


คูมือการเขียนรายงานวิจยัสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถาบันวิจยัและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรกฎาคม 2557



คํานํา

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณ
แผนดิน และจากเงินนอกงบประมาณงบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ จากการท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครมีนโยบายสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําการวิจัยซึ่งเปนผลงาน
การศึกษาคนควาอยางมีระบบและมีความมุงหมายท่ีชัดเจนแนนอน เพ่ือใหไดมาซึ่งทฤษฏี หลักการ ปญหา
วิธีการแกปญหา การรับรอง หลักการหรือการพิสูจนทฤษฏี ซึ่งนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาหลักการหรือทฤษฏีใหสมบูรณยิ่งข้ึน หรือสามารถนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอ
การศึกษาเปนสิ่งท่ีจะเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรใหเกิดการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง จําเปนตองมีการ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการอยูเสมอ ใหสอดคลองกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ  ได

คูมือการเขียนรายงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฉบับนี้ได
นําเสนอเนื้อหาสาระท่ีนาสนใจเปน 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 เคาโครงงานวิจัย บทท่ี 3 สวนประกอบของ
งานวิจัย บทท่ี 4 การพิมพรูปเลมรายงานวิจัย และบทท่ี 5 การอางอิง

ในฐานะรองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทาน ท่ีได
เสียสละเวลาชวยในการแกไขปรับปรุงและดําเนินการจัดพิมพคูมือการเขียนรายงานวิจัยสําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสําเร็จดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการเขียนรายงาน
การวิจัยของผูไดรับทุนตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ)์
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ถูกกําหนดใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญา
ของทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนโดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง  ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู
ภาระหนาท่ี  คือ 1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญา
ไทย  และภูมิปญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกลาว  จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสราง
ความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 4) เรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน   ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย  คุณธรรม
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 5) เสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม
กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 6) ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืน ท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ทองถ่ิน  รวมถึง  การแสวงหาแนวทาง  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล  และยั่งยืน 8) ศึกษา  วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายการวิจัยแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบทบาทหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบดานตาง ๆ  เชน การใหเงินทุน
สนับสนุน การทําวิจัยการจัดฝกอบรมดานการวิจัย การจัดทําวารสารเผยแพรงานวิจัย  การใหเงินทุนสนับสนุน
การเผยแพรงานวิจัย  การจัดทําโครงการบริการวิชาการดานการวิจัย  จัดโครงการความรวมมือดานการวิจัย
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เปนตน  การใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัย  ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีถือวามีกระบวนการ
และลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีมีระบบท่ีชัดเจน การจัดเอกสารรวบรวมรายละเอียดและแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานในแตละข้ันตอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเปนแนวทางการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย  งานบริหารจัดการงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงจัดทําคูมือ
การเขียนรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานวิจัยตอไป

วัตถุประสงค

1. เพ่ือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใชเปนแนวทางการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามระบบ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  การติดตาม   ควบคุม  และรายงานผลการดําเนินงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นมีหลายดาน  แตกิจกรรมท่ีดําเนินงานเปน
ประจําทุกป  มีดังนี้

1. การบริหารงานวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยภายในเปนการสนับสนุนการใหเงินทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย  ไดแก
1.1 เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สายวิชาการและ

สายสนับสนุน  จากงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ
1.2 เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สายวิชาการและสาย

สนับสนุน  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
1.3 เงินทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) สําหรับบุคลากร

สายสนับสนุน  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
1.4 เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอก

งบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
1.5 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ
2. การบริหารงานวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยภายนอก  เปนการสนับสนุนการใหเงินทุนวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอก  เชน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนตน
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3. การใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  เปนการใหเงินทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
ดานตาง ๆ  เชน  การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Present) การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
(Poster  Present) การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  เปนตน

การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาวิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ หรือ
วิธีการ เพ่ือใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ

กรอบการวิจัย
1. การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชนทองถ่ิน

1.1 การวิจัยท่ีบูรณาการดานเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน

1.2 การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสรางองคความรูใหมในพ้ืนท่ีหนองหาร ภูพาน และภูมิภาคลุม
น้ําโขง

1.3 การวิจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน
1.4 การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เพ่ือชี้นําสังคม

2. การวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  และจังหวัดกลุมสนุก
(จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร)

3. การวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

4. การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)
5. การวิจัยท่ีสอดคลองกับกลุมเรื่องท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)
6. การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

6.1 การวิจัยท่ีมีลักษณะเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) การวิจัยเชิงบูรณา
การการวิจัยท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนตอหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน

การสงรายงานวิจัย
1. จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 5 เลม (สําหรับทุนแผนดิน วช.) และจํานวน 3 เลม (สําหรับทุน บ.กศ.)
บทความวิจัย จํานวน 1 เรื่อง และซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 1 แผน และรายงานผล
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนสงใหสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหระบุขอความไวบนหนาปกและใบรองปก ดังนี้
สําหรับทุนแผนดิน (วช.) “งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ...................” และ สําหรับทุน บ.กศ. “งานวิจัยฉบับนี้ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณงบบํารุงการศึกษา
(บ.กศ.)

กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย

1. ครุภัณฑหรืออุปกรณท่ีจัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบเปนกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนวิจัย

2. รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  บทความวิจัยเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
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บทที่ 2

เคาโครงงานวิจัย

เคาโครงงานวิจัย (Research Proposal) เปนเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผนการวิจัยท่ี
ทําไวอยางมีระบบภายใตการใหคําปรึกษาและการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยโดยมีจุดมุงหมาย
ดังนี้

1. เปนกรอบสําหรับทํางานวิจัยตามแผนท่ีวางไวอยางมีระบบไดขอคนพบของปญหาการวิจัย
2. เปนขอมูลสําหรับท่ีปรึกษางานวิจัยเพ่ือพิจารณาและเสนอแนะปรับปรุงแกไข
3. เปนขอมูลสําหรับคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงงานวิจัยไดพิจารณา  ซึ่งจะทําใหตัดสินใจได

ตามเกณฑในการประเมินเคาโครงงานวิจัยวาสมควรอนุมัติหรือปรับปรุงแกไขอยางไร

ลักษณะของเคาโครงงานวิจัยท่ีดี

เคาโครงงานวิจัยท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีหัวขอครบถวนตามหัวขอเคาโครงงานวิจัยตามคูมืองานวิจัยฉบับนี้
2. มีความสอดคลองระหวางหัวขอตาง ๆ เชน  ชื่อเรื่อง  วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานการ

วิจัย  ขอบเขตการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  เปนตน
3. เขียนรายละเอียดในหัวขอตาง ๆ ในเคาโครงงานวิจัยไดถูกตองตามหลักการ
4. เขียนขอความท่ีชัดเจน  สื่อความหมายตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน
5. มีการออกแบบการวิจัย  ตามหลักการออกแบบการวิจัยท่ีดี
6. สามารถหาคําตอบได และเปนเรื่องใหม
7. ชื่อเรื่องอยูในขอบเขตของสาขาวิชาท่ีศึกษา

สวนประกอบของเคาโครงงานวิจัย

การเขียนเคาโครงงานวิจัย จะตองมีเนื้อหาสาระเพียงพอท่ีผูควบคุมงานวิจัยและคณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงงานวิจัยจะใชเปนเอกสารในการพิจารณา สําหรับสวนประกอบของเคาโครงงานวิจัยมีดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย
2. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวน
ท่ีทํา การวิจัย (%)] และหนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
3. ประเภทการวิจัย
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4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย
5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
6. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย
7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย
9. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ
11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล
12. ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอน

อยางละเอียด)
13. งบประมาณของโครงการวิจัยรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบ

ประเภทตาง ๆ
14. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ
15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ

หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัย

ท่ีตองการเพ่ิมเติม
18. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย

แนวทางในการเขียนเคาโครงงานวิจัย

สําหรับแนวทางการเขียนรายละเอียดตาง ๆ ในสวนประกอบของเคาโครงงานวิจัยก็เหมือนกับ
แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยโดยท่ัว ๆ ไป ซึ่งสรุปไดดังนี้

1.ช่ือเรื่อง (Title)
การกําหนดชื่อเรื่องมีหลักดังนี้ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 7)

1.1 สอดคลองกับปญหาการวิจัย
1.2 มีความชัดเจน  รัดกุม ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีความสําคัญในการศึกษา บงบอก ใหทราบวา

ศึกษาเรื่องใด กับใคร
1.3 ประกอบดวย ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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2. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
ระบุชื่อผูรับผิดชอบ หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนในระดับกลุม/กอง/สํานัก/

กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พรอมสถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2555 : 23)

3. ประเภทการวิจัย (type of research)
หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.

2556: 124 - 125)
3.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research)

เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพ่ือหาความรูใหม ๆ เก่ียวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ
และความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตาง ๆ เพ่ือตั้ง
และทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตาง ๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใช
ประโยชนโดยเฉพาะ

3.2 การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหม ๆ
และมีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตาง
ๆ ท่ีไดจากการวิจัยข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัด
ลวงหนา

3.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานท่ีทําอยางเปนระบบ
โดยใชความรูท่ีไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพ่ือการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีข้ึน

4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย
สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติประกอบดวย

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 125 - 126)
4.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร

และสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร
อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย
แพทยศาสตร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทยและ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม เคมีเทคนิค นิวเคลียร
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เคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดลอมทาง
การเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.7 สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนกฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมืองสังคมวิทยาทาง
การเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะยุทธศาสตร เพ่ือความม่ันคง
เศรษฐศาสตรการเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตรบริหารธุรกิจ
การบัญชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา
จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคม สังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติ
ชนวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

4.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจากระยะไกล ระบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ

4.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
หมายถึง คําสําคัญ (keywords) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัย

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือก
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หรือคนหาเอกสารท่ีมีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
2556 : 45)

6. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.

2556 : 45)

7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยอยางชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเปนขอ ๆ โดย

เชื่อมโยงกับความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 45)

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีทําการวิจัยแตไม

สามารถกําหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต.ิ 2556 : 45)

9. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปได

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย แลวนํามาสังเคราะหเปนสมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิดของ
โครงการวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 45)

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ
กําหนดปญหาใหชัดเจนท้ังในดานการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปญหา หรือดานอ่ืน ๆ

ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (reviewed literature)
ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของ และแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปได จากทฤษฎี/
สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 45)

11. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล
อธิบายข้ันตอนวิธีการทําการวิจัย เชน การเก็บขอมูล การกําหนดพ้ืนท่ี ประชากรกลุมตัวอยาง

การสุมตัวอยาง ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฯลฯ รวมท้ังระบุสถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีทําการวิจัย/
เก็บขอมูลใหครบถวนและชัดเจน เพ่ือประโยชนในการเสนอของบประมาณ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต.ิ 2556 : 46)
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12. ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุข้ันตอนอยางละเอียด)
ระบุระยะเวลาท่ีทําการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปท่ีเริ่มตน

ถึงเดือน ปท่ีสิ้นสุดการวิจัย โดยระบุดวยวาปท่ีเสนอขอเปนปท่ีเทาใดของโครงการวิจัยนี้รวมท้ังระบุข้ันตอนและ
ระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปงบประมาณ (1 ตุลาคมของปนั้น - 30
กันยายน ของปถัดไป) (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 46)

13. งบประมาณของโครงการวิจัยรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปท่ีเสนอขอ โดยจําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ให

ชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 46)

14. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ
แสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจากงานวิจัยในแตละปตลอดการวิจัย โดย

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนําไปสูการประยุกตใชความคุมคาของงบประมาณท่ีจะใชทําการ
วิจัย ซึ่งจะนําไปสูผลสําเรจ็ท่ีเปนผลลัพธ (outcome) ได (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2556 : 46)

15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร การจดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ดังตอไปนี้

15.1 ดานวิชาการ
15.2 ดานนโยบาย
15.3 ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย
15.4 ดานสังคมและชุมชน
15.5 อ่ืน ๆ (ระบุ)
และระบุชื่อหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2556 : 45 - 46)

16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาข้ันตอไป หรือการบริหารงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยระบุกลุมเปาหมาย วิธีการ
ถายทอด ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ใหชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในสวนนี้ดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. 2556 : 46)
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17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเปนของอุปกรณท่ีเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย
(อุปกรณการวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ) ท่ีตองการเพ่ิมเติม รวมท้ังอุปกรณท่ีตองขอเชา หรือขอยืมจาก
หนวยงานอ่ืนเพ่ือการวิจัยนี้ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 2556 : 46)

18. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
การอางอิงในรูปเลมเปนการระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในเนื้อความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบ

นาม-ป (Author date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปท่ีพิมพและหนาท่ีอางอิงเอกสารไวขางหนาหรือ
ขางหลังขอความท่ีตองการอางอิง เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น รายละเอียดดูในบทท่ี 5 การอางอิง
หนา 19 – 21)
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บทที่ 3

สวนประกอบของงานวิจัย

งานวิจัยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน ไดแก สวนประกอบตอนตน สวนประกอบเนื้อเรื่อง และ
สวนประกอบตอนทาย สําหรับรายละเอียดของแตละสวนประกอบมีดังนี้

สวนประกอบตอนตน

สวนประกอบตอนตนของงานวิจัย  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  เรียงลําดับตั้งแตปกนอกถึงสวนประกอบ
สุดทายกอนถึงสวนเนื้อเรื่อง สําหรับรายละเอียดของแตสวนมีดังนี้

1. ปกนอก เปนสวนท่ีใชหุมงานวิจัยโดยผูรับทุนจะตองดําเนินการเย็บเลมและทําปกเม่ืองานวิจัย
ไดรับอนุมัติแลว  โดยมีลักษณะดังตอไปนี้

1.1 ปกนอกเลมตองเปนปกเคลือบ มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขนาด 1.5 นิ้ว
ตัวอักษรบนปกนอกใหพิมพดวยอักษรสีดํา

1.2 ขอความบนแผนปกนอกงานวิจัยตองมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ชื่อเรื่องของงานวิจัย
1.2.2 ชื่อผูวิจัย  ใหระบุเปนชื่อ  ชื่อสกุล  ไมตองมีคํานําหนา  ยกเวนกรณีมียศ

บรรดาศักดิ์  ฐานันดรศักดิ์  สมณศักดิ์  ราชทินนาม
1.2.3 ระบุขอความวา  งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากงบ............................ ประจําปงบประมาณ ..............
1.2.4 เดือน และ ป พ.ศ. ท่ีพิมพ  ใหใชปท่ีจัดทํางานแลวเสร็จ
1.2.5 ระบุคําวา ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. สันปก ขอบสันปกงานวิจัยใหพิมพ  ดังตอไปนี้
2.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย
2.2 ชื่อและชื่อสกุล ของผูรับทุน โดยไมตองมีคํานําหนาชื่อ  ยกเวนกรณีมียศ บรรดาศักดิ์

ฐานันดรศักดิ์  สมณศักดิ์  ราชทินนาม
2.3 ปท่ีจัดทํางานวิจัยแลวเสร็จ

3. หนาปกใน จะประกอบดวย หนาปกในท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหพิมพขอความตาง
ๆ เชนเดียวกับปกนอกของงานวิจัย คือ  ชื่อเรื่อง  ชื่อผูเขียนไมตองมีคํานําหนาชื่อ  ยกเวนกรณีมี ยศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์  หรือราชทินนามใหใสไวดวย โดยไมใสวุฒิทางการศึกษาใด ๆ ตอทาย และระบุวา



13คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสกลนคร  จากงบ
............................ ประจําปงบประมาณ .............. เดือน และ ป พ.ศ. ท่ีพิมพ  ใหใชปท่ีทํางานแลวเสร็จ

4. หนาบทคัดยอ ใหพิมพบทคัดยอภาษาไทยกอนและหนาถัดไปเปนบทคัดยอภาษาอังกฤษ
หนาบทคัดยอ (Abstract) มีสวนประกอบ 2 สวน  คือ

สวนท่ี 1 เปนขอมูลงานวิจัย ไดแก ชื่องานวิจัย ชื่อผูเขียนงานวิจัย ชื่อท่ีปรึกษางานวิจัย พรอม
ระบุตําแหนงทางวิชาการและคํานําหนา (ถามี) ระบุชื่อปริญญาท่ีไดรับ และชื่อสถาบัน

สวนท่ี 2 เปนสวนบทคัดยอ เปนสวนท่ีกลาวถึงสาระสําคัญของงานวิจัยประกอบดวยวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  และระบุ คําสําคัญ (Keywords) ใน
ตอนทายของบทคัดยอ ความยาวของบทคัดยอประมาณ 100 ถึง 150 คํา  และตองไมเกินสองหนากระดาษ A4
บทคัดยองานวิจัยควรมีลักษณะ ชัดเจน  กะทัดรัด

5. สารบัญ (List of Contents) เปนสวนท่ีแสดงใหทราบถึง ลําดับหนาของเนื้อหาเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
อยูในงานวิจัยแตละบท  แตละเรื่องเริ่มตนจากหนาใด ชวยใหความสะดวกในการคนหาเรื่องหรือบทท่ีตองการ

6. สารบัญตาราง (List of Tables) เปนสวนท่ีแสดงลําดับหนาของตางรางท้ังหมดท่ีมีอยูใน
งานวิจัย รวมท้ังตารางในภาคผนวกดวย

7. สารบัญภาพประกอบ (List of Figures) ในกรณีท่ีงานวิจัยมีภาพประกอบ  สวนนี้จะเปน
สวนท่ีแสดงลําดับหนาของภาพประกอบซึ่งมีหลายประเภท ไดแก รูปภาพ แผนท่ี แผนภูมิ  กราฟ  ฯลฯ ท่ีมีอยู
ท้ังหมดในงานวิจัยนั้นวาอยูท่ีหนาใด ลําดับท่ีของภาพประกอบ และชื่อของภาพประกอบจะตองตรงกับท่ีใหใน
เนื้อหา

สวนประกอบเนื้อเร่ือง

สวนนี้เปนสวนท่ีสําคัญของงานวิจัยมีท้ังหมด 5 บท  ประกอบดวย  บทนํา  เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ  วิธีดําเนินการวิจัย  ผลการวิเคราะหขอมูล  และสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  สําหรับ
รายละเอียดแตละสวนมีดังนี้

บทท่ี 1 บทนํา การเขียนบทนําจะมีหัวขอท่ีเขียนในเคาโครงงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับ
หลักการเขียนเคาโครงงานวิจัยท่ีกลาวไวแลวในบทท่ี 2 เพียงแตผูเขียนรายงานงานวิจัยนําหัวขอตาง ๆ ในบท
นํามาเขียนใหมีความสมบูรณมากข้ึน

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในสวนนี้จะนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีเขียนไว
ในเคาโครงงานวิจัยมาเขียนข้ึนใหมใหดีข้ึนโดยการคนควาเพ่ิมเติม สวนหลักการเขียน ดังรายละเอียดในบทท่ี 2

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดไวแลวในเคาโครงการวิจัย  ดังนั้น
การเขียนวิธีดําเนินการวิจัยก็ทําโดยนําวิธีดําเนินการวิจัยท่ีเขียนไวในเคาโครงการวิจัยมาเขียนเพ่ิมเติมใหมี
ความสมบูรณมากข้ึนตามวิธีดําเนินการวิจัยจริง  เชน  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผลการเก็บรวบรวม เปนตน
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยท่ัวไปจะประกอบดวย
4.1 สัญลักษณหรือคํายอท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล (มีหรือไมมีก็ได)
4.2 ข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
4.3 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
4.4 การแปลผลหรือตีความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล

หลักการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. จัดลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเปนตอน ๆ โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก โดยท่ัวไป

จะนําเสนอตอนท่ี 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง  ตอนตอไปก็จําแนกตามความมุงหมายของการวิจัย
2. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน ขอ 1 โดยสามารถนําเสนอไดหลาย

ลักษณะ ไดแก
2.1 เสนอเปนบทความหรือบรรยาย  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมักใชกับขอมูลท่ีมีตัวเลข

ไมมากนัก
2.2 เสนอเปนแบบบรรยายก่ึงตาราง  วิธีนี้จะคลายกับการเสนอเปนบทความ  เพียงแตมีตัวเลข

ไมมากนัก
2.3 การเสนอแบบตาราง  วิธีนี้จะนําเสนอดวยตารางและการบรรยายลักษณะของตาราง

ประกอบดวย
2.3.1 หมายเลขตารางและชื่อตาราง
2.3.2 ขอมูลในตาราง

บทท่ี 5 สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ในบทนี้เปนสวนท่ีผูทํางานวิจัย สรุปการทําวิจัย
เริ่มแรกตั้งแตตนจนจบ  โดยมุงใหผูอานทราบอยางนอย 4 ประเด็น ไดแก

1. สรุปวัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีการดําเนินการวิจัย  ในสวนนี้จะเปนการสรุปเก่ียวกับ
ความมุงหมายของการวิจัย  สมมติฐานของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัยโดยเขียนเปนขอความตอเนื่องกัน

2. สรุปผลการวิจัย  ในสวนนี้จะเปนการสรุปผลตามความมุงหมายของการวิจัยโดยนําผลการ
วิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 มาสรุป

3. การอภิปรายผล  ในสวนนี้จะเปนการนําการวิเคราะหขอมูลหรือผลการวิจัยมาอภิปรายวา
เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีกําหนดไวหรือไม  โดยนําทฤษฎี  เอกสาร  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของมา
อภิปรายประกอบ  ซึ่งบางครั้งอาจใชความเห็นเหตุผลของผูวิจัยมาอภิปรายประกอบดวยอยางมีหลักการ  การ
อภิปรายผลนี้เปนการนําเสนอขอมูลสนับสนุนเพ่ือทําใหผลการวิจัยชัดเจนข้ึน

4. ขอเสนอแนะประกอบดวย 2 สวน  ไดแก
4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชในสวนนี้จะมีความเก่ียวของกับหัวขอหรือ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยในบทท่ี 1 โดยนําเสนอในลักษณะท่ีวาผูเก่ียวของจะนําเสนอขอคนพบ
จากการวิจัยไปใชประโยชนอยางไรบาง
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4.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปในสวนนี้จะเปนการเสนอวาผูท่ีศึกษาเพ่ิมเติมตอใน
เรื่องท่ีวิจัย  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดานใดบาง  ควรขยายขอบเขตของการวิจัยออกไปอยางไร

สวนประกอบตอนทาย

ในสวนนี้จะประกอบดวย
1. บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง การเขียนรายการอางอิง  ใหศึกษารายละเอียดในบทท่ี 5
2. ภาคผนวก เปนสวนท่ีอยูตอจากรายการอางอิง  โดยเปนแหลงใหขอมูลรายละเอียดเพ่ือแสดงวา

งานวิจัยมีคุณภาพ  เชน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ขอมูลท่ีแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  รายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นอกจากนี้อาจเปนตารางตาง ๆ ท่ีไมไดใสไวในบทท่ี 4 การ
พิมพภาคผนวกตองมีหนาบอกตอนอยูดานหนา  โดยพิมพคําวา “ภาคผนวก” ไวกลางหนากระดาษ  พรอม
ชื่อเรื่อง  หากภาคผนวกมีหลายเรื่อง  ควรเรียงและจัดลําดับตามตัวอักษร  เชน ภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข
เปนตน  และใหมีหนาบอกตอนอยูดานหนาทุกเรื่องไปพรอมชื่อเรื่องนั้น ๆ

3. ประวัติยอของผูวิจัย เปนการเสนอประวัติโดยยอของผูวิจัยมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อสกุล
พรอมคํานําหนา ไดแก  นาย  นางสาว นาง  ถามียศ  บรรดาศักดิ์  ฐานันดร-ศักดิ์  สมณศักดิ์  ราชทินนาม  ก็
ใหใสไวดวย พรอมท้ัง วัน เดือน ป  และสถานท่ีเกิด สถานท่ีอยูปจจุบัน ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน
สถานท่ีทํางานปจจุบัน ประวัติการศึกษาตั้งแตข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาข้ึนไป  สถานศึกษาและ พ.ศ. ท่ี
สําเร็จการศึกษา



16คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บทที่ 4

การพิมพรูปเลมรายงานวิจัย

หลักเกณฑทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 14 - 18)

1. กระดาษท่ีใชพิมพ กระดาษอัดสําเนา หรือ กระดาษถายเอกสารสีขาว ขนาดกวาง 8.5 นิ้ว ยาว
11 นิ้ว หรือขนาด A 4 หนาไมต่ํากวา 80 แกรม คุณภาพดี ใชหมึกสีดํา

2. การเวนขอบกระดาษ เวนขอบกระดาษอยูในแนวเดียวกันทุกหนา ตองตีกรอบ โดยเวนจาก
ขอบบน 1.5 นิ้ว ทุกหนา เวนจากขอบซาย 1.5 นิ้ว เวนจากขอบลางและขอบขวา 1.25 นิ้ว

3. ตัวอักษรท่ีใชในการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยท (point ) แบบ
ตัวอักษรตองเปนแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม แบบอักษรท่ีใช คือ ทีเอท สารบรรณ พีเอสเค (TH Sarabun PSK)
ฟอนตมาตรฐานขาราชการไทยของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)

4. จํานวนบรรทัดแตละหนา แตละหนาใหตั้งบรรทัดพิมพไว 30 บรรทัด และพิมพ ขอความไม
เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 บรรทัด เผื่อไวสําหรับเวนบรรทัดระหวางหัวขอสําคัญ)

5. เลขกํากับหนา ในสวนประกอบตอนตน ใชอักษรโรมัน เริ่มนับ i ii  iii  iv ...
จากหนาปกใน เปนตนไป  แตเริ่มใสอักษรโรมันตั้งแตหนาประกาศคุณูปการเปนตนไป หนาใดมีขอความกลาง
หนากระดาษ หรือหนากระดาษเปลา ไมตองใสตัวอักษร หรือเลขหนา แตนับเปนลําดับหรือจํานวนหนาดวย

สําหรับสวนเนื้อหา ใหใชตัวเลขกํากับตั้งแตตนจนหนาสุดทาย พิมพเลขกํากับหนาไวในตําแหนงท่ี
หางจากขอบบนและขอบขวา 1 นิ้ว โดยไมมีเครื่องหมายใด ๆ

6. การนับจํานวนหนา ใหใชตัวเลขอารบิค โดยเริ่มนับจากบทท่ี 1 จนถึงสวนประกอบ ทายสุด (รวม
หนาบอกตอน)

7. การวางหัวขอเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
7.1 คําวา บทท่ี ใชขนาดตัวอักษร 20 พอยท (ตัวหนา) วางไวกลางหนากระดาษบรรทัดแรก
7.2 ช่ือเรื่อง หรือ ช่ือบท ใชขนาดตัวอักษร 20 พอยท (ตัวหนา) วางไวกลางหนากระดาษใต

บทท่ี  และหางจากบทท่ี 1.5 บรรทัด
7.3 หัวขอใหญ ใชขนาดตัวอักษร 18 พอยท (ตัวหนา) วางไวชิดขอบซาย หางจากขอความ

บน 2 บรรทัด สําหรับขอความขยายใชขนาดอักษร 16 พอยท ใชยอหนา 7 ตัวอักษร (ยอหนาท่ี 1 ) เริ่มพิมพ
ตัวอักษรท่ี 8 และหางจากหัวขอใหญ 1.5 บรรทัด

7.4 หัวขอรอง ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยท (ตัวหนา) พิมพในยอหนาท่ี 1
7.5 หัวขอยอย ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยท (ธรรมดา) ใหยอหนาเขาไปอีก 3 ตัวอักษร (ยอ

หนาท่ี 2) และหากมีหัวขอยอย ๆ ลงไปอีก ใหยอหนาเขาไปอีกยอหนาละ 3 ตัวอักษร
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ในการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร และใชขนาดตัวอักษรไมเทากัน ใหตั้งระยะยอหนา ดังนี้
ยอหนาท่ี 1 (ยอหนาแรก) 7 ตัวอักษร ใหตั้งท่ี 0.7 นิ้ว
ยอหนาท่ี 2, 3 , 4 ... (ยอหนาเขาไปอีก ยอหนาละ 3 ตัวอักษร) ใหระยะยอหนาเพ่ิม

ยอหนาละ 0.2 นิ้ว จึงเปน 0.9 นิ้ว, 1.1 นิ้ว, 1.3 นิ้ว ตามลําดับ
8. การใชตัวเลข ใหใชแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม  แตจะมีความแตกตางกันตาม

จุดประสงคของการใชตัวเลข กลาวคือ
8.1 ตัวเลขกํากับหลังบทท่ี 1 ทุกบท ไมใชเครื่องหมายใด ๆ
8.2 ใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวเลขท่ีบอกลําดับท่ีเปนจํานวนเต็ม
8.3 ระหวางตัวเลขหลายจํานวน หรือ เลขบอกปท่ีติดกัน ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน 90,

105, 1998, 1999, 2541, 2542
8.4 ตัวเลขท่ีบอกจํานวนพันข้ึนไป ใชจุลภาคค่ันเลขจํานวนสามหลัก เชน 1,050 1,105,500
8.5 ตัวเลขท่ีบอกชวงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถาเปนเลขหลักสี่ข้ึนไป ใหเขียนเลข

จํานวนท่ีสองเปนจํานวนเต็ม เชน 50-56, 701-710, 2541-2542 (ไมใช 2541-2 )
9. การใชตัวเลขและเครื่องหมายกํากับการจําแนกหัวขอ กําหนดใหใชเปนระบบตัวเลข ดังนี้
ระบบตัวเลข

1.  …………………………………………………...
1.1 ……………………………………………....
1.2  ……………………………………………....

1.2.1 …………………………………….......
1.2.2 …………………………………….......

1.2.2.1 ……………………………….......
1.2.2.2  …………………………………...

2.  …………………………………………………...
2.1 ……………………………………………...
2.2  ……………………………………………...

การวางหัวขอและการใชตัวเลขจําแนกหัวขอ

บทที่ 1

บทนํา

ขนาด 20 พอยท
(ตัวหนา)

ขนาด 20 พอยท
(ตัวหนา)
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

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

วัตถุประสงคของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไวดังนี้
1.  …………………………………………………………………………............
2. …………………………………………………………………………...........

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย
……………………………………………………………………..............................................................

……………………………………………………………………………………..............................................…….............
…………………………………………………………………………………..............................................……….............

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (หัวขอยอย)
……………………………………………………......................................……………….......................
ตัวแปรท่ีศึกษา (หัวขอรอง)
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้

1.1 ...................................................................................................................
1.1.1 ............................................................................................................
1.1.2 ............................................................................................................

1.2  ………………………………………....................................…………………………................
2. ตัวแปรตาม

2.1 ...................................................................................................................
2.1.1 ...........................................................................................................
2.1.2 ...........................................................................................................

2.2 ..................................................................................................................

หัวขอใหญ ขนาด 18 พอยท ตัวหนา
พอยท์ (ตัวหนา)

หัวขอรอง ขนาด 16 พอยท ตัวหนา
ตัวหนา(ตัวหนา) (ตัวหนา)

หัวขอยอ ขนาด 16 พอยท ตัวปกติ
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บทที่ 5

การอางอิง

การอางอิง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 24 - 44)
การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (References) มีความสําคัญมากในการ

เรียบเรียงงานวิจัย เพราะการอางอิงจะระบุแหลงท่ีมาของสารนิเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองความถูกตอง
ของสารนิเทศท่ีนํามาประกอบการเรียบเรียง แสดงความเชื่อถือในเอกสารท่ีอางอิงและใหเกียรติแกเจาของ
ผลงาน ตลอดจนเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูอานในการศึกษาเพ่ิมเติม ฉะนั้นผูเรียบเรียงผลงานทางวิชาการถือ
เปนมารยาทอันพึงกระทํา

การรวบรวมการอางอิงแหลงท่ีมาของสารนิเทศ ผูเรียบเรียงผลงานทางวิชาการสามารถเลือกใชคํา
วา “บรรณานุกรม” หรือ “เอกสารอางอิง” อยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือถาใชคําวา “บรรณานุกรม” เปนการ
อางอิงรายการสารนิเทศทายเลม ท่ีมีปรากฏการอางอิงในเนื้อหา (In-text citation) และการนําความรูท่ีอาน
มาเรียบเรียงโดยไมไดอางอิงในตัวเลมงานวิจัย สําหรับการใชคําวา “เอกสารอางอิง” ตองเปนการอางอิง
สารนิเทศท่ีปรากฏในการอางอิงในเนื้อหาเทานั้น

สําหรับการเรียบเรียงและการอางอิงในเนื้อหาของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนี้
กําหนดใหใชตามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological Association (APA)

รูปแบบการอางอิงในเนื้อหา (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 187 - 188)
1. การอางอิงช่ือบุคคล คนไทยใหลงชื่อตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อสกุล

ตัวอยางการอางอิง
ผูแตง 1 คน

(สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10)
(Maipong. 2007 : 10)

ผูแตง 2 คน
(สุชา  จันทนเอม  และสุรางค  จันทนเอม. 2545 : 66)
(Chanaim  andChanaim. 2002 : 66)

ผูแตง 3 คน ใหใสช่ือทุกคน
(สุจริต  เพียรชอบ, สายใจ อินทรัมพรรย  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5)
(Pianchoop, Intranphan  andSuwanthada. 2005 : 5)

ผูแตง  มากกวา 3 คน ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ
(สุวกิจ ศรีปดถา  และคณะ. 2550 : 145)
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(Sripathar.et  al. 2007 : 145)
2. ช่ือนิติบุคคล   หนวยงาน  องคกร ท่ีทําเอกสาร  ใหระบุชื่อหนวยงานตามท่ีปรากฏ

ตัวอยางการอางอิง
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ)

(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
3. เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมด

ท่ี ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแตง และใหใช
การอางอิงแบบ APA (American psychological association citation style) ดังนี้

หนังสือ (Book)
ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากองคกรหรือหนวยงาน
ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่อง. สถานท่ีพิมพ.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (พ.ศ.). ช่ือเรื่อง . วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).

บทความจากหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter)
ชื่อผู เขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ช่ือหนังสือ

(หนา). สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal  or  magazine  article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปท่ี (ฉบับท่ี), หนา.

บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper  article)
ชื่อผู เ ขียนบทความ. (ป ท่ี พิมพ/ด/ว). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ , หนาซึ่ งปรากฏ

บทความ.

บทความจากฐานขอมูลอินเทอรเน็ต (Article  from  an internet  database)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีเผยแพร).ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปท่ี, ฉบับท่ี. วันท่ีทําการ

สืบคน. จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ.

บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ. ใน สารานุกรม (เลมท่ี,หนา). สถานท่ีพิมพ

: สํานักพิมพ.
เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ : ช่ือหนังสือ. (จากแหลงขอมูลเลขท่ี)



21คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

เว็บไซต (Website)
ชื่อผูแตง. (ปท่ีเผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต).ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ, วันท่ีทําการ

สืบคน. จาก URL
การพิมพเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม

การพิมพรายการอางอิงมีหลักเกณฑดังนี้
1. พิมพคําวา “เอกสารอางอิง” หรือ “บรรณานุกรม” กลางหนากระดาษโดยไมตองขีดเสนใต
2. แยกรายการการอางอิงเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไมตองแยกประเภทของวัสดุ

สารนิเทศ  ในแตละภาษาเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่องหรือนามสกุลของผูแตงหรือชื่อเรื่อง ถาวัสดุสารนิเทศ
นั้นไมปรากฏชื่อผูแตง

3. พิมพรายการอางอิงภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยพิมพชิดขอบซาย ถามีรายการท่ีจะตองตอ
ในบรรทัดท่ี 2 ใหยอบรรทัดใหม 7 ตัวอักษร  พิมพตรงกับตัวอักษรท่ี 8 ของบรรทัดแรก

4. ถาชื่อผูแตงซ้ํากัน  ใหขีดเสนใตยาวเทากับ 7 ตัวอักษรกํากับดวยเครื่องหมายมหัพภาค
( . ) พิมพรายการตอไปตามลําดับ

5. การเวนระยะหลังเครื่องหมายตาง ๆ
มหัพภาค ( . ) เวนหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร
จุลภาค ( , ) เวนหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร
ทวิภาค ( : ) เวนหนาและหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร
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เอกสารอางอิง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (2556). คูมือการทําวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2556.
สกลนคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (2556). คําแนะนําการเขียนการเขียนตนฉบับ.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 5(10); 187 – 188 กรกฎาคม – ธันวาคม.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ (2556). คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐท่ี
เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ:
สวนติดตามและประเมินผลการวิจัยภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.).
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ



25คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ทุน : งบประมาณแผนดิน (วช.) และงบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

1. ปกนอก
2. ปกใน
3. บทคัดยอ (ภาษาไทย)
4. บทคัดยอ (ภาษาอังกฤษ)
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ / แผนภูมิ / อ่ืน ๆ (ถามี)
9. บทท่ี 1 บทนํา
10. บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
11. บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย
12. บทท่ี 4 ผลการวิจัย
13. บทท่ี 5 สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
14. เอกสารอางอิง (ตามระบบการอางอิงสากล/นาม ป)/บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก (ผูทรงคุณวุฒ,ิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย , แบบสอบถาม หรืออ่ืน ๆ)
16. ประวัติผูวิจัย
17. สันเลมรายงานการวิจัย (ชื่องานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ปพ.ศ.ท่ีทําเสร็จ)
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รูปแบบการจัดทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณทุนแผนดิน (วช.)

รายงานวิจัย ( 22 เขม)
เรื่อง

ช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เขม)
ช่ือโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม)

[ช่ือหัวหนาโครงการวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย
ช่ือผูรวมวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย](18 เขม)

(ถาผูวิจัยมี 3 คน ใหระบุชื่อผูวิจัยท้ัง 3 คน ถามีผูวิจัยมากกวา 3 คน ใหระบุชื่อหัวหนา
โครงการวิจัย ตามดวยคําวา และคณะ)

[งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ....................

เดือน................พ.ศ. .................
(ระบุเดือน…………………. ป พ.ศ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เขม 17)

(รูปแบบปกนอก)

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ท่ีใชพิมพ



27คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

รายงานวิจัย ( 22 เขม)
เรื่อง

ช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เขม)
ช่ือโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม)

[ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย
ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย

[งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ....................

เดือน................พ.ศ. .................
(ระบุเดือน…………………. ป พ.ศ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เขม 17)

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ท่ีใชพิมพ

(รูปแบบปกใน)



28คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

รูปแบบการจัดทํารายงานการวิจยัฉบับสมบูรณทุน บ.กศ.

รายงานวิจัย ( 22 เขม)
เรื่อง

ช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เขม)
ช่ือโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม)

[ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย
ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย](18 เขม)

(ถาผูวิจัยมี 3 คน ใหระบุชื่อผูวิจัยท้ัง 3 คน ถามีผูวิจัยมากกวา 3 คน ใหระบุชื่อหัวหนา
โครงการวิจัย ตามดวยคําวา  และคณะ)

[งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ............

เดือน................พ.ศ. .................
(ระบุเดือน…………………. ป พ.ศ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เขม 17)

(รูปแบบปกนอก)

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ท่ีใชพิมพ
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รายงานวิจัย ( 22 เขม)
เรื่อง

ช่ือโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เขม)
ช่ือโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม)

[ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย
สังกัด/คณะ/ศูนย

ช่ือผูทํางานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย
สังกัด/คณะ/ศูนย] (18 เขม)

[งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. .............

เดือน................พ.ศ. .................
(ระบุเดือน…………………. ป พ.ศ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เขม 17)

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ท่ีใชพิมพ

(รูปแบบปกใน)
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ชื่อเรื่องภาษาไทย................................................................................................ชื่อหวัหนาโครงการ ป......................

TYU

(ตัวอยางสันรายงานวิจัย)

(ป พ.ศ. ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)

1.5 เซนติเมตร
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รูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาไทย

หัวขอวิจัย ……………………………………………………….………………………………………..…………………
ผูดําเนินการวิจัย ……………………………………………………….……………………………………………..……………
ท่ีปรึกษา ……………………………………………………….……………………………………………..……………
หนวยงาน [ระบุหนวยสังกัดคณะ/ศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ป พ.ศ. [ปท่ีทํางานวิจัยเสร็จ]
< เวน 1 บรรทัด >

บทคัดยอ
< เวน 1 บรรทัด >

วัตถุประสงคและวิธีการเนินดําเนินการวิจัย………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการวิจัย พบวา…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
< เวน 1 บรรทัด >
คําสําคัญ // ……………………………………………………………………………………………………………………..................

หมายเหตุ เครื่องหมาย/ หมายถึง การเวนวรรค 1 ตัวอักษร
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รูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาอังกฤษ

Research Title ……………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….…………
Researcher ……………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….…………
Research Consultants ……………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….…………
Organization ……………………..(TH SarabunPSK, 16pt)…………….…………
Published Year 201……

< เวน 1 บรรทัด >
Abstract

< เวน 1 บรรทัด >
The purpose (s) of this research was (were) to: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

The findings were as follows: ……………………………………………….…………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
< เวน 1 บรรทัด >
Keywords //………………………………………………………………………………………………………………………….…………
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กิตติกรรมประกาศ

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………...........................
……………………………………………………………………………………………………….......................................................
(ตองระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ตามความ
เหมาะสม)..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

[ชื่อผูทํางานวิจัย]
[ปปฏิทินท่ีทํางานวิจัยเสร็จ]
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สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย i
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ii
กิตติกรรมประกาศ iii
สารบัญ iv
สารบัญตาราง v
สารบัญภาพ vi

บทท่ี 1 บทนํา 1
ความเปนมาและความสําคัญ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย ...
ขอบเขตการวิจัย ...
ขอจํากัด (ถามี) ...
สมมติฐานการวิจัย (ถามี) ...
คําจํากัดความท่ีใชในงานวิจัย/ (นิยามศัพทเฉพาะ) ...
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ...

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ...
................................................................ ...
................................................................ ...
................................................................ ...
................................................................ ...
................................................................ ...
................................................................ ...

กรอบแนวคิดในการวิจัย ..
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สารบัญ (ตอ)
หนา

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ...
ประชากรและกลุมตัวอยาง ...
การเก็บรวบรวมขอมูล ...
เครื่องมือในการวิจัย ...
การสรางเครื่องมือการวิจัย ...
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ...
การวิเคราะหขอมูล ...
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (ถามี) ...

บทท่ี 4 ผลการวิจัย ...
............................................................ ...
............................................................ ...
............................................................ ...

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ...
สรุปผลการวิจัย …
อภิปรายผล …
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ...
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ...

บรรณานุกรม ...

ภาคผนวก ...
ภาคผนวก ก ........................... ...
ภาคผนวก ข ........................... ...
ภาคผนวก ค ........................... ...

ประวัติผูวิจัย ...
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สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา
1.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. …..
2.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
3.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
ก-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. …..
ก-2 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
ข-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....

(ตารางท่ี 1.1 หมายความวา ตารางนี้อยูในบทท่ี 1 และเปนตารางแรกของบทท่ี 1)

(ตารางท่ี ก-1 หมายความวา ตารางนี้อยูในภาคผนวก ก และเปนตารางแรกของ
ภาคผนวก ก)
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สารบัญภาพ

ภาพท่ี หนา
1.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. …..
2.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
3.1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
ก-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. …..
ก-2 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....
ข-1 ........................(TH SarabunPSK, 16pt).............................. .....

(ภาพท่ี 1.1 หมายความวา ภาพนี้อยูในบทท่ี 1 และเปนภาพแรกของบทท่ี 1)

(ภาพท่ี ก-1 หมายความวา ตารางนี้อยูในภาคผนวก ก และเปนภาพแรกของ
ภาคผนวก ก)
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

วัตถุประสงคของการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ขอบเขตการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ขอจํากัด (ถามี)

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

สมมติฐานการวิจัย (ถามี)

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............



39คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย/(นิยามศัพทเฉพาะ)

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(ตัวอยางตารางบทท่ี 1)
ตารางท่ี 1.1 ......................................... (TH SarabunPSK, 16pt)....................................



40คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

กรอบแนวคิดในการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………



41คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

การเก็บรวบรวมขอมูล

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

เคร่ืองมือในการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

การสรางเคร่ืองมือการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………



42คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

การวิเคราะหขอมูล

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………



43คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บทที่ 4

ผลการวิจัย

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

[หัวขอ]..............(TH SarabunPSK, 18pt, Bold)...........

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………



44คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

อภิปรายผล

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………………….............
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



45คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมภาษาไทย

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt, ตามรูปแบบ APA 6th)..............................
…………………...............................................

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt, ตามรูปแบบ APA 6th)..............................
…………………...............................................

บรรณานุกรมภาษาตางประเทศ

[ขอความ] .……………………….(TH SarabunPSK, 16pt, ตามรูปแบบ APA 6th)..............................
…………………...............................................

[ขอความ] ……………………….(TH SarabunPSK, 16pt, ตามรูปแบบ APA 6th)..............................
…………………...............................................



46คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ภาคผนวก



47คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ภาคผนวก ก

[หัวขอ]................................................

[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………................
………………………………………………………………………………………………………..........................................................
........................................................................................



48คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ภาคผนวก ข

[หัวขอ]................................................
[ขอความ] ……………………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) …………………................

………………………………………………………………………………………………………..........................................................
........................................................................................



49คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ประวัติผูวิจัย

………(TH SarabunPSK, 16pt, Tab 1.27 cm) ………...
………………………………………………........................................................................................................................
............................................



50คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ภาคผนวก ข
ประกาศการรับสมัครขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ทุนแผนดิน (วช.) และ ทุนบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)



51คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครขอเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนนุการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย เพ่ือรับทุนสนับสนุน การ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสามารถทําการวิจัยและ
นําไปใชประโยชนไดจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศรับสมัครขอเสนอการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรอบการวิจัย
๑.๑ การวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๒ การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๑.๓ การวิจัยท่ีสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น
๑.๔ การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล

(โปรดดูรายละเอียดท่ี http://rdi.snru.ac.th,  http://eval.nrct.go.th)

๒. ลักษณะขอเสนอการวิจัย
๒.๑ มีลักษณะเปนโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัย
๒.๒ ขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยตองเปนตามเกณฑและอัตรา

คาใชจายการวิจัยท่ี วช. กําหนด (รายละเอียดตามแบบ งป.1)
๒.๓ ไมเปนขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใด ๆ
๒.๔ ไมเปนขอเสนอการวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนหรือกําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุน การ

วิจัยจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ

๓. คุณสมบัติของผูเสนอขอเสนอการวิจัย
๓.๑ หัวหนาชุดโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยยอยตองเปน

ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร
๓.๒ ผูขอรับทุนสามารถเสนอขอเสนอการวิจัยในฐานะหัวหนาชุดโครงการวิจัยหรือหวัหนา

โครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหนาโครงการวิจัยยอย หรือผูรวมวิจัยไมเกิน ๑ โครงการ



52คูมือการเขียนรายงานวิจัย สําหรบับุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

ในกรณีท่ีเปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยสามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยยอยไดไมเกิน ๑ โครงการ
๓.๓ ไมเปนผูอยูระหวางการศึกษาตอทุกประเภท
๓.๔ ไมเปนผูติดคางการสงรายงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบเงินประมาณแผนดิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

๔. การสงขอเสนอการวิจัย
ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๓ ใหจัดทําขอเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (แบบ

ว – ๑ช) สําหรับขอเสนอการวิจัยชนิดแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย หรือแบบขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว –
๑ด) สําหรับขอเสนอการวิจัยชนิดโครงการวิจัยเดี่ยว จํานวน ๓ ชุด แบบเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒
ทานพรอมไฟลบันทึกขอมูลจัดสงทาง E-mail: rdi.snru@gmail.com และจัดสงขอเสนอการวิจัยไปยังสํานักงาน
ผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
การจัดทําขอเสนอการวิจัยตามคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
และดาวนโหลดแบบเสนอการวิจัยไดทางเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th,  http://eval.nrct.go.th และให
กรอกขอมูลรายละเอียดของขอเสนอการวิจัยผานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National  Research
Project  Management : NRPM) ทางเว็บไซต http://nrpm.nrct.go.th

๕. การพิจารณาสนับสนุนทุน
การพิจารณาสนับสนุนทุนจะดําเนินไปตามลําดับ  ดังนี้
๕.๑ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทํา

หนาท่ีประเมินและจัดลําดับ ความสําคัญของขอเสนอการวิจัย
๕.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการรวบรวมขอเสนอการวิจัยท่ีผานความเห็นชอบจาก

ผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข (ถามี) แจงใหผูเสนอการวิจัยทราบเพ่ือปรับขอเสนอ
การวิจัยใหมีความสมบูรณ และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือประเมินการสนับสนุน
งบประมาณ  ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ดําเนินการประเมินผลขอเสนอการวิจัย
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๕.๔ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอเสนอการวิจัย
และงบประมาณ ประเมินผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวิจัยของประเทศ เพ่ือใชประกอบการจัดสรร
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

๕.๕ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  แจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงผลการประเมินใหผูเสนอขอรับทุนวิจัยทราบ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

๕.๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา  แจงผลการประเมินใหกองนโยบายและแผน  จัดทํารายละเอียด
เพ่ือเสนอของบประมาณจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางเดือนเมษายน –
กันยายน ๒๕๕๘
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๕.๗ กองนโยบายและแผน แจงผลการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณากลั่นกรองและจัดทําประกาศรายชื่อผูรับทุน  ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๖. การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมท้ังรายละเอียดการทําสัญญา

ใหผูรับทุนทราบผานหนวยงานตนสังกัด  ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผูรับทุนจะตองจัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยหลังจากไดรับทราบประกาศผลการพิจารณา

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยฯ
๗.๒ การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย แบงจายเปน ๓ งวด  คือ

งวดท่ี ๑ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๖๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากไดจัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยเรียบรอยแลว

งวดท่ี ๒ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๒๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากรายงานความกาวหนาไดรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและไดรับการอนุมัติใหจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

งวดท่ี ๓ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๑๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลังจากผูรับทุนจัดสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับราง (ไมเขาเลม) จํานวน ๒ เลม ถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบ
ความสมบูรณ และความถูกตอง  สถาบันวิจัยและพัฒนาแจงผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูรับทุนทราบเพ่ือ
นําไป ปรับปรุงแกไข (ถามี)

ผูรับทุนจะตองสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๕ เลม บทความวิจัย ความยาวไม
เกิน ๑๒ หนา และแผนซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และบทความวิจัย  จํานวน ๑ แผน ถึง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

๗.๓ ในกรณีท่ีผูรับทุนอุดหนุนการวิจัยไมสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีเสนอใหแลวเสร็จตาม
สัญญาใหทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบลวงหนากอนถึงวัน
ครบกําหนดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  อยางนอย ๓๐ วัน การตอสัญญาใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๘. การสงรายงานวิจัย
๘.๑ จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากคณะกรรมการฯ จํานวน ๕

เลม  บทความวิจัย  จํานวน ๑ เรื่อง การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (กรณีไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
เรียบรอยแลวใหแนบหลักฐาน หรือหนังสือรับรองจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก กรณียังไมได
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นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน แตมีแผนท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนภายหลัง นักวิจัยสามารถสงหลักฐาน
ในภายหลังไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาได) ซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ บทความวิจัยและขอมูล
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (กรณีดําเนินการเรียบรอยแลว) จํานวน ๑ แผน สงใหสถาบัน วิจัยและ
พัฒนา

๘.๒ รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ใหระบุขอความไวบนหนาปกนอกและปกในดวย
ขอความวา “งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จาก
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙”

๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย
๙.๑ ครุภัณฑหรืออุปกรณท่ีจัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบเปนกรรมสิทธิ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน
๙.๒ การเผยแพรรายงานวิจัย หรือสิ่งตีพิมพตอสาธารณะ  ใหถือเปนเอกสิทธิ์ของผูรับทุน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร (สายวิชาการ)

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เห็นชอบดําเนินการพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ใน“โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทําการ
วิจัยเพ่ิมมากข้ึน และเชิญชวนใหสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงซึ่งจะชวยพัฒนาท้ังดานการเรียนการสอนและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในระยะยาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัยท่ีอยูในกรอบการใหทุนวิจัย
และเปนการวิจัยท่ีสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนไดจริงท้ังกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชน
ทองถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาวิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ หรือ
วิธีการ เพ่ือใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ

๒. กรอบการวิจัย
๒.๑ การวิจัยท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัยท่ีบูรณาการในพ้ืนท่ีหนองหาร ภูพาน

ภูมิภาคลุมน้ําโขง หมูบานเครือขายความรวมมือราชภัฏสกลนครตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทองถ่ิน จังหวัด
กลุมจังหวัด ประเด็นคราม การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของหนวยงาน และ
ประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

๒.๒ การวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  และจังหวัดกลุมสนุก
(จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร)

๒.๓ การวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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๒.๔ การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)) /
๒.๕ การวิจัยท่ีสอดคลองกับกลุมเรื่องท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๒.๖ การวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
๒.๗ การวิจัยท่ีมีลักษณะเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงบูรณาการ

การวจิัยท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนตอหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน การวิจัยท่ีสามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ

๓. ลักษณะขอเสนอการวิจัย
๓.๑ เปนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา ๑ ป
๓.๒ เปนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยในวงเงินตามกรอบ

งบประมาณของโครงการวิจัยของแตละประเภทการวิจัย
๓.๓ เปนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีท่ีปรึกษางานวิจัยอยางนอย ๑ คน โดยใหระบุชื่อท่ีปรึกษา

และท่ีอยูพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดลงในโครงการวิจัย ท่ีปรึกษางานวิจัยอาจเปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภาวิชาการ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณวิจัย

๓.๔ ไมเปนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓.๕ ไมเปนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใด ๆ

๔. คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุนวิจัย
๔.๑ เปนขาราชการ  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิทยาศาสตรและ

อาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางไมต่ํากวา ๙ เดือน (ตลอดปการศึกษา) และในกรณีเปนอาจารยพิเศษจะตองมี
ผูรวมวิจัยเปนขาราชการสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร รวมโครงการวิจัยอยางนอย ๑ คน

๔.๒ สามารถเสนอขอรับทุนวิจัยในฐานะหัวหนาโครงการหรือผูรวมวิจัยไดไมเกิน ๑ โครงการ
๔.๓ ไมเปนผูอยูระหวางการศึกษาตอทุกประเภท
๔.๔ ไมเปนผูติดคางโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินนอกงบประมาณ

งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕. การสงขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีสนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทําขอเสนอการ
วิจัยตาม “แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ สวพ-๑ด)” จํานวน ๒ ชุด พรอมไฟลขอมูล
สงทางอีเมล rdi_snru@hotmail.com หรือบันทึกไฟลขอมูลลงแผนซีดี จํานวน ๑ แผน สงไปยังสํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถดาวนโหลดแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)
(แบบ สวพ-๑ด) ไดทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.snru.ac.th
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๖. การพิจารณาใหทุนวิจัย
๖.๑ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
๖.๒ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาและใหขอเสนอแนะ (ถามี) แจงผลการพิจารณาใหผูเสนอขอรับทุน
สนับสนุนวิจัยทราบเพ่ือปรับปรุงใหชัดเจน ตามเอกสารแนบทายประกาศ

๖.๓ กรอบงบประมาณของโครงการวิจัย

ประเภทการวิจัย จํานวนเงินท่ี
เสนอขอไมเกิน

๑. การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) หรือ Pure research หรือ theoretical
research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎีหรือในหองทดลองเพ่ือหาความรูใหมๆ
เก่ียวกับสมมติฐานของปรากฏการณและความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการ
วิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมุติฐาน
(Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใช
ประโยชนโดยเฉพาะ

๓๐,๐๐๐

๒. การวิจัยประยุกต (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพ่ือหาความรูใหมๆ
และมีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการ
นําเอาความรูและวิธีการตางๆท่ีไดจากการวิจัยข้ันพ้ืนฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง
หรือหาวิธีใหมๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัดลวงหนา

๔๐,๐๐๐

๓. การพัฒนาทดลอง (Experimental development) เปนงานท่ีทําอยางเปนระบบ
โดยใชความรูท่ีไดรับจาการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยูเพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและ
เครื่องมือใหมเพ่ือการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพ่ือการปรับปรุงสิ่ง
ตางๆ เหลานั้นใหดีข้ึน

๖๐,๐๐๐

๖.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนขอยุติ
๗. การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทุนสนับสนุนการวิจัยพรอมท้ังรายละเอียดการทํา
สัญญาใหผูท่ีไดรับทุนทราบ  โดยผานหนวยงานตนสังกัด  ภายในเดือนตุลาคม

๘. การรับทุนวิจัย
๘.๑ ผูรับทุนวิจัยตองจัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยตามเวลาท่ีกําหนดหลังจากไดรับทราบผล

ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน
๘.๒ การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย มีการแบงจายเปน ๓ งวด  คือ

งวดท่ี ๑ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (รอยละ ๕๐ ) หลังจากไดจัดทําสัญญาการรับทุน
วิจัยเรียบรอยแลว
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งวดท่ี ๒ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (รอยละ ๓๐) เม่ือจัดสงรายงานความกาวหนา
งานวิจัยในรูปแบบเอกสาร

งวดท่ี ๓ เบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (รอยละ ๒๐) หลังจากไดสงเอกสารรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการจํานวน
๓ เลม บทความวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง ซีดีบันทึกไฟลขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ บทความวิจัย จํานวน ๑ แผน
และรายงานผลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

๘.๓ ในกรณีท่ีผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยไมสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีเสนอใหแลว
เสร็จตามสัญญาใหทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบลวงหนากอน
ถึงวันครบกําหนดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ อยางนอย ๓๐ วันและการตอสัญญาทําได ๒ ครั้ง ๆ ละ
๖ เดือนและเม่ือครบตอสัญญา ๒ ครั้งแลวยังไมเสร็จโดยไมมีเหตุจําเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา จะใชสิทธิ์
เรียกเงินทุนสนับสนุนคืนพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๒ ตอป

๙. การสงรายงานวิจัย
๙.๑ จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการบริหาร

งานวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน ๓ เลม  บทความวิจัยท่ีเผยแพรใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดจํานวน
๑ เรื่อง  และซีดีบันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและบทความวิจัย  จํานวน ๑ แผน และรายงานผลการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนสงใหสถาบันวิจัยและพัฒนา

๙.๒ รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหระบุขอความไวบนหนาปกและใบรองปกวา
“งานวิจัยฉบับนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

๑๐. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย
๑๐.๑ ครุภัณฑหรืออุปกรณท่ีจัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบเปน

กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนวิจัย
๑๐.๒ รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  บทความวิจัยเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

(นายประสิทธิ์  คะเลรัมย)
รองอธิการบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




