สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางในการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2558

ส่วนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์
ก. ส่วนประกอบตอนต้น
1. ปก
1.1) หน้าปก (Cover) (ดูตัวอย่างหน้า 3)
1.2) ปกใน (Title page) (ดูตัวอย่างหน้า 4)
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
ระบุ “ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. สารบัญเรื่อง (Table of Contents)
5. สารบัญตาราง (List of tables)
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
7. คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อที่ใช้ในการวิจัย (List of Abbreviations)
ข. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
1. บทนา (Introduction) ประกอบด้วย เนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผู้ทาการวิจัยมาก่อน ความสาคัญและที่มา
ของปัญหา แนวทางความคิดที่นามาใช้ในการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ (Objective)
3. วิธีดาเนินการวิจัย (Materials & Method)
4. ผลการวิจัย (Results)
5. อภิปราย/วิจารณ์ (Discussion)
6. สรุป (Summary)
7. ผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับทุน
7.1) บทความวิจัย (ระบุชื่อผู้แต่งทุกท่าน และขีดเส้นใต้ที่ชื่อของท่าน ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อ
วารสาร เล่มที่พิมพ์ หน้าที่พิมพ์)
 บทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (หากอยู่ในเกณฑ์ ก.พ.อ. โปรดระบุด้วย)
 บทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (หากอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
Index: TCI โปรดระบุด้วย)
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7.2)

7.3)
7.4)
7.5)

7.6)

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (ระบุชื่อสิทธิบัตร เลขที่ ผู้รับสิทธิ์ ลักษณะของผลงานโดยย่อ)
จานวน.........เรื่อง
ได้แก่……………………………....................................................................................................
หนังสือ จานวน...........................เล่ม
ได้แก่……………………………....................................................................................................
สื่อการเรียนการสอน เช่น VDO คู่มือการสอน เป็นต้น จานวน...........................เรื่อง/เล่ม
ได้แก่……………………………...................................................................................................
การเผยแพร่ผลงานในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น (ระบุชื่อผลงาน ชื่อ
สิ่งพิมพ์ วัน เดือน ปีที่พิมพ์ หน้าที่พิมพ์) จานวน...........................เรื่อง
ได้แก่…………………………….....................................................................................................
ผลงานวิชาการที่ถ่ายทอดสู่สังคม ภาคการผลิตหรือภาคบริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์เชิง
ประจักษ์ จานวน...........................เรื่อง
ได้แก่…………………………….....................................................................................................

ค. ส่วนประกอบตอนท้าย
1. รายงานการเงิน (ตามแบบฟอร์มหน้า 4) โดยลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน และเจ้าหน้าที่การเงิน
โครงการ
2. บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรียงลาดับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษก่อน
แล้วตามด้วยเอกสารภาษาไทย
3. ภาคผนวก (Appendix)
4. ประวัตินักวิจัยและคณะ พร้อมหน่วยงานทีส่ ังกัด
2. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมซีดีที่บรรจุไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 แผ่น โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ตามด้านล่าง
สานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกนอก

1 นิ้ว (เว้นระยะระหว่างขอบกับโลโก้)

(โลโก้ สกอ.)

(โลโก้มหาวิทยาลัย)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการ(ภาษาไทย)........…………………………………………………………
โครงการ(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………
ชื่อหัวหน้าโครงการผู้รับทุน / ผู้วิจัย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เดือน ปี ที่เสร็จโครงการ

หมายเหตุ: ตัวหนังสือสีดา และใช้ตัวอักษร Browallia New (ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม)
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ตัวอย่ างรู ปแบบหน้ าปกใน

รหัสโครงการ 2558XXXXXXXXX
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2558

โครงการ………………………………………………..……
ชื่อหัวหน้าโครงการผู้รับทุน / ผู้วิจัย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน

สนับสนุนโดย สานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ: 1) ตัวหนังสือสีดา และใช้ตัวอักษร Browallia New (ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม)
2) รหัสโครงการ (จากระบบ NRPM 13 หลัก)
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รายงานสรุปการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2558
รหัสโครงการ (NRPM 13 หลัก) 2558XXXXXXXXX
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (ศ. /รศ. /ผศ. /ดร. /อ.) …………………………………………………………………………………………………………
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ (วัน/ เดือน/ ปี)........................................... ถึงวันที่ (วัน/ เดือน/ ปี) ……………….………………………
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ..............ปี..............เดือน
รายจ่าย
หมวด

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
(บาท)

ค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน
(บาท)

คงเหลือ(หรือเกิน)
(บาท)

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าจ้าง
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าใช้สอย
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(โปรดระบุเป็นข้อย่อย)
รวม

จานวนงบประมาณทีไ่ ด้รับ
- งวดที่ 1

จานวน …………………………………………...บาท เมื่อ ……………………………………..…………….

- งวดที่ 2

จานวน …………………………………………...บาท เมื่อ ……………………………………..…………….
รวม ……………………………………….…บาท

………………………………………………………..

………………………………………………………..

ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รบั ทุน

ลงนามเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

วันที่………………………………………………………..

วันที่……………………………………………………
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