
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

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

 เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดผลิตงานวิจัย        
งานสรางสรรค และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลตามยุทธศาสตรของ
คณะ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดแนวปฏิบัติ
ในการขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 

 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “งานวิจัย” หมายความวา ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม หรือผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี 
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
 “งานสรางสรรค” หมายความวา ผลงานวิชาการท่ีมีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานท่ีไดรับสิทธิบัตร เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น รวมท้ังสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ
จิตรกรรม หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 “งานวิจัยในชั้นเรียน” หมายความวา การวิจัยในชั้นเรียนสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชาใด
วิชาหนึ่ง โดยเลือกวิจัยเพียงหนึ่งบทเรียน เปนการวิจัยอยางงายในประเด็นปญหาการเรียนการสอนท่ีตองการพัฒนา
ผูเรียนใน ๓ ดาน ไดแก  ๑) พุทธิพิสัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๒)  จิตพิสัย : พฤติกรรมของผูเรียน ๓)  ทักษะพิสัย : 
ความชํานาญ รวดเร็วของผูเรียน ซ่ึงการวิจัยคอนขางมีกระบวนการท่ีครบถวนแตการเขียนรายงานการวิจัยบางหัวขอ
อาจขาดความสมบูรณบาง เชน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 “เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน / ตํารา / หนังสือ” หมายความวา เปนผลงานวิชาการตาม
เกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนดไว ดังนี้ 
   -   เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญ
ของผูสอนในการใชประกอบการสอน  
   -   เอกสารคําสอน  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวย
ตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ   
 



 
๒ 

   -   ตํารา  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรืออาจเปนการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอนจนถึง
ระดับท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและทําความเขาใจใน
สาระของตํารานั้นดวยตนเองได  โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 
   -   หนังสือ  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง และให
ทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ / หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตาม
ขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ี
จัดทํา 
 “การเขียนบทความลงวารสารพิกุล”  หมายความวา  การเขียนบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสารพิกุลของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ปละ ๒ ฉบับ  คือ ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม – 
มิถุนายน  ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  ท้ัง ๒ ฉบับ สามารถเขียนลงตีพิมพไดฉบับละ ๑ บทความตอ ๑ ทาน  
โดยเปนบทความเก่ียวกับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความ
ปริทรรศน ฯลฯ โดยยึดระเบียบหรือหลักเกณฑของการเขียนบทความของวารสารพิกุลเปนสําคัญ 
  “การตีพิมพ/เผยแพรงานวิจัย/งานสรางสรรค/บทความวิชาการ”  หมายความวา  เปนผลงานการตีพิมพ 
/ เผยแพรงานวิจัย / งานสรางสรรค / บทความวิชาการ ตามเกณฑและวิธีการท่ี สมศ. กําหนดไวตามขอ ๒.๔ 
 

 ขอ ๒ หลักเกณฑและอัตราการใหทุนอุดหนุน 
  ๒.๑  ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสรางสรรค วิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
จากสภาพปญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม จํานวน ๓ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปน
เงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๑.๑  ตองเปนผลงานท่ีเปนเรื่องใหม ซ่ึงไมเคยรับทุนจากท่ีใดมากอน 
    ๒.๑.๒  จัดทําแบบคําขอรับทุนอุดหนุน ฯ ตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด พรอมแนบแบบ
เสนอโครงการงานวิจัยใหญ และงานสรางสรรค  
   ๒.๑.๓  การเสนอขอรับทุนอุดหนุนใหเสนอผานคณบดี โดยจัดทําบันทึกขอความเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุน พรอมแนบเอกสารตามขอ ๒.๑.๒ 
   ๒.๑.๔  ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปญหา และอ่ืน ๆ โดยผูขอรับทุนจะตองสงตามกําหนดเวลา และจะแจงผลใหผูขอทราบ
ภายหลัง 
   ๒.๑.๕  ผูท่ีไดรับทุนอุดหนุนมีความประสงคขอเบิกคาใชจายกอนนั้น กําหนดการเบิกจาย
เปน ๓ งวด คือ งวดท่ี ๑ ๓๐% เสนอโครงรางงานวิจัย งวดท่ี ๒ ๔๐% บันทึกรายงานความคืบหนาพรอมเสนอ
เครื่องมือวิจัย และงวดท่ี ๓ ๓๐% ฉบับสงรูปเลมสมบูรณ โดยทําบันทึกขอความเสนอคณบดี และสงผลงานวิจัยให
พิจารณาอนุมัติเบิกเงินไดในแตละงวดของทุนอุดหนุนนั้น 
   ๒.๑.๖  เงินทุนอุดหนุนในงวดท่ี ๓ ๓๐% ฉบับสงรูปเลมสมบูรณ ใหจายไดตอเม่ือผลงานนั้น
เสร็จสมบูรณพรอมหลักฐานอ่ืน ๆ และทําบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมสงผลงานใหคณะกรรมการวิชาการ      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาความถูกตองกอนอนุมัติจายเงินอีกครึ่งในงวดสุดทาย 



 
๓ 

   ๒.๑.๗  หากผูไดรับทุนอุดหนุนประสงคจะเบิกเงินครั้งเดียวเม่ือผลงานนั้นเสร็จสมบูรณก็อาจ
ทําได โดยทําบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมสงผลงานใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พิจารณาความถูกตองกอนอนุมัติจายเงิน 
  ๒.๑.๘  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนเม่ือทําผลงานวิจัย งานสรางสรรค เสร็จสมบูรณเปนรูปเลมแลว 
ใหสงผลงานไวท่ีคณะ จํานวน ๒ เลม พรอมบันทึกลงในแผน CD เพ่ือเปนหลักฐานและเผยแพร  
  ๒.๑.๙  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนท่ีทําผลงานวิจัย งานสรางสรรค เสร็จสมบูรณเปนรูปเลม และ
ไดรับการพิจารณาตรวจทานความถูกตองจากคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลว เพ่ือทํา
การตีพิมพ เผยแพรและนําไปใชประโยชน ขอใหสงผลงานท่ีไดรับทุนพรอมดําเนินการสงหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ดังนี้ 
  (๑)  บทสรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และการนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน พรอมมีหนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือ 
  (๒)  สําเนาหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพร การใชประโยชน และการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา   
 ๒.๒  ทุนอุดหนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒.๑  ตองเปนเรื่องใหม  ซ่ึงไมเคยรับทุนจากท่ีใดมากอน 
    ๒.๒.๒  จัดทําแบบคําขอรับทุนอุดหนุนฯ ตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด พรอมแนบแบบ
เสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
    ๒.๒.๓  การเสนอขอรับทุนอุดหนุนใหเสนอผานคณบดี โดยจัดทําบันทึกขอความเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุน พรอมแนบเอกสารตามขอ ๒.๒.๒ 
   ๒.๒.๔  ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปญหา และอ่ืน ๆ โดยผูไดรับทุนอุดหนุนจะตองสงตามกําหนดเวลา และจะแจงผลให      
ผูไดรับทุนอุดหนุนทราบภายหลัง 
   ๒.๒.๕  การจายเงินทุนอุดหนุนจะจายครั้งเดียว เม่ือผลงานนั้นเสร็จสมบูรณพรอมหลักฐาน
อ่ืน ๆ โดยผูไดรับทุนอุดหนุนทําบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมสงผลงานใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรพิจารณา  
    ๒.๒.๖  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนเม่ือทํางานวิจัยในชั้นเรียนเสร็จสมบูรณเปนรูปเลมแลว ให
สงผลงาน จํานวน ๒ เลม พรอมบันทึกลงในแผน CD เพ่ือเปนหลักฐานและเผยแพร 
   ๒.๓  ทุนอุดหนุนการทําเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน / ตํารา / หนังสือ จํานวน ๓ 
ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
     ๒.๓.๑  ตองไมไดรับทุนจากท่ีใดมากอน  หรือเคยใชขอกําหนดตําแหนงวิชาการมากอนแลว 
    ๒.๓.๒  จัดทําแบบคําขอรับทุนอุดหนุน ฯ ตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด พรอมแนบแบบ
เสนอโครงการทําเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน / ตํารา / หนังสือ  ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
   ๒.๓.๓  การเสนอขอรับทุนอุดหนุนใหเสนอผานคณบดี โดยจัดทําบันทึกขอความเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุน พรอมแนบเอกสารตามขอ ๒.๓.๒ 
   ๒.๓.๔  ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปญหา และอ่ืน ๆ โดยผูขอรับทุนจะตองสงตามกําหนดเวลา และจะแจงผลใหผูขอทราบ
ภายหลัง 
   ๒.๓.๕  เม่ือผูไดรับทุนอุดหนุนทําผลงานไปไดรอยละ ๕๐ อาจทําบันทึกขอความเสนอ
คณบดี พรอมสงรายงานผลความคืบหนา เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินไดครึ่งหนึ่งของทุนอุดหนุนนั้นก็ได 



 
๔ 

   ๒.๓.๖  สําหรับเงินทุนอุดหนุนท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่งใหเบิกก็ตอเม่ือผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ  
โดยใหผูไดรับทุนอุดหนุนจัดทําบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมสงผลงานใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร พิจารณาความถูกตอง โดยยึดตามเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
   ๒.๓.๗  หากผูไดรับทุนอุดหนุนประสงคจะเบิกเงินครั้งเดียวเม่ือผลงานนั้นเสร็จสมบูรณก็อาจ
ทําได โดยทําบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมสงผลงานใหคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พิจารณาความถูกตองตามเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   ๒.๓.๘  ใหผูไดรับทุนอุดหนุนเม่ือทําผลงานเสร็จสมบูรณเปนรูปเลมแลวสงผลงาน จํานวน ๒ 
เลม พรอมบันทึกลงในแผน CD  
 ๒.๔  เงินทุนอุดหนุนการตีพิมพ / เผยแพรงานวิจัย / งานสรางสรรค / บทความวิชาการ อยางนอย  
๖ เรื่อง จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท  โดยจัดสรรเงินทุนอุดหนุนตามเกณฑและวิธีการท่ี สมศ. กําหนดไว มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๔.๑  ทุนอุดหนุนการตีพิมพ/เผยแพรงานวิจัย/งานสรางสรรค 
  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย คาตอบแทน 

 มีการตีพิมพในวารสารท่ัวไป (ยกเวนวารสารพิกุล) ๑,๐๐๐ 
๐.๒๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ  หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล  TCI 
๒,๐๐๐ 

๐.๕๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. ๓,๐๐๐ 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร  SJR  (SClmago  Journal  Rank : www.scimagojr.com)   
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทสท่ี  3  หรือ  4  (Q3 หรือ Q4)  ในปลาสุด
ใน  subject  category  ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ  สมศ. 

๔,๐๐๐ 

๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร  SJR  (SClmago  Journal  Rank : www.scimagojr.com)  
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี  1  หรือ  2  (Q1 หรือ Q2)  ในปลาสุด
ใน  subject  category  ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล  ISI  หรือ  Scopus 

๕,๐๐๐ 

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค คาตอบแทน 

๐.๑๒๕ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด ๑,๐๐๐ 
๐.๒๕ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ๒,๐๐๐ 
๐.๕๐ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ๓,๐๐๐ 
๐.๗๕ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน ๔,๐๐๐ 
๑.๐๐ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ๕,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

    ๒.๔.๒  ทุนอุดหนุนการตีพิมพบทความวิชาการ 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพบทความวิชาการ / ตํารา / หนังสือ คาตอบแทน 

๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ๒,๐๐๐ 
๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ๓,๐๐๐ 

 

   ๒.๔.๓.  ใหผูขอรับทุนบันทึกขอความเสนอคณบดี พรอมกับแนบหลักฐานท่ีมีการตีพิมพ / 
เผยแพรงานวิจัย / งานสรางสรรค / บทความวิชาการ จํานวน ๒ ชุด  
 ๒.๕  ทุนอุดหนุนการเขียนบทความลงวารสารพิกุล  
    ๒.๕.๑  ตองไมไดรับทุนจากท่ีใดมากอน หรือเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 
    ๒.๕.๒  จัดทําแบบเสนอโครงการเขียนบทความลงวารสารพิกุล ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
   ๒.๕.๓  นําเสนอแบบเสนอโครงการเขียนบทความลงวารสารพิกุลตอคณะ และดําเนินงาน
ตามข้ันตอนท่ีคณะกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตคณะ  
 ขอ ๓  ใหผูท่ีไดรับทุนอุดหนุนในแตละรายการขางตน จัดทําผลงานวิจัย งานสรางสรรค และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ  ใหแลวเสร็จเปนรูปเลมสมบูรณ  ภายในเดือน พฤศจิกายน – สิงหาคม กอนการสิ้นสุดปงบประมาณ 
(ยกเวนรายการเขียนบทความ)  
   
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

                
 
             (นายสุชิน   รอดกําเหนิด) 
                                                           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  



 
๖ 

แบบเสนอโครงการวิจัย / งานสรางสรรค 
จากเงินทุนอุดหนุน  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

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

1.  ช่ือโครงการวิจัย 
  (ภาษาไทย) 
 (ภาษาอังกฤษ) 
 

2.  ผูเสนอโครงการวิจัย (คนเดียว) และในกรณีเสนอเปนคณะ ใหแจงรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 หัวหนาโครงการ 
2.2 นักวิจัยในโครงการ 

 

3.  ขอเสนอโครงการวิจัย  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

5.  วัตถุประสงค  (Objectives) 
 

6.  สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 
 

7.  ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) 

7.1 ขอบเขตเนื้อหา  
         7.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตวัอยาง 

7.3 ขอบเขตตัวแปร 
 

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

9.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  (Literature Review)  (งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5 – 10 เรื่อง) 
 

10. วิธีดําเนินการวิจัย (Methodology) 

  10.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
10.2  เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 
10.3  การเกบ็รวบรวมขอมลู 

  10.4  การวเิคราะหขอมูล 
 

11.  แผนการดําเนินงาน  
 

ระยะเวลา เดือน 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 
การเก็บรวบรวมขอมูล       
การแจกแจงขอมูล       
การวิเคราะหและแปรผลขอมูล       
สรุปผลและเสนอผลการวิจัย       



 
๗ 

12.  หมวดคาใชจายจากงบประมาณ 
  12.1  หมวดคาตอบแทน......................................บาท 
 12.2  หมวดคาใชสอย......................................บาท 
 12.3  หมวดคาวัสดุ......................................บาท 
          (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแตละหมวดโดยละเอียด) 
 

13.  บรรณานุกรม 
 13.1  ภาษาไทย 
 13.2  ภาษาอังกฤษ 
 

14.  ประวัตินักวิจัย 
 14.1  ชื่อ 
 14.2  ตําแหนง 
 14.3  ประวัติการศึกษา 
 14.4  ผลงานทางวิชาการ 
 14.5  ผลงานวิจัย 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

  



 
๘ 

แบบเสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
จากเงินทุนอุดหนุน  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

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

1.  โครงการวิจัยในช้ันเรียน รายวิชา........................................................................................................... 
      บทเรียนเรื่อง.......................................................................................................................................... 
      วิจัยเรื่อง............................................................................................................................................... 
 

2.  มีวัตถุประสงคหลักสําคัญท่ีวิจัยเพ่ือศึกษาผูเรียนในดาน 
 พุทธิพิสัย  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จิตพิสัย  -  พฤติกรรมผูเรียน 
 ทักษะพิสัย - ความชํานาญ รวดเร็ว 

 

3.  ขอเสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียน  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตรและ 
    สังคมศาสตร 
 

4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

5.  วัตถุประสงคของการวิจัย  
6.  สมมติฐานการวิจัย (ถามี)  
 

7.  ขอบเขตของการวิจัย  
7.1 ขอบเขตเนื้อหา  

         7.2 ขอบเขตประชากรและกลุมตวัอยาง 
7.3 ขอบเขตตัวแปร 

 

8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

9.  ระยะเวลาในการวิจัยในช้ันเรียน  ตั้งแตวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ. 255....  
    ถึงวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ. 255....    รวมเวลาท้ังส้ิน.........................  เดือน 
 

10.  รายละเอียดงบประมาณท่ีเสนอขอตามหมวดเงินประเภทตาง ๆ 
 10.1  หมวดคาตอบแทน......................................บาท 
 10.2  หมวดคาใชสอย......................................บาท 
 10.3  หมวดคาวัสดุ......................................บาท 
            (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแตละหมวดโดยละเอียด) 
 

11. บรรณานุกรม 
 

12.  ช่ือผูขอรับทุน.....................................................ตําแหนง.................................................................... 
     สังกัดโปรแกรมวิชา................................................................................................................................ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
  



 
๙ 

แบบเสนอโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
จากเงินทุนอุดหนุน  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

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

1.  โครงการจัดทําผลงานวิชาการ  
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา.............................................................................................. 

จํานวน....................................หนา 
 เอกสารคําสอน รายวิชา................................................................................................................ 

จํานวน....................................หนา 
 ตํารา เรื่อง..................................................................................................................................... 

จํานวน....................................หนา 
 หนังสือ เรื่อง.................................................................................................................................. 

จํานวน....................................หนา 

2.  มีวัตถุประสงคหลักสําคัญเพ่ือนําไปใช 
 ใหผูเสนอขอ/เสนอโครงรางท่ีเปนสารบัญในภาพรวม  ไดแก  คํานํา  สารบัญ  สารบัญภาพ (ถามี)  สารบัญ
ตาราง (ถามี)  และจํานวนบทเรียนแตละบท  ภาคผนวก 
 

3.  มีวัตถุประสงคหลักสําคัญเพ่ือนําไปใช 
 ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 ประกอบการเรียนการสอน 
 เปนตําราหรือหนังสือเสริมสรางในการเรียน รายวิชา.......................................................................... 

 

4.  ขอเสนอโครงการทําผลงานทางวิชาการ  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร 
     และสังคมศาสตร 
 

5.  ระยะเวลาในการจัดทําผลงานวิชาการ  ตั้งแตวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ. 255....  
     ถึงวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ. 255....    รวมเวลาท้ังส้ิน.........................  เดือน 
 

6.  หมวดคาใชจายจากงบประมาณ 
  11.1  หมวดคาตอบแทน......................................บาท 
 11.2  หมวดคาใชสอย......................................บาท 
 11.3  หมวดคาวัสดุ......................................บาท 
            (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแตละหมวดโดยละเอียด) 
 

7.  ช่ือผูขอรับทุน.......................................................................ตาํแหนง.................................................... 
     สังกัดโปรแกรมวิชา................................................................................................................................ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

  



 
๑๐ 

แบบเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสารพิกุล   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง........................................................ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................ชื่อปริญญา................................................................. 
สถานท่ีทํางาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก เลขท่ี....................หมูท่ี..........ซอย..........................ถนน................................ 
อําเภอ...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร........................................E-mail....................................... 
 
 ขอเสนอ 

(  )  บทความทางวิชาการ (  )  บทความวิจัย 
ชื่อเรื่อง (ไทย)......................................................................................................................................  
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)................................................................................................................................. 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 
    1. ตนฉบับบทความ พรอมประวัติผูเขียนบทความในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด   
    2. แผนบันทึกขอมูล (Diskette)   

 
ขาพเจาขอรับรองวาบทความท่ีเสนอมานี้ (  ) เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 

(  ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงาน     
     ตามชื่อท่ีระบุในบทความจริง 
 

ลงชื่อ................................................................ 
        (...............................................................) 
           วันท่ี.......เดือน.......................พ.ศ. ......... 
 
 
 

 
 

 
 วารสารพิกุล ยินดีรับบทความจากอาจารย  นักวิชาการ  นิสิตนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  โดยสามารถ      

สงบทความ ไปที่ บรรณาธิการวารสารพิกุล  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      
ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000 (ติดตอสอบถามรายละเอียด โทร 0-5572-1878 โทรสาร 0-5570-6518)  
E-mail: phikul_huso@hotmail.com       
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