แบบ MU: 03
รหัสโครงการ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

หัวข้ อเกีย่ วกับส่ วนประกอบในการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล
1. ส่ วนประกอบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่ วนประกอบตอนต้ น
1. หน้าปก (Cover)
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
3. บทคัดย่อ (Abstract)
4. สารบัญเรื่ อง (Table of Contents)
5. สารบัญตาราง (List of Tables)
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
7. คาอธิบายสัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)
ส่ วนประกอบเนื้อเรื่ อง
1. บทนา (Introduction)
2. เนื้อเรื่ อง (Main body)
3. ข้อวิจารณ์ (Discussion)
4. สรุ ปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
ส่ วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)

2. เอกสารประกอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. แบบสรุ ปโครงการวิจยั
2. รายละเอียดของสิ่ งตีพิมพ์ สิ ทธิ บตั รหรื อผลงานอื่น ๆ จากโครงการนี้ (ถ้ามี)
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2. รายละเอียดการจัดทารายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่ วนประกอบตอนต้ น
1. หน้าปก (Cover)
ระบุคาว่า “รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์” และชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อ
หัวหน้าโครงการ หน่ วยงานที่ สังกัด และประเภททุ นวิจยั ที่ ได้รับและปี งบประมาณที่ ไ ด้รับ
และให้ระบุขอ้ ความเป็ นกิ ตติกรรมประกาศเป็ นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยั ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล”
2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
เป็ นการแสดงความขอบคุณผูท้ ี่ให้การสนับสนุ นการวิจยั และผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในการ
วิจยั และระบุขอ้ ความกิตติกรรมประกาศเป็ นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยั ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล” และภาษาอังกฤษให้ระบุ “This research project is supported by
Mahidol University”
3. บทคัดย่อ (Abstract)
ระบุบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
โดยเนื้ อหาของบทคัดย่อควรระบุวตั ถุประสงค์ วิธีการวิจยั และผลการวิจยั ในประเด็นที่สาคัญให้
กระชับ ถูกต้อง เข้าใจง่าย และชัดเจน โดยบรรทัดสุ ดท้ายของบทคัดย่อให้ระบุคาสาคัญ (keyword)
ของการวิจยั ในครั้งนี้ ดว้ ย
4. สารบัญเรื่ อง (Table of Contents)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
5. สารบัญตาราง (List of Tables)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
6. สารบัญภาพ (List of Illustrations)
ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุในหน้าสารบัญต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อหัวข้อในส่ วนของเนื้ อหา
7. คาอธิบายสัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)
ส่ วนประกอบเนื้อเรื่ อง
1. บทนา (Introduction)
ระบุเนื้ อหาของเรื่ องที่เคยมีผทู ้ าการวิจยั มาก่อน ความสาคัญและที่มาของปั ญหา วัตถุประสงค์
และขอบเขตการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั โดยสรุ ป ทฤษฎีและ/หรื อแนวความคิดที่นามาใช้ในการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฯลฯ
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2. เนื้อเรื่ อง (Main body)
ระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เครื่ องมื อ และวิ ธี ด าเนิ น การวิ จ ัย (Material & Method) รวมทั้ง
ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในส่ วนของเนื้ อเรื่ องอาจประกอบด้วยกราฟ ตาราง และภาพ ที่
สามารถอธิ บาย สื่ อ และจัดระเบียบให้เกิดความเข้าใจง่าย หรื อเน้นประเด็นที่สาคัญ
3. ข้อวิจารณ์ (Discussion)
เสนอเหตุ ผ ลของผลการวิจยั ในข้อ 2 ตามหลัก การทางวิช าการทั้งที่ เป็ นและไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ หากมีการอ้างอิงเอกสารจากแหล่งอื่นในส่ วนนี้ ดว้ ยให้ใช้หลักการเขียนอ้างอิงใน
หัวข้อ 1 บทนา
4. สรุ ปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
สรุ ปประเด็นสาคัญจากการวิจยั ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการวิจยั ทั้งแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการวิจยั ตลอดจนการเชื่ อมโยงการวิจยั ไปสู่ ข้ นั ตอนการวิจยั
และพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไป รวมทั้งประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์และแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั ที่ได้จากโครงการ
ส่ วนประกอบตอนท้าย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน และตามด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เรี ยงตามลาดับอักษร
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี)
ส่ วนนี้ จะมีหรื อไม่ก็ได้ ภาคผนวกเป็ นส่ วนที่เสนอรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติ มจากเนื้ อหา
ของการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ให้เนื้ อหาในรายงานมีมากเกินไป และเพื่อเชื่อมโยงให้ทราบ
รายละเอียดของการวิจยั ในประเด็นที่สาคัญ ซึ่ งอาจประกอบด้วย ข้อมูลผลการทดลอง (Raw data)
และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวัติของผูว้ จิ ยั เป็ นต้น
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แบบสรุปโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รหัสโครงการ
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………...
หน่วยงาน………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail......................................
ผูร้ ่ วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………......
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………...
หน่วยงาน………………………………………………………………………….
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................E-mail.......................
3. ระยะเวลาโครงการ.......ปี ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ. ............ ถึงเดือน................พ.ศ. .........
4. บทคัดย่อ
...........................................................................................................................................
Abstract
...........................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ……………………………………………………………………..
6. เป้าหมายของโครงการ…………………………………………………………………………
7. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าครุ ภณั ฑ์/การ
ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ
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รวม
กรณี มีเงินทุนวิจยั คงเหลือให้หัวหน้าโครงการนาเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) และสมุดบัญชี
เงินฝาก (ต้นฉบับ) ส่ งหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดโครงการ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและ
ทารายงานเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
8. รายชื่อครุ ภณั ฑ์ที่ได้รับจากการสนับสนุน……………………………………………………..
9. ผลงานที่ได้รับจากโครงการนี้
ให้ผูว้ ิจยั รายงานผลงานวิจยั ตามหัว ข้อในตารางรายละเอี ย ดผลงาน ซึ่ งประกอบด้วย รู ปแบบ
ผลงานวิจยั การผลิตนักศึกษา การจดสิ ทธิบตั ร และการเสนอผลงานวิจยั
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ผลงาน
รายละเอียด
1. รู ปแบบผลงานวิจยั ได้แก่ ต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยีใหม่/องค์ความรู ้
❑ ยังไม่ได้รูปแบบผลงานวิจยั ที่ชดั เจน
❑ ได้รูปแบบผลงานวิจยั ดังนี้ (ระบุรายละเอียดโดยย่อของแต่ละรู ปแบบ)
1.1 เชิงพาณิ ชย์ (ระบุชื่อบริ ษทั /องค์กร/สถาบัน และกิจกรรมโดยย่อในการ
❑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์
นาเอาผลงานวิจยั ไปใช้)
……………………………………… ❑ ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
……………………………………… ❑ ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
❑ กระบวนการใหม่
❑ ค. ยังไม่มีการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
………………………………………
❑ มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
……………………………………… หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบ
❑ เทคโนโลยีใหม่
ด้วย
...........................................................
❑ อื่น ๆ ระบุ............................................................................
........................................................... 1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่ เป็ นกรณี ที่ 1 และ/หรื อกรณี ที่ 2)
❑ องค์ความรู ้
1.2.1 กรณี ที่ 1 เป็ นการนาผลงานวิจยั ถ่ายทอดให้กบั หน่วยงานภาครัฐ/
........................................................... ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวังผลกาไร (ให้ระบุชื่อหน่วยงาน/
.......................................................... ชุมชน/กลุ่มบุคคลที่รับผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และกิจกรรมโดยย่อในการ
นาผลงานวิจยั ไปใช้)
1.2.2 กรณี ที่ 2 เป็ นการเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยการจัดประชุม/สัมมนา/
ฝึ กอบรม (ให้ระบุชื่อหัวข้อที่จดั วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่ที่จดั )
❑ ก. ดาเนินการแล้ว.......................................................................
❑ ข. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ..........................................................................
❑ ค. ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั ไปใช้เชิงสาธารณะประโยชน์
❑ มีแผนที่จะดาเนินการ ในวัน/เดือน/ปี .................................
หากต้องการให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับภาคเอกชน กรุ ณาแจ้งให้ ทราบ
ด้วย
❑ อื่น ๆ ระบุ............................................................................
หมายเหตุ ถ้ารู ปแบบผลงานวิจยั มีมากกว่า 1 รู ปแบบให้ระบุการนาไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรู ปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รู ปแบบคือ 1) ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยี
ใหม่ ให้ระบุการนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั 2 ประเภท ด้วย
2. การผลิตนักศึกษา
❑ ไม่มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ
❑ มีการผลิตนักศึกษาในโครงการ ระบุชื่อนักศึกษา/ระดับปริ ญญา/ชื่อปัญหาพิเศษ-งานวิจยั -วิทยานิพนธ์/
สถานภาพการศึกษา (กาลังศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษา)
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ผลงาน
3. สิ ทธิบตั ร
❑ 3.1 จดสิ ทธิบตั รแล้ว
❑ 3.2 กาลังดาเนินการยืน่ ขอจด
สิ ทธิบตั ร
❑ 3.3 อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมคาขอจด
สิ ทธิบตั ร
❑ 3.4 ยังไม่จดสิ ทธิบตั ร

รายละเอียด
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร
ประเทศที่ยนื่ จดสิ ทธิบตั ร
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปจด วัน/เดือน/ปี ที่ยนื่ จด หมายเลขสิ ทธิบตั ร
ประเทศที่ยนื่ จดสิ ทธิบตั ร
ระบุรูปแบบผลงานวิจยั ที่นาไปยืน่ จด
❑ ก. ต้องการคาปรึ กษาจากเจ้าหน้าที่ดา้ นจดสิทธิบตั รของมหาวิทยาลัย
❑ อื่น ๆ ระบุ........................................................................

4. การเสนอผลงานวิจยั
❑ 4.1 ยังไม่มีการนาเสนอผลงานวิจยั
❑ 4.2 มีการนาเสนอผลงานวิจยั แล้วในรู ปแบบ ดังนี้
4.2.1 บทความทางวิชาการ
❑ 4.2.1.1 วารสาร (Journal)
❑ ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/
หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร ฉบับที่ และเลขหน้าที่
พิมพ์)

❑ ข. ระดับนานาประเทศ (ระบุชื่อ
ผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ปี ที่ตีพมิ พ์
ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ และ
เลขหน้าที่พิมพ์)

❑ 4.2.1.2 หนังสื อ/คู่มือ/ตารา

❑ ก. ภาษาไทย (ระบุชื่อผูเ้ ขียน ชื่อ
หนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อสานักพิมพ์ และ
วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)

สถานภาพ
❑ อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
❑ ยืน่ เอกสารแล้ว อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา (Submitted)
❑ ได้รับการตอบรับแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การจัดพิมพ์ (Accepted, In press)
❑ ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)
❑ อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
❑ ยืน่ เอกสารแล้ว อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา (Submitted)
❑ ได้รับการตอบรับแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การจัดพิมพ์ (Accepted, In press)
❑ ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว
(Published)
❑ อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
❑ ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)
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❑ ข. ภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อผูเ้ ขียน
ชื่อหนังสื อ ชื่อเรื่ อง ชื่อสานักพิมพ์
และวัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์)

❑ อยูร่ ะหว่างการเรี ยบเรี ยง/เขียน
(In preparation)
❑ ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)

ผลงาน
❑ 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ
ประชุม

รายละเอียด
❑ ก.ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
❑ Proceedings
❑ Book of Abstracts
❑ ข.ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่
❑ Proceedings
❑ Book of Abstracts
4.3 การประชุมวิชาการ
❑ ก. ระดับชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อการ
ประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั )
❑ บรรยาย
❑ โปสเตอร์
❑ ข. ระดับนานาชาติ (ระบุชื่อผูว้ จิ ยั และ/หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ชื่อผลงานที่เสนอ ชื่อ
การประชุม วัน/เดือน/ปี ที่จดั และสถานที่จดั เมือง ประเทศ)
1. การประชุมในประเทศ
❑ บรรยาย
❑ โปสเตอร์
2. การประชุมในต่างประเทศ
❑ บรรยาย
❑ โปสเตอร์
5. รางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับจากผลงานวิจยั นี้
❑ ยังไม่เคยได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร
❑ ได้รับรางวัล/เกียรติบตั ร ดังนี้
❑ ในประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)
❑ ต่างประเทศ
(ระบุชื่อรางวัล/เกียรติบตั รที่ได้รับ ผลงานที่ทาให้ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล ประเทศ และวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ)

8

