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  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
ตลอดจนมีกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) คู่มือและระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับคณาจารย์
และบุคลากรภายในคณะ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถน าผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
ความเป็นมา 
 
  การวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหลักส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายแต่สภาพปัจจุบัน การด าเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาใช้ เพ่ือให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
และมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้ให้มีการจัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดการประกัน
คุณภาพ 9 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดทั้งดัชนี และเกณฑ์การตัดสินในเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์ในการตัดสินในด้านการประเมินคุณภาพอีก
ด้วย 
   
วิสัยทัศน์ 
  ผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 
พันธกิจ 
 สร้างนักวิจัยที่มี่คุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย
น าไปใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายและพันธมิตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
เป้าหมาย 
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรในคณะ 
  2. สนับสนุนบุคลากรในคณะ ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการน าผลการวิจัย
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาบัน ท้องถิ่น และสังคม  
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
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นโยบายวิจัย 
 
1. กระตุ้น/สร้างบุคลากรท างานวิจัย  สนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักวิจัยใหม่ (ทุนวิจัย)  
2. สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย หาแหล่งทุนสนับสนุนและการผลิตผลงานวิชาการ  
3. เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร (งานวิจัย เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่)  
4. พัฒนางานวิจัยที่สามารถสนับสนุนท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลได้  
5. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก  
 
ยุทธศาสตร์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
    กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 

1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการวิจัย 
1.2 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 

2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
2.2 อบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

 
  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายนักวิจัย 
   พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการการวิจัย 

1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1.2 จัดท าแผนการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปี 2558  
1.3 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

2.1 จัดรางวัลนักวิจัยดีเด่น (นักวิจัยดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ประจ าปี)  
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2.2 ก าหนดคะแนนงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจ าของบุคลากรสายการ
สอน 

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยระดับคณะส าหรับบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสังคม 

1.1 ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาสังคม 
1.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัยที่โจทย์การวิจัยมาจากปัญหาของชุมชน 

 
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคม 

2.4 จัดงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สังคมในทุกรูปแบบ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

คณะกรรมด าเนินวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 
 
  เพ่ือให้การวิจัยของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นไปอย่างมีระบบ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยของคณะ และสังคมในท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการฝ่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ  
 

 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์มณี  จ าปาแพง   รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร. ซิมมี่  อุปรา   กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ณัฐพล  สันธิ   กรรมการ 

5. อาจารย์สมหวัง  อินทร์ชัย   กรรมการ 

6. อาจารย์ปฏิพันธ์  อุทยานุกุล   กรรมการ 

7. อาจารย์รัตติกุล  บัวจันทร์   กรรมการ 

8. อาจารย์สุกัญญา  ขลิบเงิน   กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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13. อาจารย์ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล   กรรมการ 

14. อาจารย์วันชนะ  จิตอารีย์   กรรมการ 

15. อาจารย์บุญทิวา  สิริชยานุกูล   กรรมการ 

16. อาจารย์บุษราคัม ยอดชะลูด   กรรมการ 

17. อาจารย์อัลณิกา ต๊ะบุญเรือง   กรรมการ 

18. อาจารย์วริทธิ์  สร้ายจาตุรนต์   กรรมการ 

19. อาจารย์ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ   กรรมการ 

20. นายอาณัติ จันแปงเงิน   กรรมการ 

21. นายณรงค์ศักดิ์ เทพมา   กรรมการ 
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22. อาจารย์สุกัญญา  ขลิบเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

23. นายเฉลิมพล  ใจชุ่มเต็ม   กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบข้อมูล

ตรวจสอบและติดตามผลได้ 
2. ส่งเสริมและประสานงานให้มีการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและประสานงานให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4. ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
5. รวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรในคณะ 
6. สนับสนุนให้มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักวิจัย 
7. ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 
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บทที่ 2 
ระบบกลไกการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 

 
  คณะมนุษยศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการ
ฝ่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของคณะ เพ่ือให้พันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นไปด้วยความเหมาะสม จึงได้จัดท าระบบกลไก
ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขึ้น ดังนี้ 

1. ปฏิทินการด าเนินงานด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
3. ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ขั้นตอนการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ 
5. ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าต าราคณะมนุษยศาสตร์ 
6. ขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยดีเด่น งานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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1. ปฏิทินการด าเนินงานด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ประชุมวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์และแผน

งานวิจัยปีการศึกษา 2558  
1 กันยายน 2558   

2 ประกาศรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยระดับ
คณะ 

2-15 กันยายน 2558   

3 ประชุมอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย)  

20 กันยายน 2558   

4 ประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 21 กันยายน 2558   
5 ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และ

น าเสนอบทความวิจัย และคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
(คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย) 

12  มกราคม 2559 

6 ประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และ
น าเสนอบทความวิจัย 

13 มกราคม 2559 

7 ประชุมพิจารณาติดตามการรายงานความก้าวหน้า
วิจยั   

25 เมษายน 2559 

8 ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับคณะ 30 กรกฎาคม 2559 
9 ประชุมเพ่ือถอดเนื้อหางานวิจัยเป็นองค์ความรู้สู่

สาธารณชน 
สิงหาคม 2559 
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2. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งประกาศทุนวิจัย 

เสนอโครงร่างวิจัย 

กรรมการฝ่ายวิจัยตรวจสอบโครงร่างวิจัย

ตามกรอบที่ก าหนด 

รวบรวมโครงร่างน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

แจ้งผลการอนุมัติให้นักวิจัยทราบ 

นักวิจัยท าสัญญาและด าเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 1 (30%) 

รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

นักวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยงวดที่ 2  (30%) 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม  

บทความวิจัย และ ซีดีรอม 1 แผ่น 

นักวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย (40%) 

น าเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ 

ส่งคืนให้นักวิจัยเพื่อ
ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

  คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือให้บุคลากร (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) 

ได้มีจ านวนงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ได้มีการก าหนดรายละเอียดขั้นตอนหลักเกณฑ์การ

จัดสรรทุนวิจัยและการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 

  คณะมนุษยศาสตร์จะจัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศการให้

ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุนอีกทั้งทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และ

ด าเนินการประกาศทาง Website ของคณะ  

 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน 

  บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่สนใจท าวิจัย

สามารถดูรายละเอียดพร้อมจัดท า ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่ก าหนดท าบันทึกส่งผ่านประธาน

โปรแกรมวิชาเพ่ือให้ทางคณะฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ ได้

พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์พิจารณา 

  คณะกรรมการฝ่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยให้

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตัดสินข้อเสนอโครงการ

พิจารณาอนุมัติทุน 
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ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุงและประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

  คณะมนุษยศาสตร์แจ้งแก่นักวิจัยเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

เบิกจ่าย 

  คณะมนุษยศาสตร์และนักวิจัยร่วมท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนงบประมาณเพ่ือ

ขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการท าวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ระบบและกลไกการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยประชุมวางแผนติดตามความก้าวหน้างานวิจัย  

คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการแจ้งเตือนนักวิจัย

เพื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้า 

นักวิจัยเสนอผลความก้าวหน้างานวิจัย 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยประเมินตามข้อตกลง

การวิจัย 

ความก้าวหน้า

งานวิจัยมีปัญหาไม่

ผ่านการประเมิน

ส่งคืนให้นักวิจัย

แก้ไขปรับปรุง 

อนุมัติงบงวดที่ 2 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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  6.1 นักวิจัยท าสัญญาข้อตกลงเพ่ือรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน

การวิจัยงวดที่ 1 ตามสัญญารับทุนฯ 

  6.2 นักวิจัยจัดท ารายงานการเงินตามแบบที่ก าหนดประจ างวดที่ 1 พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า 

  6.3 คณะกรรมการฝ่ายการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์  พิจารณารายงาน

ความก้าวหน้า หากผลการพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อตกลงการวิจัย คณะฯ จะอนุมัติทุนสนับสนุนงวดที่  2 

แต่หากผลการพิจารณาว่าความก้าวหน้างานวิจัยไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงการวิจัยและคณะกรรมการ

พิจาณาแล้วไม่ผ่านการประเมิน คณะฯ จะแจ้งนักวิจัยทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

และจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าให้กับคณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

 6.ภ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยนักวิจัยต้องจัดท ารายงานการเงินและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อม

ซีดีรอมตามท่ีระบุในสัญญารับทุน 
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ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ขั้นตอนที่1 การแจ้งให้ทราบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

  เมื่อคณะมนุษยศาสตร์ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกอาทิส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือ

สังคม (สคส.) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เพ่ือให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ 

ทางคณะมนุษยศาสตร์จะด าเนินการท าประกาศแจ้งไปยังบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์นอกจากนี้ยัง

สามารถรับทราบข้อมูลทาง Web site ของคณะมนุษยศาสตร์ http://human.crru.ac.th/human2015/ 

research เพ่ือเชื่อมต่อกับ Website ของแหล่งทันสนับสนุนภายนอก 

 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน 

  บุคลากรที่สนใจในการท าวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ

แหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จาก Website ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ 

 

ขั้นตอนที่3 เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  คณะมนุษยศาสตร์รวบรวมโครงการวิจัยที่ท่านได้ส่งมาเพ่ือส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น 

ๆ ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ 

 

ขั้นตอนที่4 แก้ไขปรับปรุง 

  เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง  ๆ คณะมนุษยศาสตร์

ด าเนินการแจ้งนักวิจัย เพ่ือด าเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง 
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ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติท าสัญญา 

  โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งทางแหล่งทุนจะท าสัญญาหลักกับ

มหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับทุนส่วนนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการจะต้องมาท าสัญญากับ

มหาวิทยาลัยโดยหักค่าด าเนินการให้กับมหาวิทยาลัยฯในอัตราร้อยละ10 โดยถ้าโครงร่างงานวิจัยผ่านการ

พิจารณาและอนุมัติผ่านแล้วก็จะแจ้งประสานไปยังนักวิจัยโดยตรงเพื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

หมายเหตุ  

  1.การด าเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุนมอบหมาย

ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลให้ด าเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกประการ 

  2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอกบางแหล่งทุนจะส่งมาให้ทาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาติดต่อประสานงานกับนักวิจัยเพื่อท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
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3. ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงานที่จะให้น าเสนอ 

(โดยการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์) 

ไม่ตรงตามเกณฑ์ 

ส่งคืนเพื่อ

ปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะ 

ประกาศรับสมัคร 

(ประชาสมัพันธ์ผ่านโปรแกรมวิชา/แจ้งทางเว็บไซด์คณะ) 

รวบรวมผลงานที่เสนอขอรับทุนการน าเสนอพร้อม
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น 

รวบรวมผลงานที่เสนอขอรับทุนการน าเสนอพร้อม
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น 

ตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร 

เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือก (โดยการประชุม) 

ประกาศผลผู้ท่ีได้รับทุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

อนุมัติด าเนินการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจัดส่งเอกสารรายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์พร้อมหลักฐาน Proceeding จากการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

จัดท าฐานข้อมูลการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ว้ในเอกสารห้องส านักงานวจิัย
และบนเว็บไซด์คณะ 
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  รายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อไปน าเสนอผลงานวิจัยหรือฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินภารกิจด้านการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักที่บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสาย ก . ที่จะต้องปฏิบัติ          
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยส าหรับน าไปพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน    
และเพ่ิมโอกาสให้กับบุคลากรได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการหรือไป
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศแก่บุคลากรของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอ
ผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2558  
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

1. เป็นบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่บรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี และไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 

2. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน 2 ปีย้อนหลัง จะได้รับโอกาสในการพิจารณา 
สนับสนุนเป็นอันดับแรก  

3. สนับสนุนโครงการที่มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วนและมีก าหนดการเดินทางท่ีแน่นอน 
4. สนับสนุนโครงการที่ไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม (Conference, Seminar, 

Symposium, Convention, Congress, Workshop, Meeting) เป็นอันดับแรกและฝึกอบรม        
เป็นอันดับรอง 

5. สนับสนุนโครงการที่ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ย่ืนขอในล าดับแรกในปีงบประมาณนั้นๆหรือมี
ชื่อ 

เป็นชื่อแรกในโครงการเดียวกัน 
6. สนับสนุนบุคลากรชาวไทยเป็นอันดับแรก 
7. สนับสนุนการน าเสนอผลงานและการฝึกอบรม 1 เรื่อง ต่อ 1 ราย 
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8. โครงการไปเสนอผลงานฯ ให้ความส าคัญการน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral 
Presentation) เป็นอันดับแรก และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เป็นอันดับรอง 

9. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน 3 หมวด คือ 
(1) ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ 
(2) ค่าท่ีพัก 
(3) ค่าลงทะเบียน  
โดยใช้กลุ่มประเทศเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงิน ดังนี้  
 เอเชีย 

-เอเชียอาคเนย์, มณฑลยูนนาน ไม่เกิน  25,000.-  บาท 
-เอเชียอื่นๆ   ไม่เกิน  35,000.- บาท 
-ญี่ปุ่น    ไม่เกิน  40,000.- บาท 

 ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์  ไม่เกิน  40,000.- บาท 
 ยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา  ไม่เกิน  48,000.- บาท 
 อ่ืนๆ    พิจารณาตามความเหมาะสม  

10.  คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 
 
การสมัครขอรับทุน 
 ผู้สมัครจัดท าบันทึกค าขอรับการจัดสรรทุนฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะฯล่วงหน้าเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพ่ือให้คณะกรรมการฯด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติทุนเป็นที่เรียบร้อย 
 
เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุน 

1. การไปเสนอผลงาน 
1.1 หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุชื่อผลงาน 

และรูปแบบการน าเสนอ (Oral / Poster) ที่ชัดเจน 
1.2 บทคัดย่อผลงานที่จะไปเสนอ ซึ่งระบุชื่อคณะผู้วิจัย และ/ผู้วจิัยไว้ด้วย 
1.3 รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
1.4 หนังสือยืนยันจากผู้ร่วมวิจัย กรณีมิได้เป็นชื่อแรกในผลงาน แต่ได้รับความยินยอมจากผู้

ร่วมวิจัยให้เป็นผู้ไปเสนอผลงาน 
2. การไปฝึกอบรม (ระยะสั้น) 

2.1 หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัด 
2.2 ก าหนดการฝึกอบรมเป็นรายวัน (ภาษาอังกฤษ) ที่ชัดเจนจากหน่วยงานผู้จัด 
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  ขั้นตอนและข้อปฏิบัติส าหรับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1. ส่งแบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณฯ มายังคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
2. ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยระบุให้ชัดเจนว่าได้รับการสนับสนุนจาก 

งบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยไปยังกองบริหารงานบุคคล 
3. กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยและจ่ายเป็นค่าเครื่องบิน หากไม่สามารถ 

เดินทางด้วยสายการบินไทยให้ขออนุมัติใช้สายการบินอ่ืนแทนสายการบินไทย โดยหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับคณบดี / ผู้อ านวยการศูนย์ / ส านัก มีอ านาจในการอนุมัติ 

4. ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน หากได้รับจัดสรรเป็นค่าเครื่องบินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยจะต้อง
เดินทางด้วยสายการบินไทย หากมีความประสงค์จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอ่ืนนอกจาก    
สายการบินที่ร่วมมือให้ส่วนลดกับบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้เปรียบเทียบราคาค่าบัตรโดยสาร 
หากราคาบัตรโดยสารของสายการบินอื่นมีราคาต่ ากว่าราคาบัตรโดยสารที่ซื้อจาก บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ให้สามารถซื้อบัตรโดยสารสายการบินอ่ืนได้ ทั้งนี้ให้ผู้รับการจัดสรร ขอ
อนุมัติซื้อบัตรโดยสารสายการบินอื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

5. กรณี ผู้ได้รับการจัดสรร ประสงค์จะขอยืมเงินทดรองจ่ายจากส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัย 
สามารถด าเนินการโดยเสนอเรื่องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายการเงินของส่วนราชการ หรือ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดีได้โดยตรง 

6. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน จัดท ารายงานสรุปการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม 
พร้อมภาพประกอบการน าเสนอผลงาน และ/หรือภาพบบรรยากาศของการจัดงานที่ได้ไปเข้าร่วม ส่งให้
คณะฯภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเดินทางกลับ 
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4. ขั้นตอนการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

(โดยการประชุมคณะกรรมการสง่เสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์) 

คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดหัวข้อกลุ่มวิจัยทีจ่ะท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประกาศหัวข้อกลุม่วิจัยที่จะท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้กับบุคลากรในคณะมนุษย์ทราบ 

 

รวบรวมผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือคัดสรรวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป

เข้าใจได้ 

จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีผ่าน
การสังเคราะห์สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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5. ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าต าราคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรเสนอโครงร่างต ารา หรืองานสร้างสรรค์  

ส่งคืนให้ผู้ยื่นขอเพ่ือ 

ปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะ 

กรรมการวิชาการคณะตรวจสอบโครงร่างต ารา           

หรืองานสร้างสรรค์  

รวบรวมโครงร่างน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

แจ้งประกาศทุน  

แจ้งผลการอนุมัติทุนให้ผู้ขอรับทนุทราบ  

ผู้รับทุนท าสัญญาและด าเนินการเบิกจ่ายทุนงวดที่  1 (50%)  

รายงานความก้าวหน้าต ารา หรืองานสร้างสรรค์    

จัดส่งต ารา หรืองานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม      

ผู้รับทุนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งต าราหรืองานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 3 เล่ม  

 

คณะกรรมการพิจาณาตรวจสอบต ารา หรืองานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์  

ผู้รับทุนท าสัญญาและด าเนินการเบิกจ่ายทุนงวดที่  2 (50%)   
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6. ขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารย์นักวิจัยดีเด่น งานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : 1.ระยะเวลาด าเนินงานประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของปีถัดไป 
     2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะจะได้รับการพิจารณาน าเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการ
คัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

คณะประกาศให้โปรแกรมวิชาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นของผู้ถูกเสนอชื่อ 

น าเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามเกณฑ์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ 

พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีสมควรได้รับรางวัลโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ 

แจ้งนักวิจัยท่ีได้รับคัดเลือกทราบ เพ่ือจัดท าประวัติผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ (ในงานวันมนุษย)์ 

น าเสนอให้คณบดีพิจารณาลงนาม  
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การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 

สิทธิบัตรคืออะไร 

  สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ

ประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ :โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสม

ทางเคมี 

  2. กรรมวิธี :วธิีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ 

ผลงานสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ 

 

เอกสารที่ต้องใช้การยื่นขอสิทธิบัตร 

1. แบบพิมพ์ค าขอ  

2. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี 

3. ข้อถือสิทธิ 

4. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้) 

5. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์) 

6. เอกสารประกอบค าขอ เช่น 

•  เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร 

•  หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณี 

•  หนังสือมอบอ านาจ 

•  เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ) 
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•  เอกสารการขอนับวันยื่นค าขอในต่างประเทศ เป็นวันยื่นค าขอในประเทศไทย 

•  ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอ

กรณีเป็นนิติบุคคล กรณียื่นหลายค าขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและส าเนาหนังสือรับรองโดย

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ค่าธรรมเนียม 

ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร    1,000  บาท 

แก้ไขเพ่ิมเติม     100  บาท 

ประกาศโฆษณา     500  บาท 

ตรวจสอบการประดิษฐ์   500  บาท 

ออกสิทธิบัตร     1,000  บาท 

  โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันยื่นขอ 

 

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

  ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปโดยให้ช าระภายใน 60 วัน 

หลังจากสิ้นปีที่ 4 

  หากการออกสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี ให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับแต่

วันที่มีการออกสิทธิบัตรให้ 

 

  หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผย

สาระส าคัญมาก่อนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึ้น 
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หรือในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน มิฉะนั้น ท่าน

อาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 

สถานที่ย่ืนค าขอ 

•  ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 

44/100 ถนนสนามบินน้ า ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร 0-2547-4710 หรือ 

•  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 

 

วิธีการยื่นขอจดทะเบียน 

1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

2. ส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมโดยช าระทาง

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนภูมิ ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านงานวิจัย 
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แผนภูมิ ระบบและกลไกสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
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ภาคผนวก 
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แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ  2558 

------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)……………………………………………………………….….........  

(ภาษาอังกฤษ)………………………….…………………………………….……. 
 ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย.............................................................. ................. 

2. คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
2.1   หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................. . 
ต าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................  
คุณวุฒิ (เรียงล าดับจากปริญญาตรีขึ้นไป) ................................................................................  
สังกัดโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา..................................................................................................... 
โทรศัพท์......................................E – mail :......................................................................... 
2.2   นักวิจัย ล าดับท่ี 1 
ชื่อ-นามสกุล.............................................................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................  
คุณวุฒิ (เรียงล าดับจากปริญญาตรีขึ้นไป) ................................................................................  
สังกัดโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา................................................................................................. ... 
โทรศัพท์.......................................E – mail :......................................................................... 
2.3   นักวิจัย ล าดับท่ี 2 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................ ................. 
ต าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................  
คุณวุฒิ (เรียงล าดับจากปริญญาตรีขึ้นไป) .................................................................... ............ 
สังกัดโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา................................................................................................. .... 
โทรศัพท์.......................................E – mail :........................................................ ................. 
2.4   นักวิจัย ล าดับท่ี 3 
ชื่อ-นามสกุล.............................................................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ................................................................................................................. 
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คุณวุฒิ (เรียงล าดับจากปริญญาตรีขึ้นไป) ................................................................................  
สังกัดโปรแกรมวิชา / สาขาวิชา.................................................................................................... 
โทรศัพท์.......................................E – mail :......................................................................... 

3. สาระส าคัญของงานวิจัย 
 3.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญที่ต้องการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  (เหตุผลที่เลือกโจทย์
วิจัยเรื่องนี้)  โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจน  ความยาวไม่ควรเกิน  1  หน้ากระดาษ A4 
 3.2  วัตถุประสงค์ 
  ต้องแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน   สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  อันจะน าไปสู่เป้าหมาย
ของการวิจัย 
 3.3 ค าถามการวิจัย 

(ระบุค าถามย่อยที่ต้องการค าตอบส าหรับการวิจัยเรื่องนี้เป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  ค าถามการวิจัยมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ  เพราะให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล) 

 3.4  สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

(ระบุสมมุติฐานการวิจัยทุกข้อที่ก าหนดไว้ การวิจัยเชิงส ารวจอาจไม่มีสมมุติฐานการวิจัยส าหรับ

ค าถามการวิจัยบางข้อก็ได้) 

 3.5  ขอบเขตการวิจัย  

(ระบุขอบเขตของงานวิจัยให้ครอบคลุม  ดังต่อไปนี้) 

-  กลุ่มเป้าหมายหรือประชากร 

-  เนื้อหาของการวิจัย 

-  ระยะเวลา 

 3.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  (ให้นิยามศัพท์เฉพาะตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร) 

 3.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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  (ระบุความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัย  ว่าจะมีผลต่อการพัฒนาในเรื่องใด  

และอย่างไรบ้าง) 

 

 3.8 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(ระบุการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่มีผู้ท าการวิจัยไว้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ ) 

3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย  
(ระบุรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย) 

ในกรณีที่เป็นงานวิจัยนวัตกรรม  วิจัยสิ่งประดิษฐ์  หรืองานวิจัยเฉพาะด้านอื่น ๆ  สามารถ

เปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีเขียนได้ตามความเหมาะสม   

4.  ระยะเวลาการท าวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ……………….เดือน / ปี   ตั้งแต่.................................................  ถึง........................................  

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 

1.         

2.          
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5.  งบประมาณ   แสดงรายการและรายละเอียดของงบประมาณ 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด  

2. หมวดค่าวัสดุ 

     2.1  ..................................................(รายละเอียด)...................................  

 

3. หมวดค่าใช้สอย 

     3.1  ..................................................(รายละเอียด)...................................  

 

  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

 

 

ลงชื่อ...........................................................หวัหน้าโครงการวิจัย 

     (........................................................) 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project / Thesis) 

ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย (นักศึกษา) 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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

1. ช่ือโครงการวิจัย(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………….……………  
                      (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………….………………………...  

2.  คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ชื่อ-นามสกุล

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

     รหัสนักศึกษา..................................................................................โปรแกรม

วิชา………………………………………… 

3. ผู้ร่วมวิจัย(กรณีมีผู้ร่วมวิจัย) 
2.1 ชื่อ-นามสกุล........................................................... ............................................................. 

รหัสนักศึกษา............................................โปรแกรมวิชา……………………………………………… 
2.2 ชื่อ-นามสกุล

....................................................................................... ................................... 
รหัสนักศึกษา............................................โปรแกรมวิชา……………………………………………… 

4. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
อาจารย์ประจ า ชื่อ-นามสกุล......................................................................................... .................................. 
สังกัดโปรแกรมวิชา............................................................................................................................. ............. 

5. ความส าคัญและที่มา /ปัญหาที่ท าการวิจัย 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

9. การทบทวนวรรณกรรม (เนื้อหาอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง / กรณีศึกษา) 

10.วิธีการด าเนินการวิจัย (รวมถึง ประชากร / เครื่องมือ / ระเบียบวิธีวิจัย ) 
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11.ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 

         

 

ลงลายมือชื่อ...................................................               ลงลายมือชื่อ.........................................................                  

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

                หวัหน้าโครงการวิจัย                                            อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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                     สญัญารบัทุนอดุหนุนการท าวิจยั                   

                  อากรแสตมป์ 

                                                                                                                               ๑  บาท 

สญัญาเลขที.่................................... 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  อ าเภอเมือง  จงัหวัด

เชยีงราย   เมื่อวนัที.่.........เดอืน..................พ.ศ.......ระหว่าง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย โดย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทศพล  อารนีิจ  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง อธกิารบดี  ซึง่ต่อไปนี้ ในสญัญานี้

เรยีกว่า  “ผูใ้หทุ้น”  ฝา่ยหน่ึงกบัหวัหน้าโครงการวจิยั  

(     ) นาย  (     )  นาง (     )  นางสาว ..............................อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ต าแหน่ง.....................................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา...........................คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย อยูบ่า้นเลขที.่........................หมูท่ี.่..............ถนน..............................

ต าบล...................อ าเภอ.........จงัหวดั................รหสัไปรษณยี.์............ ความรบัผดิชอบภาระ

งานวจิยั  จ านวน.........% 

  ทีมงานวิจยั คนท่ี ๑  (  ) นาย (  ) นาง  ( ) นางสาว............................................ 

อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง..................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา..........................  

คณะมนุษยศาสตร ์อยูบ่า้นเลขที.่............หมูท่ี.่..........ถนน.........................................................

ต าบล.........................อ าเภอ.................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์............. 

ความรบัผดิชอบภาระงานวจิยั  จ านวน.............% 

  ทีมงานวิจยั คนท่ี ๒  (  ) นาย (  ) นาง  ( ) นางสาว............................................ 

อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง..................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา..........................  

คณะมนุษยศาสตร ์อยูบ่า้นเลขที.่............หมูท่ี.่..........ถนน.........................................................

ต าบล.........................อ าเภอ.................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์............. 

ความรบัผดิชอบภาระงานวจิยั  จ านวน.............% 

๒ / ทมีงาน... 
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-๒- 

  ทีมงานวิจยั คนท่ี ๓  (  ) นาย (  ) นาง  ( ) นางสาว............................................ 

อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง..................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา..........................  

คณะมนุษยศาสตร ์อยูบ่า้นเลขที.่............หมูท่ี.่..........ถนน.........................................................

ต าบล.........................อ าเภอ.................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์............. 

ความรบัผดิชอบภาระงานวจิยั  จ านวน.............% 

  ทีมงานวิจยั คนท่ี ๔  (  ) นาย (  ) นาง  ( ) นางสาว............................................ 

อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง..................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา..........................  

คณะมนุษยศาสตร ์อยูบ่า้นเลขที.่............หมูท่ี.่..........ถนน.........................................................

ต าบล.........................อ าเภอ.................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์............. 

ความรบัผดิชอบภาระงานวจิยั  จ านวน.............% 

  ทีมงานวิจยั คนท่ี ๕  (  ) นาย (  ) นาง  ( ) นางสาว............................................ 

อาย.ุ..............ปี ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง..................สงักดัภาควชิา / โปรแกรมวชิา..........................  

คณะมนุษยศาสตร ์อยูบ่า้นเลขที.่............หมูท่ี.่..........ถนน.........................................................

ต าบล.........................อ าเภอ.................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์............. 

ความรบัผดิชอบภาระงานวจิยั  จ านวน.............% 

ซึง่ต่อไปในสญัญานี้เรยีกว่า “ผูร้บัทุน”  อกีฝา่ยหน่ึง  ทัง้สองฝา่ยไดต้กลงท าสญัญากนัมขีอ้ความ

ดงัต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  ผูร้บัทุนตกลงรบัทุนอุดหนุนการท าวจิยัจากผูใ้หทุ้นตามโครงการสนบัสนุน

การวจิยัจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวจิยัเพื่อการพฒันา ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อท าวจิยั 

เรือ่งการพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่ว ชุมชนต าบลนางแล 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 

๓ / มกี าหนด... 
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-๓- 

มกี าหนดระยะเวลา ๑ ปี นบัจากวนัทีท่ าสญัญา   เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้......................บาท 

(........................)  โดยแบ่งจา่ยเป็น  ๓  งวด    ดงันี้ 

  งวดท่ี  ๑  จา่ย  ๔๐%  ของเงนิทุนวจิยัทีไ่ดร้บั  จ านวน.......................บาท 

(...........................................)  จะจ่ายเมือ่ 

   ๑. จดัส่งโครงรา่งการวจิยัฉบบัปรบัแกต้ามขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ 

เสนอต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

   ๒. หลงัจากลงนามในสญัญาและอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

 ลงนามอนุมตัแิลว้  

       ๓. หนงัสอืยนืยนัการส่งโครงรา่งงานวจิยั (ในระบบ)      

งวดท่ี  ๒  จ่าย  ๓๐%  ของเงินทุนวิจยัที่ได้รบั  จ านวน...................บาท 

(...................................)  จะจ่ายเมื่อส่งรายงานผลการด าเนินงาน / ความคบืหน้า (รปูเล่ม) ไม่น้อย

กว่าร้อยละ  ๘๐  ของกิจกรรมทัง้หมด  (ตัง้แต่เริมต้นด าเนินการจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล) ต่อ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย (ส่งรายงานความกา้วหน้าไมเ่กนิเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๗) 

  งวดท่ี  ๓  จ่าย  ๓๐%  ของเงนิทุนวิจยัที่ได้รบั  จ านวน.........................บาท 

(....................................................) จะจา่ยเมือ่ 

๑. ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ จ านวน ๒ เล่ม พรอ้มบทความภาษาไทย 
และ CD-Rom ต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  

๒. หนงัสอืยนืยนัการส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (ในระบบ) 
๓. ในกรณงีานวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน แนบ มคอ.๕ / มคอ.๖     

  ข้อ  ๒  ผลงานวจิยัทีผู่ร้บัทุนตอ้งส่งต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  มดีงันี้ 

  ๒.๑  โครงการวจิยั เรือ่.............................................................................. 

..........................................................................................................................พรอ้มแผนปฏบิตัิ

การโครงการวจิยั  (ภาคผนวก  ก)  แนบทา้ยสญัญารบัทุน 

๔ / ๒.๒... 
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-๔- 

๒.๒  ผูร้บัทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการวจิยัดว้ย              ลายลกัษณ์อกัษรให้

ผูใ้หทุ้นทราบ  ตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญาเป็นตน้ไป  จนกว่าจะท าการวจิยัเสรจ็ 

   ๒.๓  ผู้ร ับทุนต้องท าวิจ ัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้ส า เร็จได้ผล                

สมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน และต้องส่งรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยจดัพมิพ์ให้เรยีบรอ้ย

ตามที่ทางสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายได้ก าหนดไว้ ให้กบัมหาวทิยาลยัฯ 

จ านวน ๒ เล่ม พรอ้มบทความ ภาษาไทย และ CD-Rom ภายในก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วนัที่

ท าสญัญาฉบบัน้ี 

  ข้อ  ๓  ผู้รบัทุนยินยอมให้ลิขสิทธิร์่วมกันของผู้รบัทุนและมหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชยีงราย โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายมสีทิธิน์ าออกเผยแพร่โดยไม่ต้องจ่ายลขิสทิธิแ์ก่ผูร้บัทุน

หรอืขออนุญาตผูร้บัทุน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

กรณทีีผู่ร้บัทุนท าการวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอื่น ผูร้บัทุนต้องท าความตกลง

กบัหน่วยงานนัน้ๆ  เกีย่วกบัลขิสทิธิใ์หเ้ป็นไปตาม  ขอ้  ๓  วรรคแรก  

  ข้อ  ๔  ในการพมิพผ์ลงานวจิยั  ผูร้บัทุนต้องพมิพข์อ้ความ  “ไดร้บัทุนสนับสนุนการ
วจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย”  ไวเ้ป็นกติตกิรรมประกาศทีห่น้าปกดว้ย 

ข้อ  ๕  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และการเผยแพรผ่ลงานวจิยัของผูร้บัทุนต่อ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย  มดีงันี้ 

๕.๑  การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

  (  ) พฒันาการเรยีนการสอน ในรายวชิา.............................................................................. 

  (พรอ้มแนบ มคอ.๓ / มคอ.๔) 

(  ) ในเชงิสาธารณะ คอื ............................................................................. 

      หน่วยงานทีน่ าไปใช ้…………………………………………..…………… 

  (  ) ในเชงินโยบาย คอื ................................................................................. 

       หน่วยงานทีน่ าไปใช้ …………………………………………..………………… 

๕ / (  ) ใน 
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-๕- 

(  ) ในเชงิพาณชิย ์คอื ................................................................................. 

     หน่วยงานทีน่ าไปใช ้………………………………………….……………….… 

(  ) ในประโยชน์ทางออ้มของงานสรา้งสรรค ์คอื ........................................... 

     หน่วยงานทีน่ าไปใช ้………………………………………………………..…… 

๕.๒  การเผยแพร่ผลงานวิจยั 

(   ) การน าเสนอในการประชุมวชิาการ 

(  ) การตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ข้อ  ๖  หากผู้รบัทุนผดิสญัญาข้อหนึ่งข้อใดแจ้งเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้รบั

ปฏบิตัิตามสญัญาโดยก าหนดเวลาให้พอสมควรแล้ว  แต่ผู้รบัทุนมไิด้ปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญา

ภายในเวลาทีก่ าหนดให ้ ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีโดยผูร้บัทุนตอ้งคนืทุนทีร่บัไปทัง้หมด

แก่ผู้ให้ทุน พร้อมทัง้ค่าปรบัอีกร้อยละ ๑๕ ของทุนที่รบัไปทัง้หมดภายในเวลา ๑๕ วนั นับแต่วนัที่

ไดร้บัแจง้บอกเลกิสญัญา 

ข้อ  ๗  หากมเีหตุที่ไม่สามารถท าการวิจยัต่อไปได้  ท าการวิจยัไร้ผล  โดยมใิช่

ความผดิของผูร้บัทุน  ผู้รบัทุนต้องแจง้ใหผู้้ใหทุ้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบอกเลกิสญัญาแต่

ตอ้งคนืทุนทีร่บัไปทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้นภายใน ๑๕ วนั  นับแต่วนัทีแ่จง้บอกเลกิสญัญา  หากไม่คนืหรอื

คนืไมค่รบภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ผูร้บัทุนตอ้งเสยีดอกเบีย้ในจ านวนเงนิทีย่งัคา้งอยู่ร้อยละ  

๑๕  ต่อปีไปจนกว่าจะช าระเสรจ็       

  หากเหตุตามวรรคแรกเกดิขึน้เพราะความผดิของผูร้บัทุน  ผูร้บัทุนไม่มสีทิธิบ์อกเลกิ

สญัญา แต่ผูใ้หทุ้นมสีทิธิบ์อกเลกิสญัญาตาม ข้อ ๗ ได้ทนัที แต่ต้องคนืทุนทีร่บัไปทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้น

โดยไมต่อ้งแจง้เตอืนก่อน 

ข้อ  ๘  หากมเีหตุให้การวจิยัล่าช้ากว่าก าหนดเวลาตาม  ข้อ ๑ โดยมใิช่ความผิด

ของผูร้บัทุน  ผูร้บัทุนตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หทุ้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขอขยายเวลาท าการวจิยัทนัท ี 

โดยผูใ้หทุ้นจะเป็นผูก้ าหนดขยายระยะเวลาใหต้ามความเหมาะสม 
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หากเหตุวรรคแรกเกดิขึน้เพราะความผดิของผูร้บัทุน ผูร้บัทุนไม่มสีทิธิข์อขยายเวลา

ท าการวจิยัต่อไป แต่ผู้ให้ทุนมสีิทธิบ์อกเลกิสญัญาตาม ข้อ ๗  ได้ทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน       

ในกรณีผูร้บัทุนประสงคท์ีจ่ะท าการวจิยัต่อไปให้เสรจ็และผูใ้หทุ้นเหน็สมควร โดยก าหนดเวลาที่ผูใ้ห้

ทุนก าหนดให ้ หากผู้รบัทุนท าการวจิยัไม่เสรจ็ภายในเวลาทีผู่้ให้ทุนก าหนดให้  ผู้ใหทุ้นมสีทิธิบ์อก

เลกิสญัญาตาม  ข้อ ๗ ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งแจง้เตอืนก่อน 

ในกรณี “ผู้รบัทุน” ลาออกหรอืพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชยีงราย “ผูร้บัทุน” ตอ้งแจง้แก่ “ผูใ้หทุ้น” หากประสงคท์ างานวจิยัต่อไป ต้องส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์

ภายในภายในก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วนัที่ท าสญัญา หรอืแจง้เปลีย่นหวัหน้าโครงการ แต่หาก

“ผู้ให้ทุน” ไม่ประสงค์ท างานวจิยัต่อไป ให้ผู้รบัทุนต้องคนืทุนที่รบัไปทัง้หมดแก่ผู้ให้ทุน พร้อมทัง้

ค่าปรบัอีกร้อยละ ๑๕ ของทุนที่รบัไปทัง้หมดภายในเวลา ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งบอกเลิก

สญัญา 

ในกรณี  “ผูร้บัทุน”  มพีนัธะต้องช าระเงนิใหแ้ก่  “ผูใ้ห้ทุน” ตามสญัญานี้  “ผู้รบัทุน”

ยอมให ้“ผูใ้ห้ทุน” หกัเงนิเดอืน และหรอืเงนิอื่นใดที ่“ผู้รบัทุน” จะพงึได้รบัจากทางราชการเพื่อชดใช ้          

เงนิที ่ “ผูร้บัทุน” ตอ้งรบัผดิชอบตามสญัญานี้ได ้

  ทัง้นี้ “ผูร้บัทุน” ไดแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงันี้ 

  (  )  โครงรา่งการวจิยัฉบบัปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ 

  (  )  มคอ.๓ / มคอ.๔ 

  (  )  หนงัสอืยนืยนัการส่งโครงรา่งงานวจิยั (ในระบบ) 

  (  )  หนงัสอืรบัรองการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

สญัญานี้ท าขึน้  ๒  ฉบบั  มคีวามถูกต้องตรงกนั  คู่สญัญาตรงกนั  คู่สญัญาได้อ่าน

และเขา้ใจความโดยละเอยีดตลอดแลว้จงึไดล้งลายมอืชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถ้าม)ี ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ต่อหน้าพยาน  โดยคู่สญัญาเกบ็ไวฝ้า่ยละ  ๑  ฉบบั 

 

 

๗ /  ลงชื่อ.... 



85 

 

-๗- 

 

         ลงชื่อ............................................................................ผูใ้หทุ้น  

               (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทศพล  อารนีิจ) 

                                อธกิารบด ี

 

ลงชื่อ....................................................ผูร้บัทุน        ลงชื่อ..................................................ผูร้บั

ทุน 

     (                                         )     (                                         ) 

             หวัหน้าโครงการวจิยั     ทมีงานวจิยั คนที ่๑  

   

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

        (อาจารย ์ดร.อนนัต ์ แกว้ตาติบ๊)                    (ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุทศัน์  คลา้ยสุวรรณ์)            

       ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา                                     คณบด ี  
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ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

   1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย   

1.1 .แนวคิดโครงการ 

1.2. ที่มา 

1.3. ประเด็น (ปัญหา) ที่แท้จริง 

1.4. ความส าคัญของการวิจัย 

     2.โจทย์วิจัยและค าถามวิจัย 

        2.1.โจทย์วิจัย 

        2.2. ค าถามวิจัย 

     3. เป้าหมายการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย 

         3.1เป้าหมายการวิจัย 

         3.2วัตถุประสงค์การวิจัย     

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    4.1ประโยชน์ด้านความรู้ 

    4.2 ประโยชน์ด้านการพัฒนา (ถ้ามี) 

   4.3 ประโยชน์ด้านผลผลิต (ถ้ามี) 

5 กรอบแนวคิดการวิจัย  

6.สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  

7.ขอบเขตการวิจัย 

   7.1ขอบเขตเนื้อหา 
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   7.2ขอบเขตประชากร 

   7.3ขอบเขตเวลา 

   7.4ขอบเขตพ้ืนที่ 

8. นิยามศัพท์และนิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
          8.1 นิยามศัพท์ 

 8.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

เขียนขยายจากกรอบแนวคิดการวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องเป็นส่วนที่ ให้ความรู้เฉพาะของเรื่องที่

ท าการวิจัยโดยขยายจากการศึกษาเบื้องต้นและการส ารวจวรรณกรรมหรือการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องที่

เสนอไว้ในโครงการวิจัย 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องที่วิจัย 
2.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจประเด็นการวิจัย การสร้าง

เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลวิจัย การอภิปรายผลและการเสนอแนะ หากเมื่อ

หาสาระมีความส าคัญและเป็นประโยชน์แต่มีปริมาณมากอาจแยกเป็นอีกบทเฉพาะเรื่องก็ได้ 

แนวการเขียนควรเป็นไปตามรูปแบบของการเขียนผลงานวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิง

ข้อความรู้ที่ยกมาสนับสนุนความคิดของผู้เขียน(ศึกษาจากคู่มือการเขียนรายงานการวิจัย) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 

    เขียนขยายความจากหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology)ในโครงการวิจัยซึ่ง

ประกอบด้วย 

แบบการวิจัย  

               เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)เป็นต้น  

วิธีการและเครื่องมือ 

              เช่น การสนทนากลุ่ม, การสัมภาษณ์, PRA, AIC 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มผู้ร่วมกระบวนการวิจัย) 

การเก็บข้อมูลและกิจกรรมวิจัย (Data Collection)   

 แสดงการด าเนินงานที่วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการวิจัย (Action Plan) โดยน าเสนอแต่ละกิจกรรมที่

ด าเนินการตามรายการหัวข้อต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมที่, ชื่อกิจกรรมวิจัย  
2) วัตถุประสงค์ 
3) วิธีการด าเนินกิจกรรม (ท าอย่างไรและเก็บข้อมูลอย่างไร) 
4) ผู้ร่วมกิจกรรม 
5) สถานที่และเวลา 
6) ผลที่เกิดจากกิจกรรม(เป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะน าไปสังเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

ในผลการวิจัยของบทที่ 4) 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  

  เป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อว่าใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

หรือเชิงปริมาณ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติอะไร 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย  

 

เป็นส่วนเนื้อหาที่ส าคัญของการวิจัย ที่จะเป็นพื้นฐานของข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยหรือ

ผลการศึกษา คือผลที่ปรากฏจากการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย (การเก็บรวบรวมข้อมูล) ใน

บทที่ 3 แนวทางการน าเสนอผลการวิจัยอาจน าเสนอเป็นตอนหรือตามประเด็นการวิจัยที่ก าหนดไว้ใน

วัตถปุระสงค์การวิจัย เช่น 

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1(ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชนที่เก่ียวกับไฟป่า) 

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 (ตัวอย่าง เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยของไฟป่า) 

3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

แนวทางการเขียนผลการวิจัย ตามประเด็นวิจัยเป็นการประมวลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย

โดยยึดค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก วัตถุประสงค์การวิจัยหนึ่งวัตถุประสงค์อาจมีหลาย

กิจกรรมจึงจะสามารถตอบวัตถุประสงค์หรือค าถามวิจัยได้ ผลการวิจัยจึงเป็นการประมวล สังเคราะห์ข้อมูล

ที่เป็นผลจากการท ากิจกรรมตามความจริง ส่วนส าคัญของบทนี้นอกเหนือจากการเสนอข้อมูลทีเป็น

ผลการวิจัย (Results) และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ควรจะได้มีการแปลความหมายของข้อมูล

ดังกล่าวและมีการอธิบายและอภิปราย (Discussion) ในรูปของข้อวิจารณ์โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี

ข้างต้นว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากแนวคิดทฤษฎีอะไร และอย่างไร อันจะเป็นการ

ประมวลผลเพื่อการสร้างความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เก่าท่ีศึกษามาในบทที่ 2 เป็นการขยายองค์ความรู้และ

วิชาการเรื่องนั้น ๆ บทนี้หากมีข้อมูลมากอาจแยกเป็นอีกบทก็ได้ตามความเหมาะสมหรือในส่วนการ

อภิปรายจะอภิปรายต่อจากการสรุปผลการวิจัยในบทที่5 ก็ได้ 
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ความสอดคล้องของแผนการด าเนินงาน 

1. ความสอดคล้องของแผนการด าเนินงานระหว่างผลที่คาดว่าจะได้รับ กิจกรรม(ตามแผน) 
 ผลการด าเนินงาน (ที่เกิดจริง) ระยะเวลา (ตามแผน) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ตามแผน) 

กิจกรรม 

(ตามแผน) 

ผลการด าเนินงาน 

(จากกิจกรรมวิจัย) 

ระยะเวลา 

(ตามแผน) 

  

 

 

 

  

2 กิจกรรมการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์และค าถามการวิจัยได้มากน้อยเพียงใดเพราะ
อะไร 

 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงาน (กิจกรรม) ในช่วงต่อไป (แสดงด้วยแผนปฏิบัติการ) 

 

กิจกรรม 

ล าดับที่ / ชื่อ 

วัตถุประสงค์ วิธีการและ

เครื่องมือ 

ผู้ร่วม 

กิจกรรม 

สถานที่ 

เวลา 

งบประมาณ ผลที่จะ 

ได้รับ 

  

 

 

     

รวมงบประมาณ   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

 

  บทนี้เป็นบทพิเศษที่นักวิจัยจะประมวลสรุป โดยการเชื่อมโยงจากปัญหา วัตถุประสงค์มาสู่ข้อสรุป

ตอบค าถามและตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ในการน าเสนอผลสรุปการวิจัยยังคงยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น

หลักเช่นเดิม ตัวอย่างวัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชนที่เก่ียวกับไฟป่า 

  2.เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยของไฟป่า 

 และมีแนวการเขียนมีดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. สรุปผลการวิจัย 
       1.1 บริบทและศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวกับไฟป่า 

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

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

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

   1.2 เหตุปัจจัยของไฟป่า 

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

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

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

2. การอภิปรายผล 

2.1 จากผลการวิจัยข้อที่ 1ที่กล่าวว่า......................................................... ................ 

 .............................................ผลดังกล่าวมีข้อแตกต่างจากแนวคิดของ...............................(2649 : 10) 

แต่ในส่วนของวิถีชีวิตชุมชนมีความสอดคล้องกับ.................................(2550: 10-12) 

2.2 จากผลการวิจัยข้อที่ 1ที่ได้ข้อสรุปส าคัญท่ีว่า.................................................. 
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ผลการวิจัยนี้ได้แสดงถึงหลักการส าคัญของเหตุปัจจัยไฟป่าที่ศึกษาของนักวิจัยหลายคนได้ศึกษาไว้ไม่ว่าจะ

เป็น...........................................(2550: 8)....................................................... (2551: 12-14) 

    2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อสังเกต 

              จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อสังเกตทั้งกระบวนการและเนื้อหาของผลการวิจัย

ดังนี้   

       2.1.1...................................................................................................... ..... 

       2.1.2 .........................................................................................................  

       2.1.3...........................................................................................................  

       2.1.4...........................................................................................................  

 2.2  ข้อเสนอแนะ 

         เพ่ือให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

       2.2.1........................................................................................................... 

       2.2.2 .........................................................................................................  

       2.2.3........................................................................................................... 

       2.2.4...........................................................................................................  

 2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

       นอกเหนือจากพ้ืนที่และประเด็นการวิจัยที่ศึกษามาและที่ด าเนินการแล้วยังมีปัญหา

และโจทย์วิจัยที่ควรแก่การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ได้แก่ 

      2.3.1...........................................................................................................  

       2.3.2 .........................................................................................................  

       2.3.3...........................................................................................................  

       2.3.4........................................................................................................... 

   สรุปผลงานวิจัยนี้เป็นผลงานวจิัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณประโยชน์ต่อ

ผู้ใช้อย่างแท้จริง ถ้าการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามข้อเสนอดังกล่าว 
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ข้อควรค านึง (ไม่ต้องพิมพ์ส่วนนี้ลงไป) 

การสรุปผลและข้อเสนอแนะ เขียนจากผลการวิจัยและข้อแนะน าในการเขียนบทสรุปดังนี้ 

2.5.1  วัตถุประสงค์หรือประเด็นส าคัญในการวิจัยคืออะไร  
2.5.2  ผลการวิจัยได้ค้นพบอะไรเป็นส าคัญ และข้อค้นพบนั้นได้ตอบโจทย์ / ตอบค าถามและ

วัตถุประสงค์การวิจัย มากน้อยเพียงใดและตอบว่าอย่างไร 
2.5.3   ผลการวิจัยที่ได้ข้อค้นพบประมวลสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้ความหมายอะไรบ้าง ทั้งในแง่

ทฤษฎีและปฏิบัติ  ส่วนข้อเสนอแนะ คือสิ่งที่ผู้วิจัยเสนอเพ่ือการด าเนินการซึ่งนิยมเขียนเป็น 2 ส่วน คือ   
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการวิจัย 

1) ข้อสังเกตจากกระบวนการวิจัย  
(1)  ความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการวิจัย 
(2)  ข้อมูลที่เป็นผลจากกิจกรรมวิจัยกับการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถตอบได้

เที่ยงตรงและมากน้อยเพียงใด  
(3)  ปัญหา อุปสรรคที่ประสบจากการวิจัยและแนวทางแก้ไข 
(4)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่องานวิจัยที่จะท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ 

2) ข้อเสนอเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา 
จากผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอเพ่ือน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือการ

พัฒนาเรื่องนั้น ๆ อย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานวิจัย 

3)   ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยต่อไป (ถ้ามี) 

จากประเด็นและพ้ืนที่วิจัย ผู้วิจัยได้เห็นประเด็นอะไรที่มีความส าคัญและควรท าการวิจัย

ต่อไปอาจเขียนเสนอแนะไว้ให้ผู้สนใจได้แนวทางเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการวิจัยต่อไป 
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ภาคผนวก: เครื่องมือการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ …………………………นามสกุล……………………. 

ประวัติการศึกษา (ควรระบุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสถานศึกษาและปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ(ถ้ามี) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
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หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 

ของคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................ 

 ต าแหน่ง.............................................................................ชื่อหน่วยงาน................................................ 

 สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์.......................................โทรสาร..........................................E-mail………………………………….. 

  

 ขอรับรองว่าได้น าผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค/์งานวิชาการ เรื่อง ............................................................ 

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

ซึ่งเป็นผลงานของ (อาจารย์) ................................................................ภาควิชา/หมวดวิชา................................. 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มาใช้ประโยชน์ในองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มของข้าพเจ้า  

โดยใช้ในระหว่างวันท่ี..........................ถึงวันท่ี................................กอ่ให้เกิดผลด้านต่อไปนี้ (เลือกได้มากว่า1ข้อ) 

 (  ) 1.เชิงวิชาการ  ใช้ในการเรียนการสอน/วิจัย/ท าวิทยานิพนธ์/ผลติผลงานวิชาการ 

    น าไปใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

    น าไปใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในการปรับปรุงต่อยอดการสรา้งนวัตกรรม 

    น าไปใช้ในการจัดอบรม/สัมนาทางวิชาการ 

    อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................... 

 (  ) 2.เชิงสาธารณะ น าไปใช้ก าหนดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของชุมชน 

    น าไปใช้แก้ปัญหาแก่ประชาชนในชุมชน โดย......................................... 

    อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................... 

 (  ) 3.เชิงนโยบาย น าไปใช้วางแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

    น าไปใช้ออกนโยบายเรื่อง...................................................................... 

น าไปออกนโยบายก าหนดเขตพื้นที ่ พื้นที่อุตสาหกรรม  
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 พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่อนุรักษ์  ก าหนดผังเมือง 

พื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรม 

พื้นที่ลักษณะอื่น คือ ............................................................... 

    อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................... 

 (  ) 4.เชิงพาณิชย์  น าไปผลิตสินค้าใหม น าไปออกแบบผลิตภัณฑ ์

ปรับปรุงพัฒนาผลิตภณัฑ์ สร้างแรงบันดาลใจ 
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