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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ังมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นกลไกเสริมในการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ซึ่งภารกิจด้านการ
วิจัย ถือเป็นภารกิจหลักท่ีมีบทบาทส าคัญต่อมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยจะต้องเช่ือมโยงกับกลไก
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อสามารถ
ส่งเสริมงานด้านการวิจัยของบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้
การด าเนินงานมหาวิทยาลัยบรรลุภารกิจหลักด้านการวิจัย โดยมีหน้าท่ีในการสร้างกลไกการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงสามารถเช่ือมโยงงานวิจัยให้ เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมใน
รูปแบบการบริการทางวิชาการต่อไป 
 คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ท่ีส านักวิจัย
และบริการวิชาการได้จัดท าขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ขอรับทุนได้รับทราบ
กฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการขอรับทุนฯ รูปแบบ กระบวนและขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับทุน
ฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
  

 
 

                                                                                           จัดท าโดย 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                                                            1 มีนาคม 2563 
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แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและให้การส่งเสริมการวิจัยแก่
บุคลากรด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย  การส่งเสริมใหบุ้คลากรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และการ
สนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นๆ 
 โดยมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างหลากหลาย
ประกอบด้วย การวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาชุมชนและสังคม  การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ การวิจัยสถาบัน ตลอดจนการวิจัยเพื่อการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
 
กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1. กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์โดยตรงส าหรับแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือสถาบันในมหาวิทยาลัย 
และองค์การภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยท่ีสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในกรอบประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

2.1  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเมือง 
2.2  การวิจัยท่ีสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  การวิจัยสังคมผู้สูงอายุ 
2.4  การวิจัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
2.5  การวิจัยการจัดการเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน 
2.6  การวิจัยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
2.7  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2.8  การปฏิรูปการศึกษา 
2.9  เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.10 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. การวิจัยท่ีเป็นเรื่องส าคัญและเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งต้องการหาค าตอบเพื่อแก้ไข 
 
ลักษณะของโครงการวิจัย 

1. เป็นโครงการวิจัยท่ีก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี 
2. ไม่เป็นโครงการเพื่อขอรับวุฒิบัตร หรือปริญญาใดๆ 
3. ไม่เป็นโครงการวิจัยท่ีเคยได้รับทุนอุดหนุน หรือก าลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงาน

หรือองค์การอื่นๆ 
4. โครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเด่ียว/โครงการวิจัยย่อยในแผนวิจัย หรือชุดโครงการ 
5. รูปแบบข้อเสนอโครงการวิจัยและการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยให้เป็นไปตามท่ีส านักวิจัยและ

บริการวิชาการก าหนดตามแบบฟอร์มการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนบในภาคผนวก (วจ.011) 
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คุณสมบัติของผู้ขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
1. เป็นบุคลากรหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือบุคคล/หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายให้ด าเนินการวิจัย 
2. บุคลากรหรืออาจารย์ต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
3. ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนของ

มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นใด 
 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย 
1. หัวข้อการวิจัยควรเป็นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยจะเน้นการให้เงินสนับสนุนการ

วิจัยกับบุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ประมาณ 1 ปี 
4. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องน าเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
4.1 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 จะต้องเผยแพร่ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ 
4.2 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 2 จะต้องเผยแพร่ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เป็นอย่างน้อย 

4.3 งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป จะต้องเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือเผยแพร่บทความ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

5. ผู้วิจัยจะต้องเสนอโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (แบบ วจ.001และแบบ วจ.004) ตาม
กรอบระยะเวลาดังนี้ 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยรอบท่ี 1 
1.1 ผู้ขอรับทุนเสนอโครงร่างงานวิจัย 

 
มิถุนายน – สิงหาคม  

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและการแกไ้ขโครงร่างวิจัย กันยายน – พฤศจิกายน 
1.3 ท าสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย ธันวาคม  

2. การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยรอบท่ี 2 
2.1 ผู้ขอรับทุนเสนอโครงร่างงานวิจัย 

 
กันยายน – ธันวาคม  

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและการแกไ้ขโครงร่างวิจัย มกราคม - มีนาคม 
2.3 ท าสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย เมษายน  

3.ส านักวิจัยและบริการวิชาการ สรุปงบประมาณการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจ าปีการศึกษา  

พฤษภาคม  
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ขั้นตอนการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 
1. ผู้ขอรับทุนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศกรอบเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยให้

การสนับสนุนในแต่ละปี 
2. ผู้ขอรับทุนจัดท าโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วจ.001) ส่ง

ให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 3 ชุด 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากล่ันกรองและประเมินโครงร่างการวิจัย (ตามแบบ วจ.010)โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ กรอบการวิจัย และ
วิธีการด าเนินการวิจัย  

4. ผู้ขอรับทุนแก้ไขโครงร่างงานวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) 
5. เสนอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาอนุมัติโครงร่างงานวิจัยและทุน

สนับสนุนการวิจัย 
6.  ท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ตามแบบฟอร์มสัญญารับทุน) โดยผู้วิจัยต้องมีเอกสารแนบท้าย

สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย แผนการด าเนินงานวิจัยส าหรับการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
วิจัย (ตามแบบ วจ.002) 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยกระจายสู่บุคลากรอย่างท่ัวถึง มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดกรอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในแต่ละปีการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
จะประกาศให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนทราบก่อนขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ  

 
เกณฑ์การจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย แก่ผู้ท่ีได้รับอนุมัติโครงการวิจัย และ
มีการท าสัญญารับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการจ่ายทุนสนับสนุนเป็น 3 งวดดังนี ้
 งวดท่ี 1 จ านวนร้อยละ 20 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ  
 งวดท่ี 2 จ านวนร้อยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ  

งวดท่ี 3 จ านวนร้อยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ  
หมายเหตุ หากผู้รับทุนต้องการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนอกเหนือจากเกณฑ์ท่ีระบุไว้ให้แสดง

เหตุผล และความจ าเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสนอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา
เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารต่อไป 
 
วิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
 เพื่อให้การบริหารเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเกิดประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์
ในการด าเนินงานวิจัยของผู้รับทุน  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 
 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 20 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเมื่อมีการจัดท า
สัญญารับทุนวิจัย และคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเมื่อผู้รับทุน จัดส่ง
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดบทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 การทบทวน
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วรรณกรรม และบทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย  พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารใบส าคัญของการใช้จ่าย
เงินทุนสนับสนุนงวดท่ี 1 และส านักวิจัยฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของรายงานแล้ว
เสนอขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนงวดท่ี 2 ต่อผู้บริหาร 

งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเมื่อผู้รับทุน 
จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทาง
อีเมลให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ พร้อมสรุปรายงานค่าใช้จ่าย
และเอกสารใบส าคัญของการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนงวดท่ี 2 และรายงานวิจัยผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการวิจัยฯ อนุมัติการปิดเล่มงานวิจัย โดยส านักวิจัยฯ จะด าเนินการเสนอ
ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนงวดท่ี 3 ต่อผู้บริหาร 

 
แนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินงานวิจัย 
 เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้รับทุนสามารถด าเนิน
งานวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายในภารกิจด้านการวิจัยและการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย จึงก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

1.  หากผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประสบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด าเนินการวิจัยท่ีอาจท า
ให้การด าเนินการวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยต่อได้ หรือไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้รับทุนสามารถท าหนังสือหารือคณะกรรมการวิจัยฯ ผ่านส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีประสบปัญหาเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  

 2. หากผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยได้ทันตามก าหนดเวลาท่ี
ระบุไว้ในสัญญาโดยท่ีมีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทนุนสามารถท าหนังสือขอขยายเวลาท าวิจัยต่อ
คณะกรรมการวิจัยฯ ผ่านส านักวิจัยและบริการวิชาการ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีครบก าหนดใน
สัญญา  โดยสามารถขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีครบ
ก าหนดในสัญญา    
    
เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS, TCI 1,  TCI 2 หรือประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นักวิจัยสามารถขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อโครงการ ดังนี้ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ระดับคะแนน 0.4)   5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ฐานข้อมูล TCI 2         (ระดับคะแนน 0.6)   7,500  บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ฐานขอ้มูล TCI 1   (ระดับคะแนน 0.8)    10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ฐานข้อมูล SCOPUS  (ระดับคะแนน 1.0)     20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
(1) การเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีก่อนด าเนินการ 
(2) เมื่อนักวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีให้เผยแพร่ผลงานวิจัย และได้รับการตอบรับ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว ให้นักวิจัยน าหลักฐานใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยขออนุมัติเบิกงบประมาณ
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สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามข้อ (5)  โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เรื่องประมาณการ
รายละเอียดเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ท้ังนี้โครงการวิจัยท่ีไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยสามารถเสนอขออนุมัติทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามข้อ (5) และต้องได้รับการพิจารณาการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเป็นรายกรณี 
 
กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัย 
      (1) หมวดค่าตอบแทน  ให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในโครงการวิจัย ซึ่ง
ได้แก่ 

  (1.1) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารโครงการการวิจัย อาทิเช่น รายงานวิจัย เครื่องมือวิจัยให้เป็น
ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
  (1.2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 
  กรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอก ให้จ้างได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยมีค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักวิจัยจะต้องแสดงเหตุผล ความ
จ าเป็นและภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัยท่ีต้องจ้างไว้อย่างชัดเจนเพื่อการพิจารณา โดยค่าตอบแทนผู้ช่วย
นักวิจัยส าหรับบุคคลภายนอก เป็นดังนี ้
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เทียบเท่า  7,800.00  บาท 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   8,000.00  บาท 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี     9,000.00  บาท 
 กรณีท่ีเป็นนิสิตให้จ้างได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยมีค่าตอบแทนช่ัวโมงละ 25.00 บาท แต่ไม่เกินวันละ 
200.00 บาท 
 (2) หมวดค่าใช้สอย 
  (2.1) ค่าส าเนาแบบสอบถาม ไม่เกินหน้าละ 50 สตางค์ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินชุดละ 5.00 บาท 
  (2.2) ค่าจ้างวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัย กรณีท่ีโครงการวิจัยมีการวิเคราะห์และ
ประมวลท่ีมีการเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก และใช้การประมวลผลตามหลักการทางสถิติท่ีซับซ้อนให้เป็น
ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท 
  (2.3) ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน แต่
ท้ังนี้ไม่เกิน 3,000.00 บาท 
  (2.4) ค่าส าเนาเอกสาร กรณีท่ีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสารและมีความจ าเป็นต้อง
ส าเนาเอกสาร ให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 500.00 บาท 
  (2.5) ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าท่ีพัก ให้เป็นไปตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (2.6) ค่าเดินทางของนักวิจัย ให้เป็นไปตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ท้ังนี้
ต้องไม่เกิน 4,000.00 บาท 
  (2.7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็นของโครงการ ท้ังนี้จะต้องแจกแจงรายละเอียดและ
เสนอคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 
  (2.8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดลอง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัย โดยมิใช่เป็นการประชุมเพื่อประสานงานของนักวิจัย 
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ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง 
ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจ า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และเป็นไปตาม
ระเบียบและเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 หมายเหตุ กรณีท่ีนักวิจัยจ้างผู้ช่วยนักวิจัยแล้วตามข้อ (1) หมวดค่าตอบแทนแล้วคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการจะไม่พิจารณาค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยตามข้อ (2) 
หมวดค่าใช้สอย 

(3) หมวดค่าวัสดุ 
(3.1) ค่าจัดท าเล่มรายงานการวิจัยอย่างน้อย จ านวน 2 เล่ม เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,000.00 บาท 
(3.2) ค่าวัสดุส านักงานให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีปรากฏตามใบเสร็จรับเงิน  แต่ท้ังนี้ต้องไม่

เกิน 200.00 บาท 
(3.3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุในการทดลอง ค่าสัตว์ทดลอง ค่าสารเคมี เป็นต้น ให้เป็น

ค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีปรากฏตามใบเสนอราคาค่าวัสดุ ซึ่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการจะพิจารณา
เป็นรายกรณี แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในโครงการวิจัย 

 
สัญญาและลิขสิทธิ์ 
  1. โครงร่างงานวิจัยท่ีได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุน
สนับสนุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ท่ีก าหนดและต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญา 
  2. องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผลงานวิจัยให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ระหว่าง
นักวิจัยและมหาวิทยาลัย 
  3. การเผยแพร่รายงาน หรือส่ิงพิมพ์สาธารณะให้ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  4. ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ท่ีจัดซื้อโดยเงินอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี) ให้ส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย
เมื่อเสร็จส้ินการวิจัย 
 
ความรับผิดชอบผู้รับทุน และการระงับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  
 1.  หากผู้รับทุน ไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาทุนสนับสนุน
การวิจัย หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา หรือไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามท่ีระบุใน
สัญญา และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควร  ผู้รับทุนจะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัย
ยกเลิกสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย  และยินยอมให้มหาวิทยาลัยเรียกคืนเงินทุนพร้อมค่าปรับเป็น 3 เท่า 
และดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ของเงินทุนท่ีได้รับไปนับจากวันท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละงวด โดย
ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักจากเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่น อีกท้ังต้องคืนอุปกรณ์การ
ด าเนินโครงการวิจัยท้ังหมด  

2. มหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์การไม่พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับบุคลากรท่ีไม่
สามารถด าเนินการวิจัยตามสัญญาทุนวิจัยท่ีเคยได้รับ 
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           3. หากผู้รับทุนลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนงานวิจัยเสร็จส้ิน  ให้ถือว่า
ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ตามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจะต้องรับผิดชอบคืนทุน
ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

4. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับทุนจะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยฟ้องร้อง
ด าเนินคดีและเรียกค่าเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นเงิน 30,000 บาท   
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ภาคผนวก 
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Flow Chart การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
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Flow Chart การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ผู้ขอรับทุนเสนอโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 
ต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ  

พร้อมรายละเอียดประมาณโครงการวิจัย  
 (สิงหาคม – ธันวาคม ) 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลั่นกรองโครงร่างการวิจัย  
(ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ส านักวิจัยฯได้รับโครงร่าง) 

 
 

ส านักวิจัยฯ สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะการแก้ไข(ถ้ามี) แจ้งผู้วิจัย   
(ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน) 

 
 
 
 
 
 

ส านักวิจัยฯ เสนอโครงร่างการวิจัยฯ เพ่ือขออนุมัติโครงรา่งและการสนับสนุนทุนวิจัย ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย 
 และกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบประกอบ                                      
-แบบเสนอโครงร่างการวิจัย(วจ.001-1 

(สายสังคมศาสตร์) หรือ วจ.001-2 
(สายวิทยาศาสตร์) จ านวน 3 ชุด                                      
-เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

แบบประเมิน                                         
-แบบ วจ.009                      

ไม่มีการแก้ไข    มีการแก้ไข                                                                                                  

ผู้ขอรับทุนแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับส านักวิจัยฯ ภายใน 15 วัน                      
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากส านักวิจัยฯ 

ส านักวิจัยฯ น าเสนอโครงร่างงานวิจัย ท่ีคณะกรรมการ
วิจัยฯเห็นชอบสนับสนุนทุนวิจัย   จ านวน 100,000 บาท  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน

สนับสนุนการวิจัย 

ส านักวิจัยฯ จัดท าสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย และส่งสัญญารับทุนผ่านระบบ E-office ให้ผู้ขอรับทุน/ 
คณบดีในฐานะพยานคนที่ 1 และพยานคนที่ 2 ลงนามสัญญา  ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้บริหารลงนาม

อนุมัติโครงร่างงานวิจัย 

ส านักวิจัยฯ รวบรวมโครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ                                                        
เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงร่างงานวิจัย ภายใน 7 วันนับจากวันคณะกรรมการอนุมัติทุนสนับสนุน 
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ต่อ Flow Char…(2/3) 
 

Flow Chart การขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย  (2/3) 
 
 

Flow Chart การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับทุนได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1                                        
และด าเนินการการวิจัยตามแผนงานที่วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับทุนได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย   งวดที่ 2                                      
และด าเนินการการวิจัยตามแผนงานที่วางไว้ 

 

ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย  พร้อม
รายงานการใช้จ่ายการด าเนินการวิจัย จากทุนสนับสนุน 
งวดที่ 1 และการประเมินความก้าวหน้าการด าเนินการ

วิจัยโดยคณบดี เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุน 
การวิจัย งวดที่ 2  

ผู้ขอรับทุน  คณบดี และพยานคนที่ 2 ลงนามในสัญญา (ผู้ขอรับทุนลงชื่อก ากับทุกหน้า)  และส่งกลับ
มายังส านักวิจัยฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส านักวิจัยฯ ส่งเอกสารเข้าระบบ E-office 

ส านักวิจัยฯ เสนอสัญญาฯ ท่ีผู้ขอรับทุนลงนามแล้ว ให้ผู้บริหารลงนามตามล าดับ                      
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารสัญญาฯ กลับคืนจากผู้ขอรับทุน 

ส านักวิจัยฯ เสนอขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 1 (ร้อยละ 20 ของทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติตามสัญญา) 
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้บริหารลงนามในสัญญาครบถ้วน 

เอกสารแนบประกอบ                          
-รายงานการวิจัย บทท่ี 1-3                    
-แบบ วจ.005-1                                      
-แบบ วจ.005-2                                     
-แบบ วจ.005-3                                  
-แบบ วจ.005-4                                    
-แบบ วจ.008-1 

ส านักวิจัยฯ ตรวจสอบเอกสารรายงานการวิจัย และเอกสารหลักฐานการใชจ้่ายเงิน   และเสนอขออนุมัติเบิกเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 50 ของทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติตามสัญญา) ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ได้รับ

รายงานความก้าวหน้าจากผู้วิจัย 
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ต่อ Flow Char…(3/3) 
Flow Chart การขอรับทุนสนับสนนุการวิจัย  (3/3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักวิจัยฯ ส่งรายงานผลการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ท าการประเมิน
รายงานผลการวิจัย  

(ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ส านักวิจัยฯ ได้รับรายงาน
ผลการวิจัยจากผูร้ับทุน) 

 
 
 
ส านักวิจัยฯ สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะการแก้ไข(ถ้ามี) แจ้ง

ผู้รับทุน  (ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน) 

 
 
 
 
 
 

ส านักวิจัยฯ เสนอรายงานผลการวิจัย ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย และกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดโครงการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับทุนจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์(ยังไม่ต้องเข้า
เล่ม) พร้อมรายงานการใช้จ่ายการด าเนินการวิจัย จากทุน
สนับสนุน งวดที่ 2 และการประเมินความก้าวหน้าการ

ด าเนินการวิจัยโดยคณบดี เพ่ือเสนอปิดโครงการวิจัย และขอ
อนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3  

เอกสารแบบประกอบ                                      
-รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์(ยังไม่เข้า
รูปเล่ม)                                            -
แบบ วจ.005-1                                       -
แบบ วจ.005-2                                        
-แบบ วจ.005-3                                       
-แบบ วจ.005-4                                       
-แบบ วจ.008-2                                           
-หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

แบบประเมิน                                         
-แบบ วจ.010-2                        

ไม่มีการแก้ไข 

มีการแก้ไข                                                                                                  

ผู้รับทุนแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งกลับส านักวิจัยฯ ภายใน 15 วัน                      
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ส านักวิจัยฯ เสนอขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 30 ของทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติตาม
สัญญา) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติปิดโครงการวิจัย 

ส านักวิจัยฯ จะประสานผู้วิจัยเพ่ือด าเนินการจดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 

ส านักวิจัยฯ จะน าผลงานวิจัยมาตรวจอักขราวิสุทธ์ิ 

ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย 
เพื่อประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย 

เพื่อประกอบการขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายสังคมศาสตร์) 

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

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

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

ส่วน A  : ประเภทของโครงการวิจัย               

             โครงการวิจัยใหม่        

                โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง 

                              โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

ส่วน  B : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. คณะผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย [ความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และ

สัดส่วนท่ีท าการวิจัย (%) 
ผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย...............................................คณะ....................................... 
สัดส่วนท่ีท าการวิจัย.................% 

2. ประเภทของการวิจัย  
3. สาขาวิชาการและกลุ่มสาขาวิชาท่ีท าการวิจัย   
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
8. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
9. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. ขอบเขตเนื้อหา 
11. ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
12. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
13. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
14. เอกสารอ้างอิง 
15. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น การพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

การน าไปประยุกต์กับการเรียนการสอน ท้องถิ่น และชุมชน 
16. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  
17. วิธีการด าเนินการวิจัย  

แบบ วจ.001-1 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

- วิธีการด าเนินการวิจัย 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ด าเนินการโดยวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
18. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุอย่างละเอียด) 

ตัวอย่าง 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

25X1 25X2 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล              
เตรียมโครงร่างงานวิจัยและเสนอโครง
ร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

             

สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพและค่า
ความเช่ือมั่น 

             

ด าเนินการเก็บรวบรมข้อมูล
แบบสอบถาม 

             

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม              
สรุปผลท่ีได้จากงานวิจัย              
จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์              
น าเสนอผลงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่งาน              

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดค่าตอบแทน  
  
  
  
หมวดค่าใช้สอย  
  
  
  
หมวดค่าวัสดุ  
  
  

รวม  
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

20. ความส าเร็จหรือความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ป ี    
(ลงช่ือ).................................................................. 

หัวหน้าโครงการ 
                             วัน................../................/.............. 

22. ลงลายมือช่ือผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
(ลงช่ือ).................................................................. 

คณบดี คณะ....................................... 
วัน................../................/.............. 

 
23. ความเห็นของผู้อ านวยการส านักวิ จัยและบริการวิชาการ /กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ความเห็น........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
            (ลงช่ือ).................................................................. 
                ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการและ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
                         วัน................../................/.............. 

 
24. ความเห็นของรองอธิการบดี 

ความเห็น........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ).................................................................. 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา  เกิดประทุม) 

                         วัน................../................/.............. 
 

25. ความเห็นของท่ีอธิการบดี  
ความเห็น........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(ลงช่ือ).................................................................. 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน์) 

                         วัน................../................/.............. 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

ส่วน  C   : ประวัติคณะผู้วิจัย (ให้เขียนแยกกันระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ในกรณีที่มีการท าวิจัยร่วมกัน) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

2. ต าแหน่งปัจจุบัน 

3. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ E-mail 
4. หมายเลขโทรศัพท์.........................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 
5. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
   
   

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการท าวิจัย 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวิจัยว่าหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย ในแต่ละผลงานวิจัย  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. งานวิจัยท่ีก าลังท า : ช่ืองานวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย 

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

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

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

หมายเหตุ : ให้ส าเนาเอกสารส่งให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 3 ชุด พร้อมส่งเข้าอีเมล
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ หรือ แผ่นซีดี /แฟลชไดร์ส 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย 

เพื่อประกอบการขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สายวิทยาศาสตร์) 

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

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

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

ส่วน A  : ประเภทของโครงการวิจัย               

             โครงการวิจัยใหม่        

                โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง 

                              โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

ส่วน  B : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. คณะผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย [ความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และ

สัดส่วนท่ีท าการวิจัย (%) 
ผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย..............................................คณะ......................................... 
สัดส่วนท่ีท าการวิจัย.................% 

2. ประเภทของการวิจัย  
3. สาขาวิชาการและกลุ่มสาขาวิชาท่ีท าการวิจัย   
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
8. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
9. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. ขอบเขตเนื้อหา 
11. ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
12. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
13. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
14. เอกสารอ้างอิง 
15. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น การพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ การน าไปใช้ประโยชน์ 

การน าไปประยุกต์กับการเรียนการสอน ท้องถิ่น และชุมชน 
16. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  

 
 

แบบ วจ.001-2 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

17. วิธีการด าเนินการวิจัย  
- วิธีการด าเนินการวิจัย 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ด าเนินการโดยวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
18. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุอย่างละเอียด) 

ตัวอย่าง 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

25X1 25X2 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล              
เตรียมโครงร่างงานวิจัยและเสนอโครง
ร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

             

สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพและค่า
ความเช่ือมั่น 

             

ด าเนินการเก็บรวบรมข้อมูล
แบบสอบถาม 

             

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม              
สรุปผลท่ีได้จากงานวิจัย              
จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์              
น าเสนอผลงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่งาน              

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย (ระบุอย่างละเอียด) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
หมวดค่าตอบแทน  
  
  
  
หมวดค่าใช้สอย  
  
  
  
หมวดค่าวัสดุ  
  
  

รวม  



22 
 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

20. ความส าเร็จหรือความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี     
(ลงช่ือ).................................................................. 

หัวหน้าโครงการ 
                             วัน................../................/.............. 

22. ลงลายมือช่ือผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
(ลงช่ือ).................................................................. 

คณบดี คณะ....................................... 
วัน................../................/.............. 

23. ความเห็นของผู้อ านวยการส านักวิ จัยและบริการวิชาการ /กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ความเห็น........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

            (ลงช่ือ).................................................................. 
                ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการและ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
                         วัน................../................/.............. 

24. ความเห็นของรองอธิการบดี 
ความเห็น........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(ลงช่ือ).................................................................. 
                     (ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง) 

                         วัน................../................/.............. 
25. ความเห็นของท่ีอธิการบดี  

ความเห็น........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ).................................................................. 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน์) 

                         วัน................../................/.............. 
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ส่วน  C   : ประวัติคณะผู้วิจัย (ให้เขียนแยกกันระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ในกรณีที่มีการท าวิจัยร่วมกัน) 

26. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

27. ต าแหน่งปัจจุบัน 

28. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ E-mail 
29. หมายเลขโทรศัพท์......................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 
30. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
   
   

 

31. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการท าวิจัย 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

32. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยระบุสถานภาพ
ในการท าการวิจัยว่าหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย ในแต่ละผลงานวิจัย  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

33. งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
34. งานวิจัยท่ีก าลังท า : ช่ืองานวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย 

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

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

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

หมายเหตุ : ให้ส าเนาเอกสารส่งให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 3 ชุด พร้อมส่งเข้าอีเมล
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ หรือ แผ่นซีดี /แฟลชไดร์ส 
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แบบฟอร์ม การท าสัญญารบัทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
 

สัญญารบัทนุสนบัสนุนการวิจัย ปกีารศึกษา 25XX 
 

สัญญาท าข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขท่ี 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  
เมื่อวันท่ี........เดือน..............พ.ศ.......... ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ........................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
................................ ท่ีอยู่ปัจจุบัน ...............................................ต าแหน่งอาจารย์ คณะ ............................
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง  
 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้ 
ข้อ 1. “ผู้ให้ทุน”ตกลงให้ทุน และ“ผู้รบัทุน”ตกลงรับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง................................................

ตามโครงการวิจัยท่ีแนบมา  และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ข้อ 2. “ผู้รับทุน” ตกลงท าวิจัยตามสัญญาใน ข้อ 1. ให้เสร็จสมบูรณ์นับแต่วันลงนามสัญญาน้ี                 
ซึ่งทุนวิจัยมีก าหนดระยะเวลา................. เดือน เร่ิมต้ังแต่วันท่ี........... เดือน................... พ.ศ……………. ถึงวันท่ี
..........เดือน........................ พ.ศ...................  

หาก “ผู้รับทุน” ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามก าหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติต่อ   
“ผู้ให้ทุน”เพื่อขยายเวลาท าวิจัยได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีครบก าหนดในสัญญา          
ทุนวิจัย โดยผู้รับทุนส่งแบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย(แบบ วจ.006) และหาก “ผู้รับทุน” ลาออกจากการ
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก่อนงานวิจัยเสร็จสิ้น  ให้ถือว่า “ผู้รับทุน” ไม่สามารถด าเนิน
โครงการวิจัยได้ตามสัญญา “ผู้รับทุน” จะต้องด าเนินการตามข้อ 14 

ข้อ 3. “ผู้รับทุน” ได้รับทราบและเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของ “ผู้ให้ทุน”ซึ่งมีอยู่ในวันท่ีท า   
สัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว “ผู้รับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับดังกล่าวและจะปฏิบัติตาม        
โดยเคร่งครัด 

ข้อ 4. “ผู้รับทุน” ขอรับรองว่าทุก 3 เดือน นับแต่วันท่ีท าสัญญาขอรับทุนเป็นต้นไป จะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัยตามแผนการด าเนินงานวิจัย แนบท้ายสัญญา และส่งรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีของการ
ได้รับทุน แม้ว่าการวิจัยน้ันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเมื่อท าการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามระยะที่ก าหนดแล้ว จะส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อ “ผู้ให้ทุน” ตามเง่ือนไขท่ี “ผู้ให้ทุน” ก าหนด 
 ข้อ 5. “ผู้ให้ทุน”ตกลงอนุมัติทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้แก่ผู้รับทุนเป็นจ านวนเงิน  
............................ (...........................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่าย 3 งวดตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี 

งวดที่ 1 จ านวนเงินร้อยละ 20 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน             บาท                  
(........................บาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้เมื่อคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาฉบับน้ีแล้ว 

งวดที่ 2 จ านวนเงินร้อยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน                       บาท               
(....................................บาทถ้วน)  โดยจะจ่ายให้เมื่อ “ผู้รับทุน” ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดในบทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 ผลงานทบทวนวรรณกรรม บท
ท่ี 3 วิธีวิจัย พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารใบส าคัญการจ่ายในงวดท่ี 1  

งวดที่ 3 จ านวนเงินร้อยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน                        บาท                 
(........................................บาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้เมื่อ “ผู้รับทุน” จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 

เลขที่สัญญา XXX/25XX 
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เล่ม พร้อมไฟล์ ข้อมูลรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางอี เมล ส า นักวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม ข้อ 6. พร้อมสรุปรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสาร
ใบส าคัญการใช้จ่าย  โดยงานวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย และ
คณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติการปิดเล่มงานวิจัยด้วยแล้ว 

ท้ังน้ี หากรายงานวิจัยมีผลการประเมินระดับคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  “ผู้รับทุน” จะได้รับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย งวดท่ี 3 จ านวนร้อยละ 20 เท่าน้ัน 

ข้อ 6. “ผู้รับทุน”ต้องน าเสนอผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของการ    
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังน้ี 

1. “ผู้รับทุน”ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งท่ี 1 จะต้องเผยแพร่ในงานประชุม   
วิชาการระดับชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ  

2. “ผู้รับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งท่ี 2 จะต้องเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน    
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 เป็นอย่างน้อย 

3. “ผู้รับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ต้องเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ     ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือเผยแพร่
บทความฉบับ        สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ข้อ 7. ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันเกี่ยวกับผลงานของโครงการวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดใน
แต่ละครั้ง “ผู้รับทุน” จะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ท้ังน้ีให้
ส่งส าเนาของสิ่งท่ีได้เผยแพร่น้ันให้ “ผู้ให้ทุน” จ านวน 1 ชุดด้วย 
 ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยให้เป็นลิขสิทธิ์ของ “ผู้ให้ทุน” แต่เพียงผู้เดียว โดย “ผู้ให้ทุน”           
จะพิจารณาด าเนินการขอจดลิขสิทธิ์งานวิจัย กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังน้ีหาก“ผู้รับทุน” น าผลงานไปเผยแพร่ 
ให้ลงข้อความในการน าเสนอ หรือการแสดงซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” และหากมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ต้องแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย มีการตกลงกันเป็นอย่าง
อื่นก่อนการลงนามสัญญาน้ี 

ข้อ 9. ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือท่ีเกิดจากการท าวิจัย และวัสดุถาวร ท่ีไม่สูญสิ้น หรือหมดไป       
จากการท าวิจัย และการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “ผู้รับทุน” จะต้องน าส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกรายการ พร้อมการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อด าเนินการเบิกทุนสนับสนุน งวด
ท่ี 3 ตามข้อ 5. 

ข้อ 10. ในระหว่างด าเนินการโครงการตามสัญญาน้ี หากมีปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินการตามโครงการวิจัยไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย “ผู้รับทุน” จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ “ผู้ให้ทุน” ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 ข้อ 11. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ีให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้าน
รังสี  และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 12. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ      
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่ง “ผู้รับทุน” น ามาใช้ปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญาน้ี 

ข้อ 13.  สัญญาทุนวิจัยน้ีจัดท าข้ึนภายใต้โครงการวิจัยตามช่ือเรื่องในข้อ 1. และเป็นข้อผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาเท่าน้ัน  “ผู้รับทุน” ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับทุนวิจัยเป็นบุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการวิจัยไปจากโครงการวิจัยตามข้อ 1.ได้ 
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ข้อ 14. หาก “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดข้างต้น หรือไม่ท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตาม 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน 1 ปีตามสัญญาทุนวิจัย และ “ผู้ให้ทุน”พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่มีเหตุอันควร “ผู้รับทุน”ยินยอมให้ “ผู้ให้ทุน”ยกเลิกสัญญาน้ี และเรียกเงินคืนพร้อมชดใช้ค่าปรับให้กับ 
“ผู้ให้ทุน”เป็นเงิน 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 
นับจากวันที่ได้รับเงินทุนวิจัย โดย “ผู้รับทุน”ยินยอมให้หักจากเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่นของ 
“ผู้รับทุน” อีกท้ังต้องคืนอุปกรณ์การด าเนินโครงการวิจัยคืนท้ังหมด โดย “ผู้ให้ทุน” จะไม่พิจารณาจัดสรรทุน
ให้กับ “ผู้รับทุน”อีกต่อไป  

ข้อ 15. หาก “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใด ยินยอมให้ “ผู้ให้ทุน” ฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียก
ค่าเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นเงิน 30,000 บาท   

สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกันท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
ลงช่ือ 

  
ผู้ให้ทุน 

 
ลงช่ือ 

  
ผู้รับทุน 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน์)    (................................................................) 
 อธิการบดี 

 
    

ลงช่ือ  พยานผู้ให้ทุน ลงช่ือ  พยานผู้รับทุน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม)             (.....................................................) 

รองอธิการบดี 
 

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

ลงช่ือ  พยานผู้ให้ทุน ลงช่ือ  พยานผู้รับทุน 
(ดร.อุดม  สมบูรณ์ผล)         (.......................................................) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
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แผนการด าเนินงานวิจัยส าหรับการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการวิจัย 

 
รายละเอียดการด าเนินโครงการการวิจัย 

การรายงานการด าเนินงานการวิจัยในรอบระยะเวลา 1 ปี 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 ครบรอบระยะเวลา 1ปี 

เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 
             
             
             
             
             
             
             
             

 
ลงชื่อ.....................................................................ผู้วิจัย 

(.....................................................) 
วัน/เดือน/ป ี

ลงชื่อ............................................................... 
(ดร.อุดม สมบูรณ์ผล) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
วัน/เดือน/ป ี

แบบ วจ.002 
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แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 

เขียนท่ี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

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

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 ข้าพเจ้า.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . .ต าแหน่ง. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .คณะ/สาขา
......................................................ซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็น
จ านวนเงิน.......................................บาท (.....................................................)  และได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุน
ทางการวิจัย  ลงวันท่ี..........................................นั้น 

 ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา.............  ยินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
(ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยข้อ 14) และเรียกเงินคืนพร้อมชดใช้ค่าปรับให้กับมหาวิทยาลัยเป็น
เงิน 3 เท่าพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้เบิกจ่ายไปแล้ว นับจากวันท่ีได้รับเงินทุน
วิจัย โดยข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่นของข้าพเจ้า เป็นจ านวนเงินพร้อมดอกเบี้ย 
เป็นจ านวนเงิน ..................บาท (........................) หนึ่งในสามของเงินเดือนแต่ไม่น้อยกว่า  2,000 บาท  จนกว่าจ า
ครบจ านวนเงินท่ีต้องช าระโดยจะต้องช าระให้เสร็จส้ินภายใน  2  ป ีหรือตามท่ีอธิการบดีให้ด าเนินการเป็นรายกรณี 

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้ข้างท้ายนี้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน  ปี ท่ีระบุข้างต้นแล้ว 

     ลงช่ือ...............................................ผู้ให้ความยินยอม 
              (...............................................) 
 

ลงช่ือ...............................................พยาน 
             (...............................................) 
                                                           คณบดีคณะ........................ 
 

ลงช่ือ...............................................พยาน 
              (...............................................) 
 
 
 
 
 
 

แบบ วจ.003 
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แบบฟอร์ม หลักฐานการจา่ยเงิน 
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แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย ช่ือเร่ือง ............................................................................................................................. ..................................... 

ผู้วิจัย ............................................................................................................................. ................................................................................................... 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น…………………………................................................................................................................... ....................................................... 

คาดว่าจะไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ชื่อ .......................................................................................................................................................................... 

หน่วยงานเจ้าของวารสาร ................................................................................................................................................................... .............................. 

ค่า Impact Factor ของวารสาร (ตาม TCI) ..................................................................................................................................................................... 
ค่า Impact Factor ของวารสาร (ตาม ISI) ................................................... .................................................................................................................... 
 

ล าดับที่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 
ราคาต่อ

หน่วย รวมเป็นเงิน 
เหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องใช ้

1 หมวดค่าตอบแทน         
 1.1  ........................................................................................         
 1.2  ........................................................................................         
 1.3  ........................................................................................         
 1.4  ……………………………………………………………………………..     
2 หมวดค่าใช้สอยในการเดินทาง         

  2.1  ........................................................................................         
  2.2  ........................................................................................         
  2.3  ........................................................................................         
 2.4  …………………………………………………………………………....     
 2.5  .......................................................................................     

แบบ วจ.004 
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ล าดับที่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเป็นเงิน 

เหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องใช ้

3 หมวดค่าวัสดุส้ินเปลือง         
 3.1  ........................................................................................         
 3.2  ........................................................................................         
 3.3  ........................................................................................         
 3.4  ........................................................................................         
 3.5  ........................................................................................         
 3.6  ........................................................................................         
 3.7  ........................................................................................         
 3.8  ........................................................................................         
 3.9  ........................................................................................         
 3.10  ........................................................................................         
 3.11  ........................................................................................         
 3.12  ........................................................................................         
4 หมวดค่าเช่าสถานท่ี         
 4.1  ........................................................................................         
 4.2  ........................................................................................         

  4.3  ........................................................................................         
 4.4.........................................................................................     
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ล าดับที่ รายละเอียดงบประมาณ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเป็นเงิน 

เหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องใช ้

5 หมวดค่าพิมพ์ผลงานวิจัย         
 5.1  ........................................................................................         
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         
 6.1  ........................................................................................         
 6.2  ........................................................................................         
 6.3  ........................................................................................         
 6.6  ........................................................................................         
 งบประมาณรวม                                           บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท 
                                              (เป็นตัวหนังสือ)                บาท 

   ลงชื่อ............................................................ 
เจ้าของ

โครงการวิจยั 
 (……………………………………………………)  
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แบบฟอร์มการรายงานความกา้วหน้าของการวิจัย 
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แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย คร้ังที่ ...... 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

*************************** 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  ……………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย       1)  …………………………………… 2) ……………………………………………… 
ได้เบิกเงินไปในงวดที่  …………………………… เป็นจ านวนเงิน ……………………………………. บาท 
ผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ …………… เดือน ……………………….พ.ศ. ………………… 
 ด าเนินการไปอยู่ในข้ันตอน 

 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ทดลอง / เก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การเขียนรายงาน 
  การพิมพ์รูปเล่ม 

หมายเหตุ : การขอเบิกเงินในงวดที่ 2 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องด าเนินการเขียนบทที่ 1 และบทที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 
และต้องรายงานการใช้จ่ายเงินที่ ใช้จ่ายไปแล้วตามจริงในงวดที่ 1 หากมีใบส าคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสาร
หลักฐานทางการเงิน ให้ส่งตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ชุด แนบมากับแบบฟอร์มการรายงานน้ีด้วย โดยที่การใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ในการขอรับเงินสนับสนุนในการส่งเค้าโครงร่างการวิจัยมายังส านักวิจัยและบริการวิชาการการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

 เป็นไปตามแผน 
 ล่าช้ากว่าแผน 
  เร็วกว่าแผน 

คาดว่าจะส่งรูปเล่มได้ภายในเดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………… 
ชี้แจงเก่ียวกับปัญหาหรอือุปสรรค (ถ้ามี)…………………………………………………………………… 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 
                                                                            (...................................................................) 
                                                                                  วัน/เดือน/ปี ..................................... 

ลงชื่อ............................................................ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
                                                                            (...................................................................) 
                                                                                                 วัน/เดือน/ปี  
ความเห็นของคณบดี
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................... ........................................................................................................ .........................
............................................................................................................................. ............................................................. 

ลงชื่อ 
(.........................................................) 
คณบดีคณะ ......................................... 
               วัน/เดือน/ปี 

 

แบบ วจ.005-1 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
รายงานแผนการโครงการวิจัย 

 
ขั้นตอน 

แผนการด าเนินโครงการวิจัย ผลการด าเนินงานวิจัย  
ร้อยละ 
ของงาน 

 
 

รายละเอียดของแผนงาน 
 

วันที่เร่ิม
แผน 

วันที่
โครงการวิจัย 

เสร็จสิ้น 

 
วันที่เร่ิมจริง 

วันที่ 
โครงการวิจัย 
เสร็จสิ้นจริง 

1. การเตรียมแผนงานวิจัย/ทบทวนศึกษา
เอกสารต่างๆ 

      

2. ก าหนดแผนการ/วิธีการด าเนินงานวิจัย       
3. ด าเนินงานวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล       
4. การวิเคราะห์ต่างๆ       
5. จัดท ารายงาน และเผยแพร่       
6. อื่นๆ       

แบบ วจ.005-2 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
รายงานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
ระหว่างเดือน จ านวนเงิน 

1. หมวดค่าตอบแทน      
2. หมวดค่าใช้สอยในการเดินทาง      
3. หมวดค่าวัสดุส้ินเปลือง      
4. หมวดค่าเช่าสถานท่ี      
5. หมวดค่าพิมพ์ผลงานวิจัย      
6. หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      
รวมเงิน      

ผลการใช้จ่าย  :  
............................................................................................................................. .................................................................................................................... ........... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................  

    ลงชื่อ ..........................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 

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

                                                                                                                   วัน/เดือน/ปี

แบบ วจ.005-3 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน งวดที่ 1 

 
โครงการวิจัย เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้วิจัย …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รหัสโครงการเลขที่ วจ.001/00X/ 25XX 
 

หมวดและ/หรือ 
รายละเอียดงบที่อนุมัติ* 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

เงิน
คงเหลือ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวม (บาท)     

 
หมายเหตุ  * ทุนท่ีได้รับ คือ เงินทุนท่ีผู้วิจัยได้รับแล้วจริง โดยสามารถน าหมวดและ/หรือรายละเอียดงบท่ี

อนุมัติ และทุนท่ีได้รับในงวดท่ี 1 จากสัญญารับทุน 
 

 
 
 
 

แบบ วจ.005-4 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอขยายเวลาการท าวิจัย 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
--------------------- 

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

เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน  ...................................................................................... 

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล............................................ 
ต าแหน่ง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ ส านัก................................................. 
โทรศัพท์ ........................................... เป็นผู้ได้รับสนับสนุนการวิจัยปีการศึกษา.................จากมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น ประเภท � มหาวิทยาลัย �คณะ �ส านัก �สถาบัน ประจ าปี .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ....จ านวนเงิน
................................บาท  (....................................................................................... ......) ให้ท าการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ตามสัญญาเลขท่ี....................................ลงวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ...... ....................
และส้ินสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ..................................... 
มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งท่ี...............ถึงวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................... 
รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุท่ีไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาด้วย 
ลงช่ือ......................................................... 
(..............................................................) 

                                                                 ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
 
 

แบบ วจ.006 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอยุติการท าวิจยั 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

แบบค าร้องขอยุติการวิจัย 
------------- 

                                                                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

วันท่ี ...........เดือน ............................ พ.ศ............. 
เรื่อง  ขอยุติการวิจัย 
เรียน    ......................................... 

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...................................... 
ต าแหน่ง .................................ระดับ........................ สังกัด คณะ/ส านัก/สถาบัน.................................. 
โทรศัพท์ ...........................................เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ประเภท   � มหาวิทยาลัย �คณะ �ส านัก �สถาบัน ประจ าปี ......................... 
จ านวนเงิน................................บาท   (.............................................................................................) ให้ท าการวิจัย
เรื่อง...............................................................................................................................................................
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................... 
ตามสัญญาเลขท่ี............................ลงวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ................... ท่ี แนบ มีความ
ประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการดังกล่าว เนื่องจาก (ระบุสาเหตุท่ีไม่สามารถท าการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจ
ท าการวิจัยให้แล้วเสร็จได้) ……………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไปแล้วเป็นเงิน........................บาท (.................................................) 
และได้ใช้จ่ายในโครงการวิจัยนี้ไปแล้วเป็นเงิน.........................บาท (...................................................)  
มีเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน ...................................บาท (............................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ยุติการวิจัยแล้ว ข้าพเจ้าจะด าเนินการคืนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับ เป็นจ านวนเงิน ....................... บาท (.............................................) ให้มหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติให้ยุติการท าวิจัย 

ลงช่ือ ....................................................... 
  ( ..............................................................) 

                                                                                      ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
 

 

                                                

 

แบบ วจ.007 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มประเมินผลงานวิจยัจากคณะวิชา 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

แบบประเมินผลงานวิจัยจากคณะวิชา  
เพื่อขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2 

ชื่องานวิจัย............................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย.................................................สังกัดคณะ............................................................................. 
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยปีการศึกษา......................................จ านวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน.............................................. 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ชื่องานวิจัย ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตรงกับชื่องานวิจัยที่ได้รับการ

อนุมัติทุนสนับสนุน 
  

2.ประเภทงานวิจัย เป็นไปตามท่ีระบุในโครงร่างงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน   
3.สาขาและกลุ่มสาขาที่ท าวิจัย สอดคล้องกับชื่องานวิจัย และเน้ือหางานวิจัย บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3    
4.บทที่ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นปัญหาและความส าคัญในการวิจัย สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีองค์ประกอบของเน้ือหาในบทที่ 1 
ครบถ้วนตามรูปแบบงานวิจัย  อาทิ ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด นิยามศัพท์   

  

5.บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม มีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย และตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  มีการน าเสนอ
งานวิจัยทีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

  

6.บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย มีการอธิบายวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย มีองค์ประกอบของเน้ือหาในบทที่ 3 ครบถ้วนตาม
วิธีด าเนินการวิจัย อาทิ การอธิบายวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ  
การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

  

7.รูปแบบการจัดพิมพ์ การจัดพิมพ์เน้ือหางานวิจัยบทที่ 1 ถึง บทท่ี 3 เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และคู่มือการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  

 ข้าพเจ้า ในฐานะคณบดีต้นสังกัดของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว 
มีความเห็นว่า  งานวิจัยน้ี         เห็นสมควร         ไมเ่ห็นสมควร  ที่จะเสนอขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2
       ลงชื่อ............................................................................. 
                    (..........................ตัวบรรจง....................................      
                                                                                  คณบดีคณะ................................... 

                                                                 วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 

แบบ วจ.008 - 1 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
แบบประเมินรายงานผลการวิจัยจากคณะวิชา  

เพื่อเสนอปิดโครงการวิจัย และขออนุมัติเงินทุนสนับสนนุการวิจัย งวดที่ 3 
ชื่องานวิจัย............................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย.........................................................................สังกัดคณะ...................................................... 
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยปีการศึกษา......................................จ านวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน................................................ 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ชื่องานวิจัย ชื่องานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตรงกับงานวิจัยที่ได้รับการ

อนุมัติทุนสนับสนุน 
  

2.ประเภทงานวิจัย เป็นไปตามท่ีระบุในงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน   
3.สาขาและกลุ่มสาขาที่ท า
วิจัย 

สอดคล้องกับชื่องานวิจัย และเน้ือหาของรายงานวิจัย   

4.บทที่ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการ
วิจัย 

มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นปัญหาและความส าคัญในการวิจัย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีองค์ประกอบของเน้ือหาในบท
ที่ 1 ครบถ้วนตามรูปแบบงานวิจัย  อาทิ ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด นิยามศัพท์   

  

5.บทที่ 2 การทบทวน
วรรณกรรม 

มเีน้ือหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย และตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  มีการ
น าเสนองานวิจัยทีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

  

6.บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย มีการอธิบายวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีองค์ประกอบของเน้ือหาในบทที่ 3 
ครบถ้วนตามวิธีด าเนินการวิจัย อาทิ การอธิบายวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ  การระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และวิธีการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

  

7.บทที่ 4 ผลการวิจัย มีการสรุปผลการวิจัยชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  

8.บทที่ 5 การอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ 

มีการอธิบายข้อค้นพบจากการวิจัย โดยอภิปรายเชื่อมโยงระหว่าง
ผลการวิจัยที่ได้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน
อย่างไร  รวมถึงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
อย่างชัดเจน  

  

9.การอ้างอิง / 
บรรณานุกรม 

เน้ือหาของรายงานการวิจัยมีการเขียนอ้างอิงอย่างเหมาะสม ถูกต้อง 
และการเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามรูปแบบ APA หรือ Vancouver 

  

10.คุณค่าและประโยชน์ของ
งานวิจัย 

10.1)เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในเชิงวิชาการ   
10.2)เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในทางปฏิบัติ   

11.รูปแบบรายงาน การจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัย และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  

12.ประวัตินักวิจัย มีประวัติของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี) อย่างชัดเจน 
 

  

แบบ วจ.008-2 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
13.ภาพรวมของวิจัย รายงานผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพ   
14.การตีพิมพ์เผยแพร่ รายงานผลการวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
  

  

ข้าพเจ้า ในฐานะคณบดีต้นสังกัดของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ได้ตรวจสอบรายงานผลการวิจัยอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว 
มีความเห็นว่า  งานวิจัยน้ี         เห็นสมควร          ไมเ่ห็นสมควร  เสนอขอปิดโครงการวิจัย และขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัย งวดที่ 3 

     ลงชื่อ............................................................................. 
      (..........................ตัวบรรจง....................................) 
      คณบดีคณะ................................... 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจยัโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

แบบประเมินโครงร่างการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

ช่ือโครงการวิจัย....................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย.............................................................สังกัดคณะ................................................................... 
ขอรับทุนสนับสนุนวิจัยปีการศึกษา......................................จ านวนเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน.............................................. 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ชื่อโครงการวิจัย ชื่อเรื่องโครงการวิจัยมีครบน่าสนใจสามารถสื่อถึงปัญหา 

วัตถุประสงค์และตัวแปร ท่ีสอดคล้องกับสาขาและกลุ่มวิชาท่ี
ท าวิจัย 

  

2. ประเภทการวิจัย เป็นไปตามท่ีระบุในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน
สนับสนุน 

  

3. สาขาและกลุ่มสาขาท่ีท าวิจัย สอดคล้องกับชื่อการวิจัย และเน้ือหาของรายงานการวิจัย    
4. ค าส าคัญ สอดคล้องกับชื่อการวิจัย    
5. ความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหาการวิจัย 
มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นปัญหาและความส าคัญในการวิจัย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีองค์ประกอบของ
เน้ือหาในบทที่ 1 ครบถ้วนตามรูปแบบการวิจัย  อาทิ ค าถาม
การวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย กรอบ
แนวคิด นิยามศัพท์   

  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ระบุตัวแปร
ส าคัญที่ศึกษา ระบุวิธีศึกษา 

  

7. ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตการวิจัยครบ ได้แก่ กรอบความคิดตามทฤษฏี 
ระบุตัวแปรในการวิจัยครบตามกรอบแนวคิด อธิบายเหตุผล
ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดและระบุว่าผลการวิจัยสามารถ
ได้ตามกรอบทฤษฎี 

  

8. การทบทวนวรรณกรรม มีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรตามกรอบแนวคิดของ
การวิจัย  มีการน าเสนอการวิจัยทีเ่ก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีการอ้างอิง 

  

9. การอ้างอิง / บรรณานุกรม เน้ือหาของรายงานการวิจัยมีการเขียนอ้างอิงอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง และการเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตามรูปแบบ APA 
หรือ Vancouver 

  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ซึ่งมาจากผลการวิจัยที่มีเหตุผล
รองรับเพียงพอ สามารถมองเห็นแนวทางน าไปใช้ประโยชน์ 

  

11. แผนการถ่ายทอดฯหรือ
ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถน าผลการวิจัยเสนอการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 

  

แบบ วจ.009 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
12. วิธีด าเนินการวิจัย มีการอธิบายวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจนตรง

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีองคป์ระกอบของเน้ือหาในบท
ที่ 3 ครบถ้วนตามวิธีด าเนินการวิจัย อาทิ การอธิบายวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ หรือเชงิคุณภาพ  การระบปุระชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล  และวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

  

13. ระยะเวลา/แผนด าเนินการ
วิจัย 

มีการก าหนดช่วงเวลาเป็นตารางต้ังแต่ต้นจนกระทั่งการปิด
การวิจัยพร้อมการเผยแพร่ (ตามระยะเวลาในสัญญารับทุน
สนับสนุนการวิจัย) 

  

14. โครงร่างการวิจัยสอดคล้องกบั
จ านวนเงินทุนที่ขอรับการ
สนับสนุน 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นตามประกาศฯเรื่องเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการวิจัยและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการวิจัย และ
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศประมาณการเงินสนับสนุนการวิจัย
ของบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ฉบับล่าสุด) 

  

15. คุณค่าและประโยชน์ของการ
วิจัย 

15.1)เป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในเชิงวิชาการ   
15.2)เป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในทางปฏิบัติ   

16. การน าไปใช้ประโยชน์ มีประโยชน์ด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุง
ทฤษฎีและแนวคิดรวมไปถึงการประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือน าไปใช้ 

  

17. รูปแบบการจัดพิมพ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการน าเสนอตามโคร่งร่างการวิจัย 
(แบบ วจ.001) 

  

ข้อเสนอแนะ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการฯประเมินโครงร่างการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
ส าหรับขอเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประเมินโคร่งร่างการวิจัยอย่างละเอียดถ่ีถ้วนสรุปดังน้ี  

      ผ่าน  สนับสนุนให้ด าเนินการวิจัยโดยไม่มีการแก้ไข 
      ผ่าน  สนับสนุนให้ด าเนินการวิจัยโดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
      ไม่ผ่าน ไม่เป็นตามเหลักเกณฑ์การประเมิน 

       ลงชื่อ............................................................................. 
                       (..........................ตัวบรรจง....................................) 
                    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการฯ 
                                                                                                     ............/.............../............. 
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คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 

แบบประเมินรายงานผลการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อเสนอปิดโครงการวิจัย และขออนุมัติเงินทุนสนับสนนุการวิจัย งวดที่ 3 

 
ชื่อการวิจัย............................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย.........................................................................สังกัดคณะ....................................................... 
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยปีการศึกษา......................................จ านวนเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน................................................. 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 0 1 2 3 4 
1. ชื่อโครงการวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นไปตามสัญญาทุน

วิจัย และสื่อถึงปัญหา วัตถุประสงค์ และตัวแปร ที่
สอดคล้องกับสาขาและกลุ่มวิชาท่ีท าวิจัย 

     

3. กิตติกรรมประกาศ มีการกล่าวผู้ให้ทุน และเขียนตามหลักการที่ถูกต้อง      
4. บทคัดย่อ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) 
มีการเขียนอธิบายความกระชับ ครบถ้วน ชัดเจน 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่าง/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การเก็บรวบรวม
ข้อมูล/สถิติที่ใช้  

     

5. ประเภทการวิจัย เป็นไปตามท่ีระบุในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน
สนับสนุน 

     

6. สาขาและกลุ่มสาขาท่ีท าวิจัย สอดคล้องกับชื่อการวิจัย และเน้ือหาของรายงานการ
วิจัย  

     

7. บทที่ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นปัญหาและความส าคัญใน
การวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย มี
องค์ประกอบของเน้ือหาในบทที่ 1 ครบถ้วนตามรูปแบบ
การวิจัย  อาทิ ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด นิยามศัพท์   

     

8. บทที่ 2 การทบทวน
วรรณกรรม 

มีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย  มีการน าเสนอการวิจัยทีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งมีการอ้างอิง 

     

9. บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย มีการอธิบายวิธีด าเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีองค์ประกอบของ
เน้ือหาในบทที่ 3 ครบถ้วนตามวิธีด าเนินการวิจัย อาทิ 
การอธิบายวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ  การ
ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การอธิบายเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และวิธีการอื่นๆที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 
 
 
 

     

แบบ วจ.010 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 0 1 2 3 4 
10. บทที่ 4 ผลการวิจัย มีการสรุปผลการวิจัยชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ และ

สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย อ่านเข้าใจง่ายถึงประเด็นที่ต้องการสรุปในหัวข้อน้ัน 
อย่างชัดเจน 
 

     

11. บทที่ 5 การอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 

มีการอธิบายข้อค้นพบจากการวิจัย โดยอภิปราย
เชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร  รวมถึง
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
อย่างชัดเจน  

     

12. การอ้างอิง / บรรณานุกรม เน้ือหาของรายงานการวิจัยมีการเขียนอ้างอิงอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และการเขียนบรรณานุกรมเป็นไปตาม
รูปแบบ APA หรือ Vancouver 

     

13. คุณค่าและประโยชน์ของการ
วิจัย 

12.1)เป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในเชิงวิชาการ      

  12.2)เป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ในทางปฏิบัติ      
14. รูปแบบรายงาน การจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยถูกต้องตามมาตรฐานการ

วิจัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการด าเนินการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

     

15. ประวัตินักวิจัย มีประวัติของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย(ถ้ามี) อย่างชัดเจน      
16. ภาพรวมของวิจัย รายงานผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพ      
17. การตีพิมพ์เผยแพร่ รายงานผลการวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
     

  รวมคะแนน      
ข้อเสนอแนะ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานผลการวิจัยของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประเมินผลการวิจัยอย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว สรุปค่าคะแนนรวม..................คะแนน จากคะแนนเต็ม 68 คะแนน (เกณฑ์การประเมิน :   ผ่าน ค่าระดับ
คะแนนต้ังแต่ 34 คะแนนข้ึนไป)  

      ผ่าน  โดยไม่มีการแก้ไข 
      ผ่าน  โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
      ไม่ผ่าน (คะแนนไม่ถึงเกณฑ์) 

       ลงชื่อ............................................................................. 
                         (..........................ตัวบรรจง....................................) 
             ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการฯ 
                                                                                                        ............/................./................. 
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ตัวอย่างการเขยีนบันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปดิเล่มรายงานวจิัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน               

ท่ี  วันที่     
เรื่อง   ขอส่งข้อมูลการปิดเล่มของรายงานวิจัยเรื่อง...............ปีการศึกษา..........และขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี..........
พร้อมส่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
เรียน  อธิการบดี ผ่านผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 ตามท่ีข้าพเจ้า...................................ต าแหน่ง...........................คณะ.......................ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยปี.............เรื่อง.....................................................ได้รับงบประมาณ จ านวน..................บาท (......................)   
และขอเบิกเงินท่ี........จ านวนเงิน.............บาท (................................)   

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดท าวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และขอส่งข้อมูลการปิดเล่มของรายงานวิจัยดังมี
รายละเอียดดังนี้  

1. รูปเล่มรายงานผลการวิจัยเรื่อง..........................................จ านวน 1 เล่ม 
2. แบบประเมินผลงานวิจัยจากคณะวิชาเพื่อขออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 2 หรืองวดท่ี 3 
    จ านวน 1 ชุด 
3.เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 1 ชุด 
4. แบบรายงานความก้าวหน้าพร้อมใบเสร็จค่าใช้จ่าย จ านวน 1 ชุด 
5. ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือท่ีเกิดจากการท าวิจัย และวัสดุถาวรจากการท าวิจัย และการจัดซื้อโดย

ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ถ้ามี) จ านวน.............ขุด 
6. พร้อมไฟล์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ จ านวน 1 ชุด 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนินการ 
 
                                                                  (ช่ือผู้วิจัย.........................) 
       
                                                                   (ช่ือคณบดี.......................) 
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ตัวอย่างรปูแบบรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 
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รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์ม) 

 
ก.  หัวข้อส าคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

1.  ส่วนต้น  ประกอบด้วย 
1.1  หน้าปก 
1.2  ปกใน 
1.3  กิตติกรรมประกาศ 
1.4  บทคัดย่อ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
1.5  สารบัญเรื่อง 
1.6  สารบัญตาราง 
1.7  สารบัญภาพ 
1.8  ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

2.  ส่วนกลาง  ประกอบด้วย 
  2.1  บทน า 
  2.2  เนื้อเรื่อง 
  2.3  ข้อวิจารณ์ 
  2.4  สรุปและข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนท้าย  ประกอบด้วย 
  3.1  บรรณานุกรม 
  3.2  ภาคผนวก 
  3.3  ประวัตินักวิจัย 
ข.  แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ละหัวข้อ 
     1. ส่วนต้น 
 1.1  หน้าปก  ตามตัวอย่างหน้า ................ 

1.2  ปกใน  ตามตัวอย่างหน้า………………. 
 1.3  กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความท่ีกล่าวขอบคุณผู้ท่ีให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการวิจัยโดยไม่ต้องกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติโครงการวิจัย
โดยต าแหน่ง ยกเว้นกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานวิจัยโดยตรง   ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน  1 
หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ  “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ปีงบประมาณ.......................... (ระบุปีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)”   
 1.4 บทคัดย่อ  ให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคัดย่อภาษาไทยเรียง
เป็นล าดับแรก ต่อด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ในเนื้อหาของบทคัดย่อควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย ขอบเขตของการวิจัย วิธีวิจัยรวมถึงเครื่องมือท่ีใช้ วิธีเก็บข้อมูล จ านวนและลักษณะของกลุ่ม
ท่ีศึกษา ผลการวิจัย ระดับนัยส าคัญทางสถิติ(ถ้ามีการทดสอบ)  เป็นต้น 

1.5  สารบัญเรื่อง  ตามตัวอย่างหน้าท่ี……… 

แบบ วจ.011 
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 1.6  สารบัญตาราง  เป็นส่วนท่ีระบุถึงต าแหน่งของตารางท้ังหมดท่ีมีอยู่ในงานวิจัย 
 1.7 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  เป็นส่วนท่ีแสดงต าแหน่งหน้าของภาพ แผนท่ี แผนภูมิ  
กราฟ ฯลฯ 
 1.8  ค าอธิบายสัญลักษณ์  เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆท่ีใช้ในการวิจัย 
     2.  ส่วนกลาง 
 2.1 บทน า ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นต้น   
   2.2 เนื้อเร่ือง ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัยและ
ผลการวิจัย โดยแบ่งเป็นบทๆ จะมีกี่บทก็ได้ ในส่วนนี้ควรมีบทท่ีเกี่ยวกับเอกสารและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานถึงทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา และบทท่ีบรรยายวิธีการท่ีใช้ในการวิจัยโดยละเอียดว่ามี
ขั้นตอนอะไรบ้าง การใช้เอกสารข้อมูล การใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการทดลอง เป็นต้น  
 2.3 ข้อวิจารณ์ ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์  รายงานผลการวิจัย และการอภิปราย
ผลการวิจัย 
 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปเรื่องราวในการวิจัยท้ังหมด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การวิจัยในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยท่ีได้  
     3.  ส่วนท้าย 
 3.1 บรรณานุกรม ระบุช่ือหนังสือ รายการอ้างอิง เอกสาร ส่ิงพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน
วิธีการท่ีได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิจัย  โดยให้ระบุส่วนน าหน้าว่า “บรรณานุกรม” และ
เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตัวอักษร ไม่ต้อง
ระบุเลขหน้าของล าดับเอกสารอ้างอิงนั้น (ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมดูในหน้าท่ี……………) 
 3.2 ภาคผนวก ให้ระบุค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีมีหลายภาคผนวก ใน
หน้าต่อไปให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก ก , ข , ... , …” 
 3.3 ประวัตินักวิจัย ให้เขียนเป็นเรียงความโดยไม่ต้องแยกเป็นข้อๆ  ความยาวไม่เกินหนึ่ง
หน้ากระดาษ ควรประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วันเดือนปีและสถานท่ีเกิด วุฒิการศึกษาต้ังแต่
ระดับปริญญาบัณฑิต สถานท่ีศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ รางวัล 
และสถานท่ีท่ีจะติดต่อได้   
ค.  การพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 1. แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ฟอนต์ 
 2. กระดาษท่ีใช้กระดาษคุณภาพดีสีขาวเหมือนกันทุกแผ่น หรือท่ีเรียกว่า “A4” และเป็น
กระดาษชนิดไม่ต่ ากว่า 70 แกรม 
 3. โดยเข้าไปท่ีเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) เลือกการก าหนดขอบกระดาษ (Margins) 
และเลือกก าหนดกระดาษเอง (Custom Margins) โดยก าหนดขอบซ้ายและขอบบนห่างจาก
ขอบกระดาษ 1.5” (3.81 cm) ส่วนขอบขวาล่างให้ห่างจากริมของกระดาษ 1” (2.54 cm) ดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 แสดงการตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 
 

4.  ล าดับหน้าและการใส่เลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าอยู่ขอบบน กลางหน้ากระดาษ 
 - ส่วนต้นท้ังหมด  ให้ใช้อักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทยคือ  ก , ข ,... ส่วน
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ตัวอักษรโรมันตัวเล็กคือ i , ii ,...เป็นต้น 
 - หน้าแรกของบท และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาค  ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับ
จ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 - แต่ละบทให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและพิมพ์ค าว่า  “บทท่ี” ตามด้วยเลขประจ าบทกลาง
หน้ากระดาษ  และพิมพ์ช่ือบทในบรรทัดต่อมา  จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ 

5.  ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ  ควรมีค าอธิบายรายละเอียด เช่น ช่ือ แหล่งท่ีมา 
ระยะเวลา (ถ้ามี) เป็นต้น  

6.  จ านวนและการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 



61 
 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

 6.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับร่าง ให้สถานวิจัยประจ าส านักวิชาน าเสนอ 
Reader พิจารณาก่อน (จ านวนเล่มข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของสถานวิจัย ส านักวิชานั้นๆ) โดยใช้กระดาษขนาด 
A4 (ถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า) ไม่ต้องท าปกหน้าและไม่ต้องเข้าเล่ม 
 6.2  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับผ่านการพิจารณาจาก Reader แล้ว  
ให้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอีกครั้ง จ านวน 6 ชุด  โดยใช้กระดาษ A 4 
(ถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า) ไม่ต้องท าปกหนาและไม่ต้องเข้าเล่ม 
 6.3  หลังจากร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ฯ แล้ว ให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานการวิจัยที่ปรับแก้แล้ว  และเข้าปกเย็บเล่มตามแบบที่ก าหนด  
จ านวน 2  เล่มพร้อมแผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ/แฮนด้ีไดร์ฟ หรือส่งเข้าอีเมลส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ (ในรายกรณี) ให้กับส านักวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อจะได้น าไปเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องของภาครัฐหรือเอกชนเช่น หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย (ในสังกัดของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  เป็นต้น 
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(รูปแบบปกนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย(22 เข้ม) 
 
 
 
 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เข้ม) 
[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เข้ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก(16 เข้ม) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (18 เข้ม) 

 
 

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว(16 เข้ม) 
หมายเหต ุ        ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH Saraban PSK  (ท่ีใช้พิมพ์) 
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(ตัวอย่างปกนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 
 
 

 
ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย 

(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive 
Organs of Immature Female Pigs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว 
 

(รูปแบบปกใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย(22 เข้ม) 
 
 

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เข้ม) 
[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เข้ม) 

 
 

คณะผู้วิจัย(18 เข้ม) 
 

หัวหน้าโครงการ(17 เข้ม) 
[ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยระบุค าน าหน้า : ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ราชทินนาม ](16 เข้ม) 

สาขาวิชา [ สาขาวิชาท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ] 
ส านักวิชา [ ส านักวิชาท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ] 

 
ผู้ร่วมวิจัย(17 เข้ม) 

1. [ ช่ือผู้ร่วมวิจัยคนท่ี 1 ] 
2. [ ช่ือผู้ร่วมวิจัยคนท่ี 2 ] 
3. [ ช่ือผู้ร่วมวิจัยคนท่ี 3 ] 

 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นปีงบประมาณ.. [ท่ีได้รับเงินสนับสนุนฯ ](16 เข้ม) 

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว 
เดือน/ปี  ท่ีจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์(16) 

(หมายเหต ุ        ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH Saraban PSK  ท่ีใช้พิมพ์) 
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(ตัวอย่างปกใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
 
 
 

ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย 

(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive 
Organs of Immature Female Pigs) 

 
 
 

คณะผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการ 
รองศาสตราจารย์ ยุทธนา  สมิตะสิริ 

สาขาวิชาชีววิทยา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

ผู้ร่วมวิจัย 
นายศุภชัย  โชติพันธ์วิทยากุล 

 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX 

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว 
 

กันยายน  25XX 
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง “........................”ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ท่ีให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการท าวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือให้สามารถใช้วัดตัวแปรและตรวจสอบตัวแบบโมเดลท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ให้
สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

   ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ียังไม่ได้เอ่ยนามท่ีได้มีส่วนร่วมให้งานวิจัยช้ินนี้เสร็จส้ินสมบูรณ์ไป
ด้วยดี คุณความดีหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา และบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณ
ครอบครัวของข้าพเจ้า และท่านอื่น ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ท่ีได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ 
ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 

.....................................(ใส่ช่ือผู้วิจัย) 

วันท่ี .... เดือน...........พ.ศ. 25XX 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเร่ือง :  
ชื่อผู้วิจัย :  
แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
งบประมาณ :  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน :  
ปีการศึกษา :  

 
[พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยลงท่ีนี่ให้จบภายใน 1 หน้ากระดาษ จ านวนค าไม่เกิน 300-400 ค า] 

    

   ค าส าคัญ : [พิมพ์ค าส าคัญลงท่ีนี่] 
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ABSTRACT  
 

Title :  
Researcher :  
Subsidy Resource : Western University 
Budget :  
Operative Period :  
Academic Year :  

 
[Type English abstract here contain 300-400 words and finish within this page] 

   

  Keyword : [Type keyword here separate with comma and space] 
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สารบัญ 
 

หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ฎ 
บทที่ 1 บทน า   
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 1.2 ค าถามการวิจัย  
 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
 1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
      2.1.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ.................  
      2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ..................  
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.3 สรุป  
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย  
 3.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและพื้นท่ีในการศึกษา  
 3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.2 ผลการน าเสนอภาพรวม( ถ้ามี)  
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้  
 5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก : [ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย  
 ภาคผนวก ข : หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ

[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย (ถ้ามี) 
 

 ภาคผนวก ค : รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจ (ถ้ามี)  
 ภาคผนวก ง : หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้ามี)  
ประวัติผู้วิจัย  
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
เว้นปัด 1 บรรทัด (ขนาด 16)  

1.1 (ถ้าเป็นตารางท่ีบทท่ี 1 ตารางแรก ข้ึน 1.1 และมี ต่อ 1.2......)  
2.1 (ถ้าเป็นตารางท่ีบทท่ี 2 ตารางแรก ข้ึน 2.1 และมี ต่อ 2.2......)  
3.1 (ถ้าเป็นตารางท่ีบทท่ี 3 ตารางแรก ข้ึน 3.1 และมี ต่อ 3.2......)  
4.1 (ถ้าเป็นตารางท่ีบทท่ี 4 ตารางแรก ข้ึน 4.1 และมี ต่อ 4.2......)  
5.1 (ถ้าเป็นตารางท่ีบทท่ี 5 ตารางแรก ขึ้น 5.1 และมี ต่อ 5.2......)  
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
เว้นปัด 1 บรรทัด (ขนาด 16)  

1-1 (ถ้าเป็นภาพท่ีบทท่ี 1 ภาพแรก ข้ึน 1-1 และมี ต่อ 1-2......)  
2-1 (ถ้าเป็นภาพท่ีบทท่ี 2 ภาพแรก ข้ึน 2-1 และมี ต่อ 2-2......)  
3-1 (ถ้าเป็นภาพท่ีบทท่ี 3 ภาพแรก ข้ึน 3-1 และมี ต่อ 3-2......)  
4-1 (ถ้าเป็นภาพบทท่ี 4 ภาพแรก ข้ึน 4-1 และมี ต่อ 4-2......)  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

[พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีนี่] 

1.2 ค าถามการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ มีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี ้
1. [พิมพ์ค าถามการวิจัยท่ีนี่] 
2. [พิมพ์ค าถามการวิจัยท่ีนี่] 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีนี]่ 
2. [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีนี]่ 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
3. [พิมพ์สมมติฐานของการวิจัยท่ีนี่] 
4. [พิมพ์สมมติฐานของการวิจัยท่ีนี่] 

1.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

[พิมพ์กล่าวน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการจัดท ากรอบวิจัยท่ีนี่] 
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[คลิกท่ีนี่แล้วกดแป้น Delete จากนั้นแทรกไฟล์ภาพกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย] 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

1.5.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 
5. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

5.1 [พิมพ์ข้อมูลตัวแปรอิสระท่ีนี่] 
5.2 [พิมพ์ข้อมูลตัวแปรอิสระท่ีนี่] 

6. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
6.1 [พิมพ์ข้อมูลตัวแปรตามท่ีนี่] 
6.2 [พิมพ์ข้อมูลตัวแปรตามท่ีนี่] 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี ้
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
[พิมพ์ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีนี่] 
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก ่[พิมพ์แหล่งท่ีมาของประชากรท่ีนี่] จ านวน 

[พิมพ์จ านวนประชากรท่ีนี่] คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง [พิมพ์จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีนี]่ คน 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ [พิมพ์แหล่งท่ีมาของประชากรท่ีนี่] จ านวน 

[พิมพ์จ านวนประชากรท่ีนี่] คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง [พิมพ์จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีนี]่ คน 
1.6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
[พิมพ์สรุปขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยท่ีนี่] 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ในครั้งนี้เพือ่ 
7. [พิมพ์ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีนี่] 
8. [พิมพ์ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีนี่] 

1.8 นิยามศัพท์ 

ในการวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์ท่ีใช้เฉพาะการวิจัยครั้งนี้
ดังนี ้

9. [พิมพ์ค าศัพท์ท่ีนี่] หมายถึง [พิมพ์ความหมายท่ีนี่] 



75 
 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

10. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 1 ท่ีนี่] 
11. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 2 ท่ีนี่] 
12. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 3 ท่ีนี่] 
13. [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 4 ท่ีนี่] 
14. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 1 ท่ีนี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นน าทฤษฎีท่ี 1 ท่ีนี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีท่ี 1 ท่ีนี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีท่ี 1 ท่ีนี่] 
2.1.2 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 2 ท่ีนี่] 
[พิมพ์ข้อความเกริ่นน าทฤษฎีท่ี 2 ท่ีนี่] 
1) [พิมพ์หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีท่ี 2 ท่ีนี่] 
[พิมพ์เนื้อหาของหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีท่ี 2 ท่ีนี่] 
2.1.3 [พิมพ์ช่ือทฤษฎีท่ี 3 ท่ีนี่] 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
[พิมพ์ข้อมูลงานวิจัยในประเทศท่ีนี่] 
2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
[พิมพ์ข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศท่ีนี่] 

2.3 สรุป 

[พิมพ์สรุปท่ีนี่] 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
[พิมพ์สรุปวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีนี่]เป็นการวิจัยเชิง
[ระบุว่าเป็นปริมาณ คุณภาพ ปริมาณผสมคุณภาพท่ีนี่]แบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี ้

15. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
16. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
17. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
18. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
19. การวิเคราะห์ข้อมูล 
20. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มประชากรท่ีนี่]จ านวน 
[พิมพ์จ านวนของประชากรท่ีนี่] คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีนี่] คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ[ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่าง] โดยวิธี
[ระบุว่าเป็นแบบง่าย เจาะจง ก าหนดสัดส่วนและแบ่งช้ันท่ีนี่] ด้วย[ระบุวิธีการสุ่มท่ีนี่] จ านวน 
[พิมพ์จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีนี่] คน 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มประชากรท่ีนี่]จ านวน 
[พิมพ์จ านวนของประชากรท่ีนี่] คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ [พิมพ์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีนี่] คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ[ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่าง] โดยวิธี
[ระบุว่าเป็นแบบง่าย เจาะจง ก าหนดสัดส่วนและแบ่งช้ันท่ีนี่] ด้วย[ระบุวิธีการสุ่มท่ีนี่] จ านวน 
[พิมพ์จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีนี่] คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยท่ีเน้นการด าเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ี
เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

[พิมพ์สรุปเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีนี่] 
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3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์โดยมีข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามล าดับดังนี้ 

21. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้าง
แบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

22. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
23. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
24. เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
25. น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา

(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค่า
IOC ต้ังแต่ .67–1.00 

26. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
[ระบุสูตรท่ีใช้ค านวณหาค่าความเท่ียงของเครื่องมือ]เท่ากับ .97 

27. น าเครื่องมือท่ีทดลองใช้แล้วเสนอท่ีอาจารย์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้อง
สมบูรณ์และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม
ปริมาณโดย[พิมพ์สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณท่ีนี่] 

28. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

29. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
30. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
31. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวม

คุณภาพโดย[พิมพ์สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีนี่] 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
[พิมพ์รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีนี่] 
3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
[พิมพ์รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีนี่] 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

[พิมพ์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีนี่] 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแปลผล ดังนี้ 

ANOVA แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
df แทน องศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
f แทน ความถ่ี 
F แทน ค่าสถิติ F 

K-R 20 แทน สูตรของ Kuder-Richardson 

X  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง (Average) 
Mdn แทน ค่ามัธยฐาน (Median) 
Mode แทน ค่าฐานนิยม (Mode) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลังสอง (Mean Square) 
MSE แทน ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (Mean Square Error) 
N แทน จ านวนประชากรท้ังหมด 
n แทน จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
p แทน ค่า p (ค่า Significance ท่ีปรากฏในผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ) 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 
SD แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) 
SS แทน ผลบวกก าลังสอง (Sum of Squares) 
t แทน ค่าสถิติท่ีค านวณจาก t-test 
T แทน ค่าสถิติท่ีค านวณจากสูตรของวิลคอกสัน (Wilcoxon’s T test) 
z แทน ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 
χ2 แทน ไคสแควร์ (Chi-Square) 
 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 
 แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 

[สัญลักษณ์ แทน [พิมพ์ความหมายสัญลักษณ์ท่ีนี่ 
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[สัญลักษณ์ แทน [พิมพ์ความหมายสัญลักษณ์ท่ีนี่ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณออกเป็น [พิมพ์จ านวนตอนท่ีนี]่ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 [พิมพ์ช่ือตอนที่ 2 ท่ีนี่] 
ส่วนท่ี 3 [พิมพ์ช่ือตอนที่ 3 ท่ีนี่] 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 4.1 [พิมพ์ค าอธิบายตารางที่นี]่ 
ข้อความ จ านวน ร้อยละ 

[พิมพ์ช่ือตัวแปรหลักตัวท่ี 1 ท่ีนี่ เช่น เพศ]   
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 1 ท่ีนี่ เช่น ชาย] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 1 ท่ีนี่ เช่น หญิง] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 

รวม   
[พิมพ์ช่ือตัวแปรหลักตัวท่ี 2 ท่ีนี่ เช่น สถานะ]   

[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 2 ท่ีนี่ เช่น โสด] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 2 ท่ีนี่ เช่น สมรส] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 2 ท่ีนี่ เช่น หม้าย] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 
[พิมพ์รายละเอียดของตัวแปรหลักตัวท่ี 2 ท่ีนี่ เช่น หย่า] [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 

รวม 
 

[พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ [พิมพ์จ านวนท่ีนี]่ 

   

[พิมพ์สรุปการแปลผลท่ีนี่] 
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ตอนท่ี 2 [พิมพ์ช่ือตอนที่นี]่ 

[พิมพ์ค าอธิบายของตอนปัจจุบันที่นี่] 
ตารางที่ 4.2 [พิมพ์ค าอธิบายตารางท่ีนี่] 

[พิมพ์ส่ิงท่ีต้องการทดสอบ] X  SD ระดับ 
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    

รวม    
    

[พิมพ์สรุปการแปลผลท่ีนี่] 
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ตอนท่ี 3 [พิมพ์ช่ือตอนที่นี]่ 

[พิมพ์ค าอธิบายของตอนปัจจุบันที่นี่] 
ตารางที่ 4.3 [พิมพ์ค าอธิบายตารางท่ีนี่] 

[พิมพ์ส่ิงท่ีต้องการทดสอบ] X  SD ระดับ 
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    
พิมพ์รายการทดสอบท่ีนี่    

โดยภาพรวม    
    

[พิมพ์สรุปการแปลผลท่ีนี่] 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
[พิมพ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีนี่] 

4.3 ผลการน าเสนอภาพรวม (ถ้ามี) 

[พิมพ์สรุปผลภาพรวมแสดงรายละเอียดของการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีนี่] 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง[พิมพ์ช่ือเรื่องงานวิจัยท่ีนี]่ มีวัตถุประสงค์ [พิมพ์วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีนี่] 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ [พิมพ์ข้อมูลประชากรท่ีนี่] จ านวน [พิมพ์จ านวนประชากรท่ีนี่] คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
[พิมพ์จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีนี]่ คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธี[พิมพ์วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยท่ีนี่] 
เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล คือ [พิมพ์ช่ือเครื่องมอืท่ีใช้รวบรวมข้อมูลท่ีนี่] สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
[พิมพ์สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีนี่] 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

32. [พิมพ์สรุปผลการวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณ) สรุปผลการศึกษา (การวิจัยเชิงคุณภาพ) ท่ีนี่] 
33. [พิมพ์สรุปผลการวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณ) สรุปผลการศึกษา (การวิจัยเชิงคุณภาพ) ท่ีนี่] 

5.2 อภิปรายผล 

[พิมพ์ผลการวิจัยและอภิปรายผลพร้อมมีการอ้างอิงท่ีนี]่ 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

34. [พิมพ์ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ที่นี่] 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

35. [พิมพ์ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปท่ีนี่]ภาคผนวก
[แทรกไฟล์ภาพหนังสือขออนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามท่ีนี่] 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : 

[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามท่ีนี่]ในการวิจัย 
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(ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามที่นี่) 

(พิมพ์ชื่อประเภทแบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามที่นี่) 

(พิมพ์แบบสอบถมที่นี่เป็นต้นไป) 
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ภาคผนวก ข : 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 
(ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามที่นี่)ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค: 

(แทรกไฟล์หนังสือขอความอนเุคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามที่นี)่ 
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ภาคผนวก ง : 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจ (ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามที่นี่)ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจ[ระบุประเภทแบบสัมภาษณ์,แบบสอบถามที่นี่]ในการวิจัย 

1. [พิมพ์ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีนี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีนี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาท่ีนี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือต าแหน่งท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือท่ีท างานท่ีนี่] 

2. [พิมพ์ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีนี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีนี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาท่ีนี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือต าแหน่งท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือท่ีท างานท่ีนี่] 

3. [พิมพ์ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีนี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีนี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาท่ีนี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือต าแหน่งท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือท่ีท างานท่ีนี่] 

4. [พิมพ์ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีนี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีนี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาท่ีนี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือต าแหน่งท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือท่ีท างานท่ีนี่] 

5. [พิมพ์ช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีนี่] [พิมพ์ช่ือคุณวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีนี่] 
([พิมพ์ช่ือสาขาวิชาท่ีนี่]) 
[พิมพ์ช่ือสถานศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือต าแหน่งท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือท่ีท างานท่ีนี่] 
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ภาคผนวก จ : 

หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นามสกุล [พิมพ์ช่ือ นามสกุลผู้วิจัยท่ีนี่] 

วัน เดือน ปีเกิด วันท่ี [พิมพ์เลขวันท่ีนี่] เดือน[พิมพ์ช่ือเดือนท่ีนี่] พุทธศักราช 
[พิมพ์ปีพุทธศักราชท่ีนี่] 

ที่อยู่ปัจจุบัน [พิมพ์บ้านเลขท่ี ช่ือหมู่บ้าน เลขท่ีห้อง ช้ัน ช่ืออาคารท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือซอย ช่ือถนน ช่ือต าบลท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือจังหวัด รหัสไปรษณีย์ท่ีนี่] 
[พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้] 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน [พิมพ์ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีนี]่ 

จ านวนปีประสบการณ์การท างาน [พิมพ์จ านวนปีท่ีนี]่ ปี 

ที่อยู่ที่ท างาน [พิมพ์ช่ือสถานท่ีท างานท่ีนี่] 
[พิมพ์บ้านเลขท่ี ช่ือหมู่บ้าน เลขท่ีห้อง ช้ัน ช่ืออาคารท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือซอย ช่ือถนน ช่ือต าบลท่ีนี่] 
[พิมพ์ช่ือจังหวัด รหัสไปรษณีย์ท่ีนี่] 

ประวัติการศึกษา 

[พิมพ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] [พิมพ์วุฒกิารศึกษา สาขาและสถานศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] 

[พิมพ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] [พิมพ์วุฒกิารศึกษา สาขาและสถานศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] 

[พิมพ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] [พิมพ์วุฒกิารศึกษา สาขาและสถานศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] 

[พิมพ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] [พิมพ์วุฒกิารศึกษา สาขาและสถานศึกษาท่ีส าเร็จท่ีนี่] 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 

[พิมพ์ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติท่ีนี่] 

[พิมพ์ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติท่ีนี่] 

[พิมพ์ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติท่ีนี่] 
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ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 
 

1) หนังสือ : ผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. เล่มท่ี(ถ้ามี). ครั้งท่ีพิมพ์(ถ้ามี). ช่ือชุดหนังสือและล าดับท่ี(ถ้า
มี).     ส านักพิมพ์:สถานท่ีพิมพ์.   ตัวอย่างเช่น   

ผู้แต่งคนเดียว :  ไพศาล เหล่าสุวรรณ (2535). หลักพันธุ์ศาสตร์. บริษัทการพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช: 
กรุงเทพมหานคร. 

ผู้แต่ง 2 คน : สรรใจ  แสงวิเชียร และ วิมลพรรณ  ปิตธวัชชัย. (2517). กรณีสวรรคต 9 มิถุนายน 
2489. กรุงสยามการพิมพ:์ พระนคร 

ผู้แต่ง 3 คน :  เรืองอุไร  กุศลาสัย, จ าลอง สดเอี่ยม และ ประจักษ์ ประภาพิทยากร. (2510). 
ภาษาไทยชุดครูป.ม..  โรงพิมพไ์พศาลวิทยา: พระนคร 

ผู้แต่งมากกว่า-3 คน :    
   สังวร  ปัญญาดิลก และคณะ. (2522). การบัญชี 1-2. ไทยวัฒนาพานิช: กรุงเทพมหานคร 

เป็นสถาบัน :    
   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ส านักงาน. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย . (2540). ท าเนียบ
นักวิจัยแห่งชาติ ปี 2539. กรุงเทพมหานคร 
  
 2) บทความในหนังสือ : ผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม, 
ช่ือหนังสือ. .เลขหน้า. ส านักพิมพ์:สถานท่ีพิมพ์. 
 ตัวอย่าง  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. (2537). การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดล้อม. ใน วิจารณ์  พานิช, บทบาทของการวิจัย:การท้าทายของทศวรรษใหม่. หน้า 23-116. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย: กรุงเทพมหานคร. 
 3)  บทความในวารสาร 
 ผู้เขียนบทความ. (ปีท่ีพิมพ) ์. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร. ปีของวารสาร. เล่มท่ี. ฉบับท่ี. เลขหน้า. 
 ตัวอย่าง  ปริทรรศน์  พันธุ์บรรยงค์. แบบแผนแห่งความส าเร็จการบริหารงานแบบญี่ปุ่นในโรงงาน
อุตสาหกรรมของอังกฤษ. วารสารสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย. ปีท่ี 2. ฉบับท่ี 3.หน้า 15. 
 4)  วิทยานิพนธ์ 
 ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือวิทยานิพนธ์ . ระดับวิทยานิพนธ์ . ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  
มหาวิทยาลัย. 
 ตัวอย่าง  ณัฐวุฒิ  จินากูล. (2537. โครงสร้างอ านาจและระบบอุปถัมภ์ในชนบทไทย:กรณีศึกษาบ้านตา 
อ าเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะ
รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 5) ข้อมูลเครือข่าย 
  11.4 เครือข่าย World Wide Web 
 ตัวอย่าง  Smith,Ann.1996,April. How to cite electronic documents. 
AvailableURL:http://inst. Augie.Edu/-asmith/ 
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ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2554 

   ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี
นโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ การบริการ
วิชาการ มีการผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ ท้ังในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  การเรียน
การสอน การบริการวิชาการท่ีดี  อีกท้ังจะท าให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ การจัดการบริการวิชาการสอดคล้องกับการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนักวิชาการ 
ตลอดจนรับใช้สังคม และประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) (21) และ (24) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2554 เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและ                 บริการ
วิชาการ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้ว  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.   ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและประสาท
ปริญญา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย มีมติให้จัดต้ังขึ้นเป็นส่วนงาน
เทียบเท่าคณะ 
 “งานวิจัย”  หมายความว่า กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า การวิจัย  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  
การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
WESTERN UNIVERSITY 
๖๐๐ ต ำบลสระลงเรอื  อ ำเภอหว้ยกระเจำ  จงัหวดักำญจนบุร ี ๗๑๑๗๐ 

600 SRALONGRUA, HUAYKRACHAO, KANCHANABURI 71170 
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 “การบริการวิชาการ” หมายความว่า การเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ การอบรมหรือให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของ
ประเทศชาติและนานาชาติ 
 “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าส่ัง
มหาวิทยาลัย  เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามระเบียบนี้  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาส่ังการโดยความเห็นชอบของอธิการบดี การ
วินิจฉัยหรือส่ังการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ข้อ 6.  ให้มหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
   (2) ท่ีปรึกษาอธิการบดี ท่ีมีภาระกิจหลักในการวิจัย  รองประธานกรรมการ 
  (3) รองอธิการบดี     กรรมการ 
  (4) คณบดี       กรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ     กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการวิทยาลัย     กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจแต่ง ต้ัง ท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มอีกก็ได้ 
 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายการวิจัย และการบริการทางวิชาการ ตลอดจนระดมทุนเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัย 

2. พิจารณาการจัดท างบประมาณประจ าปี ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ี ได้ตามความ

เหมาะสม 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานวิจัย งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยทุกส้ินปีงบประมาณ 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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 ข้อ 8. ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การวิจัย การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และหลักเกณฑ์สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัย ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และหรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยให้ท า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศดังกล่าวแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 9. โครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ ท่ีได้รับเงินอุดหนุนหรืออนุมัติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ก่อนท่ีระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้ถือปฏิบัติไปตามเงื่อนไข และหลักการเดิมไปก่อน จนกว่าจะเสร็จส้ิน
โครงการ 

ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ท่ีได้จัดต้ังก่อนระเบียบนี้ ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อน จนกว่าจะมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์) 
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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