
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก 

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

ในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน 4 สวนที่
สําคัญ ดังนี้ (1) การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (2) การพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน (3) ทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน  เงินสมนาคุณ  และการเบิกจาย และ (4) ผลงานวิจัยสถาบัน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติแตละ
สวน ดังนี้ 

การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

1. ผูมีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน จะตองเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยหัวหนาโครงการ 
ตองเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือกรณีที่จบปริญญาตรี ควรมี
ประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในหนวยงานนั้น ไมนอยกวา 5 ป  

2. งานวิจัยสถาบันที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันตองเปนงานวิจัยสถาบันที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและเพื่อประกอบการดําเนินงานของหนวยงานเทานั้น 

3. การรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) ผูวิจัยจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันไดไมเกิน 1 โครงการ  เวนแต จะแสดงให                 

คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันเห็นวา มีความสามารถที่จะดําเนินการไดมากกวา 1 โครงการ 
2) โครงการวิจัยสถาบันที่เสนอ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน

เรียบรอยแลว 
3) ผูวิจัยตองสงขอเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ตามแบบที่กําหนด จํานวน 7 ชุด ไปยังฝายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวนแผนงาน) เพื่อนําเสนอคณะ
อนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณา  

4) ผูวิจัยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กที่                   
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันทั้งที่กําหนดขึ้นใชในขณะนี้และที่จะกําหนดขึ้นใชในภายหนา 

5) ผูวิจัยตองดําเนินการวิจัยสถาบันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  
6) ผูวิจัยตองทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากไดรับ

อนุมัติเงินทุนเรียบรอยแลว 
7) ผูวิจัยตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยสถาบันตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา 
8) ผูวิจัยตองสงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา 

 4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันแลว 
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 5. ในกรณีท่ีผูวิจัยไมสามารถดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  และมีความ
ประสงคจะดําเนินการตอใหแลวเสร็จ ใหผูวิจัยยื่นคํารองตามแบบที่คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันกําหนด ผานหัวหนา
หนวยงาน เพื่อขอขยายเวลาในการวิจัย โดยจะขอขยายเวลาไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ดําเนินการทั้งหมด 

6. ในกรณีท่ีผูวิจัยไมสามารถทําการวิจัยสถาบันตอไปได หรือไมอาจทําการวิจัยสถาบันใหแลวเสร็จได 
และประสงคจะขอยุติการวิจัยสถาบันตามโครงการนั้น ใหผูวิจัยยื่นคํารองตามแบบที่คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน
กําหนด 
 7. มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันในกรณีที่ผูวิจัยไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของคณะอนุกรรมการ หรือตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  ตลอดจนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบัน 

การพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 

 8. ใหคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ตามคําสั่งท่ี 713/2548 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง 
มีหนาท่ี 
  1) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กที่มีผูเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย และพิจารณางบประมาณการวิจัยสถาบันที่ผูวิจัยเสนอในเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลแก
อธิการบดีโดยผานประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบันกอนการอนุมัติ 
  2)  พิจารณาและรับรองรายงานความกาวหนาของการวิจัยสถาบันและรายงานการวิจัยสถาบัน
ฉบับสมบูรณ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  เงินสมนาคุณ  และการเบิกจาย 

 9. ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันและหรือเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้ ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณ  คาใช
จายการวิจัยสถาบันของหนวยงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการเงินและทรัพยสิน ซึ่ง
กําหนดขึ้นใชในขณะนี้และที่จะกําหนดขึ้นใชในภายหนา 
 10. ใหผูวิจัยเปนผูเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามที่ระบุไวในสัญญา โดยใหแบงการเบิกจายออก
เปน 2 งวด 
  งวดแรก จายใหไมเกินรอยละ 60 หลังจากทําสัญญาขอรับทุนเรียบรอยแลว  
  งวดตอไป จายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันไดรับรองรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย
สถาบัน และพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว 
 11. ใหมหาวิทยาลัยจายเงินสมนาคุณใหแกผูวิจัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ท้ังนี้ ตองไมเกินรอยละ 
25 ของทุนอุดหนุนทั้งหมดของโครงการวิจัยนั้นๆ ข้ึนอยูกับผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ การเบิกจายเงิน
สมนาคุณดังกลาวมหาวิทยาลัยจะจายใหภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันไดรับรายงานวิจัยสถาบัน
ฉบับสมบูรณแลว 

12. ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจายเพื่อเปนคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ และคาใชจายอยางอื่น ตามที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควรและจําเปน 
 13.  ใหมหาวิทยาลัยจายเงินสมนาคุณแกผูประเมิน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 14. ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติการเบิกจายเงินโดยคณะอนุกรรมการวิจัย
สถาบันเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องตน 

ผลงานวิจัยสถาบัน 

 15. ใหผูวิจัยรายงานผลการวิจัย ดังนี้ 
  1) สงรายงานความกาวหนาของการวิจัยสถาบัน ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด จํานวน  
7  ชุด ตามเวลาที่ระบุในสัญญา ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
สวนแผนงาน) เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณา  
  2) สงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด จํานวน 10 ชุด 
ตามเวลาที่ระบุในสัญญา ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สวน
แผนงาน) เพื่อสงใหผูทรงคุณวุฒิประเมินรายงาน และนําเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันพิจารณา โดยให     
ผูวิจัยมานําเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการฯ ดวยตนเอง โดยอนุญาตใหพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีสนใจเขา
รวมรับฟงการนําเสนอได 
  3) ภายหลังจากคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ใหความเห็นชอบและรับรองรายงานวิจัยสถาบันแลว
ใหจัดสงรายงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน หลังจาก
วันที่คณะอนุกรรมการฯ ใหความเห็นชอบและรับรองรายงานวิจัยสถาบันเรียบรอยแลว ดังนี้ 
 สงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อทําวิจัยเสร็จแลว เปนภาษาไทย ท่ีไมตองจัดทํารูปเลม จํานวน 1 ชุด 
และจัดทําเปนรูปเลม 2 เลม พรอมบันทึกขอมูลลงบนแผนบันทึกขอมูล 
 สงบทคัดยอผลการวิจัยเปนภาษาไทย จํานวน 5 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงบนแผนบันทึกขอมูล 
 สงสรุปยอสําหรับผูบริหาร จํานวน 5 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงบนแผนบันทึกขอมูล  

16. ใหประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันเสนอผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน เปนผูประเมินรายงานวิจัย
สถาบัน 
 17. ใหผลจากการวิจัยสถาบันอันทําข้ึนโดยใชทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย ตกเปน
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  หามมิใหผูหนึ่งผูใดเผยแพรผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกทั้งหมดหรือบางสวน  เวนแตไดรับความ
เห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยกอน 
 การตีพิมพผลงานวิจัยสถาบันตามวรรคแรกจะตองลงขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ทุกครั้ง 
 

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



 4

ขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็ก 

คณะผูวิจัย 
สงขอเสนอโครงการ 

ที่ผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 
ตอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

ฝายเลขานุการฯ 
นําเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

ฝายเลขานุการฯ 
1. ตรวจสอบขอเสนอโครงการเบื้องตน   

(ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด) 
2. วิเคราะหงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเบื้องตน 

(ตามเกณฑกลางที่กําหนด) 

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

ใช 

 ไมใช 

ผลการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง 

เห็นชอบ 

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

ฝายเลขานุการฯ 
1.  ขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย  

ผานประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (รองอธิการบดีฝายวางแผน) และ 
     ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน (ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน) 
2.  นัดหมายทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

คณะผูวิจัย 
ดําเนินการวิจัย 

ขอเสนอโครงการเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด และ        

งบประมาณเปนไปตามเกณฑ
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ขั้นตอนการพิจารณารายงานความกาวหนา 

คณะผูวิจัย 
สงรายงานความกาวหนา 

ตอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

ฝายเลขานุการฯ 
นําเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

ฝายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบรายงานความกาวหนาเบื้องตน 

 (ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด) 

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุงรายงานความกาวหนา 

ใช 

 ไมใช 
รายงานความกาวหนาเปนไปตาม   

รูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด

ผลการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง เห็นชอบ 

คณะผูวิจัย 
ดําเนินการวิจัยตอ 

คณะผูวิจัย 
1. ปรับปรุงรายงานความกาวหนา 
2. สงผลการปรับปรุงใหฝายเลขานุการฯ 

ฝายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบและรวบรวมผลการปรับปรุง 
รายงานความกาวหนาไวเปนหลักฐาน 
เพื่อตรวจสอบกับรายงานฉบับสมบูรณ 

คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 
ระงับหรือยุติการใหทุน 

หากไมดําเนินการปรับปรุงแกไข 
หรือไมสามารถดําเนินการวิจัยได

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุง/ไมปรับปรุง 

 ไมปรับปรุง 

 ปรับปรุง 
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ขั้นตอนการพิจารณา “ราง” รายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูวิจัย 
สงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 

ตอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

ผลการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

 ควรปรับปรุง 

เห็นชอบ 

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 

คณะผูวิจัย 
นําเสนอรายงานวิจัยตอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 

1 

ฝายเลขานุการฯ 
ตรวจสอบรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 

 ตามรูปแบบที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด 

คณะผูวิจัย 
ปรับปรุงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 

ใช 

 ไมใช 
รางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ

เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด  

ฝายเลขานุการฯ 
1. ประสานกับประธานคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน เพื่อแตงต้ัง   

ผูทรงคุณวุฒิประเมินรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 
2. จัดสงรางรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณใหผูทรงคุณวุฒิ

ประเมิน 
3. สรุปผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ 
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 1 

คณะผูวิจัย 
สงรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ 

และสงเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญา ใหฝายเลขานุการฯ 

ฝายเลขานุการฯ 
1. ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณครั้งสุดทาย 
2. ขออนุมัติเงินสมนาคุณแกคณะผูวิจัย 
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แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

--------------------- 
1. ชื่อโครงการ  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ท่ีปรึกษาโครงการ (หากมี) 
3. หัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย 
4. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
5. วัตถุประสงคของการวิจัย 
6. ขอบเขตของการวิจัย 
7. นิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
8. วิธีดําเนินการวิจัย 
9. ระยะเวลาที่ทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 
10. งบประมาณตลอดโครงการ 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
12. ลายมือชื่อหัวหนาโครงการ 
13. ประวัติหัวหนาโครงการและผูรวมวิจัย 

13.1 ชื่อ-นามสกุล 
13.2 วุฒิการศึกษา 
13.3 ตําแหนง 
13.4 โทรศัพท 
13.5 ประสบการณในงานวิจัย (หรือมีความชํานาญงานดานใด) 
13.6 ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร (หากมี) 

 
หมายเหต ุ  สําหรับหัวหนาโครงการ ใหระบุช่ือโครงการวิจัยอ่ืนๆ ที่ดําเนินการอยู พรอมทั้งระยะเวลา

การทําวิจัย 
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คําชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
------------------------------ 

 คําอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีรายละเอียดตามหัวขอตางๆ มีดังนี้ 
 ขอ  1 ระบุช่ือโครงการวิจัยสถาบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ขอ 2 ระบุช่ือที่ปรึกษาของโครงการนี้ (หากมี)  
 ขอ 3 ระบุช่ือของหัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัย  

ขอ 4 ระบุขอความนําที่จะตอบคําถามวา ทําไมจึงศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ และทําการศึกษาแลวไดอะไร 
ในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหานิยมเขียนเปนความเรียง ไมนิยมเขียนเปนขอๆ และนิยม
เขียนในลักษณะสามเหลี่ยมคว่ํา  ควรมี 4 ยอหนา ความยาวไมเกิน 2 หนา (สมคิด พรมจุย, 2545; อุทุมพร 
จามรมาน, 2548) 

ยอหนาท่ี 1   สภาพที่ เปนจริงหรือเปนอยู ควรบรรยายดวยขอ
ความ ตัวเลข หรือคาสถิติ ตลอดจนมีการอางอิง
แหลงอางอิงดวย 

ยอหนาท่ี 2   สภาพที่ควรจะเปนตามแนวคิด ทฤษฎี ตํารา  ผลวิจัย 
รายงาน บทความ ควรบรรยายอยางเชื่อมโยงกัน
ระหวางแหลงอางอิงตางๆ และควรระบุการอางอิง
ดังกลาวดวย 

ยอหนาท่ี 3 ใชความสามารถเชิงวิเคราะหของผูวิจัย ช้ีใหเห็นวา 
ยอหนาที่ 1 กับยอหนาที่ 2 มีความขัดแยงกัน (ถาไม
ขัดแยงกันก็แสดงวาไมเปนปญหา ก็ไมตองทําวิจัย) 

ยอหนาท่ี 4 ถาขัดแยงกันใหระบุสาเหตุของความขัดแยงวามีกี่
สาเหตุ อะไรบาง ควรมีมากกวา 1 สาเหตุ และระบุ
ดวยวา จะเลือกสาเหตุใดบางมาวิจัย และควรระบุ
ผลที่จะไดจากการวิจัยดวย 
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ขอ 5 ระบุจุดหมายปลายทางของการวิจัย เพื ่อแสดงใหผู อ านทราบวาการวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุ
ประสงคอยางไร จะศึกษาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เปนขอความที่แสดงถึงความตองการที่จะทํา
ใหบรรลุผลในการวิจัยแตละครั้ง ซึ่งเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล ฯลฯ การ
เขียนวัตถุประสงคของการวิจัยมีหลักในการเขียนดังนี้ (สมคิด พรมจุย, 2545) 

5.1 การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยจะตองเขียนใหสอดคลองกับชื่อเร่ืองและความเปน
มาของปญหาการวิจัย 

5.2 ควรกําหนดเปนขอๆ (ในกรณีที่มีหลายขอ) เพื่อความสะดวก และความชัดเจนในการ
วิเคราะหขอมูล 

5.3 เขียนใหชัดเจน เขียนเปนประโยคบอกเลา ใชภาษาที่เขาใจงาย ไมคลุมเครือ 
5.4 เขียนเรียงลําดับใหเปนไปตามความสําคัญของการวิจัย 
5.5 การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยไมควรเขียนในลักษณะที่เปนประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับจากการวิจัย เพราะวัตถุประสงคของการวิจัยเปนสิ่งที่ผูวิจัยตองการจะดําเนินการวิจัย แตประโยชนที่
คาดวาจะไดรับเปนสิ่งที่คาดวาจะไดรับหลังจากเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลงแลว  ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค
ที่ไมชัดเจน เชน “เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน”  การเขียนลักษณะ
เชนนี้เปนการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ขอ  6 ระบุขอบเขตของการวิจัยวา มีขอบเขตกวางขวาง ลึกซึ้งมากนอยเพียงใด ครอบคลุมถึงอะไร
บาง เปนการทําใหประเด็นปญหาการวิจัยที่ตองการศึกษาชัดเจน ปกติขอบเขตของการวิจัยแตละเรื่อง ควร
เขียนใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 6.1  ประชากรเปาหมาย จะตองกําหนดใหชัดเจนวา การวิจัยคร้ังนี้ ประชากรเปาหมายที่เกี่ยว
ของจริงๆ ครอบคลุมคนกลุมใด และในการวิจัยคร้ังนี้ ทําไมจึงจํากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกลุมนี้เทา
นั้น เชน ทําไมจึงสนใจศึกษาเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทานั้น หรือทําไมจึงศึกษา
กับอาจารยระดับอุดมศึกษาเทานั้น เปนตน 
   6.2 ตัวแปรที่ศึกษา ในสวนนี้ควรชี้ใหเห็นถึงขอบเขตของการวิจัยวาจะครอบคลุมตัวแปร
อะไรบาง ทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระ ควรมีการระบุเหตุผลที่คัดเลือกตัวแปรเหลานั้น
เขามาศึกษา และควรระบุวิธีการวัดดวยวา ทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่จะทําการศึกษานั้นจะวัดอยางไร 
 ขอ 7 ระบุนิยามของคําศัพทที่ใชในการวิจัยเร่ืองนี้ ซ่ึงเปนการใหความหมายของคําหรือขอความที่นํา
มาใชในรายงานวิจัย ซ่ึงหมายถึงเฉพาะในการวิจัยนี้ เพื่อใหผูอานเขาใจตรงกับผูวิจัย โดยทั่วไปนิยามศัพทที่
ใชในการวิจัย เปนนิยามเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถสังเกตหรือสอบวัดได สวนใหญจะประกอบดวย พฤติกรรมที่
วัด เนื ้อหาที ่วัด และผลหรือหนวยที ่ตองการวัด เชน ความรู หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน 
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 ขอ  8 ระบุวิธีที่จะใชในการทําวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับแบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   8.1  ระบุแบบแผนการวิจัย เชน การวิจัยเร่ืองนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
หรือการวิจัยเชิงทดลอง เปนตน 
   8.2 ระบุลักษณะของประชากรที่จะใชในการวิจัยใหชัดเจนวา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
เปนใคร หรือส่ิงใด มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยางไร มีจํานวนเทาใด 
   สําหรับกลุมตัวอยางนั้น หากประชากรมีจํานวนมากจะตองกลาวถึงวิธีการสุมตัวอยาง
วาใชวิธีการใด และจํานวนเทาใด  เพื่อใหเปนตัวแทนของประชากร 

   8.3 ระบุเครื่องมือ หรือวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงเครื่องมือวิจัยมีหลาย
ประเภท  ไดแก แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบตรวจรายการ แบบ
บันทึกขอมูล เปนตน ผูวิจัยอาจใชเครื่องมือที่มีคนอื่นพัฒนาขึ้นมาแลว หรือจะพัฒนาเครื่องมือวิจัยขึ้นมาใช
เองก็ได โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเอง ตองหาคุณภาพของเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวย ความตรง (validity) ความ
เที่ยง (reliability) ความยากงาย (difficulty) และอํานาจจําแนก (discrimination power) 
   8.4 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวา จะรวบรวมขอมูลอยางไร โดยวิธีใด ใชเครื่องมือใด 
การรวบรวมขอมูลที่นิยมใชคือ  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม 
ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ การสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม การจดบันทึก การ
ทดสอบ การทดลอง การนับ และการวัด เปนตน 
   8.5 ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูลวา จะวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการใด หากขอมูลที่เก็บรวบรวม
มาเปนขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา มีลําดับขั้นตอนการวิเคราะหอยางไร สําหรับขอมูลเชิง
ปริมาณนั้น จะใชสถิติอะไรบางในการวิเคราะหขอมูล  

ขอ 9 ระบุระยะเวลาที่ใชในการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ ้นสุดโครงการ รวมทั้งระบุขั้น
ตอน และระยะเวลาของแผนการดําเนินการวิจัยสถาบันโดยละเอียด อาจทําแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 
 ขอ 10 ระบุงบประมาณที่ตองใชจายตลอดโครงการ โดยงบประมาณที่จัดสรรใหเพื่อใชจายในการ
วิจัยสถาบัน  ไดแก  
   10.1  คาสําเนาแบบสอบถาม จัดสรรให หนาละ 0.50 บาท 

10.2 คาพิมพรายงาน จัดสรรให หนาละ 15 บาท 
10.3 คาสําเนา “ราง” รายงานฉบับสมบูรณ จัดสรรให หนาละ 0.50 บาท (จํานวนที่ตองจัด

สง 10 เลม สําหรับผูทรงคุณวุฒิ 3 เลม และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน 7 เลม สวน
จํานวนหนาของรายงานผูวิจัยตองประมาณการเอง) 
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10.4 คาสําเนารายงานฉบับสมบูรณ จัดสรรให หนาละ 0.50 บาท (จํานวนที่ตองจัดสงให
สวนแผนงาน 3 เลม และคณะผูวิจัย) 

10.5 คาจัดทํารูปเลมรายงาน จัดสรรให เลมละ 30 บาท 
10.6 คาใชจายเบ็ดเตล็ด จัดสรรใหเปนคากระดาษ แผนบันทึกขอมูล อุปกรณสํานักงานที่

จําเปน ฯลฯ 
10.7 คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการวิจัยสถาบันเรื่องนั้นๆ  

ขอ 11  ระบุความคาดหมายของประโยชนที่จะไดรับจากผลการวิจัยนี้วา นําไปใชแกไขปญหา หรือ
เปนแนวทางในการแกปญหาอะไร และอยางไรไดบาง ควรเขียนระบุใหชัดเจนวา ผลการวิจัยนั้นเปน
ประโยชนหรือใชแกไขปญหาในหนาที่การงานของผูทําวิจัยไดอยางไร เปนประโยชนตอหนวยงานที่ผูวิจัย
อยูอยางไร ในการเขียนควรใชภาษาที่เจาะจง เนนการแกไขปญหาเปนหลัก  
 ขอ 12  ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการ 
 ขอ 13  ระบุช่ือ-นามสกุล ของหัวหนาโครงการ และนักวิจัยผูรวมงาน  พรอมทั้งวุฒิการศึกษา 
ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท ประสบการณในงานวิจัย หรือความชํานาญในเรื่องใด และผลงานที่พิมพออก
เผยแพร ในวารสารและสิ่งพิมพตางๆ ของนักวิจัยแตละทาน โดยประสบการณในงานวิจัย ไมนับรวมวิทยา
นิพนธระดับปริญญาโท/เอก 
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