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 ๒ 

คู่มือทุนวจิัยของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

๑. ความเป็นมา 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของงานวิจยั จึงให้การส่งเสริมสนับสนุน

เงินทุนงานวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมีโอกาสได้
ท าการศึกษา คน้ควา้ วจิยัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกลุไดส้นบัสนุนเงินทุน
การวิจัยเพื่อเป้าหมายการสร้างคณาจารย ์และบุคลากรให้มีการท าผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ มีการพัฒนา
คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุลให้มีคุณภาพ มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคม 
โดยผา่นส านกัวจิยัเป็นผูป้ระสาน และติดตาม  

ดังน้ันเพ่ือความสมบูรณ์ และแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ     
จึงได้มีการจัดท าคู่มือทุนวจัิยของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุลขึน้เพ่ือถือเป็นแนวปฎบิัติต่อไป 

๒. วตัถุประสงค์ 
๒.๑   เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการขอรับเงินทุนสนบัสนุนการวจิยั 
๒.๒ เป็นการสนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพและมีทิศทาง 
๒.๓  เสริมสร้างคณาจารยแ์ละบุคลากรใหมี้ทกัษะในการท าวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
๒.๔  สร้างศกัยภาพ แรงจูงใจ กระตุน้ และสร้างบรรยากาศการวจิยัในมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 

๓. เง่ือนไขการให้ทุน 
       ๓.๑   ลกัษณะของโครงการวจิยัท่ีใหทุ้นสนบัสนุน 

๓.๑.๑  โครงการวจิยัประเภทงานวจิยัพ้ืนฐาน หรืองานวจิยัประยกุต ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาหลกัสูตร และการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 

๓.๑.๒  เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อ ชุมชน ทอ้งถ่ิน ของจงัหวดั
นครราชสีมา 

๓.๑.๓   เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อส่วนรวม และประเทศชาติ โดยไม่
ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม วฒันธรรม และจริยธรรม 

    ๓.๑.๔  เป็นโครงการวจิยัท่ีสามารถด าเนินการไดเ้สร็จส้ิน 
 
 

๔.  ระยะเวลาในการด าเนนิการวจิยั 
โครงการมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัไม่เกิน ๑ ปี หรือตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยักบั

มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
๕.  งบประมาณสนบัสนุน 

๕.๑  งบประมาณท่ีจะเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้อยู่ในอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั โดย 



 ๓ 

๕.๑.๑   ทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรใหก้ าหนดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ 
          ๕.๑.๒  ทุนอาจารยแ์ละบุคลากรใหก้ าหนดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ  
 ๕.๒  งบประมาณท่ีจะเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยัเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๕.๑ 

แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั พิจารณาเป็นโครงการไป และ
เสนอขออนุมติัต่ออธิการบดี 

๕.๓  งบประมาณท่ีจะเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยัเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๕.๑  
ซ่ึงเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อโครงการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยัเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

๕.๔   การจดัท างบประมาณของโครงการวิจัยให้ก าหนดอตัราค่าใช้จ่าย โดยละเอียด หรือตาม
ก าหนดของคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั 

๕.๕   การเบิก – จ่าย เงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ ๑๐ 
๖. การรายงานความก้าวหน้าและการเงนิ 

๖.๑   การรายงานความกา้วหนา้ 
      ๖.๑.๑   ผูว้จิยัท่ีไดรั้บทุนอาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งรายงานความกา้วหนา้ พร้อม 

 ความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนการเบิกเงินงวดต่อไป 
๖.๑.๒  ผูว้จิยัท่ีไดรั้บทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งรายงานความกา้วหนา้พร้อมความ

เห็นชอบจากท่ีปรึกษาก่อนการเบิกเงินงวดต่อไป 
๖.๒   การรายงานการเงิน 

๖.๒.๑   ผูว้จิยัขอเบิกเงินทุนสนบัสนุนการวจิยัผา่นส านกัวจิยั โดยแบ่งการเบิก   เงินเป็นงวด 
การเบิกเงินแต่ละงวด ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญก่อนส่ง
ส านกัวจิยัเพื่อขออนุมติัจากอธิการบดี 

 
 

๖.๒.๒ ผูว้จิยัตอ้งสรุปค่าใชจ่้าย หรือรายงานค่าใชจ่้าย พร้อมใบส าคญัการ     เบิกจ่าย เสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั โดยผา่นส านกัวจิยัเม่ืองานวจิยัเสร็จ
ส้ิน 

๖.๒.๓   ส านกัวจิยัตอ้งสรุปค่าใชจ่้ายของโครงการวจิยั เพ่ือเสนอรายงานต่อมหาวทิยาลยั 
๗. ผลงานทีต้่องส่งเม่ือส้ินสุดโครงการ 

๗.๑    ผูว้จิยัตอ้งขอหมายเลข ISBN หรือ หมายเลขงานวจิยั กบั หอสมุดแห่งชาติ 
๗.๒   ใหจ้ดัส่งรายงานวจิยัตน้ฉบบั (ฉบบัสมบูรณ์) จ านวน ๑ ชุด พร้อมแผน่ CD จ านวน ๒ ชุด  ท่ี

มีขอ้มูลทั้งหมดของงานวจิยั พร้อมแบบประเมินผลงาน 
๗.๓ รูปแบบรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุก าหนด  
๗.๔  ผลงานท่ีไดน้ าเสนอในงานนิทรรศการ การสมัมนา หรือการประชุมทางวชิาการ หรือตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการประกอบดว้ย 
– วารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือระดบัประเทศท่ีมีการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุ 



 ๔ 

– ผลงานในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือระดบัประเทศท่ีมี TECHNICAL 
COMMITTEE และพิมพร์วมเล่ม หรือจดัท าเป็นส่ือรูปแบบอ่ืน เช่น CD – ROM 
เวบ็ไซต ์

 หรือ บทความงานวจิยัท่ีพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๗.๕ ส านกัวจิยัตอ้งจดัท าส าเนารายงานวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมด าเนินการเขา้เล่มปกตามจ านวน

เท่าท่ีตอ้งการ ใหเ้ป็นแบบเดียวกนั  
 

ช่ือสถานที ่/ ผู้ทีไ่ด้รับงานวจิยั จ านวนเล่ม 
1. มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 

  * บรรณาสารและสารสนเทศ จ านวน   ๒ เล่ม 
  * ส านกัวจิยั           จ านวน  ๒ เล่ม 

๔ 

2. หอสมุดแห่งชาติ ๒ 
3. สภาวจิยัแห่งชาติ ๒ 
4. ผูว้จิยั / คณะวจิยัจ านวน เท่ากบัจ านวนผูว้จิยัทั้งหมด 

  
๘. คุณสมบัตขิองผู้ขอรับทุน 

๘.๑   หัวหนา้โครงการวจิยัตอ้งเป็นอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ กรณีท่ีเป็น
อาจารยแ์ละบุคลากรใหม่จะตอ้งมีระยะเวลาการท างานกบัมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

๘.๒  ผูร่้วมด าเนินงานวจิยัตอ้งเป็นอาจารย ์หรือบุคลากร หรือนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิต
กลุ 

๙.  ขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอรับทุน 
 

ก าหนดเวลาของกจิกรรมในโครงการงานวจิยั 
 

กจิกรรม ช่วงระยะเวลา รหัส 
แบบฟอร์ม ช่วงที ่ ๑ ช่วงที ่ ๒ 

๑. คณะวจิยั /ผูว้จิยั ยืน่ขอรับเงินสนบัสนุนโครงการงานวจิยั 
พร้อมโครงการงานวจิยั จ านวน ๑ ชุด  ผา่นส านกัวจิยั 

กรกฎาคม พฤศจิกายน มว. ๑ – ๔๘ 
มว. ๒ - ๔๘ 

๒. คณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั พิจารณาขอ้เสนอ
งานวจิยัท่ีขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 

๓๐  วนั  หลงัปิดรับ 
โครงการงานวจิยั 

มว. ๓ - ๔๘ 

๓. ประกาศผลการพิจารณาโครงการงานวจิยั กนัยายน มกราคม  
๔. ท าสญัญาขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั  มว. ๔ - ๔๘ 

 ๔.๑  รับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยังวดเดียวทั้งหมด ๓๐ วนั หลงัจากประกาศ
ผลการพจิารณา 
โครงการงานวจิยั 

 
 ๔.๒  รับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัโดยแบ่งเป็นงวด ๆ หรือ 

           ตามท่ีผูว้จิยัก าหนด 



 ๕ 

๕. ส่งรายงานความกา้วหนา้ พร้อมความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือ ท่ีปรึกษา (ถา้มี) 

ตามระยะเวลา 
ทุก  ๓ เดือน 

มว. ๕ - ๔๘ 

๖. ผูว้จิยัด าเนินการขอหมายเลข ISBN / หมายเลขงานวจิยั  ๑๕ วนั หลงัจาก 
งานวจิยัเสร็จ 

ตามแบบของ 
หอสมุดแห่งชาติ 

๗. ส้ินสุดการท าวจิยั / ส้ินสุดสญัญา   
 ๗.๑  งานวจิยัเสร็จสมบูรณ์   
    ๗.๑.๑  มีความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ / ท่ีปรึกษางานวจิยั ๓๐ วนั หลงัจากไดรั้บ 

หมายเลข ISBN /  
หมายเลขงานวจิยั 

มว. ๗ - ๔๘    
    ๗.๑.๒ รายงานวจิยัตน้ฉบบั (ฉบบัสมบูรณ์ ) จ านวน ๑ ชุด 

                พร้อมแผน่ CD จ านวน ๒ ชุด ท่ีมีงานวจิยัทั้งหมด 
ตามแบบของ
มหาวทิยาลยั 

 ๗.๒  งานวจิยัไม่เสร็จตามก าหนดและขอยดืระยะเวลา 
          ในการท าวจิยั 

๓๐ วนั หลงัจากการส้ินสุด
สญัญา 

มว. ๖ - ๔๘ 

 

กจิกรรม ช่วงระยะเวลา รหัส 
แบบฟอร์ม ช่วงที ่ ๑ ช่วงที ่ ๒ 

    ๗.๒.๑  ยืน่ค  าร้องถึงคณะกรรมการพิจารณาโครงการงาน 
                 วจิยั พร้อมเหตุผลผา่นส านกัวจิยั 

 ตามแบบของ
มหาวทิยาลยั 

    ๗.๒.๒ ปรับตามสญัญา    
 ๗.๓  งานวจิยัไม่เสร็จตามก าหนด และขอยกเลิกสญัญา    

๓๐ วนั หลงัจากการส้ินสุด
สญัญา 

มว. ๖ - ๔๘ 
   ๗.๓.๑   ยืน่ค  าร้องถึงคณะกรรมการพิจารณาโครงการงาน 

                วจิยั เพ่ือเสนออธิการบดีพร้อมเหตผุล ผา่นส านกั 
                 วจิยั 

ตามแบบของ
มหาวทิยาลยั 

    ๗.๓.๒ ปรับตามสญัญา   
๘. ส่งเอกสารสรุปค่าใชจ่้ายงานวจิยั พร้อมหลกัฐานใบส าคญั ๓๐ วนั หลงัจากส่งรูปเล่ม

งานวจิยัท่ีสมบูรณ์ 
มว. ๘ – ๔๘ / 
มว. ๙ – ๔๘ / 
ตามแบบของ
มหาวทิยาลยั 

๙. ผูว้จิยัตอ้งท าการตีพิมพ ์เผยแพร่ งานวจิยั   
 ๙.๑  ท าการตีพิมพ ์เผยแพร่ งานวจิยั ภายในมหาวทิยาลยั ตามก าหนดของ

มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
ตามแบบของ
มหาวทิยาลยั 

 ๙.๒ ท าการตีพิมพ ์เผยแพร่ งานวจิยั ภายนอกมหาวทิยาลยั ตามก าหนดของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  

ตามแบบ
สถานท่ีตีพิมพ ์

 ๙.๓  รายงานการตีพิมพ ์เผยแพร่งานวจิยั  ๑๕ วนัหลงัจากไดรั้บการ
ตีพิมพ ์

มว. ๑๐ - ๔๘ 

 



 ๖ 

๑๐.  การเบิกจ่ายระหว่างขอรับทุน 
  ๑๐.๑ เม่ือไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโครงการงานวจิยั ในการอนุมติัเงินสนบัสนุนทุนงานวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ ผูว้จิยั หรือ หวัหนา้โครงการวจิยั จะตอ้งมาด าเนินการติดต่อกบัส านกัวจิยั ในการท า
สญัญาการขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั ระหวา่ง ผูว้จิยั หรือหวัหนา้โครงการวจิยักบัมหาวทิยาลยั เพ่ือลงนาม
ในสญัญาร่วมกนัภายใน ๓๐วนั 
                     ๑๐.๒ งวดระยะเวลาการเบิกจ่ายการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั ให้เป็นท่ีตกลงร่วมกนัตาม
สัญญาร่วมกนั โดยแบ่งการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามแผนการเบิกจ่ายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการงานวิจยั และส านกัอธิการบดีฝ่ายการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการเบิกจ่ายการขอรับเงินทุน
สนบัสนุนงานวจิยัใหก้บัผูว้จิยั หรือ หวัหนา้โครงการวจิยั     โดยการยืน่เร่ืองตอ้งผา่นส านกัวจิยั  
        ๑๐.๓  การเบิกจ่ายการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งส่งรายงานความกา้วหน้าพร้อม
ความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษา (ถา้มี) ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจยัเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนยื่นเร่ืองขอเบิกเงินในงวดถดัไป และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจะกระท าได้เม่ือมีการส่งมอบ
งานวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
 ๑๑.  ค าช้ีแจง และค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงการงานวิจยัตามแบบ มว. ๒ – ๔๘  
         ๑๑.๑  ความจ าเป็นของหวัขอ้รายละเอียด 

              ๑.  ช่ือโครงการงานวจิยั  (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเก็บ  รวบรวมบนัทึก
ไวท้ั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษมีความสมบูรณ์และถูกตอ้งตามท่ีไดท้ าการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

            ๒.  ประเภทของงานวจิยั  เพ่ือใหก้ารตรวจสอบเก่ียวกบัประเภทของงานวจิยัวา่เป็นงานวจิยั
ขั้นพ้ืนฐาน งานวจิยัประยกุต ์
          ๒.๑  งานวิจยัพ้ืนฐาน  (Basic Research) เป็นการศึกษาท่ีมุ่งแสวงหา        ขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัปรากฎการณ์อยา่งมีระเบียบแบบแผน เพ่ือน าไปใชท้ดสอบ และหรือสร้างทฤษฎีอธิบาย ปรากฏการณ์นั้น 
ๆ  
          ๒.๒  งานวิจยัประยกุต ์(Applied Research) เป็นการศึกษาคน้ควา้เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ 
และมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือน าเอาความรู้และ
วชิาการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัขั้นพ้ืนฐานมาประยกุตใ์ชอี้กต่อหน่ึง 
        ๓.  สาขาวชิาท่ีท าการวจิยั เพ่ือใหท้ราบวา่โครงการวจิยันั้น ผูว้จิยัไดท้ าการวจิยัเนน้หนกัใน
สาขาวชิาการใด ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัขอ้มูลเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ อา้งอิง สะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
        ๔.  ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ / ท่ีปรึกษา ,ต าแหน่งทางวชิาการ , ต าแหน่ง ทางการบริหาร, 

ช่ือหน่วยงานท่ีสงักดั พร้อมประสบการณ์ในงานวจิยั(หรือมีความช านาญงานดา้นใด)๑ 

        ๕.  คณะผูด้  าเนินงาน รายละเอียดเก่ียวกบัคณะผูว้จิยัเหล่าน้ีมีประโยชน์ ทั้งในแง่การพิจารณา
ตรวจสอบโครงการ  และการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการติดตาม  ศึกษาคน้ควา้   อา้งอิงต่อไป 

                                                        
๑  ส ำหรับทุนอำจำรยแ์ละบุคลำกรควรเสนอช่ือผูเ้ช่ียวชำญอยำ่งนอ้ย 3 ช่ือเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรงำนวิจยัเลือกเป็น 

ผูป้ระเมินงำนวิจยันั้นๆ 



 ๗ 

        ๖.  สถานท่ีท าการทดลอง และ / หรือเก็บขอ้มูล รายละเอียดของขอ้มูลน้ีจะบนัทึกไวส้ าหรับ
ตรวจสอบความซ ้ าซอ้น ความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องโครงการ และศึกษาสถานการณ์งานวจิยั 
           ๗.  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั ขอ้มูลในเร่ืองน้ีจะเป็นเคร่ืองแสดงถึง
เหตผุลความจ าเป็นของการท่ีจะท าการวจิยันั้น ๆ วา่ควรจะสนบัสนุนเพียงใดหรือไม่ 
           ๘.  วตัถุประสงคข์องโครงการ เป็นขอ้มูลส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยในการพิจารณาถึงความ
ซ ้ าซอ้น และการประสานประโยชน์ของโครงการวจิยัท่ีเสนอขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
           ๙.  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของ
โครงการวจิยัท่ีเสนอขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
           ๑๐. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารอา้งอิง เพ่ือผูว้จิยัจะไดศึ้กษาและทราบถึงผลงาน
ความกา้วหนา้ของงานวจิยัในเร่ืองท่ีเสนอมา ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นถึงความตอ้งการหรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ
วจิยัเร่ืองนั้น ๆ วา่ควรจะสนบัสนุนเพียงใดหรือไม่ 
            ๑๑. ระเบียบวธีิวจิยั จะเป็นเคร่ืองมือช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
โครงการโครงการวจิยัในลกัษณะคลา้ยๆ กนัแต่ใชว้ธีิการท่ีต่างกนัอาจจะใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั 
            ๑๒. ขอบเขตของการวจิยั แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ และรายละเอียดประมาณการ
ค่าใชจ่้ายของโครงการ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการท่ีจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงการ 
                   ๑๓.  ระยะเวลาท่ีท าการวิจัย  การวิจัยส่วนใหญ่ (ยกเวน้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์บาง
ประเภท) ถา้ท าในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันพอสมควรจะให้ผลท่ีต่างกัน เพราะฉะนั้ น ระยะเวลาท่ีท าการวิจัย
นอกจากจะเป็นเคร่ืองช้ีบอกเร่ืองเวลาแลว้ยงัเป็นขอ้มูลอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยในการพิจารณาวา่ควรจะสนบัสนุน
โครงการวจิยันั้น ๆ เพียงใด 
         ๑๔.  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวจิยั และอุปกรณ์การวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ ขอ้มูลน้ีจะช่วยใหท้ราบถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องการด าเนินงานโครงการวจิยันั้น 
 ๑๑.๒  ค าแนะน าเก่ียวกบัการเสนอหวัขอ้รายละเอียดบางหวัขอ้ 
      ๑.  วตัถุประสงคข์องการวจิยั กบัสมมุติฐานของการวจิยั (ถา้มี) ใหแ้ยกออกจากกนั 
      ๒.  ระเบียบวธีิวจิยั ใหร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 
        ๒.๑ ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัอะไร (ระเบียบวธีิวจิยัเชิงบรรยาย ระเบียบวธีิวจิยัเชิงทดลองระเบียบ
วธีิวจิยัเชิงก่ึงทดลอง หรือระเบียบวธีิวจิยัเชิงประวติัศาสตร์ การแบ่งระเบียบวธีิวจิยั 
ในลกัษณะน้ีเป็นแบบหน่ึงท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป) 
       ๒.๒ กลุ่มตวัอยา่งประชากร (ถา้มี) ใหร้ะบุวา่ประชากรท่ีศึกษาคืออะไร และมีเทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งไร รวมทั้งใหบ้อกจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
       ๒.๓  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล และวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
       ๒.๔  การด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ย (ถา้มี) 
       ๒.๕  ระยะเวลาท าการวจิยั (ใหแ้สดงแผนภูมิการด าเนินการวจิยัดว้ยโดยก าหนดวา่เดือนท่ี
หน่ึงท าอะไรบา้ง เดือนท่ีสองท าอะไรบา้ง………………………..) 



 ๘ 

       ๒.๖  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียดในกรณีท่ีเป็น
โครงการร่วมกนัใหร้ะบุการแบ่งส่วนงานและผูรั้บผิดชอบ) พร้อมแผนการเบิกเงินงวด 
      ๓.  บรรณานุกรม ใหร้ะบุรายการเอกสารอา้งอิงทุกเล่มในรูปของบรรณานุกรม 
 ๑๑.๓  แนวทางรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้าย 
   
ล าดบั รายละเอยีดประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน 
๑. หมวดค่าตอบแทน    
 ๑.๑  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ..........คน คนละ …..…………..บาท xxx   
 ๑.๒  ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ ......คน คนละ …..บาท xxx   
 ๑.๓  ค่าตอบแทนผูว้จิยั...........คน คนละ….…………..บาท xxx  xx,xxx 
๒. หมวดค่าใช้จ่าย    

 ๒.๑   ค่าประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ xxx   
 ๒.๒  ค่าเบ้ียเล้ียง. ..........คน.............วนั วนัละ…….………บาท xxx   
 ๒.๓  ค่าท่ีพกั ...........คน................วนั วนัละ…..……….....บาท xxx   
 ๒.๔  ค่าเดินทาง ....... คร้ัง..........วนั วนัละ…….…...บาท xxx   
 ๒.๕  ค่าจา้งเหมา ..........คน............วนั วนัละ…….…..…...บาท xxx   
 ๒.๖  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  (ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย)์  xxx  xx,xxx 
๓. หมวดค่าวสัดุ และอุปกรณ์    

 ๓.๑   ค่าวสัดุ  และอุปกรณ์การวจิยั  xxx   
 ๓.๒  ค่าผลิตเอกสาร / แบบสอบถาม / งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง xxx   
 ๓.๓  ค่าผลิตรายงานการวจิยัตน้ฉบบั xxx   
 ๓.๔  ค่าวสัดุส านกังาน xxx   
 ๓.๕  ค่า วสัดุอ่ืน ๆ xxx  xx,xxx 
รวมเป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน(....................................................…..............)   xxx,xxx 

 

ตามแนวทางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นเป็นตวัอย่างส าหรับวิธีก าหนด
รายละเอียดประมาณค่าใชจ่้ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจยัอาจก าหนดรายการของการใชจ่้ายมากกว่า หรือนอ้ย
กวา่รายการท่ีแสดงในตวัอยา่งตามความเป็นจริงในการปฏิบติังานของโครงการวจิยันั้น ส่วนการเบิกจ่ายใหเ้บิกได้
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

บรรณานุกรม 
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ทบวงมหาวทิยาลยั. ๒๕๔๓. คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัส าหรับคณาจารย์ในสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน.  ทบวงมหาวทิยาลบั ส านกักิจการการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มกราคม  
๒๕๓๗. 
 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) .  คู่มือทุนวจิยัมหาบัณฑิต สกว.  TRF Master  
Research Grants: TRF – MAG สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี๒๕๔๗. 

 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ๒๕๔๗. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗. 
 

ส านกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มพิทกัษป์ระโยชน์และคุม้ครองผูบ้ริโภค. 
 

 
 
 
 
 

http://www.chula.ac.th/research/funds.htm
http://www.chula.ac.th/research/funds_Int/new_staff.htm


 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ภาคผนวก 

เอกสารประกอบขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวจัิยจากมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 
 

รหัสแบบฟอร์ม ช่ือแบบฟอร์ม 
มว. ๑ - ๔๘ ขอรับเงินสนบัสนุนโครงการงานวจิยั 
มว. ๒ - ๔๘ เน้ือหาสาระโครงการงานวจิยั 
มว. ๓ - ๔๘ พิจารณาขอ้เสนองานวจิยัของผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
มว. ๔ - ๔๘ สญัญาขอรับเงินสนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
มว. ๕ - ๔๘ รายงานความกา้วหนา้ พร้อมความเห็นชอบของผูเ้ช่ียวชาญ / ท่ีปรึกษา (ถา้มี) 
มว. ๖ - ๔๘ ขอยดืระยะเวลา / ขอยกเลิก ในการด าเนินงานวจิยั 
มว. ๗ - ๔๘ แบบประเมินผลงานของผูเ้ช่ียวชาญ / ผูท้รงคุณวฒิุ 
มว. ๘ - ๔๘ ใบส าคญัจ่ายแบบเหมาจ่าย และรายงานไปปฏิบติังาน 
มว. ๙ - ๔๘ ใบรายงานค่าใชจ่้ายเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
มว. ๑๐ - ๔๘ ใบรายงานผลงาน / การเผยแพร่งานวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

มว. ๑ – ๔๘  ขอรับเงนิสนบัสนุนโครงการงานวจิยั 
เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 

 
วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ................... 

 
เร่ือง    ขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
 

เรียน    อธิการบดี  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โครงการงานวจิยั   จ านวน ................   ฉบบั 
 
 ขา้พเจา้...............................................................................ต าแหน่ง...................................... 
สงักดั.............................................…….................. เป็นหวัหนา้โครงการงานวจิยั หรือผูว้จิยั มีความประสงค์
ขอยืน่เสนอโครงการงานวจิยั ในกลุ่มสาขาวชิา....................................................................เพื่อขอรับเงินทุน
สนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ เพื่อท าการวจิยัเร่ือง 

(ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

(ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการงานวจิยั ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 
 
 
  
 
    
       
 
 
 
 
 
 

 

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

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

(..................................................

............) 

ต ำแหน่ง
................................................... 

 

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

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

(..................................................

............) 

ต ำแหน่ง
................................................... 

ผูเ้สนอโครงกำรงำนวจิยั ผูบ้งัคบับญัชำเบ้ืองตน้ 



 
แบบฟอร์ม มว. ๒ – ๔๘  เน้ือหาสาระโครงการงานวจิยั 
 

๑. ช่ือโครงการงานวจิยั  (ภาษาไทย)........................…..................................................…........ 
        (ภาษาองักฤษ) .........................................................…............….......... 

๒. ประเภทของงานวจิยั ..........................................................................…..........…...…........ 
๓. สาขาวชิาท่ีท าการวจิยั : (สาขาวชิาเดียว หรือ สหสาขาวชิา).................…..............…........... 
๔. ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ / ท่ีปรึกษา…………………………................................……. 

               ต  าแหน่งทางการบริหาร…...............……..หน่วยงานท่ีสงักดั……..................…..… 
ประสบการณ์ในงานวจิยั(หรือมีความช านาญงานดา้นใด) ............................……................ 

๕. คณะผูด้  าเนินงานวจิยั 
ประวติัผูด้  าเนินงานวจิยั  /  ผูร่้วมวจิยั (ถา้มี )  (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
ช่ือ – สกลุ ............................................................................…............................…............. 
วฒิุการศึกษา ....................................……......................…..............................….............      
สถานท่ีท างาน.....................................………...........…...........................….….............. 
ประสบการณ์ในงานวจิยั(หรือมีความช านาญงานดา้นใด) ............…..….........…................ 
ประวติัการไดรั้บทุน ....................................................................................….……............ 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ (สถานท่ี, ช่ือส่ิงตีพิมพ ์, ปีท่ีพิมพ ์)......................................……............ 

๖. สถานท่ีท าการทดลอง และ / หรือเก็บขอ้มูล ..................................................……............... 
๗. รายละเอียดโครงการงานวจิยัท่ีเสนอขอรับเงินทุนสนบัสนุนโครงการงานวจิยั 
   ๖.๑   ความส าคญั / เหตุผล / ปัญหาท่ีส าคญัของงานวจิยั 

 ๖.๒  วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 ๖.๓  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 ๖.๔  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารอา้งอิง 
 ๖.๕  ระเบียบวธีิวจิยั 
 ๖.๖  ขอบเขตของงานวจิยั 
 ๖.๗  ระยะเวลาท าการวจิยั 
 ๖.๘  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด) ในกรณีท่ีเป็นโครงการ
ร่วมกนัใหร้ะบุการแบ่งส่วนงานและผูรั้บผิดชอบ 
 ๖.๙  อุปกรณ์การวจิยั 

๖.๙.๑  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวจิยั  
๖.๙.๒ อุปกรณ์การวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ 

๖.๑๐ รายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้าย แยกประเภทตามหมวดเงินงบประมาณ และแผนการเบิกจ่าย 
๖.๑๑   บรรณานุกรม 

 



 ๑๕ 

แบบตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม มว. ๒ – ๔๘  เน้ือหาสาระโครงการงานวจิยั 
 

แบบเสนอโครงการงานวจิยั 
เพ่ือขอรับเงนิทุนสนับสนุนงานวจิยั จากมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 

ขอรับเงนิทุนสนบัสนุนการวจิยัประเภท.................................................... 
 

*********************************************** 
 
ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)...................................................................................................................... 

           ....................................................................................................................... 
                (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................... 
                                      ....................................................................................................................... 
ประเภทของงานวจิยั .......................................................................................................................... 
สาขาวชิาทีท่ าการวจิยั ...............................................................................……................................. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา……………………………................... … 
              ต าแหน่งทางการบริหาร……………………………………....................  

หน่วยงานทีสั่งกดั……………………………………..……................ 
              ประสบการณ์ในงานวจิยั(หรือมคีวามช านาญงานด้านใด) ……............................................ 
คณะผู้ด าเนินงานวจิยั 
ประวตัผู้ิด าเนินงานวจิยั  /  ผู้ร่วมวจิยั (ถ้าม ี)  

(หัวหน้าโครงการงานวจิยั / ผู้ร่วมวจิยั / ผู้ช่วยวจิยั) 
๑.  ช่ือ – สกลุ (ภาษาไทย ) ...……....................................................................................... 
                     (ภาษาองักฤษ) .......................….................................................................... 

๒. วฒิุการศึกษา 
 

ระดบัปริญญา วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ ประเทศ 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ      

 
๓. สถานท่ีท างาน ......................................................................……................................. 
๔. ประสบการณ์ในงานวจิยั (ถา้มี / ใหร้ะบุช่ือเร่ืองวจิยั แหล่งทุนท่ีใหก้ารสนบัสนุนและ  
       ปี พ.ศ. ท่ีท างานวจิยั  โดยเรียงล าดบัจากปี พ.ศ. นอ้ยไปหาปี พ.ศ. มาก ตามล าดบั)  
 



 ๑๖ 

ปี พ.ศ. ช่ือเร่ืองวจิยั ช่ือผูว้จิยั แหล่งทุน 
สนบัสนุน 

    
    
    
    
 

๕. การตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยั / บทความทางวชิาการ (สถานท่ี, ช่ือส่ิงตีพิมพ ์, ปีท่ีพิมพ ์) 
 

ปีท่ีพิมพ ์ บทความทางวชิาการ ส่ิงตีพิมพ ์ สถานท่ี 
    
    
    

 

สถานทีท่ าการทดลอง และ / หรือ เกบ็ข้อมูล ................................................................. 
 

รายละเอยีดโครงการงานวจิยัทีเ่สนอขอรับเงนิทุนสนับสนุนโครงการงานวจิยั 
 

๑. ความส าคญั / เหตผุล / ปัญหาท่ีส าคญัของงานวจิยั 
๒. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
๓. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

๓.๑ ......................................................….......…................................................... 
๓.๒ ..........................................................…............................................................ 
๓.๓ ................................................................…....................................................... 

๔. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารอา้งอิง 
๕. ระเบียบวธีิวจิยั 
๖. ขอบเขตของงานวจิยั 
๗. ระยะเวลาท าการวจิยั  
๘. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด) ในกรณีท่ีเป็นโครงการร่วมกนั

ใหร้ะบุการแบ่งส่วนงานและผูรั้บผิดชอบ 
 

กจิกรรมในการท างานวจิยั ช่วงระยะเวลาไตรมาส / เดือน / ปี 
๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      

 



 ๑๗ 

๙. อุปกรณ์การวจิยั 
๙.๑  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการวจิยั 
๙.๒  อุปกรณ์การวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้ 

๑๐. รายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้าย แยกประเภทตามหมวดเงินงบประมาณ 
 

ล าดบั รายละเอยีดประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงนิ 
๑. หมวดค่าตอบแทน   
 ๑.๑  ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ……........คน คนละ 

…..…………………..บาท 
xxx  

 ๑.๒  ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญ ........คน คนละ ………....บาท xxx  
 ๑.๓  ค่าตอบแทนผูว้จิยั......….....คน คนละ….…………..บาท xxx xx,xxx 
๒. หมวดค่าใช้จ่าย   

 ๒.๑   ค่าประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ xxx  
 ๒.๒  ค่าเบ้ียเล้ียง. ..........คน.............วนั วนัละ….….………บาท xxx  
 ๒.๓  ค่าท่ีพกั ...........คน................วนั วนัละ…………….....บาท xxx  
 ๒.๔  ค่าเดินทาง ....... คร้ัง..........วนั วนัละ………….……...บาท xxx  
 ๒.๕  ค่าจา้งเหมา ..........คน............วนั วนัละ…….…....…...บาท xxx  
 ๒.๖  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  (ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์)  xxx xx,xxx 
๓. หมวดค่าวสัดุ และอุปกรณ์   

 ๓.๑   ค่าวสัดุ  และอุปกรณ์การวจิยั  xxx  
 ๓.๒  ค่าผลิตเอกสาร / แบบสอบถาม / งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง xxx  
 ๓.๓  ค่าผลิตรายงานการวจิยัตน้ฉบบั xxx  
 ๓.๔  ค่าวสัดุส านกังาน xxx  
 ๓.๕  ค่าวสัดุอ่ืน ๆ   xxx xx,xxx 

รวมเป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน 
(..........……………..…………….................................) 

 xxx,xxx 

 

       แผนการเบิกเงิน 
๑๑. บรรณานุกรม 



มว. ๓ – ๔๘  พจิารณาข้อเสนองานวจิยัของผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

เร่ือง    พิจารณาขอ้เสนองานวจิยั 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โครงการงานวจิยั   จ านวน ................   ฉบบั 
 

 ขา้พเจา้.......................................................................ต าแหน่ง....................…….................. 
สงักดั...............................…………………............................ เป็นผูพ้ิจารณาขอ้เสนองานวจิยั 
ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย).................................................................................................................... 

             …................................................................................................................ 
                (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................... 

            ........................…....................................................................................... 
ในกลุ่มสาขาวชิา........................………….................
ของ………………………………………… 
สงักดั…............................................................................................................................................. 
เพื่อขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุนั้น มีความเห็นดงัน้ี 
 

๑. ขอ้คิดเห็น 
……………….………………...............................................................................  

                  
…………….………………......................………….................................…............... 

๒. ขอ้เสนอแนะ  
………………………………………….......................……...............
..............… 

                  
.….……..................……………………….................................…….....…................ 

              

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

         ................................................................. 
   (..............................................................) 
             ต  าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ / ท่ีปรึกษา 



 ๑๙ 

มว. ๔ - ๔๘   สัญญาขอรับเงนิสนับสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ................... 
 
 ขา้พเจา้...............................................................................ต าแหน่ง...................................... 
สงักดั.........................................................หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
ออกโดย………………..วนัออกบตัร…………………………..วนัหมดอาย…ุ……… 
อาย.ุ.......................ปี สญัชาติ.......................... เช้ือชาติ ................................. อยูบ่า้นเลขท่ี ............... 
ถนน..............................................แขวง ........................................... เขต .......................................... 
จงัหวดั.............................................................. เป็นหวัหนา้โครงการงานวจิยั หรือผูว้จิยัท่ีไดรั้บการพิจารณา
เงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ จงัหวดันครราชสีมา เพื่อท าการวจิยัเร่ือง 
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ “ ผูรั้บเงินทุน ” ยนิยอมปฏิบติัตามสญัญา ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑข์อ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ ซ่ึงเป็นผูใ้หเ้งินทุนสนบัสนุนงานวจิยั โดย นางปราณี    วงษช์วลิตกลุ ต าแหน่ง
อธิการบดี มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ ซ่ึงต่อไปสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หเ้งินทุน” ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑.  ผูรั้บเงินทุน ไดท้ราบ และเขา้ใจระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัวงษ์
ชวลิตกลุ และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัดงักล่าวโดยเคร่งครัด 

ขอ้ ๒. ผูรั้บเงินทุนจะด าเนินงานวจิยัใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา.............................       
ขอ้ ๓. ผูรั้บเงินทุนไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั เป็นจ านวน.....................................บาท 

(.............................................................................................) จากผูใ้หเ้งินทุน โดยจะแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น
จ านวน................ งวด ดงัน้ี 
 
 งวดท่ี ๑  เป็นจ านวนเงินร้อยละ .…..…....... ของเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั เป็นจ านวนเงิน 
...........................................บาท (.......................................................................................................) 
 งวดท่ี ๒  เป็นจ านวนเงินร้อยละ ......…...... ของเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั เป็นจ านวนเงิน 
...........................................บาท (.......................................................................................................) 
 งวดท่ี ๓  เป็นจ านวนเงินร้อยละ ........…….. ของเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั เป็นจ านวนเงิน 
...........................................บาท (.......................................................................................................) 



 ๒๐ 

ขอ้  ๔. ผูรั้บเงินทุนจะตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้งานวจิยัใหผู้ใ้หเ้งินทุนทราบทุก  ๓  เดือน นบัจาก
วนัท่ีเร่ิมท าสญัญาขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั 

ขอ้ ๕. ผูรั้บเงินทุนจะตอ้งท าการวจิยัดว้ยความวริิยะอุตสาหะ ใหส้ าเร็จไดผ้ลตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากเกิดอุปสรรค หรือมีเหตุ อนัท าใหไ้ม่สามารถท าการวจิยัไดด้ว้ยประการใดก็ดี ผูรั้บเงินทุนจะตอ้งรายงานเป็น
ลายลกัษณอกัษรใหผู้ใ้หเ้งินทุนทราบทนัที 

ขอ้ ๖. เม่ือผูรั้บเงินทุนท าการวจิยัเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูรั้บเงินทุนจะตอ้งส่งตน้ฉบบั
รายงานการวจิยัจ านวน ๑ เล่ม พร้อมแผน่ CD จ านวน ๒ ชุด ท่ีสมบูรณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั ตามเง่ือนไขท่ี
มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุก าหนด 

ขอ้ ๗. ผูรั้บเงินทุนยนิยอมใหสิ้ทธิของผลงานวจิยัท่ีไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัน้ี เป็นลิขสิทธ์ิของ
มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ กบัผูรั้บเงินทุน 

ขอ้ ๘. ผูรั้บเงินทุนน าผลงานวจิยัท่ีไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัน้ีไปท าการพิมพเ์ผยแพร่ ผูรั้บเงินทุน
จะลงขอ้ความแสดงกิตติกรรมประกาศดงัน้ี “ โครงการงานวจิยัไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยั
วงษช์วลิตกลุ” 

ขอ้ ๙. หากผูรั้บเงินทุนผดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อาจท างานวจิยัใหลุ้ล่วงตลอดไปตามโครงการ
งานวจิยัท่ีไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยั และผูใ้หเ้งินทุนไดพิ้จารณาแลว้วา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควร ผูรั้บเงินทุน
ยนิดีคืนเงินท่ีไดรั้บไปแลว้ทั้งหมด ในขณะท างานวจิยัท่ีไม่เป็นการสุดวสิยั  

พนัธะผกูพนังานวจิยั ตอ้งท าวจิยัจนเสร็จ ถา้งานวจิยัไม่ส าเร็จไม่วา่กรณีใด ๆ ผูว้จิยัยนิดีคืนเงิน 
ขอ้ ๑๐. ถา้ผูรั้บเงินทุนลาออกจากการเป็นอาจารย ์ หรือบุคลากรของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ ผูรั้บ

เงินทุนยนิดีคืนเงินส่วนท่ีเหลือ และน าส่งใบส าคญัการใชจ่้ายเงินจากการด าเนินงานวจิยัใหแ้ก่ผูใ้หเ้งินทุน พร้อม
ส่งมอบงานวจิยัในส่วนท่ีด าเนินการไปแลว้นั้นใหแ้ก่มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บ
เงินทุนยืน่ใบลาออกจากการเป็นอาจารย ์หรือบุคลากรของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนงัสือสญัญารับเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัน้ีท าข้ึน ๒ ฉบบั โดยมอบใหแ้ก่ผูใ้หเ้งินทุนยดึถือไว ้๑ ฉบบั 

และผูรั้บเงินทุนยดึถือไว ้๑ ฉบบั 
 คู่สญัญาไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีโดยตลอดดีถูกตอ้งตรงกนัแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

..............................................…....... 
 (นางปราณี   วงษช์วลิตกลุ )                    

อธิการบดี 

ผู้ให้เงนิทุน ผู้รับเงนิทุน 

 
 

......................................................  
(……………..……………

……)   
 ต  าแหน่ง......................................           

พยานฝ่ายผู้ให้เงนิทุน พยานฝ่ายผู้รับเงนิทุน 

 
 

......................................................  
(……………….…………

……)   
 ต  าแหน่ง......................................           

 
 

......................................................  
(…………………….……

……)   
 ต  าแหน่ง......................................           



มว. ๕ – ๔๘   รายงานความก้าวหน้าพร้อมความเหน็ชอบของผู้เช่ียวชาญ / ทีป่รึกษา (ถ้าม)ี 
 

เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

เร่ือง    รายงานความกา้วหนา้งานวจิยั 
 

เรียน    อธิการบดี  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  
 

 ขา้พเจา้.......................................................……..............…....เป็นหวัหนา้โครงการงานวจิยั หรือ
ผูว้จิยัสงักดั…………………………………..……………….ขอรายงานความกา้วหนา้
งานวจิยัคร้ังท่ี ….… ระหวา่งเดือน ……….…………ถึงเดือน………..………

พ.ศ……...……โดยไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยั หรือ 
……………..…….………….…เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
…..........………บาท /โครงการ  ปีการศึกษา…...……เร่ิมท าการวจิยั
เม่ือ…………………………. 
เร่ือง (ภาษาไทย) ...................................................................……...................................………...... 
เร่ือง (ภาษาองักฤษ) .....................………..........................................................................................  
ปัจจุบนัไดรั้บเงินไปแลว้……………งวด เป็นเงิน..………….….………..บาท และไดใ้ชจ่้ายไป
แลว้นบัตั้งแตเ่ร่ิมโครงการ……………….………….บาท พร้อมมีเน้ืองานวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
  

○   เป็นไปตามท่ีก าหนด …………….…% ของงานวจิยัทั้งหมด     
○   ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด โดยมีเน้ืองานวจิยั……..………% ของงานวจิยัทั้งหมด 
○    มีปัญหาอุปสรรค  
…………………………………………....………………..………...... 

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความกา้วหนา้ของงานวจิยั ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 
       ………………………..……… 

               (..............................................................) 
ต าแหน่ง..หวัหนา้โครงการ / ผูว้จิยั 

  
    
       
 

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

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

......................................……………

………................................…………

…....…………………………………

…. 
 

                          

……………………………………. 

(...........................................................

...) 

                       ต  ำแหน่ง  ผูเ้ช่ียวชำญ /  ท่ีปรึกษำ 

 

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

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

..............……….......................…………

…....…………... 
 

                       

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

..... 

                        

(...........................................................

...) 

                             ต  ำแหน่ง  ผูบ้งัคบับญัชำเบ้ืองตน้ 

ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ /ท่ีปรึกษำ 



 ๒๓ 

มว. ๖ - ๔๘   ขอยืดระยะเวลา / ขอยกเลกิ ในการด าเนนิงานวจิยั 
 

เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ................... 

 
เร่ือง    ขอยืดระยะเวลา / ขอยกเลกิ ในการด าเนินงานวจิยั 
 

เรียน    อธิการบดี  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   
 

 ขา้พเจา้...............................................…...........ต าแหน่ง.......…......……............................ 
สังกดั.........................................….................... เป็นหัวหน้าโครงการงานวจิยั หรือผู้วจิยั มคีวามประสงค์ขอ  
ยืดระยะเวลา อกี...............….........  ยกเลกิสัญญา   ในการด าเนินงานวจิยัในกลุ่มสาขาวชิา 
........................................................………………….....................งานวจิยัเร่ือง 
เร่ือง(ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 
เร่ือง(ภาษาองักฤษ) ..............................................................................…......................................... 
                               

 โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
................................................................................................................................……..................... 
.............................................................................................................................................…............ 
....................................................................................................................................…..................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้    
 
 
……………………………………. 

               (..............................................................) 
ต าแหน่ง..หวัหนา้โครงการ / ผูว้จิยั 

  
    
       
 
 

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

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

......................................……………

………......................................……

………………………………………

…… 

 

                          

………………….…………………. 

(...........................................................

...) 

                ต  ำแหน่ง.. ผูเ้ช่ียวชำญ /  ท่ีปรึกษำ 

 

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

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

......................................……………

….…........………… 

 

                       

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

..... 

                        

(...........................................................

...) 

                             ต  ำแหน่ง    ผูบ้งัคบับญัชำเบ้ืองตน้ 

ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ / ท่ีปรึกษำ 



มว. ๗ – ๔๘  แบบประเมนิผลงานของผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เขียนที ่  มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 

วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

เร่ือง    ประเมินผลงานวจิยั 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวจิยั  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานการวจิยั   จ านวน ๑   เล่ม 
 
 ขา้พเจา้....................................................................ต าแหน่ง.................………..…….......... 
สงักดั.............................................….....................….................. เป็นผูอ่้าน และประเมินผลงานวจิยั  
เร่ือง (ภาษาไทย).............................…...................................................................……...….............. 
                 ............……….................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ).....................................................….....................…….........…….…......................... 

  .....................……….......…................................................................................................. 
ของ………………………...............................................………………..……………

…………… 
สงักดั…..........................................................................................................................โดยมีความเห็นดงัน้ี 
○ มีคุณภาพเหมาะสม โดยผลงานวจิยัอยูใ่นระดบั.................................  
○ แกไ้ขแบบมี
เง่ือนไข………….…....................…............…..............….…….……………….. 
○ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
…………………….................……..................……………………...…… 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการประเมินผลงานวจิยั 

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

          (..............................................................) 
                    ต  าแหน่ง  ผูเ้ช่ียวชาญ /  ท่ีปรึกษา 

      



มว. ๘ - ๔๘  ใบส าคญัจ่ายแบบเหมาจ่าย และรายงานไปปฏิบัตงิาน 
 

     มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลติกุล                                   
ใบส ำคัญจ่ำยแบบเหมำจ่ำย และกำร

รำยงำน ไปปฏิบัติงำน 
 

วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

เรียน  อธิกำรบดี 
 ข่ำพเจ่ำ ……………………….…………….…
ต ำแหน่ง……….…………..………………… 
สังกัด…………………………………..ได่รับอนุมัติให่
ไป…………………………….………………เร่ือง / โครงกำร 
…………………………………………....……………………………………… 
ท่ี………………………ตำมหนังสือ / ใบย่ืนเร่ืองรำวท่ัวไป ลง
วันท่ี …………………..….. เดินทำงโดย………………………………………

โดยมีผู่ร่วมเดินทำง…………………….คน และได่จ่ำย
ค่ำใช่จ่ำยท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังส้ิน …………………………..บำท 
(……………………………….………….) ดังมีรำยละเอียดดังน้ี 

ล าดบั รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงนิ 

เบ้ียเล้ียง พาหนะ เช้ือเพลิง อ่ืน ๆ  รวม  
         
         
         
         
         
         

รวมจ านวนเงนิทั้งส้ิน 
(……………………………………………………………………………

……………..) 

  

 

ขา้พเจา้ในฐานะ …………………………….……………………..……ขอรับรองวา่
รายการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย ตามเน้ืองานท่ีเหมาะสม และเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทุกประการ ซ่ึง 
○  ท าการจ่ายเงิน  ○ จกัไดด้ าเนินการจ่ายเงินใหก้บัผูป้ฏิบติังานตามรายช่ือดงักล่าวต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมติัการเบิกจ่าย 
 
                                                                                              .   ผูข้อเบิกเงิน  



 ๒๖ 

                                                         
(……………………………………) 
 

 
หมายเหตุ  (ถา้มี )  

มว. ๙ - ๔๘  ใบรายงานค่าใช้จ่ายเงนิทุนสนับสนุนงานวจิยั 
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 

แบบรายงานการใช้จ่ายเงนิทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
○   ทุนพฒันาอาจารย์และบุคลากร      ○ ทุนอาจารย์และบุคลากร 

 

     วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
เรียน  อธิการบดี 
       งานวจิยัเร่ือง………………………..................................................………............................. 
ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนงานวจิยัจ านวน …………………..บาท ใบส าคญัจ านวน……….….ฉบบั 
 

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ ใช้จ่ายจริง หมายเหตุ/ 
เลขทีใ่บส าคญั 

๑. หมวดค่าตอบแทน XXX   
 ๑.๑  XX  
 ๑.๒  XX  
 รวมหมวดค่าตอบแทน  XXX  
๒ หมวดค่าใชจ่้าย XXX   
 ๒.๑  XX  
 ๒.๒  XX  
 รวมหมวดค่าใชจ่้าย  XXX  
๓ หมวดค่าวสัดุและอุปกรณ์ XXX   
 ๓.๑  XX  
 ๓.๒  XX  
 รวมหมวดค่าวสัดุและอุปกรณ์  XXX  

รวมเป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน X,XXX X,XXX  

เงนิสดคงเหลือ (ขาด) XX  
หมายเหตุ  กรุณาแนบหลกัฐานการใช้จ่ายเงนิ 

มาพร้อมแบบรายงานฉบับนี ้

 
 
  
…………………………………

……. 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง.. ผูเ้ช่ียวชาญ /  ท่ีปรึกษา 
 

 
……………………………….

………. 
(..............................................................) 
ต าแหน่ง.. หวัหนา้โครงการ / ผูวิ้จยั 

 



 ๒๗ 

 
 
 

 
………………..………………

……. 
(..............................................................) 
ต าแหน่ง.. คณบดี / หวัหนา้หน่วยงาน 

 



มว. ๑๐ - ๔๘  ใบรายงานผลงาน / การเผยแพร่งานวจิยั 
 

 
 

 

 
ช่ือผูรั้บทุน (ภาษาไทย)............................................................................................................................................. 
                                    .............................................................................................................................................. 
             (ภาษาองักฤษ) )........................................................................................................................................... 
                                    .............................................................................................................................................. 

คณะ / ศูนย ์/ส านกั.................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบนั......................................................................เดือนปีท่ีไดรั้บทุน..................................... 

ช่ืออาจารยอ์าวโุส (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
                                    ............................................................................................................................................... 
             (ภาษาองักฤษ) )............................................................................................................................................ 
                                    ............................................................................................................................................... 

คณะ / ศูนย ์/ส านกั..................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบนั........................................................................................................................................ 

ผลงาน / การเผยแพร่งานวจิยั 
๑. การท าวจิยัโดยใชทุ้น  □   ทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร          □ ทุนอาจารยแ์ละบุคลากร  

  □   ทุนจากภายนอกมหาวทิยาลยั 
(ระบุ)………………………………… 

ช่ืองานวจิยั(ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
 (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................... 

                       สถานภาพผูว้จิยั    □  หวัหนา้โครงการวจิยั       □  ผูว้จิยั       □  ผูช่้วยวจิยั 
 สถานภาพการด าเนินการ □  ด าเนินการแลว้เสร็จ □ ก าลงัด าเนินการวจิยั □ ก าลงัเสนอโครงการวจิยั 
 แหล่งทุนสมทบ(ถา้มี) ............................................................................................................................... 

๒. การเขา้ร่วมประชุมวชิาการ 
ช่ือการประชุม............................................................................................................................................ 
สถานท่ีจดั.........................................................................................วนัท่ีจดั............................................ 
องคก์ร / สถาบนัท่ีจดั.......................................................................................ประเทศ............................. 

 ความคิดเห็นและส่ิงท่ีท่านไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชุม............................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 

แบบรายงานผลงาน / การเผยแพร่งานวจิัย 



 ๒๙ 

๓. การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ (ถา้มี กรุณาส่งบทคดัยอ่แนบมาดว้ย) 
ช่ือผลงาน................................................................................................................................................... 
ช่ือการประชุม............................................................................................................................................ 
สถานท่ีจดั.........................................................................................วนัท่ีจดั............................................ 
องคก์ร / สถาบนัท่ีจดั.......................................................................................ประเทศ............................. 

 ความคิดเห็นและส่ิงท่ีท่านไดรั้บจากการเสนอผลงานในคร้ังน้ี.................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
๔. ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ช่ือผลงานท่ีตีพิมพ.์.................................................................................................................................... 
ช่ือหนงัสือ / วารสาร.................................................................................................................................. 
□  ในประเทศ  □ ต่างประเทศ  □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
๕. โครงการท่ีไดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนอ่ืน  
ช่ือโครงการ................................................................................................................................................ 

                                สถานภาพผูว้จิยั   □  หวัหนา้โครงการวจิยั       □  ผูว้จิยั       □  ผูช่้วยวจิยั 
 สถานภาพการด าเนินการ □  ด าเนินการแลว้เสร็จ □ ก าลงัด าเนินการวจิยั □ ก าลงัเสนอโครงการวจิยั 

ช่ือแหล่งทุน .................................................................................จ านวนเงินท่ีไดรั้บ................................. 
๖. รางวลัหรือเกียรติคุณท่ีไดรั้บจากการท าวจิยั 
ช่ือรางวลั ..................................................................................................................ปี พ.ศ........................ 

 ช่ืองานวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีไดรั้บรางวลั ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 องคก์ร / สถาบนัท่ีใหร้างวลั ..........................................................................ประเทศ............................... 
๗. กิจกรรมอ่ืน ๆ / ปัญหาและอปุสรรค / ขอ้เสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงช่ือ..............................…………….................. 

(................................................................) 
ผูเ้ช่ียวชาญ / ท่ีปรึกษา 

วนัท่ี ……………………………… 

 
ลงช่ือ.................................………....................... 

(.................................…............……...............) 
หวัหนา้โครงการ / ผูวิ้จยั 

วนัท่ี 
…………………………………… 


