 2,000 บาท จนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีตองชําระ

โดยจะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวขางทายนี้ตอหนาพยาน ณ 

วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตนแลว 

 

ลงชื่อ...............................................ผูใหความยินยอม 

                                                                          

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

 

                                                                    ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

 

                                                                    ลงชื่อ...............................................พยาน 

                                                                        (...............................................)
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แบบฟอรมรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย (วจบ.04) 

รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย ช่ือเรื่อง..................................................................................................................................................................... 

ผูวิจัย.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น.......................................................................................................................................................................................................................................... 

คาดวาจะไปตีพิมพใน ........................................................................................................................................................................................................... 

หนวยงานเจาของวารสาร ...................................................................................................................................................................................................................................  

คา  Impact  Factor  ของวารสาร (ตาม TCI).................................................................................................................................................................................................. 

คา  Impact  Factor  ของวารสาร (ตาม ISI).................................................................................................................................................................................................... 

      ลําดับท่ี รายละเอียดงบประมาณ จํานวน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน เหตุผลความจําเปนท่ีตองใช 

1 หมวดคาตอบแทน         

  1.1 ...............................…………………………….         

2 หมวดคาใชสอย         

  2.1 .......................................................................         

3 หมวดคาวัสดุ         

  3.1 ………………………………………………..         

4 งบประมาณรวม   
           

 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น............................................ บาท 

(เปนตัวหนังสือ).........................................บาท 

         ลงชื่อ........................................ หัวหนาโครงการวิจัย     

(..........................................................) 
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แบบฟอรมการรายงานความกาวหนาของการวิจัย (วจบ.05) 

แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งท่ี ...... 

สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

*************************** 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหัวหนาโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรวมโครงการวิจัย 1) ……………………………………………… 2) ……………………………………………… 

ไดเบิกเงินไปในงวดท่ี …………………………………………….. เปนจํานวนเงิน ……………………………………. บาท 

ผลงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งท่ี …………………………… เดือน ……………………….พ.ศ. ………………… 

  ดําเนินการไปอยูในข้ันตอน 

   ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

   ระเบียบวิธีวิจัย 

   การสรางเครื่องมือการวิจัย 

   ทดลอง / เก็บรวบรวมขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูล 

   การเขียนรายงาน 

   พิมพรูปเลม 

หมายเหตุ : การขอเบิกเงินในงวดท่ี 2 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูวิจัยจะตองดําเนินการเขียนบทท่ี 1 และบทท่ี 

2 ใหแลวเสร็จ และตองรายงานการใชจายเงินท่ีใชจายไปแลวตามจริงในงวดท่ี 1 หากมีใบสําคัญรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใหสงตัวจริง พรอมสําเนาจํานวน 3 ชุด แนบมากับ

แบบฟอรมการรายงานนี้ดวย โดยท่ีการใชจายเงินใหเปนไปตามท่ีไดแจงไวในการขอรับเงินสนับสนุนในการ สง

โครงรางการวิจัยมายังสวนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

  การดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม 

    เปนไปตามแผน 

    ลาชากวาแผน 

    เร็วกวาแผน 

คาดวาจะสงรูปเลมไดภายในเดือน …………………………………………………. พ.ศ. ………………………… 

ช้ีแจงเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรค (ถามี)…………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ............................................................หัวหนาโครงการวิจัย 

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

วัน/เดือน/ป ..................................... 



- 14 - 

 

 

ลงชื่อ..................................................ผูรวมวิจัย 

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

วันท่ี ................................................ 

ความเห็นของคณบดี

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

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

                                     ลงชื่อ 

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

คณบดีคณะ ............................................... 

 

ผลการประเมินรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

 สนับสนุนใหดําเนินการตอไป 

 ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป ระบุเหตุผล ........................................................................... 

                                ลงชื่อ 

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

รองผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 

ความเห็นของผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 สนับสนุนใหดําเนินการตอไป และอนุมัติเงินในงวดท่ี 2 

 ไมสนับสนุนใหดําเนินการตอไป ระบุเหตุผล…………………………………………………………… 

                                  ลงชื่อ 

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

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 

ความเห็นของอธิการบดี 

 อนุมัติเงินในงวดท่ี 2 จํานวน...........................บาท 

 ไมอนุมัติ เพราะ…………………………………………………………………………… 

   ลงชื่อ 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา   ตันเปาว) 

           อธิการบดี 
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รายงานแผนการโครงการวิจยั 

ข้ันตอน 

 

แผนการดําเนินโครงการวิจัย ผลการดําเนินงานวิจัย 

 

รอยละของงาน 

 

รายละเอียดของ

แผนงาน 

วันท่ีเริ่มแผน วันท่ี 

โครงการวิจัย 

เสร็จสิ้น 

วันท่ีเริ่มจริง 

 

วันท่ี 

โครงการวิจัย 

เสร็จสิ้นจริง 

1. การเตรียมแผนงานวิจัย/ทบทวนศึกษาเอกสารตางๆ       

2. กําหนดแผนการ/วิธีการดําเนินงานวิจัย       

3. ดําเนินงานวิจัย/เก็บรวบรวมขอมูล       

4. การวิเคราะหตางๆ       

5. จัดทํารายงาน และเผยแพร       

6. อ่ืนๆ       

ลงชื่อ ................................................................ หัวหนาโครงการวิจัย 

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

                                                                 วันท่ี ..........................................................
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รายงานการเบิกจายเงินของโครงการวิจัย 

รายการ 

 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

ผลการใชจายงบประมาณ คงเหลือ รอยละการเบิกจาย 

ระหวางเดือน จํานวนเงิน 

1. หมวดคาตอบแทน      

2. หมวดคาใชสอยในการเดินทาง      

3. หมวดคาวัสดุสิ้นเปลือง      

4. หมวดคาเชาสถานท่ี      

5. หมวดคาพิมพผลงานวิจัย      

6. หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด      

รวมเงิน      

ผลการใชจาย : ............................................................................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ ..........................................................หวัหนาโครงการวิจัย 

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

                                                                   วันท่ี.......................................................
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รายละเอียดการใชจายเงิน งวดท่ี 1 
โครงการวิจัย เรื่อง ……………...........................................................................……………………………………………… 

ชื่อผูวิจัย ……………………………………………………………………………………………………………. 

รหัสโครงการเลขท่ี มนช. ......... / 256... 

หมวดและ/หรือ 

รายละเอียดงบท่ีอนุมัติ* 

จํานวน ราคาตอ

หนวย 

รวมเปน 

เงิน 

 

เงิน 

คงเหลือ 

 

     

     

     

     

     

รวม (บาท)     

 

หมายเหตุ * ทุนท่ีไดรับ คือ เงินทุนท่ีผูวิจัยไดรับแลวจริง โดยสามารถนําหมวดและ/หรือรายละเอียดงบท่ี

อนุมัติ และทุนท่ีไดรับในงวดท่ี 1 จากสัญญารับทุน 
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แบบฟอรมคํารองขอขยายเวลาการทําวิจัย (วจบ.06) 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

แบบคํารองขอขยายเวลาการวิจัย 

--------------------- 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย 

เรียน ...................................................................................... 

  ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ..................................นามสกุล.................................... 

ตําแหนง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ สํานัก................................................. 

โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ประเภท 

       มหาวิทยาลัย       คณะ        สํานัก        สถาบัน ประจําป .....................จํานวนเงิน

................................บาท(........................................................... ) ใหทําการวิจัยเรื่อง 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................... .................... 

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

(ภาษาอังกฤษ) 

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

ตามสัญญาเลขท่ี....................................ลงวันท่ี................เดอืน.....................................พ.ศ...... .................... 

และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ..................................... 

มีความประสงคจะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งท่ี...............ถึงวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................... 

รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุท่ีไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จตามโครงการ) 

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พรอมนี้ไดแนบสําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาดวย 

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

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

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
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แบบฟอรมคํารองขอยุติการทําวิจัย (วจบ.07) 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

แบบคํารองขอยุติการวิจัย 

------------- 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

                       วันท่ี ...........เดือน ............................ พ.ศ............. 

เรื่อง ขอยุติการวิจัย 

เรียน ......................................... 

 ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..........................นามสกุล.................................. 

ตําแหนง .................................ระดับ........................ สังกัด คณะ/สํานัก/สถาบัน............................. 

โทรศัพท ........................................... เปนผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ประเภท 

       มหาวิทยาลัย       คณะ        สํานัก        สถาบัน ประจําป .....................จํานวนเงิน

................................บาท(........................................................... ) ใหทําการวิจัยเรื่อง 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................... .................... 

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

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................. 

ตามสัญญาเลขท่ี....................................ลงวันท่ี................เดอืน.....................................พ.ศ...... .................... 

มีความประสงคจะขอยุติการวิจัยตามโครงการดังกลาว เนื่องจาก (ระบุสาเหตุท่ีไมสามารถทําการวิจัย 

ตอไปไดหรือไมอาจทําการวิจัยใหแลวเสร็จได) …………………………………………………………… 

ขาพเจาไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยไปแลวเปนเงิน........................บาท (.................................................) 

และไดใชจายในโครงการวิจัยนี้ไปแลวเปนเงิน.........................บาท (...................................................) 

มีเงินเหลือจายเปนเงิน ...................................บาท (............................................................) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากขาพเจาไดรับอนุมัติใหยุติการวิจัยแลว ขาพเจาจะด าเนินการ 

คืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับ เปนจํานวนเงิน ....................... บาท (.............................................) 

ใหมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีอนุมัติใหยุติการทําวิจัย 

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

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

ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 
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แบบฟอรมการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (วจบ.08) 

รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 ก. หัวขอสําคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประกอบดวย 

  1. สวนตน ประกอบดวย 

   1.1 หนาปก 

   1.2 ปกใน 

   1.3 กิตติกรรมประกาศ 

   1.4 บทคัดยอ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

   1.5 สารบัญเรื่อง 

   1.6 สารบัญตาราง 

   1.7 สารบัญภาพ 

   1.8 คําอธิบายสัญลักษณ 

  2. สวนกลาง ประกอบดวย 

   2.1 บทนํา 

   2.2 เนื้อเรื่อง 

   2.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

   2.4 สรุปและขอเสนอแนะ 

  3. สวนทาย ประกอบดวย 

   3.1 บรรณานุกรม 

   3.2 ภาคผนวก 

   3.3 ประวัตินักวิจัย 

 ข. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแตละหัวขอ 

  1. สวนตน 

   1.1 หนาปก  

   1.2 ปกใน  

   1.3 กิตติกรรมประกาศ คือขอความท่ีกลาวขอบคุณผูท่ีใหการชวยเหลือหรือใหความ

รวมมือเปนอยางดีในการวิจัยโดยไมตองกลาวขอบคุณผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีเก่ียวของในการอนุมัติโครงการวิจัย

โดยตําแหนง ยกเวนกรณีท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานวิจัยโดยตรง ในสวนนี้ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 

และใหระบุขอความ “การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ปงบประมาณ

.......................... (ระบุปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)” 
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   1.4 บทคัดยอ ใหเขียนบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดยอ

ภาษาไทยเรียงเปนลําดับแรก ตอดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาของบทคัดยอควรประกอบดวย 

วัตถุประสงคจุดมุงหมาย ขอบเขตของการวิจัย วิธีวิจัยรวมถึงเครื่องมือท่ีใชวิธีเก็บขอมูล จํานวนและลักษณะ

ของกลุมท่ีศึกษา ผลการวิจัย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการทดสอบ) เปนตน 

   1.5 สารบัญเรื่อง ตามตัวอยางหนาท่ี 24 

   1.6 สารบัญตาราง เปนสวนท่ีระบุถึงตําแหนงของตารางท้ังหมดท่ีมีอยูในงานวิจัย 

   1.7 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ เปนสวนท่ีแสดงตําแหนงหนาของภาพ แผนท่ี 

แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ 

   1.8 คําอธิบายสัญลักษณ เปนสวนท่ีอธิบายถึงสัญลักษณและคํายอตางๆท่ีใชในการ

วิจัย 

 2. สวนกลาง 

   2.1 บทนํา ระบุถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคขอบเขต

ของการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนตน 

    2.2 เนื้อเรื่อง ระบุถึงรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุท่ีใชในการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย

และผลการวิจัย โดยแบงเปนบทๆ จะมีก่ีบทก็ไดในสวนนี้ควรมีบทท่ีเก่ียวกับเอกสารและผลงานท่ีเก่ียวของ 

รายงานถึงทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา และบทท่ีบรรยายวิธีการท่ีใชในการวิจัยโดยละเอียดวามีข้ันตอน

อะไรบาง การใชเอกสารขอมูล การใชเครื่องมือ ข้ันตอนการทดลอง เปนตน 

   2.3 ขอวิจารณในบทนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหรายงานผลการวิจัย และการอภิปราย

ผลการวิจัย 

   2.4 สรุปและขอเสนอแนะ เปนการสรุปเรื่องราวในการวิจัย ท้ังหมด และ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยในข้ันตอนตอไป รวมไปถึงการประยุกตใชผลการวิจัยท่ีได 

 3. สวนทาย 

   3.1 บรรณานุกรม ระบุชื่อหนังสือ รายการอางอิง เอกสาร สิ่งพิมพโสตทัศนวัสดุ

ตลอดจนวิธีการท่ีไดขอมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนวิจัย โดยใหระบุสวนนําหนาวา “บรรณานุกรม” และ

เรียงลําดับเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนแลวตามดวยภาษาตางประเทศ โดยเรียงลําดับตัวอักษร ไมตองระบุ

เลขหนาของลําดับเอกสารอางอิงนั้น โยใชการเขียนแบบ APA 

   3.2 ภาคผนวก ใหระบุคําวา “ภาคผนวก” อยูกลางหนากระดาษ ในกรณีมีหลาย

ภาคผนวก ในหนาตอไปใหพิมพคําวา “ภาคผนวก ก , ข , ... , …” 

   3.3 ประวัตินักวิจัย ใหเขียนเปนเรียงความโดยไมตองแยกเปนขอๆ ความยาวไมเกิน

หนึ่งหนากระดาษควรประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ตําแหนง วันเดือนปและสถานท่ีเกิด วุฒิการศึกษาตั้งแต

ระดับปริญญาบัณฑิตสถานท่ีศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณและผลงานทางวิชาการ รางวัล และ

สถานท่ีท่ีจะติดตอได 
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 ค. การพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 1. ตัวอักษรและการพิมพ ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดท้ังเลม โดยในสวนเนื้อหารายงานให

ใชตัวอักษรขนาด 16 point สีดํา สวนหัวขอหลักใหใชตัวหนา (bold) โดยเพ่ิมขนาดตามความเหมาะสม และ

ควรพิมพตัวอักษรโดยใชเครื่องพิมพชนิด Laser Printer ท่ีมีความคมชัด 

 2. กระดาษ ใชกระดาษขาวไมมีบรรทัด ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 

 3. การจัดหนากระดาษ (ตามตัวอยางในหนา 31) 

  - ขอบกระดาษบน 1.5 นิ้ว 

  - ขอบกระดาษลาง 1.0 นิ้ว 

  - ขอบกระดาษซาย 1.5 นิ้ว 

  - ขอบกระดาษขวา 1.0 นิ้ว 

- การจัดขอความในการพิมพ : แตละยอหนาควรเวนระยะหางประมาณ 12 ตัวอักษร (เริ่มพิมพท่ี 

ตัวอักษรท่ี 13) 

 4. ลําดับหนาและการใสเลขหนา ใหระบุเลขหนาอยูขอบบน กลางหนากระดาษ 

 - สวนตนท้ังหมด ใหใชอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทยคือ ก ,ข ,... สวนภาษาตางประเทศ

ใหใชตัวอักษรโรมันตัวเล็กคือ i , ii , ...เปนตน 

 - หนาแรกของบท และหนาแรกของภาคผนวกแตละภาค ไมตองใสเลขหนากํากับ แตใหนับจํานวน

หนารวมไปดวย 

 - แตละบทใหข้ึนหนาใหมเสมอและพิมพคําวา “บทท่ี” ตามดวยเลขประจําบทกลางหนากระดาษ 

และพิมพชื่อบทในบรรทัดตอมา จัดอยูกลางหนากระดาษ 

 5. ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิตางๆ ควรมีคําอธิบายรายละเอียด เชน ชื่อ แหลงท่ีมา ระยะเวลา 

(ถามี) เปนตน 

 6. จํานวนและการสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

  หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 1 ชุด ไมตองทําปกหนา

และไมตองเขาเลม ใหสวนงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณากอน 

  หลังจากรางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณผานการรับรองจากคณะกรรมการแลว ใหหัวหนา

โครงการปรับแก และเขาปกเย็บเลมตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 3 ชุด พรอมแผนซีดี (CD)  
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(รูปแบบปกนอก) 

 

 

 

รายงานการวิจัย(22 เขม) 

 

 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เขม) 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เขม) 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก(16 เขม) 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน(18 เขม) 

 

 

ผลงานวิจัยเปนความรับผิดชอบของหัวหนาโครงการวิจัยแตเพียงผูเดียว(16 เขม) 

(หมายเหต  ุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK (ท่ีใชพิมพ) 
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(ตัวอยางปกนอก) 

 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

 

ผลของกวาวเครือขาวตอหัวนมและอวัยวะสบืพันธุของลูกสุกรเพศเมีย 

(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive Organs of 

Immature Female Pigs) 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

มหาวิทยาลยัเนช่ัน 

 

 

 

ผลงานวิจัยเปนความรับผิดชอบของหัวหนาโครงการวิจัยแตเพยีงผูเดียว 
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(รูปแบบปกใน) 

 

 

รายงานการวิจัย(22 เขม) 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เขม) 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เขม) 

คณะผูวิจัย(18 เขม) 

หัวหนาโครงการ(17 เขม) 

[ ช่ือหัวหนาโครงการวิจัยระบุคาํนําหนา:ตําแหนงทางวิชาการ ยศ ราชทินนาม](16 เขม) 
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3. [ ช่ือผูรวมวิจัยคนที่ 3 ] 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนช่ัน ปงบประมาณ.....[ที่ไดรับเงินอุดหนุนฯ ]

(16 เขม) 

ผลงานวิจัยเปนความรับผิดชอบของหัวหนาโครงการวิจัยแตเพยีงผูเดียว 

เดือน/ป ที่จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ(16) 

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอกัษรชนิด TH SarabunPSK ที่ใชพิมพ) 
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 (ตัวอยางปกใน) 

 

 

 

รายงานการวิจัย 

ผลของกวาวเครือขาวตอหัวนมและอวัยวะสืบพนัธุของลูกสุกรเพศเมีย 

(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive Organs of 

Immature Female Pigs) 

คณะผูวิจัย 

หัวหนาโครงการ 

รองศาสตราจารย.......................................... 

สาขาวิชา………………………. 

สํานัก………………………….. 

มหาวิทยาลยัเนช่ัน 

ผูรวมวิจัย 

นาย.......................................... 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนช่ัน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลงานวิจัยเปนความรับผิดชอบของหัวหนาโครงการวิจัยแตเพยีงผูเดียว 

 

กันยายน 2562 
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