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คำนำ 

 คู่มอืการดำเนนิงานโครงการวจิัยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักวจิัยสังกัดคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม  

                         สู่การมีคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศดา้นวจิัยและนวัตกรรม 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ 

                         เชงิพาณชิย์ 

  2.2.1 พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือดา้นวจิัย และนวัตกรรม 

  2.2.2 การพัฒนาระบบ บริหารงานวจิัยนวัตกรรม และทรัพย์สนิทาง ปัญญาท่ียกระดับ ชุมชน 

                                 และก่อใหเ้กดิ รายได ้
 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 คุณภาพผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อมุ่ง สู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การ 

                         เป็นมหาวทิยาลัยใน กลุ่มการวจัิยระดับ แนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

  2.3.1 ส่งเสริมพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ เข้าสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย 

                                 ในระดับ สากล (World Ranking) และการเป็น มหาวทิยาลัยในกลุ่ม การวิจัยระดับแนวหน้า 

                                 ของโลก (Global and Frontier Research) 
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 ทำการวิจัยท่ีเน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด 

OUOP – One University One Province) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเช่ือมโยง 

องค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบให้นำไปสู่การแข่งขันได้อย่าง

ย่ังยนืในประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การงานวจัิยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (มหาวทิยาลัยพะเยา) 

เป้าประสงค์ที่ 1   ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม  

                         สู่การมีคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนางานวจิัยและ นวัตกรรมโดยบูรณาการกับ หน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด 

                         องค์ความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อความ เป็นอยู่ท่ีดทีางสังคม 
 

เป้าประสงค์ที่ 2    ผลงานด้านวจัิย นวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา 

กลยุทธ์ : การส่งเสริมและการพัฒนา ผลงานวิจัยรับใช้สังคมท่ีบูรณาการการเรียนการสอนและสร้าง 

                         เครือข่ายการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  การพัฒนาชุมชนเชงิพื้นที ่

กลยุทธ์ : การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การวจัิยคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
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หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวจัิยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ 2566 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 พิจารณาจากประเด็นหลักของการวิจัย ตามนโยบายและทิศทางการวิจัย

ของมหาวทิยาลัยพะเยา และนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งประเภทของ

การสนับสนุนการวจิัยเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1 ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นการวิจัยสถาบัน (Routine to Research: R2R) โดยเป็นโครงการวิจัย เดี่ ยว ทุนสนับสนุน 10,000 บาท  

ต่อ 1 โครงการวจิัย รวมจำนวน 2 ทุน 

2 ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีบูรณาการอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติชุมชน

หรือกลุ่มกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต และ/หรือ พัฒนาพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ โดยเป็น

โครงการวจิัยเดี่ยว ทุนสนับสนุน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการวิจัย รวมจำนวน 5 ทุน ซึ่งผู้ขอทุนฯ อาจบูรณาการดา้น

การวจิัยท่ีแบ่งออกได ้7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การวจิัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  

2.2 การวจิยัท่ีบูรณาการกับการบริการวชิาการ 

2.3 การวจิัยท่ีบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4 การวจิยัท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวชิาการ 

2.5 การวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                             วัฒนธรรม 

2.6 การวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                             วัฒนธรรม 

2.7 การวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวชิาการ และการทำนุบำรุง 

                                             ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการผลิตผลงานวิจัยเชิงวิพากษ์ในด้านรัฐศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนาสังคม ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมุ่ง

พัฒนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การวิจัยท่ีบูรณาการกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การบริการชุมชนและสังคม โดยเป็นชุดโครงการวจิัย ทุนสนับสนุน 100,000 บาท ต่อชุดโครงการ จำนวน 1 ทุน  

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวจัิย 

1. ต้องเป็นโครงการวจิัยตามประเด็นท่ีคณะกำหนด 

2. มีระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาท่ีกำหนด ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้ขยายระยะเวลาต่อได้คร้ังละ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 คร้ัง 

หากภายในระยะเวลา 2 ปี นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ ให้นักวจิัยคืนทุนสนับสนุนฯ ตามจำนวน 

ท่ีไดรั้บอนุมัติ รวมถงึการชำระดอกเบ้ียหรือค่าปรับกรณท่ีีไม่สามารถดำเนินโครงการวจิัยใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา 

3. กรณีโครงการวจิัยเดี่ยว โดยมีหัวหน้าโครงการ 1 คน มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 10,000 

บาท ต่อโครงการวจิัย และใหใ้ช้ใบสำคัญรับเงนิเหมาจ่ายไดเ้ป็นกรณพีเิศษ  
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4. กรณีชุดโครงการวิจัย โดยมีหัวหน้าโครงการ 1 คน และนักวิจัยร่วมจากแต่ละหลักสูตร 

ต้ังแต่ 4 คนขึ้นไป มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ต่อชุดโครงการวิจัย ซึ่งกำหนดให้มีค่าตอบแทน

คณะผู้วิจัย ไม่เกินร้อยละ 10 ไว้ในงวดสุดท้ายของแต่ละโครงการย่อย และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัย 

5. เป็นโครงการวจิัยท่ีพร้อมดำเนินการ โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม 

6. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่ง 

ปริญญานิพนธ์ หรือวทิยานิพนธ์ของนักวจิัยและคนอื่น ๆ ประกอบการศึกษา 

7. ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยท่ีได้ทุนซ้ำซ้อน แต่สามารถเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยท่ี 

ต่อยอดจากแหล่งทุนอื่นได้ (ต้องระบุให้ชัดเจนถึงการต่อยอดผลงานวิจัยเดิม โดยใช้งบประมาณคนละส่วนกับ 

แหล่งทุนเดมิ) 

8. มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดอย่างครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิัย

ใหส้อดคลอ้งกับทิศทางนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. กรณีท่ีเป็นการวิจัยท่ีใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการการกำกับดูแลการวิจัยของหน่วยงานท่ี

เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวจิัย (แลว้แต่กรณี) และกรณท่ีีนักวจิัยมกีารดำเนินงานวจิยัโดย

ใช้สิ่งมีชีวิตท่ีตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified Organism: GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังนี้ ให้อยู่ใน

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. ต้องเป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการทำวิจัยและสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณของนักวจิัย 

11. ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนฯ ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือข้อความขอบคุณบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

คุณสมบัตขิองผู้ขอรับทุนสนับสนุนการดำเนนิโครงการวจัิย 

1. เป็นบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีไม่เป็นผูถู้กระงับโครงการวจิัยงบประมาณ

รายได ้ประเภทอุดหนุนท่ัวไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนละท้ิงโครงการวจิัย ซึ่งยังไม่พน้ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีคนืทุน 

หรือนับจากวันท่ีไดช้ำระดอกเบ้ียหรือค่าปรับการผดิสัญญาเรียบร้อยแลว้ 

2. ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 3 โครงการ ซึ่งรวมงบประมาณ

แผ่นดนิของมหาวทิยาลัยและงบประมาณรายไดข้องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แลว้ 

3. ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมดูงาน เป็นระยะเวลาต้ังแต่ 1 

ภาคการศึกษาขึ้นไป 

4. ผู้ขอรับทุนมีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา 

ตลอดจนมปีระสบการณ์ในการวจิัยเป็นอย่างดท่ีีจะดำเนินการวจิัยใหแ้ลว้เสร็จ 

5. ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับทุน รวมท้ัง

สามารถดำเนินการวจิยัใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

6. ผู้ท่ีอยู่ระหว่างรับทุนวิจัยรายได้คณะฯ ในปีงบประมาณ 2565 หรือก่อนหนา้ จะขอรับทุน

วิจัยงบรายได้คณะฯ ในปีงบประมาณ 2566 ได้ ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินโครงการวิจัยใกล้แล้วเสร็จ และ/หรือ  
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อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ท้ังนี้ ให้ผู้ขอทุนแสดงเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะฯ เพื่อยืนยันว่าอยู่ในช่วง

ใกล้ปิดเล่มโครงการวิจัย หรืออยู่ระหว่างเสนอเอกสารตรวจสอบเอกสารทางการเงิน หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัย โดยใหก้ารพจิารณาสนับสนุนทุนวจิัยฯ ข้อน้ี อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวจิัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. ผู้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด  

เพื่อรักษาชื่อเสยีงและส่งเสริมเกยีรติคุณวชิาชีพของตน 

8. กรณี อื่น  ๆ ท่ีนอกเหนือจากคุณ สมบัติ ดังกล่าวข้างต้น ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้ันตอนการพจิารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวจัิย 

1. คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พจิารณา

ความสอดคลอ้งของประเด็นและลักษณะของขอ้เสนอโครงการ 

2. คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยของนักวจิัยใหผู้ท้รงคุณวุฒิเพื่อพจิารณาใหค้วามเห็น 

3. คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

นำความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาตั้งงบประมาณในการจัดสรรทุน

สนับสนุนการวจิัย 

4. คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์พจิารณา

ข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเรียงลำดับความสำคัญแล้ว ให้กับคณะกรรมการประจำ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พจิารณาเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ 

การส่งข้อเสนอโครงการวจัิย 

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวจิัยตามแบบเสนอ

แผนงานวิจัย โดยดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มได้ท่ี http : / /www.spss.up.ac. th / th /main /contentform  

ซึ่งมรีายละเอียดและเงือ่นไขในการส่งขอ้เสนอโครงการวจิัย ดังน้ี 

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ม โดยระบุ

รายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

2. ส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Word)  

โดยส่งมาท่ี Email: spssup.research@gmail .com 

3. ตอ้งมีหนังสือนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ี

กำหนดอย่างครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าฝ่ายงาน ในการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวจิัยใหส้อดคลอ้งกับทิศทางการวจิัยของมหาวทิยาลัยและคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. รายละเอียดขอ้เสนอโครงการวจิัยและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โครงการวจิัย ต้องมลีายมอืชื่อ

ของหัวหนา้โครงการวจิัย 

5 . ส่ งข้อ เสนอโครงการวิจั ย ท่ีห น่วยวิจั ย  งานน วัตกรรมบูรณ าการเพื่ อ ชุมชน  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามปฏิทินการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ภายในวันและเวลาราชการ กรณีท่ีส่งข้อเสนอโครงการวิจัยล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลา ทางหน่วยวิจัยฯ จะไม่รับ

ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว และหน่วยวิจัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวคืน โดยจะ

ดำเนินการทำลายขอ้เสนอโครงการวจิัยดังกล่าวทันที 

http://www.spss.up.ac.th/th/main/contentform
mailto:spssup.research@gmail.com
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ปฏทิินการดำเนินโครงการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ รายการ กำหนดการ 

1 ประกาศและประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนรายได้ คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 

2566 ( ปิดรับขอ้เสนอโครงการวจิยั ภายใน วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2565 เวลา 16.30 น.)  

1 พฤศจกิายน  – 

21 พฤศจกิายน 2565 

2 คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีปรับปรุงแล้ว 

เพื่อจัดลำดับความสำคัญและตั้งงบประมาณสำหรับใหทุ้นอุดหนุนโครงการวิจัย พร้อมพิจารณา

กำหนดผูท้รงคุณวุฒ ิ

ภายใน 

25 พฤศจกิายน 2565 

3 หน่วยวิจัย แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะกรรมการ

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชนแก่นักวจิัย 

28 พฤศจกิายน 

2565 

4 หน่วยวจิยัส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยใหก้ับผูท้รงคุณวุฒิ 30 พฤศจกิายน 

2565 

5 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งความคิดเห็นกลับมาท่ีหน่วยวิจัย งานนวัตกรรม

บูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 ธันวาคม 2565 

6 หน่วยวิจัยส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้นักวิจัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือ

พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจิัยตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
7 ธันวาคม 2565 

7 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีปรับปรุงหรือพัฒนาตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อย

แลว้ มายังหน่วยวจิัย งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ภายใน 

16 ธันวาคม 2565 

8 นักวิจัยดำเนินการทำสัญญาการวิจัยกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักวิจัย 

ต้องเข้าร่วมการประชุมทุกคน ท้ังนี้ หน่วยวิจัยจะทำการลงนามสัญญารับทุน และแนะนำ

เกี่ยวกับขัน้ตอนการขออนุมัติโครงการวจิัยและการจัดทำขออนุมัติเบิกเงนิอุดหนุนโครงการวจิัย  

ภายใน 

21 ธันวาคม 2565 

9 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย โดยขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดงานวิจัย แล้วจัดทำ

เอกสารขออนุมัติค่าใช้จา่ยในระบบ E-budget 

ภายใน  

6 มกราคม 2566  

10 นักวจิัยดำเนินโครงการวจิัยตามแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการวจิัย มกราคม - สงิหาคม 

2566 

11 นักวจิัยรายงานผลการศึกษาของโครงการวจิัย  สงิหาคม - กันยายน 

2566 

12 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยต่อจนครบระยะเวลาในสัญญารับทุน (ไม่รวมนักวิจัยรายท่ีสามารถ

ดำเนนิการวจิัยใหส้ำเร็จลุล่วงก่อนครบระยะเวลาในสัญญารับทุน) 

ตุลาคม - ธันวาคม 

2566 

13 นักวจิัยส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ใหก้ับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน  

29 ธันวาคม 2566 

14 กรณียังไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ : นักวิจัยต้องขอขยายระยะเวลาดำเนิน

โครงการ คร้ังท่ี 1 

ภายใน  

มกราคม 2567 

15 กรณียังไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ : นักวิจัยต้องขอขยายระยะเวลาดำเนิน

โครงการ คร้ังท่ี 2 

ภายใน  

เมษายน 2567 

*หมายเหตุ : รายงานฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญารับทุน 
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การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 1.  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร ประจำปีงบ 

ประมาณ  2566  (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  เป็นจำนวนท้ังหมด 212,559 บาท 

 2.  สนับสนุนเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยในงบประมาณท้ังหมด 170,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   

โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปน้ี 

  2.1  ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เป็นการวิจัยสถาบัน (Routine to Research: R2R) โดยเป็นโครงการวิจัย เดี่ ยว ทุนสนับสนุน 10,000 บาท  

ต่อ 1 โครงการวจิัย รวมจำนวน 2 ทุน 

   2.2  ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีบูรณาการอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนหรือกลุ่มกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต และ/หรือ พัฒนาพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ โดย

เป็นโครงการวจิัยเดี่ยว ทุนสนับสนุน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการวิจัย รวมจำนวน 5 ทุน ซึ่งผู้ขอทุนฯ อาจบูรณาการ

ดา้นการวจิัยท่ีแบ่งออกได ้7 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

 1. การวจิัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  

 2. การวจิัยท่ีบูรณาการกับการบริการวชิาการ 

 3. การวจิัยท่ีบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. การวจิัยท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอน และการบริการวชิาการ 

 5. การวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

          วัฒนธรรม 

 6. การวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                             วัฒนธรรม 

 7. การวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวชิาการ และการทำนุบำรุง 

                                             ศิลปะและวัฒนธรรม 

   2.3  ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการผลติผลงานวจิัยเชิงวพิากษ์ในด้านรัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนาสังคม ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี 

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การวิจัยท่ีบูรณาการกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การบริการชุมชนและสังคม โดยเป็นชุดโครงการวจิัย ทุนสนับสนุน 100,000 บาท ต่อชุดโครงการ จำนวน 1 ทุน 

 3.  เป็นงบโครงการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่มในการจัดประชุม  ค่าเอกสาร  ค่าติดต่อประสานงาน  และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านข้อเสนอ 

โครงการวิจัยและอ่านรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 42,559 บาท................................................................. 
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 วัตถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งกับการปฏบัิติงานไดท้ราบขัน้ตอนการปฏบัิติงานและทราบภาระหน้าท่ีของ

ผูรั้บผดิชอบผลการปฏบัิติท่ีไดรั้บรวมท้ังระยะเวลาของการดำเนินงาน เพื่อจะไดป้ฏบัิติงานไดถ้กูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏบัิตงิานการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวจัิยรายได้คณะ 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กำหนดทิศทางการวิจัยของหน่วยงาน / หลักเกณฑ์การวจิัยและ

ประชาสัมพันธ์ทุนใหก้ับ บุคลากร / นักวจิัย 

บุคลากร / นักวจิยั ส่งขอ้เสนอโครงการวจิัย 

 เอกสารขอรับทุนไปยังคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกโครงการ 

ขออนุมัติดำเนินโครงการโดยผา่นกองบริหารงานวจิัยเพื่อนำเร่ือง 

เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อพจิารณา 

คณะกรรมการบริหาร 

มหาวทิยาลัยพะเยาลง

มติ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

คณะ / วทิยาลัยทำสัญญารับทุนวจิยัรายไดค้ณะจำนวน 3 ฉบับ 

โดยใหผู้อ้ำนวยการกองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษาลงนาม

เป็นพยาน และใหเ้ก็บสัญญาไวท่ี้กองบริหารงานวจิัยฯ จำนวน 1 ฉบับ 

คณะ / วทิยาลัยเร่ิมดำเนินโครงการวจิัยรายไดค้ณะโดยยึดระเบียบว่าดว้ย

งานวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา เมือ่สิ้นสุดโครงการใหส่้งเล่มรายงานฉบับ

สมบูรณ์ใหก้องบริหารงานวจิัย จำนวน 1 เล่ม 
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1. แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวจิัย 

2. แบบเสนอหัวขอ้การวจิัยสาหรับขอทุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

3. หลักเกณฑ์การพจิารณาใหทุ้นสนับสนุนโครงการวจิัย 

4.ปฏทิินการดำเนินงานสำหรับการจัดทำขอ้เสนอการวจิัย 

 

หมายเหตุ 

1. แบบฟอร์มการขอรับทุนท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์ ต้องสอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงนิ

โครงการวจิัยของมหาวทิยาลัยหรือระเบียบของแหล่งทุนท่ีทำและเป็นกรณเีฉพาะ 

2. การขอรับทุนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะดำเนนิการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอ

โครงการวจิัยท่ีมคีุณคา่ และสอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวทิยาลัย ตามปฏทิินการเสนอขอรับทุนอุดหนุน

โครงการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวจัิย 
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แบบฟอร์มและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องการจัดทำสัญญารับทนุอุดหนนุ 

1. สัญญารับทุนอุดหนุน 3 ฉบับ 

2. ขอ้เสนอโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด 

3. สรุปขอ้เสนอโครงการ 

4. แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายเงนิอุดหนุนโครงการวจิัย 

5. ตัวช้ีวัดประเมนิผลสำเร็จของโครงการ 

6. บันทึกขอ้ความขออนุมัติดาเนินโครงการวจิัย 

การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวจัิย 

                                            ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดประชุมรับทราบแนวทางการดำเนนิโครงการวจิัยและการจัดทำ 

สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายไดค้ณะ 

และส่งสัญญารับทุน จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเสนอใหนั้กวจิยัลงนาม 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารท่ี 1-6 ใหห้น่วยวจิัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผูบ้ริหารลงนาม

พจิารณา 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส่งคนืสัญญารับทุนคู่ฉบับฯ ใหนั้กวจิัย/ตน้สังกัดของผูรั้บทุน 

เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

สิ้นสุดการจัดทำ

สัญญา 
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การเบกิเงนิอุดหนนุโครงการวจัิย 100,000 บาท 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงนิงวดท่ี 1/2/3 ส่งท่ีหน่วยวจิัย  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมัติผ่านกองวจิัย) 

ผูบ้ริหาร 

พจิารณา 

กองบริหารงานวจิยัและประกันคุณภาพการศึกษา 

คุมยอดการเบิกจ่ายและจัดส่งเอกสารท้ังหมดใหก้องคลัง 

กองคลัง 

ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนนิการออกเช็คและแจง้นักวิจัยรับเงนิ 

นักวจัิย/ผู้รับทุน 

ดำเนนิการตดิต่อรับเช็คที่กองคลัง 

 

สิ้นสุดการขอเบกิเงินงวด 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 

การเบกิเงินอุดหนุนโครงการวจัิย 10,000 บาท 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงนิงวดท่ี 1 ส่งท่ีหน่วยวจิัย  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมัติผ่านกองวจิัย) 

ผูบริหาร 

พิจารณา 

กองบริหารงานวจิยัและประกันคุณภาพการศึกษา 

คุมยอดการเบิกจ่ายและจัดส่งเอกสารท้ังหมดใหก้องคลัง 

กองคลัง 

ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนินการออกเช็คและแจง้นักวจิัยรับเงนิ 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

ดำเนินการติดต่อรับเช็คท่ีกองคลัง 

สิ้นสุดการขอเบิกเงนิงวด 

อนมุตั ิ

ไม่อนมุตั ิ
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งบประมาณ 10,000 บาท 

ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการวจัิย งวดที ่1 

นักวจัิย/ผู้รับทนุดำเนนิการจัดทำเอกสารเบกิเงนิงวดที ่1 (หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำสัญญารับทนุ

และขออนุมติดำเนนิโครงการวจัิย) เป็นจำนวนเงนิร้อยละ 50 และแนบเอกสารเบกิจ่ายเงนิดังนี ้

1. บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงนิงวดท่ี 1 

2. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย 

3. ใบสำคัญรับเงนิ 

4. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

5. สำเนาสัญญารับทุน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

6. ว-รส.1-3  

 

งบประมาณ 100,000 บาท 

ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการวจัิย งวดที ่1 

นักวจัิย/ผู้รับทนุดำเนนิการจัดทำเอกสารเบกิเงนิงวดที่ 1 (หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำสัญญารับทนุ

และขออนุมติดำเนนิโครงการวจัิย) เป็นจำนวนเงนิร้อยละ 50 และแนบเอกสารเบกิจ่ายเงนิดังนี ้

1. บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงนิงวดท่ี 1 

2. ใบสำคัญรับเงนิ 

3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. สำเนาสัญญารับทุน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5. สำเนา ว-รส.1-3 (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

6. สำเนาขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการวจัิย งวดที่ 2 

นักวจัิย/ผู้รับทนุดำเนนิการจัดทำเอกสารเบกิเงนิงวดที่ 2 เป็นจำนวนเงนิร้อยละ 40 พร้อมทั้งจัดทำรายงาน

ความก้าวโครงการวจัิยรอบ 6 เดอืน และแนบเอกสารเบกิจ่ายเงนิดังนี ้

1. บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงนิงวดท่ี 2 

2. ใบสำคัญรับเงนิ 

3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. สำเนาสัญญารับทุน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5. สำเนา ว-รส.1-3 (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

6. สำเนา ขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

7. แบบฟอร์มรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิัย 

8. แบบฟอร์มรายงานการเงนิ 

 

 

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องการเบกิเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและจุดให้บรกิาร  
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ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการวจัิย งวดที ่3 

นักวจัิย/ผู้รับทนุดำเนนิการจัดทำเอกสารเบกิเงนิงวดที ่2 เป็นจำนวนเงนิร้อยละ 10 หลังจากดำเนนิ 

โครงการวจัิยเสร็จสิ้นตามที่ระบุในสัญญารับทนุ และแนบเอกสารเบกิจ่ายเงนิดงันี ้

1. บันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิกเงนิงวดท่ี 3 

2. ใบสำคัญรับเงนิ 

3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. สำเนาสัญญารับทุน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

5. สำเนา ว-รส. 1-3 (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

6. สำเนา ขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

7. รายงานการเงนิ 

8. บันทึกขอ้ความขอปิดโครงการ 

9. สำเนาเอกสารแสดงหลักฐานการตพีมิพ์ / เผยแพร่ผลงานหรือการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆท่ี

เหมาะสม หรือตามสัญญารับทุนต้นฉบับ (Reprint) การนำเสนอผลงานตามตัวช้ีวัด 

10. รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ (ตามแบบวจิัย 9) พร้อม ซดีบัีนทึกไฟล์ขอ้มูล 1 แผ่น 

11. แบบฟอร์มสรุปรายงานวจิัยฉบับย่อ 
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แบบฟอร์มและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องข้ันตอนการปรับแผนและงบประมาณ 

1. บันทึกขอ้ความขอปรับแผน/งบประมาณโครงการวจิัย 

2. สำเนาแบบวจิัย 4 ขออนุมัติดาเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

3. สำเนาขอ้เสนอโครงการวจิัย (ฉบับเดมิ) 

4. ขอ้เสนอโครงการวจิัย (ฉบับใหม่) 

 

 

 

การปรับแผนและงบประมาณโครงการวิจัย 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารการตามเอกสาร 1-4 ส่งท่ีหน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หนวยวิจัย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและเสนอใหผูบริหารอนุมัต ิ

ผูบ้ริหาร 

พจิารณา 

หน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดส่งให้นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

ดำเนินการตามแผนงาน 

สิ้นสุดการขอปรับแผน/

งบประมาณ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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แบบฟอร์มและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องข้ันตอนการขอขยายระยะเวลาโครงการ 

1. บันทึกขอ้ความขอขยายระยะเวลาโครงการวจิัย 

2. แบบฟอร์มรายงานความกา้วหน้า 

3. รายงานการเงนิ 

4. สำเนาขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

5. สำเนาสัญญารับทุน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) 

หมายเหตุ : การทำเร่ืองขอขยายระยะเวลาควรทาก่อนกำหนดวันสิ้นสุดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาอย่างน้อย 15 วัน 

 

 

การขอขยายระยะเวลาโครงการวจัิย 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารการตามเอกสารท่ี 1-5 ส่งท่ีหน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วยวจิยั คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมัติ 

ผูบ้ริหาร 

พจิารณา 

หน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดส่งให้นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

ดำเนินการตามแผนงาน 

 

สิ้นสุดการขอปรับแผน/งบประมาณ 

ไม่อนมุตั ิ

อนมุตั ิ
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แบบฟอร์มและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องข้ันตอนการรายงานความก้าวหน้า 

1. แบบฟอร์มรายงานความกา้วหน้า (รายงานความกา้วหนา้การดาเนนิโครงการวจิัยทุกๆ 6 เดอืน ตามระยะเวลา 

    ในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวจิัย) 

2. รายงานการเงนิ 

3. สำเนาขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

 นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

จัดส่งเอกสารการตามเอกสาร 1-3 ส่งท่ีหน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอใหผู้บ้ริหารอนุมัติ 

ผูบ้ริหาร 

พจิารณา 

หน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดส่งให้นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

นักวจิัย/ผูรั้บทุน 

ดำเนินการตามแผนงาน 

สิ้นสุดการขอปรับแผน/งบประมาณ 

ไม่อนุมัติ 

อนมุตั ิ

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวจัิย 
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รายการแบบฟอร์มและจุดให้บรกิารแบบฟอร์ม 

ลำดับ

ที่ ช่ือแบบฟอร์ม 

รหัส

แบบฟอร์

ม 

จุดใหบ้รกิาร 

website หน่วยวจัิยคณะ 

1 สรุปขอ้เสนอโครงการ แบบวิจยั 1   

2 รายละเอียดการจ่ายเงนิอุดหนุน

โครงการวจิัย 

แบบวิจยั 2   

3 ขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัย แบบวิจยั 3   

4 ขออนุมัติเบิกเงนิอุดหนุนการ

วจิัย 

แบบวิจยั 4 -  

5 รายงานความกา้วหนา้ แบบวิจยั 5   

6 แบบฟอร์มรายงานการเงนิ แบบวิจยั 6   

7 แบบฟอร์มขออนุมัติปิดโครง 

การวจิยั 

แบบวิจยั 7   

8 แบบฟอร์มรูปแบบการพมิพ์ 

รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์แบบ 

ฟอร์ม 

แบบวิจยั 8   

9 ขออนุมัติปรับแผน 

/งบประมาณโครงการวจิัย 

แบบวิจยั 9   

10 แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะ 

เวลาการดำเนนิโครงการวจิัย 

แบบวิจยั 10   

11 แบบฟอร์มรายงานตัวช้ีวัดเพื่อ

ประเมนิผลสำเร็จของโครงการ 

แบบวิจยั 11   

12 แบบฟอร์มขอยกเลกิสัญญาทุน

รายไดค้ณะ 

แบบวิจยั 12   
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ภาคผนวก 
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22 

 



23 

 



24 
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สรุปข้อเสนอโครงการ 

สัญญาเลขที่...........................................ปีงบประมาณ…………………. 

โครงการ.............................................................................................................................................. 

 

 

 ชื่อหัวหนา้โครงการวจัิยผู้รับทุน :.......................................................................................................... 

หน่วยงาน   :.......................................................................................................... 

ระยะเวลาดำเนนิการ  : 1 ปี (เร่ิม....................ถงึ.............................) 

งบประมาณ   : .......................................บาท (......................................บาทถว้น) 

1.ความสำคัญและที่มาของปญัหา 

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

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

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

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

2.วัตถุประสงค ์

 1.............................................................................................................................................................. 

 2.............................................................................................................................................................. 

3.ระเบยีบวธิวีจัิย 

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

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

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

4.แผนการดำเนนิงานวจัิย 

กิจกรรม 

เดอืนที ่

พ.ค

. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 

เม.

ย 

             

             

             

             

 

5.ผลงาน/หัวขอ้เร่ืองท่ีคาดว่าจะตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในดา้นอื่นๆ 

ชื่อเร่ืองท่ีคาดว่าจะตพีมิพ์.................................................................................................................................... 

ชื่อวารสารท่ีคาดว่าจะตพีมิพ์................................................................................................................................ 

ผลงานท่ีนำไปใช้ประโยชน์ในดา้นอื่นๆ................................................................................................................... 

แบบวิจยั 1/1 
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รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ 

สัญญาเลขที่...........................................ปงีบประมาณ…………………. 

โครงการ.............................................................................................................................................. 

 

 

ชื่อนักวจัิยที่ปรกึษาโครงการ(ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………………… 

   (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………… 

สถานที่ตดิต่อ 

 ที่ทำงาน : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศัพท:์ ………………………………………………………………………………………………………………. 

 โทรสาร : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail : ....................................................................................................................... 

 

ชื่อผู้ร่วมโครงการวจัิย (ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………………… 

   (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………… 

สถานที่ตดิต่อ 

 ที่ทำงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท:์ ……………………………………………………………………………………………………………… 

 โทรสาร : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail : ....................................................................................................................... 

 

ชื่อผู้ร่วมโครงการวจัิย (ภาษาไทย) : ………………………………………………………………………………… 

   (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………… 

สถานที่ตดิต่อ 

 ที่ทำงาน : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท:์ ……………………………………………………………………………………………………………… 

 โทรสาร : …………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail : ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบวิจยั 1/2 
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แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายเงนิอุดหนุนโครงการวจัิย 

สัญญาเลขที่...........................................ปงีบประมาณ…………………. 

โครงการ.............................................................................................................................................. 

 

 

งบประมาณรวม  ในวงเงนิ........................................บาท(............................................บาทถว้น) 

 

งวดท่ี 1   จำนวน  ……………………. บาท(…………………….………….บาทถ้วน) 

(ร้อยละ 50)  จ่ายภายใน  30 (สามสบิ) วัน  หลังจากวันลงนามในสัญญา 

 

งวดท่ี 2   จำนวน  ........................  บาท(.....................................บาทถว้น) 

(ร้อยละ 40) จ่ายภายใน  30 (สามสบิ) วัน  หลังจากผูใ้หทุ้นเห็นชอบรับรายงานความกา้วหน้ารอบ  6  เดอืน  และ

รายงานการเงนิงวดท่ี 1 

 

งวดท่ี 3 จำนวน  ......................... .บาท(....................................บาทถว้น 

(ร้อยละ 10) จ่ายเมื่อผูใ้หทุ้นไดรั้บรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Reprint  ผลงานตีพมิพ์/เผยแพร่ และไดรั้บรายงาน

การเงนิฉบับสุดท้าย 

   

 

 

แบบวิจยั 2/1 



29 

 

งบประมาณโครงการวจัิย 

คณะ................................................................................. 

สัญญาเลขที่...........................................ปงีบประมาณ…………………. 

โครงการ.......................................................................................................................................... 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวจิัยผูรั้บทุน........................................................................................................................... 

งบประมาณรวม ในวงเงนิ จำนวน........................................บาท(...............................................บาทถว้น) 

รายการ 
งวดที่ 1 

(บาท) 

งวดที่ 2 

(บาท) 

งวดที่ 3 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1.หมวดค่าตอบแทน(ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน) 

1.1...................................................................................... 

1.2..................................................................................... 

1.3...................................................................................... 

1.4...................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

2.หมวดค่าจา้ง(ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน) 

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

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

2.3...................................................................................... 

2.4...................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

3.หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์(ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน) 

3.1...................................................................................... 

3.2..................................................................................... 

3.3...................................................................................... 

3.4...................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

4.หมวดค่าครุภัณฑ์(ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน) 

4.1...................................................................................... 

4.2..................................................................................... 

4.3...................................................................................... 

4.4...................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

5.หมวดค่าใช้สอย(ระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน) 

5.1...................................................................................... 

5.2..................................................................................... 

5.3...................................................................................... 

5.4...................................................................................... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

รวมงบประมาณโครงการ     

แบบวิจยั 2/2 



30 

 

แผนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน 

   แผนงาน  : วจัิยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผลผลติ   :  .................-.................................... 

แผนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน   ประเภทเงนิอุดหนุนทั่วไป    พ.ศ.  …2557........ (2) 

หน่วยงาน/สว่นราชการเจ้าของงบประมาณ ……มหาวทิยาลัยพะเยา…. (3)  องค์กรที่ไดรั้บเงนิอุดหนุน ……………………………………………………… (4) 

รหัสหนว่ยงาน ……………….…… ลักษณะงาน ……….…………… ประเภทงาน/โครงการ ………….………… บัญช ี………….………… งบ ……………….…… (5)ใบอนุมัตเิงนิประจำงวด

เลขที่ ………………………………………… วันที่ …………………………..…….……… จำนวนเงนิ …....................บาท……………… 

 (6)  ชื่องาน/โครงการ ........................................................................................................................................…….. 

(7)  

งบที่เบกิ 
วงเงนิ (8) 

งบประมาณ  * 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

เงนิอุดหนุน **ยอดรวม **50%     **40%      **10% 

              

              

รวมเงนิ **ยอดรวม **50%     **40%      **10% 

 

(..................................................................บาทถ้วน)       ...................................................................... 

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

                    ลงนามหวัหน้าโครงการวจัิยผู้รับทุน

แบบวิจยั 2/3 



31 
 

 

         บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์               โทร  1305 

ท่ี  อว 7324.03/                                                  วันท่ี      มกราคม 256..... 

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการวจิัยงบประมาณรายไดค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 256.... 

เรียน     คณบดคีณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะ            ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 256... ให้กับข้าพเจ้า ......................เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “............................................... 

สัญญาเลขท่ีรส........”งบประมาณ .......บาท(.........บาทถ้วน) มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี ......................ถึง

วันท่ี ................  โดยเบิกจากกองทุน.............หมวดเงิน..........................รายการ................................ ประจำปีงบประมาณ

.............คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้ัน 

  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในสัญญา จึงขออนุมัติดำเนิน

โครงการวจิัย  

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ จะขอบคุณย่ิง 

 

 

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

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

                หัวหนา้โครงการ 

                                    

 

                                                    (   ) อนุมัต ิ  (   ) ไม่อนุมัติ 

 

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

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

                                                       คณบดคีณะ.............................. 
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หมายเหตุ : ติดต่อหน่วยวจัิยเพือ่จัดทำบันทกึขออนุมัติเบกิเงนิในระบบ E-budget ของมหาวทิยาลัย 
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แบบฟอร์มรายงานความก้าวหนา้ของโครงการวจัิย (Research Project) 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

สัญญาเลขที่ รส ......................... 

โครงการ “............................................................................................................................................” 

 

 

1.  ชื่อโครงการวจัิย   

2.  รายชื่อคณะผู้วจัิยและที่อยู่ตดิต่อ  

3.  ได้รับอนุมัตจัิดสรรงบประมาณประจำป ี.......................................... จำนวนเงนิ ..........................................บาท 

4.  ระยะเวลาสัญญาทนุวจัิย ............... (เดอืน/ปี) เร่ิมทำการวจิัยเมื่อ (วัน,เดอืน,ปี) ....................... ถงึ  ........................ 

5  วัตถุประสงค์ของโครงการวจัิย (โดยสรุป) 

6. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนบัต้ังแต่เริ่มดำเนนิการเป็นเงนิทั้งสิ้น.........................บาท (..........บาทถว้น) 

7. ความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เม่ือเปรียบเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ โดยทำเครื่องหมาย 

เพยีง 1 รายการ) 

7.1  ไดด้ำเนินงานเร็วกว่าแผน หรือเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้(ขา้มไปตอบขอ้ 8) 

7.2  ไดด้ำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานท่ีวางไว ้เนื่องจาก ........................................................................................... 

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

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

7.3  ไดเ้ปลี่ยนแปลงแผนงานท่ีวางไว ้เนื่องจาก ...................................................................................................... 

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

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

 

พร้อมแนบตาราง “แผนงานเดมิ” และ “แผนงานใหม่” เพื่อทำใหท้ราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

แผนงานเดิม 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 (เดอืนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              
 

แผนงานใหม่ 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 (เดอืนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              
 

 

8. โปรดแสดงรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย จนถึงปัจจุบัน โดยทำเคร่ืองหมาย ลงในรายการ

ต่อไปน้ี พร้อมแนบไฟล์ pdf ส่งไปยังงานวจิัย ฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน อีเมล pohnaopaum.wo@up.ac.th 

แบบวิจยั 5 
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 หนา้ปก, บทคัดย่อ, กติตกิรรมประกาศ, สารบัญ 

 บทท่ี 1 บทนำ (หนา้......ถงึหนา้.......) 

 บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม (หนา้......ถงึหนา้.......) 

 บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิัย (หนา้......ถงึหนา้.......) 

 บทท่ี 4 ผลการศึกษา (หนา้......ถงึหนา้.......) 

 บทท่ี 5 การอภิปรายผลการศึกษา สรุป และขอ้เสนอแนะ (หนา้......ถงึหนา้.......) 

 บรรณานุกรม (หนา้......ถึงหนา้.......) 

 อื่น ๆ เช่น ภาคผนวก (หนา้......ถงึหนา้.......) 

*หมายเหตุ : แต่ละรายการความกา้วหน้าขา้งตน้ นักวิจัยสามารถปรับ “ช่ือรายการ” และ “หัวขอ้บท” ได้ตามความ

เหมาะสม 

9. จากข้อ 7 และ 8 โปรดระบแุนวทางในการดำเนนิการวจัิยในลำดบัถัดไป  

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

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

10. ในกรณีที่ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดแนบหลักฐานเก่ียวกับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เช่น  

ร่างบทความวจิัย, หลักฐานการติดต่อประสานงานกับวารสารเพื่อตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน, บทความวิจัยท่ีตีพมิพ์/เผยแพร่

ในวารสารหรือประชุมวิชาการ (Proceedings) เป็นต้น ท้ังน้ี โปรดระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ........... คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา”  

 

ลงช่ือ  ....................................................................... 

(                                                        ) 

             หัวหนา้โครงการวจิัย 

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

ความเห็นประธานหลักสูตร 

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

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

ลงนาม ................................................................. 

(                                                ) 

ประธานหลักสูตร .................................................  
 

ความเห็นคณบด ี

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

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

ลงนาม ................................................................. 

(                                                ) 

คณบดคีณะ..................................... 
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แบบฟอร์มรายงานการเงนิ 

สัญญาเลขที่ …………………/ปงีบประมาณ..................... 

โครงการ : ..............................................................................................................................รายงานสรุป

การเงนิในรอบ.................เดอืน 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวจิัยผูรั้บทุน.......................................................................................................... 

รายงานในช่วงตัง้แต่วันท่ี ....................................................   ถงึวันท่ี  ............................................... 

รายจ่าย 
หมวด 

(ตามสัญญา) 
รายจ่ายสะสม 
จากรายงาน 

คร้ังก่อน 

ค่าใช้จ่าย 
งวดปัจจุบัน 

รวมรายจ่าย 
สะสมจนถึง 
งวดปัจจุบัน 

งบประมาณ 
รวมท้ังโครงการ 

คงเหลอื 
(หรือเกิน) 

1. ค่าตอบแทน 

2. ค่าจ้าง 

3. ค่าวัสดุ 

4. ค่าใช้สอย 

5. ................. 
รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จำนวนเงนิทีไ่ด้รับและจำนวนเงนิคงเหลอื 

จำนวนเงนิท่ีไดรั้บ 

งวดท่ี 1      ..................................... บาท เมื่อ............................ 

งวดท่ี 2     .................................... บาท เมื่อ........................... 

ดอกเบ้ีย คร้ังท่ี 1     .................................... บาท เมื่อ........................... 

       ฯลฯ 

     รวม .................................... บาท   

ค่าใช้จ่าย 

งวดท่ี 1  เป็นเงนิ   ................................. บาท 

งวดท่ี 2   เป็นเงนิ   ................................. บาท 

    ฯลฯ 

    รวม ................................. บาท   

จำนวนเงนิคงเหลอื -   ................................ บาท 

 

 

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

  ลงนามหัวหนา้โครงการวจิัย                            ลงนามเจา้หนา้ท่ีการเงนิโครงการ 
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             บันทกึข้อความ 

หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                      โทร 1305 

ท่ี  อว 7324.03/                           วันที่   

เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการวจิยั 

เรียน คณบดคีณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

........ ให้กับข้าพเจ้า................................ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ “..........”สัญญาเลขท่ี........................  

งบประมาณ................... บาท (.............บาทถ้วน) มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี ..................... ถึงวันท่ี 

..................... น้ัน 

  บัดน้ีการดำเนินโครงการวิจัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย  ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและส่ง

เอกสารปิดโครงการวจิัยดังน้ี 

  1.รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์    จำนวน 1  เล่ม 

  2.ผลงานวจิัยตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน 1  ฉบับ 

  3.ไฟล์ขอ้มูลผลงานวจิัย     จำนวน 1  แผ่น 

  4.รายงานการเงนิ     จำนวน 1  ชุด 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมน้ี) 

  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ จะขอบคุณย่ิง 

 

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

                               (                                 ) 

    หัวหนา้โครงการ 

 

(   ) อนุมัต ิ  (   ) ไม่อนุมัติ 

 

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

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

                                                       คณบดคีณะ.............................. 

 

 

แบบวิจยั 7 



37 
 

 

รูปแบบการพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

1.ขนาดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยพะเยา 

กำหนดใหขนาดของตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยพะเยา ในการทำปกรายงานมีความสูงประมาณ 4 เซนติเมตรและมีความ

กวางประมาณ 2.96 เซนติเมตร 

 

 

 

 

                                สูง 4 เซนติเมตร 

 

                                กวาง 2.96 เซนติเมตร 

2. ชนิดของกระดาษ 

  - หนาปกใชกระดาษอารตมันสีขาว    ตัวหนังสือสีดำ 

- เน้ือหาในรายงานใชกระดาษปอนดสีขาว 70-80 แกรม ขนาด A4 ตัวหนังสือสีดำ 

3. การพิมพ  

       ใหพิมพโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอักษร TH Niramit ขนาด 16 point สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

หนาปกรายงาน (ปกนอก) กำหนดให  

       - ตราสญัลักษณมหาวิทยาลัยพะเยา จัดไวกลางหนากระดาษตามระยะเวนริมขอบกระดาษ  

       - รายงานการวิจัย   ใชตวัอักษรขนาด 22 Point  ตัวหนา 

       - ช่ือโครงการ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใชตวัอักษร ขนาด 22 Point ตัวหนา 

 - ช่ือผูทำวิจัย โดยระบุช่ือนักวิจัยไมเกิน 2 คน ในหนาปก หากมีจำนวนนักวิจัยมากกวา 2 คน ใหใช  “และคณะ”  

            ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา 

 -  โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยัพะเยา  ประจำป พ.ศ. 25.... โดยใหใชตัวอักษรขนาด 18 Point 

            ตัวหนา (ระบุเดือน/ป งบประมาณท่ีไดรับทุน อางอิงตามสัญญารับทุน) 

เน้ือหาภายในรายงาน  

 -  หัวขอหลัก   ใหใชตัวอักษร ขนาด 16 Point ตัวหนา 

 -  เน้ือหา        ใหใชตัวอักษร ขนาด 16 Point ตัวปกต ิ
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4. การใสเลขหนา  

 ตัวอักษร TH Niramit ขนาด 14 point ดานบนของกระดาษดานขวา 

5. การเวนริมขอบกระดาษ (Margination) จัดขอบเนื้อหาท่ีพิมพใหอยูในกรอบ คือ 

หางจากขอบบน      1.5     น้ิว 

หางจากขอบลาง      1        น้ิว 

หางจากขอบขวา       1        น้ิว 

หางจากขอบซาย      1.5      น้ิว 

6. การจัดทำรูปเลม    

           - ในกรณีท่ีรายงานมีความหนาไมเกิน 100 หนา พิมพรายงานในกระดาษเพียงดานเดยีว หากมีความหนามากกวา 100 หนา 

พิมพท้ังดานหนาและดานหลัง เขาเลมรายงานดวยสันกาวเคลือบพลาสติก 

           - สันปกใหเขียนช่ือหัวหนาโครงการวิจยั ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา พรอมท้ังระบุปท่ีไดรับทุน โดยใช

ตัวหนังสือขนาดไมต่ำกวา 16 ตัวหนา หรือตามความเหมาะสมของความหนาของสันปก (สวนของสันปกจะมีหรือไมมีก็ได ตามความ 

เหมาะสมของความหนาของเลมรายงาน 
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 (รูปแบบปกนอก) 

 

รายงานการวิจัย (22 หนา) 

ชื่อโครงการวิจัย (22 หนา)  

(ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ) (22 หนา)  

  

 

  

ช่ือหัวหนาโครงการ และคณะ (18 หนา)  

 

  

 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยจากงบประมาณ................. ประจำป พ.ศ. ................. (18 หนา) 

มหาวิทยาลัยพะเยา (18 หนา) 

 

 

 

แบบวิจยั 8/3 
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 (รูปแบบปกใน) 

 

รายงานการวิจัย (22 หนา) 

ชื่อโครงการวิจัย (22 หนา)  

(ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ) (22 หนา)  

 

คณะผูวิจัย (18 หนา)  

หัวหนาโครงการ (17 หนา)  

ช่ือหัวหนาโครงการ (16 หนา) 

หนวยงานท่ีสังกัด (16 ธรรมดา) 

ผูรวมวิจัย (17 หนา) 

ชื่อผูรวมวิจัย 1 (16 ธรรมดา) 

ชื่อผูรวมวิจัย 2 (16 ธรรมดา) 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยจากงบประมาณ............. ประจำป พ.ศ. ................. (18 หนา) 

มหาวิทยาลัยพะเยา (18 หนา) 
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          บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะ...............................................          โทร  …………………….. 

ท่ี  อว 7324.03/                                                  วันที่   ..................................................... 

เรื่อง ขออนุมัตปิรับแผน/งบประมาณโครงการวจิัย.................................................................. 

เรียน คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณ........ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

..................ใหก้ับขา้พเจ้า(นาย/นางสาว/นาง)............................(ระบุหัวหน้าโครงการ)สังกัดภาควิชา...................................... 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สัญญาเลขท่ี...............โครงการ “..........................................................................................”  

งบประมาณ.....................บาท(.................บาทถว้น) มีระยะเวลาการดำเนนิโครงการตัง้แต่วันท่ี..............ถงึวันท่ี............นัน้ 
 

  เนื่องจากโครงการวจิัย................................. (ช้ีแจงเหตุผล)....................................................................... 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) จึงใคร่ขออนุมัตปิรับแผน/งบประมาณโครงการวจิัยดังกล่าว 

  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติจะขอบคุณย่ิง 

 

 

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

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

         หัวหนา้โครงการ 

 

 

                                                    (   ) อนุมัต ิ  (   ) ไม่อนุมัติ 

 

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

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

                                                              คณบดีคณะ.............................. 
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          บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   โทร  1305 

ท่ี  อว 7324.03/                                        วันท่ี  ............................... 

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวจิัย คร้ังท่ี ................... 

เรยีน คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  ตามท่ี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กับ ...........................เป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย สัญญาเลขท่ี  ..........................โครงการ “..........................”งบประมาณ .............บาท (...............บาทถ้วน)  

มรีะยะเวลาการดำเนินโครงการต้ังแต่วันท่ี  ....................ถงึวันท่ี  ...............................น้ัน 

  เนื่องจากข้าพเจ้า............................................ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว 

คร้ังท่ี ............ ออกไปอีกจำนวน ........ เดอืน ต้ังแต่วันท่ี ....................ถงึวันท่ี  ................................น้ัน 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ จะขอบคุณย่ิง 

 

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

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

        หัวหนา้โครงการ 

 

ความเห็นประธานหลักสูตร/รองคณบดี 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ..................................................... 

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

 

 

 

(   ) อนุมัติ   (   ) ไม่อนุมัติ 

 

ลงช่ือ................................................ 

     (...................................................) 
       คณบดีคณะ.............................. 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วดัเพือ่การประเมินผลสำเร็จของโครงการ 

สัญญาเลขท่ี …………./ปีงบประมาณ................... 

โครงการ: .............................................................................................................................. 

 

ระดับผลงาน ประเภทของผลงาน จำนวน 

A 

1. จดอนุสทิธิบัตร สทิธิบัตร หรือ จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา

อื่นๆ  

.............  ผลงาน 

2. ตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมคี่า Impact Factor .............. ผลงาน 

B 

3. ตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ไม่มคี่า Impact Factor)  ................เร่ือง 

4. ตพีมิพ์ในวารสารระดับประเทศ  ................เร่ือง 

5. นำเสนอในการประชุมวชิาการ ท่ีมกีารตีพมิพ์บทความบน 

Proceedings  

................เร่ือง 

6. ถ่ายทอดผลงานวจิัย / เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย               ไม่นอ้ยกว่า ............คน 

7. ไดส้ิ่งประดษิฐ์  อุปกรณ์  เคร่ืองมอื  หรืออื่นๆ เช่น ฐานขอ้มูล  

Software  ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป  

จำนวน ......... ช้ิน 

C 
8. นำเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ  ท่ีมกีารตพีมิพ์                                       

เฉพาะ Abstract   

................เร่ือง 

 

 ขา้พเจา้ยินดใีหผู้ใ้หทุ้นประเมนิผลการดำเนินโครงการตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไวข้า้งต้นน้ี 

 

ลงนาม  ............................................................... 

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

                        (หัวหนา้โครงการวจิัยผูรั้บทุน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบวิจยั 11/1 



44 
 

 

ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ ปีท่ีรับทุน ปีท่ีแลว้เสร็จ ผลการ

ประเมนิ 

ประเภทผลงาน 
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บันทกึข้อความ 

หน่วยงาน  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                       หน่วยวจิยั  โทร 1305 

ที ่ อว 7324.03/                                           วันที่   

เรื่อง  ขออนุมัติยกเลกิสัญญาและคนืทุนอุดหนุนโครงการวจิัยงบประมาณรายไดค้ณะรัฐศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ .................................. 

เรียน   คณบดคีณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

   ด้วยข้าพเจ้า..............................................ได้รับทุนสนับสนุนโครลการวิจัยปีงบประมาณ............... 

โครงการ....................... สัญญาเลขท่ี.................................. เงินสนับสนุน......................บาท (.....บาทถ้วน) มีระยะดำเนิน

โครงการ..........................ถงึ......................... นัน้ 
 

   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวฯไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติยกเลิกสัญญาและคืน

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ..... เลขท่ี รส........... 

 เร่ือง “..................”จำนวนเงนิ ................บาท (........บาทถว้น) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ  จะขอบคุณย่ิง 

 

 

  

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

            หัวหนา้โครงการวจิัย 

 

 

                             (   ) อนุมัต ิ  (   ) ไม่อนุมัต ิ

 

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

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

                                             คณบดคีณะ.............................. 
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คณะผู้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย 

ผู้จัดทำ 

1. นางสาวพรโอบอุ้ม วงศ์วลิาศ 

ตำแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 

สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ที่ปรกึษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง 

ตำแหน่ง รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน 

     สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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