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หัวข้อเกีย่วกบัส่วนประกอบในการจดัท ารายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
เสนอมหาวทิยาลยัมหดิล 

 

1. ส่วนประกอบของรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
5.  สารบญัตาราง (List of Tables)  
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
7.  ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และค ายอ่ท่ีใชใ้นการวจิยั (List of Abbreviations)  

         ส่วนประกอบเน้ือเร่ือง 
1. บทน า (Introduction) 
2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
3. ขอ้วจิารณ์ (Discussion) 
4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 

2. เอกสารประกอบรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

 1. แบบสรุปโครงการวจิยั 
2.  รายละเอียดของส่ิงตีพิมพ ์ สิทธิบตัรหรือผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการน้ี (ถา้มี) 
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รหสัโครงการ 
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2. รายละเอยีดการจัดท ารายงานโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
ระบุค าวา่ “รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์” และช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ช่ือ

หัวหน้าโครงการ หน่วยงานท่ีสังกดั และประเภททุนวิจยัท่ีได้รับและปีงบประมาณท่ีได้รับ  
และให้ระบุขอ้ความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยัไดรั้บทุนอุดหนุน
การวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหิดล” 

2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
เป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้ให้การสนบัสนุนการวิจยั และผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในการ

วจิยั และระบุขอ้ความกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยวา่ “โครงการวจิยัไดรั้บทุนอุดหนุนการ
วิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล”  และภาษาองักฤษให้ระบุ “This research project is supported by 
Mahidol University” 

3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
  ระบุบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 
โดยเน้ือหาของบทคดัยอ่ควรระบุวตัถุประสงค ์วธีิการวิจยั และผลการวจิยัในประเด็นท่ีส าคญัให้
กระชบั   ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และชดัเจน โดยบรรทดัสุดทา้ยของบทคดัยอ่ให้ระบุค าส าคญั (keyword) 
ของการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 
4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
  ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
5.  สารบญัตาราง (List of Tables) 
   ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
  ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
7.  ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และค ายอ่ท่ีใชใ้นการวจิยั (List of Abbreviations)  

 
         ส่วนประกอบเน้ือเร่ือง 

1. บทน า (Introduction) 
ระบุเน้ือหาของเร่ืองท่ีเคยมีผูท้  าการวิจยัมาก่อน ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงค์

และขอบเขตการวิจยั วธีิด าเนินการวจิยัโดยสรุป ทฤษฎีและ/หรือแนวความคิดท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ  
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2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองมือและวิธีด าเนินการวิจัย (Material & Method) รวมทั้ ง

ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในส่วนของเน้ือเร่ืองอาจประกอบด้วยกราฟ ตาราง และภาพ      ท่ี
สามารถอธิบาย ส่ือ และจดัระเบียบใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย หรือเนน้ประเด็นท่ีส าคญั 
3. ขอ้วจิารณ์ (Discussion) 

เสนอเหตุผลของผลการวิจยัในขอ้ 2 ตามหลักการทางวิชาการทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้หากมีการอา้งอิงเอกสารจากแหล่งอ่ืนในส่วนน้ีดว้ยใหใ้ชห้ลกัการเขียนอา้งอิงใน
หวัขอ้ 1 บทน า 
4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

สรุปประเด็นส าคญัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการวิจยัทั้งแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการวจิยั  ตลอดจนการเช่ือมโยงการวิจยัไปสู่ขั้นตอนการวิจยั
และพฒันาเพื่อต่อยอดต่อไป  รวมทั้งประโยชน์และแนวทางในการประยกุตแ์ละแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยัท่ีไดจ้ากโครงการ 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 

ระบุรายช่ือเอกสารอา้งอิงโดยเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อน และตามดว้ยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีใหเ้รียงตามล าดบัอกัษร 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 

ส่วนน้ีจะมีหรือไม่ก็ได ้ ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีเสนอรายละเอียดของขอ้มูลเพิ่มเติมจากเน้ือหา
ของการวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไม่ให้เน้ือหาในรายงานมีมากเกินไป และเพื่อเช่ือมโยงให้ทราบ
รายละเอียดของการวิจยัในประเด็นท่ีส าคญั  ซ่ึงอาจประกอบดว้ย  ขอ้มูลผลการทดลอง (Raw data) 
และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวติัของผูว้จิยั เป็นตน้ 
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แบบสรุปโครงการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)........................................................................................................................ 
       (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................... 
2. ช่ือหวัหนา้โครงการ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......   
 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………... 
 หน่วยงาน…………………………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ.............................................................................................................................. 
 โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
    ผูร่้วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......   
 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………... 
 หน่วยงาน…………………………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ.............................................................................................................................. 
 โทรศพัท.์....................................โทรสาร.................................E-mail....................... 
3.  ระยะเวลาโครงการ.......ปี  ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ. ............ ถึงเดือน................พ.ศ. ......... 
4. บทคดัยอ่ 

........................................................................................................................................... 
    Abstract 
 ........................................................................................................................................... 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการ…………………………………………………………………….. 
6. เป้าหมายของโครงการ………………………………………………………………………… 
7. งบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. ค่าจา้ง ค่าตอบแทน    
2. ค่าใชส้อย    
3. ค่าครุภณัฑ/์การ
ปรับปรุงห้องปฏิบติัการ 

   

รหสัโครงการ 
                         (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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รวม    
  

กรณีมีเงินทุนวิจยัคงเหลือให้หัวหน้าโครงการน าเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถา้มี)  และสมุดบญัชี
เงินฝาก (ตน้ฉบบั) ส่งหน่วยงานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดโครงการ  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและ
ท ารายงานเสนอมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
8. รายช่ือครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการสนบัสนุน…………………………………………………….. 
9. ผลงานท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี 
 ให้ผูว้ิจยัรายงานผลงานวิจยัตามหัวข้อในตารางรายละเอียดผลงาน  ซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบ
ผลงานวจิยั การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ผลงาน รายละเอียด 
1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 
❑ ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
❑ ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 
          
         ❑ ตน้แบบผลิตภณัฑ ์
……………………………………… 
……………………………………… 
         ❑ กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
         ❑ เทคโนโลยใีหม่ 
........................................................... 
........................................................... 
         ❑ องคค์วามรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.1 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
น าเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

❑ ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
❑ ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
❑ ค. ยงัไม่มีการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
         ❑ มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบ

ดว้ย 
         ❑ อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการน าผลงานวจิยัถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวงัผลก าไร (ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน/
ชุมชน/กลุ่มบุคคลท่ีรับผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
น าผลงานวจิยัไปใช)้ 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัโดยการจดัประชุม/สมัมนา/
ฝึกอบรม (ใหร้ะบุช่ือหวัขอ้ท่ีจดั  วนั/เดือน/ปีท่ีจดั  และสถานท่ีท่ีจดั) 
❑ ก. ด าเนินการแลว้....................................................................... 
❑ ข. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ.......................................................................... 
❑ ค. ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยัไปใชเ้ชิงสาธารณะประโยชน ์
         ❑ มีแผนท่ีจะด าเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบ

ดว้ย 
         ❑ อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
หมายเหตุ  ถา้รูปแบบผลงานวจิยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบใหร้ะบุการน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ตน้แบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยี
ใหม่ ใหร้ะบุการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท ดว้ย 

   2. การผลิตนกัศึกษา   

❑ ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

❑ มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/
สถานภาพการศึกษา (ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา) 
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ผลงาน รายละเอียด 
3. สิทธิบตัร 
❑ 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 

ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 
❑ 3.2 ก าลงัด าเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

❑ 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมค าขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีน าไปยืน่จด 

❑ 3.4 ยงัไม่จดสิทธิบตัร ❑ ก. ตอ้งการค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีดา้นจดสิทธิบตัรของมหาวทิยาลยั 
❑ อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

4. การเสนอผลงานวจิยั 
❑ 4.1 ยงัไม่มีการน าเสนอผลงานวจิยั 
❑ 4.2 มีการน าเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 
         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
❑ 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 
 ❑ ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/

หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือบทความ 
ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลขหนา้ท่ี
พิมพ)์ 

❑ อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 
❑ ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 
❑ ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 
❑ ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

 ❑ ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ
ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

❑ อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 
❑ ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 
❑ ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 
❑ ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ 
(Published) 

❑ 4.2.1.2 หนงัสือ/คู่มือ/ต ารา ❑ ก. ภาษาไทย (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือ
หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือส านกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

❑ อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   
(In preparation) 
❑ ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
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 ❑ ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน 
ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือส านกัพิมพ ์
และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

❑ อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   
(In preparation) 
❑ ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 

ผลงาน รายละเอียด 
❑ 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม 

❑ ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         ❑ Proceedings                  ❑ Book of Abstracts 

 ❑ ข.ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         ❑ Proceedings                  ❑ Book of Abstracts 

4.3 การประชุมวชิาการ ❑ ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ
ประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
         ❑ บรรยาย                      ❑ โปสเตอร์ 

 ❑ ข. ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชุมในประเทศ 
          ❑ บรรยาย                      ❑ โปสเตอร์ 
         2. การประชุมในต่างประเทศ 
          ❑ บรรยาย                      ❑ โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บจากผลงานวจิยัน้ี 
❑ ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 
❑ ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ดงัน้ี 
         ❑ ในประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
         ❑ ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 


