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1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีโอกาสได้ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัยได้
อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการสร้างคณาจารย์ และบุคลากรให้มีการท าผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุลให้มีคุณภาพ มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยผ่านส านักวิจัยเป็นผู้ประสาน และติดตาม   

ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ และมีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการจัดท าคู่มือทุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลนี้ขึ้น เพื่อถือเป็นแนวปฎิบัติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.2   เป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีทิศทาง 
2.3  เสริมสร้างคณาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ 
2.4  สร้างศักยภาพ แรงจูงใจ กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 
3. เง่ือนไขการให้ทุน 

3.1   ลักษณะของโครงการวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุน 
3.1.1  โครงการวิจัยประเภทงานวจิัยพื้นฐานงานวิจัยประยุกต์ หรือนวัตกรรม ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนาผูเ้รยีน พัฒนาหลักสตูร และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
                           3.1.2 โครงการวิจัยผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรอืสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
                           3.1.3 โครงการวิจัยผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประเทศ  
                          3.1.4 โครงการวิจัยผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
สร้างคณุภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน  

3.1.5  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อ ชุมชน ท้องถิ่น ของจังหวัด 
นครราชสมีา 

3.1.6   เป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อส่วนรวม และประเทศชาติ โดยไม่ขัด 
ต่อกฎหมาย ศลีธรรม วัฒนธรรม และจริยธรรม 

    3.1.7  เป็นโครงการวิจัยทีส่ามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้น 
       3.1.8  ต้องไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นทั้งหมดของการศึกษาเพื่อขอรับ

ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน 
      3.1.9  ต้องไม่ใช่งานวิจัย หรือ งานวิจัยที่เป็นการปรับปรุงบางส่วน ที่เคยได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ทั้งภาครัฐ หรือเอกชนมาแล้ว  
      3.1.10 ต้องไม่ใช่งานวิจัยที่ได้ด าเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ หรือใกล้จะเสร็จ 
      3.1.11 ต้องไม่ใช่งานวิจัยที่คัดลอก หรือดัดแปลง หรือตัดทอนจากบางส่วน หรือจากท้ังหมดของงานวิจัย
ที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นไว้แล้ว 
 
4.  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

โครงการมรีะยะเวลาในการด าเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับมหาวทิยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
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5.  งบประมาณสนับสนุน 

5.1  งบประมาณที่จะเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้อยู่ในอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการงานวิจัย โดย 

         5.1.1   ทุนอาจารย์และบคุลากรให้ก าหนดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ/ป ี 
 5.2  งบประมาณที่จะเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1 แต่ไม่เกิน 

300,000 บาทต่อโครงการ ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจัย พิจารณาเป็นโครงการไป และเสนอขออนุมัติต่อ
อธิการบดี  

5.3   การจัดท างบประมาณของโครงการวิจัยให้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย โดยละเอียด หรือตามก าหนดของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจัย   

5.4  การเบิก – จ่าย เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 10 
 
6.  การรายงานความก้าวหน้าและการเงิน 

6.1   การรายงานความก้าวหน้า 
      6.1.1   ผู้วิจัยที่ได้รับทุนอาจารย์และบุคลากรต้องรายงานความก้าวหน้า พร้อม 

 ความเห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญ ก่อนการเบิกเงินงวดต่อไป 
6.1.2  ผู้วิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้องรายงานความก้าวหน้าพร้อมความ 

เห็นชอบจากท่ีปรึกษาก่อนการเบกิเงินงวดต่อไป 
6.2   การรายงานการเงิน 

6.2.1   ผู้วิจัยขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยผา่นส านักวิจยั โดยแบง่การเบิก   เงินเป็นงวด  
การเบิกเงินแตล่ะงวด ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญก่อนส่งส านักวิจัย  เพื่อขออนุมัติจากอธิการบด ี

 6.2.2  ผู้วิจัยต้องสรุปค่าใช้จ่าย หรือรายงานค่าใช้จ่าย พร้อมใบส าคญัการเบิกจา่ย เสนอ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจัย โดยผ่านส านักวิจัยเมื่องานวิจัยเสรจ็สิ้น 
                         6.2.3 ส านักวิจัยต้องสรุปคา่ใช้จ่ายของโครงการวิจัย เพื่อเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 
7.  ผลงานที่ต้องส่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

7.2   ให้จัดส่งรายงานวิจัยต้นฉบับ (ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 2 ชุด พร้อมแผ่น CD จ านวน 3  แผ่น  ที่มีข้อมูล
ทั้งหมดของงานวิจัย พร้อมแบบประเมินผลงาน 

7.3  รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลก าหนด  
7.4  ผลงานที่ได้น าเสนอในงานนิทรรศการ การสัมมนา หรือการประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการประกอบด้วย 
– วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดบัประเทศท่ีมีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
– ผลงานในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือระดับประเทศท่ีมี TECHNICAL  

COMMITTEE และพิมพ์รวมเล่ม หรือจัดท าเป็นสื่อรูปแบบอ่ืน เช่น CD – ROM เว็บไซต์หรือ บทความงานวิจัยที่พร้อม
เผยแพรสู่่สาธารณชน 

  
8. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
  8.1   คณาจารย์และบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
    8.1.1  มีต าแหน่งเป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
    8.1.2  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการขอลาศึกษาต่อ 
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    8.1.3  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ยกเว้น ได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี 
    8.1.4  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยที่ได้ยื่นขอรับเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัย 
    8.1.5  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงต่องานวิจัย 
    8.1.6  ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส าหรับงานวิจัยที่ได้รับเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาการท างานวิจัยไปแล้ว 
  8.2  คณาจารย์และบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย และมีความประสงค์จะพัฒนาประสบการณ์
ในงานวิจัย  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
    8.2.1  มีต าแหน่งเป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรใหม่ จะต้องมีอายุการท างานไม่ต่ ากว่า ๓ เดือน 
    8.2.2  ผู้เสนอไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนใดในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ   หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย 
    8.2.3  ผู้เสนอโครงการวิจัยจะสามารถเสนองานวิจัยได้เพียงครั้งละ ๑ โครงการ และมีเวลาท างาน
วิจัยที่เสนอขอไม่ต่ ากว่า ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    8.2.4  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงต่องานวิจัย 
    8.2.5  มีที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษาและให้ค าชี้แนะทั้งในด้านงานวิจัย งานวิชาการ รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ในสาขาวิชา/คณะเดียวกัน หรือต่างสาขาวิชา / คณะหรือต่างมหาวิทยาลัย 
โดยมีคุณสมบัติคือ 
     (1)  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ 
     (2)  เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ  รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ 
     (3)  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั่วไปและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย   
  8.3  ผู้ร่วมด าเนินงานวจิัยต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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9.  ขั้นตอนในการย่ืนเสนอขอรับทุน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : ทุนวิจัยส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

  
 

 
 
 
 

   

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 

 

 1.ส านักวิจยัฯออกประกาศมหาวิทยาลยั
และประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอ
โครงการวิจัย  5  ครั้ง/ปีการศึกษา 
 
 
1.ผู้วิจัยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  (วจ.01-
01 และ วจ.01-02)   
2.ผู้วิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Proposal) ที่ส านักวิจยัฯ จ านวน 14ชดุ 
3.ส านักวิจยัฯตรวจสอบความถกูต้อง 
4.ส านักวิจยัฯแจ้งให้ผู้วิจยัมาน าเสนอ
โครงร่างฯในวันประชุม 
 
1.ส านักวิจยัฯน าส่งส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย (Proposal) ให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
2.ส านักวิจยัฯจัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย 5 คร้ัง/ปีการศึกษา 
3.ส านักวิจยัรวบรวมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการส่งให้ผู้วิจัย 
 
1.ส านักวิจยัฯจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวจิัย 5 ครั้ง/ปีการศึกษาเพือ่
พิจารณางบประมาณโครงการวิจัย 
2.ส านักวิจยัรวบรวมข้อเสนอแนะใหแ้ก่
ผู้วิจัยปรับแก้ไข 
 
1.ส านักวิจยัฯตรวจสอบความถกูต้อง
โครงร่างงานวิจัย   
2.ส านักวิจยัจัดท าร่างประกาศให้ทุน  
เสนออธิการบดีเพือ่ลงนาม 
1.ส านักวิจยัฯส่งสัญญาให้นักวจิัยลงนาม 
วจ.01-05 และวจ.01-06 จ านวน 2  ชดุ 
2.ส านักวิจยัรวบรวมสัญญาที่นักวิจยัส่ง
มาเพื่อเสนออธกิารบดีลงนาม 
3.ส านักวิจยัส่งสัญญา 1 ฉบับคืนนักวจิยั 
4.นักวิจัยท าการเบกิเงินงวดที่ 1 ภายใน 
7 วันหลังท าสัญญา 
 
 

1 เดือน 
 
 
 
 
 
 

2 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 

ภายใน 1 
เดือนหลังปิด
รับข้อเสนอ
โครงการ 

 
 
 
 

ภายใน  15  
วันหลังประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัย 
 
 
ภายใน  15  
วันหลังประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาทุน
วิจัย 
ภายใน  1  
สัปดาห์หลัง
ท าสัญญา 

ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 

นักวิจยั 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประกาศเร่ืองทุนสนับสนุน
งานวิจัย 
2.ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอ
งานวิจัยทาง e-mailและปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 

1.วจ.01-01  
2.วจ.01-02 
 
 
1.บันทึกข้อความเชิญประชุม 
2.วาระการประชุม 
รายงานการประชุม 
3.ข้อเสนองานวิจัย 
4.แบบประเมินข้อเสนอ
งานวิจัย 
 
 
1.บันทึกข้อความเชิญประชุม 
2.วาระการประชุม 
3.งบประมาณที่นักวิจัยขอ 
 
 
 
1.ประกาศให้ทุน 
 
 
1.วจ.01-05  
2.วจ.01-06 
 
 
1.ใบยืมเงินงวดที่1 แนบ
ส าเนาสัญญาทุนวจิัยและหน้า
งบประมาณ 
 
 

เริ่มต้น 

ส านักวิจยัฯออกประกาศ
มหาวิทยาลัยและ
ประชาสัมพันธ์รับ

ข้อเสนอโครงการวิจยั 

ผู้วิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั 
(Proposal) ที่ส านักวิจยัฯ 
(วจ.01-01 และ วจ.01-02)  

(14ชุด) 

พิจารณา
ณา 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การวิจยั 5 คร้ัง/ปีการศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทุนวิจัย 5 คร้ัง/ปีการศึกษา 

พิจารณา
ณา 

ประกาศให้ทุน 

ท าสัญญา 

1 

เบิกเงนิงวดที่1 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
1.ส านักวิจยัฯท าบันทึกติดตาม
ความก้าวหนา้งานวิจยัไปบังคณบดีเพื่อ
ติดตามนักวิจยั  ทุกๆ  3 เดือน 
2.นักวิจัยส่งรายงานความกา้วหน้ามายัง
ส านักวิจยัฯ แบบ วจ.01-04  และเบิก
เงินงวดที่2 
1.นักวิจัยจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
ส่งส านักวิจัย  2  ฉบบั  พร้อมกับบันทึก
ข้อความขอส่งรายงานวจิัยเพื่อรับการ
ประเมิน 
2.ส านักวิจยัฯตรวจสอบความถกูต้อง 
 
1.ส านักวิจยัฯจัดท าร่างหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน 
2.ส านักวิจยัส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าการประเมิน  และส่งกลับมายัง
ส านักวิจยัฯ 
1.ส านักวิจยัฯส่งข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่นักวิจัย 
2.นักวิจัยแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ ์
ตามข้อเสนอแนะของทรงคุณวุฒิ 
 

 
1.ส านักวิจยัฯตรวจสอบความถกูต้องการ
แก้ไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.นักวิจัยจัดท า บันทกึข้อความขอปิด
โครงการ  พร้อมส่งเอกสารดังนี ้
 - รายงานฉบบัสมบูรณ์ 4 เล่ม และ CD 
3 แผ่นส่งส านักวิจยั 
 - รายงานค่าใช้จ่ายทุนวจิัย  
 - รายงานผลงาน/การเผยแพร่งานวจิัย 
3.นักวิจัยเบกิเงินงวดสุดท้าย 
 

 
 
 
 

 

 
 

ทุกๆ  3 เดือน 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
1  เดือน 
 
 
 
ภายใน 1
เดือน 
 
 
 
 
1 สัปดาห ์

 
 

ส านักวิจยัฯ 
 

นักวิจยั 
 
 
 

นักวิจยั 
 
 
 

ส านักวิจยัฯ 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
 
 
 
 
ส านักวิจยัฯ 
 
นักวิจยั 

 
 

1.บันทึกข้อความติดตาม
งานวิจัย 
2.วจ.01-04  

 
 
 

1.บันทึกข้อความขอส่ง
รายงานวิจยัเพื่อประเมิน
คุณภาพ 
2.ใบยืมเงินงวดที่1 แนบ
ส าเนาใบคืนเงินงวดที่1และ
หน้างบประมาณ 

 
 
 
 
 

1.หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินผลงานวิจัย 
2.แบบประเมินรายงานวจิัย 

 
 
 

  
1.นักวิจัยจัดท า บันทกึ
ข้อความขอปิดโครงการ  
พร้อมส่งเอกสารดังนี้ 
 - รายงานฉบบัสมบูรณ์ 4 
เล่ม และ CD 3 แผ่นส่ง
ส านักวิจยั 
 - รายงานค่าใช้จ่ายทุนวจิัย  
 - รายงานผลงาน/การ
เผยแพร่งานวิจยั 
2.ใบยืมเงินงวดที่3 แนบ
ส าเนาใบคืนเงินงวดที่2  และ
ส าเนาบันทึกข้อความปิด
โครงการ 

 
10.  การเบิกจ่ายระหว่างขอรับทุน 
         10.1 เมื่อไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาโครงการงานวิจัย ในการอนุมตัิเงินสนับสนุนทุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ผู้วิจัย หรือ หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องมาด าเนนิการติดต่อกับส านักวิจยั ในการท าสัญญาการขอรับเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัย ระหว่าง ผู้วิจยั หรือหัวหน้าโครงการวิจัยกับมหาวทิยาลัย เพื่อลงนามในสัญญาร่วมกันภายใน 30 วัน 
 10.2  งวดระยะเวลาการเบิกจ่ายการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจยัให้เป็นท่ีตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมกัน 
โดยแบ่งการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามแผนการเบิกจ่ายที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจยั 
และส านักอธิการบดฝี่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเบิกจา่ยการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวจิัยให้กับผู้วิจัย หรือ 
หัวหน้าโครงการวิจัย โดยการยื่นเรื่องต้องผ่านส านักวิจยั  

1 

การติดตามและรายงาน
ความก้าวหนา้โครงการวิจยั 

ผู้วิจัย จัดท าร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ส่งส านักวิจัย 

ส านักวิจยั ส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญพจิารณา

(2ชุด)  

ผู้วิจัย แก้ไขร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัย จัดท า  
 - รายงานฉบบัสมบูรณ์ 4 เล่ม 
และ CD 3 แผ่นส่งส านักวิจัย 
 - รายงานค่าใช้จ่ายทุนวจิัย  
 - รายงานผลงาน/การเผยแพร่
งานวิจัย 

 
 

ปิดโครงการวิจยั 

เบิกเงนิงวดสุดท้าย 

เบิกเงนิงวดที่2 
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        10.3  การเบิกจ่ายการขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมความเห็นชอบ
จากผู้เช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษา (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการงานวิจัยเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเรื่องขอเบิกเงิน
ในงวดถัดไป และการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจะกระท าได้เมื่อมีการส่งมอบงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 
11.  ค าชี้แจง และค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการเสนอโครงการงานวิจัยตามแบบ วจ. 01-02  
         11.1  ความจ าเป็นของหัวข้อรายละเอียด 

              1.  ช่ือโครงการงานวิจัย  (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บ  รวบรวมบันทึก 
ไว้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสมบรูณ์และถูกต้องตามที่ไดท้ าการศึกษาอย่างแท้จริง 

            2.  ประเภทของงานวิจัย  เพื่อให้การตรวจสอบเกี่ยวกับประเภทของงานวิจัยว่าเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐาน 
งานวิจัยประยุกต ์
          2.1  งานวิจัยพื้นฐาน  (Basic Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งแสวงหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อน าไปใช้ทดสอบ และหรือสร้างทฤษฎีอธิบาย ปรากฏการณ์นั้น ๆ  
          2.2  งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือน าเอาความรู้และวิชาการต่าง ๆ ท่ีได้จาก
การวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง 
        3.  สาขาวิชาที่ท าการวิจัย เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจยันั้น ผู้วจิัยได้ท าการวิจัยเน้นหนักในสาขาวิชา
การใด ซึ่งจะช่วยให้การจดัข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
        4.  ช่ือผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / ท่ีปรึกษา ,ต าแหน่งทางวชิาการ , ต าแหน่ง ทางการบริหาร, ช่ือ
หน่วยงานที่สังกัด พร้อมประสบการณ์ในงานวิจัย(หรือมีความช านาญงานด้านใด) 
        5.  คณะผู้ด าเนินงาน รายละเอียดเกีย่วกับคณะผู้วิจยัเหล่านี้มปีระโยชน์ ทั้งในแง่การพิจารณา
ตรวจสอบโครงการ  และการน าขอ้มูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตดิตาม  ศึกษาค้นคว้า   อ้างอิงต่อไป 
        6.  สถานท่ีท าการทดลอง และ / หรือเก็บข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลนี้จะบันทึกไว้ส าหรับตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ และศึกษาสถานการณ์งานวิจัย 
        7.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ข้อมลูในเรื่องนี้จะเป็นเครื่องแสดงถึงเหตผุลความ
จ าเป็นของการที่จะท าการวิจัยนั้น ๆ ว่าควรจะสนับสนุนเพียงใดหรอืไม ่
        8.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นข้อมูลส าคญัอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการพิจารณาถึงความซ้ าซ้อน และ
การประสานประโยชน์ของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
         9.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ จะเป็นข้อมลูในการพิจารณาจดัล าดบัความส าคัญของโครงการวจิัยที่
เสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวจิัย 
        10. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง เพื่อผู้วิจัยจะไดศ้ึกษาและทราบถึงผลงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยในเรื่องที่เสนอมา ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความต้องการหรอืความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการวิจัยเรื่องนั้น ๆ ว่าควรจะ
สนับสนุนเพยีงใดหรือไม ่
         11. ระเบียบวิธีวิจัย จะเป็นเครื่องมือช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
โครงการวิจัยในลักษณะคล้ายๆ กันแต่ใช้วิธีการที่ต่างกันอาจจะให้ผลที่แตกต่างกัน 
        12. ขอบเขตของการวิจัย แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ของโครงการ รายละเอยีดต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลทีส่ าคัญในการที่จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของโครงการ 
                13.  ระยะเวลาที่ท าการวิจัย  การวิจัยส่วนใหญ่ (ยกเว้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางประเภท) ถ้าท าใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกันพอสมควรจะให้ผลที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น ระยะเวลาที่ท าการวิจัยนอกจากจะเป็นเครื่องช้ีบอกเรื่อง
เวลาแล้วยังเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการพิจารณาว่าควรจะสนับสนุนโครงการวิจัยนั้น ๆ เพียงใด 
         14.  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการวิจัย และอุปกรณ์การวิจัยที่มีอยูแ่ล้ว ข้อมูลนี้จะช่วยให้ทราบถึงความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของการด าเนินงานโครงการวิจยันั้น 
 
 

6 



 

 11.2  ค าแนะน าเกี่ยวกับการเสนอหัวข้อรายละเอียดบางหัวข้อ 
      1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย กับสมมตุิฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้แยกออกจากกัน 
      2.  ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอยีดดังนี ้
        2.1 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไร (ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงทดลองระเบียบวิธีวจิัยเชิง
กึ่งทดลอง หรือระเบยีบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์) 
       2.2 กลุ่มตัวอย่างประชากร (ถ้ามี) ให้ระบุว่าประชากรที่ศึกษาคอือะไร และมีเทคนิคการสุ่มตัวอยา่ง
อย่างไร รวมทั้งให้บอกจ านวนกลุม่ตัวอย่างด้วย 
       2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       2.4  การด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลต้องระบสุถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์้อมูลด้วย (ถ้าม)ี 
       2.5  ระยะเวลาท าการวิจัย (ให้แสดงแผนภูมิการด าเนินการวิจัยด้วยโดยก าหนดว่าเดือนที่หน่ึงท า
อะไรบ้าง เดือนท่ีสองท าอะไรบ้าง………………………..) 
       2.6  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียดในกรณีทีเ่ป็นโครงการร่วมกันให้
ระบุการแบ่งส่วนงานและผู้รับผิดชอบ) พร้อมแผนการเบิกเงินงวด 
      3.  บรรณานุกรม ให้ระบรุายการเอกสารอ้างอิงทุกเล่มในรูปของบรรณานุกรม (ใช้รูปแบบการเขียน
บรรณานุกรมแบบ APA style) 
  4.  ร่างเครื่องมือการวิจัย 
 
 11.3  แนวทางรายละเอียดประมาณการคา่ใช้จ่าย 
   

 

ล าดับ
ที่ 

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  

รวม ตัวเงิน
(เบิกจ่าย) 

ไม่เบิกจ่าย/ให้
มหาวิทยาลัย

จัดหาให้ 

ไม่เป็นตัวเงิน
(งบอ้อม) 

1. หมวดค่าตอบแทน     
 1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 1 คน คนละ  2,000  บาท     

1.2 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ 2 คน คนละ 1,500 บาท     
1.3 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือไม่
เกิน 5 คน คนละ 500 บาท 

    

*1.4 ค่าตอบแทนผู้วิจัย (ร้อยละ 30 ของงบตรง      แต่ไม่เกิน 
50,000 บาท)  

    

2. หมวดค่าใช้จ่าย     
 2.1   ค่าประมวลผลข้อมลูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2,000    

2.2  ค่าบันทึกข้อมูล  หน้าละ  0.50 บาท     
2.3  ค่าจัดท ารูปเลม่ 2 เล่ม เล่มละไมเ่กิน 300 บาท  600    

2.4  ค่าซีดี  จ านวน 3 แผ่น  แผ่นละไม่เกิน  10 บาท 30    
2.5  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจยั     
*2.6  ค่าใช้จ่ายในการขอจริยธรรมการวิจัย ไม่เกิน 5,000 บาท     

 2.7  ค่าเก็บแบบสอบถาม 20 บาท/ชุด     
2.8  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม        

3. หมวดค่าวัสดุ และอุปกรณ์     

 3.1   ค่าวัสดุ  และอปุกรณ์การวิจยั      
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ล าดับ
ที่ 

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  

รวม ตัวเงิน
(เบิกจ่าย) 

ไม่เบิกจ่าย/ให้
มหาวิทยาลัย

จัดหาให้ 

ไม่เป็นตัวเงิน
(งบอ้อม) 

3.2  ค่าผลิตเอกสาร / แบบสอบถาม / งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

    

3.3  ค่าผลิตรายงานการวิจัยต้นฉบับ     
3.4  ค่าวัสดุส านักงาน     
3.5  ค่าวัสดุอื่น ๆ       

ยอดรวมทุกรายการยกเว้นข้อ 1.4 และข้อ 2.6       
ยอดรวมทุกรายการ     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..........……………..…………….................................) 
 

ตามแนวทางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นเป็นตัวอย่างส าหรับวิธีก าหนดรายละเอียด
ประมาณค่าใช้จ่ายเท่านั้น หัวหน้าโครงการวิจัยอาจก าหนดรายการของการใช้จ่ายมากกว่า หรือน้อยกว่ารายการที่แสดงใน
ตัวอย่างตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยนั้น ส่วนการเบิกจ่ายให้เบิกได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ 

แผนการเบิกเงิน 
 งวดที่  1  เบิก  ร้อยละ 40  
 งวดที่  2  เบิก   ร้อยละ 30   
 งวดที่  3  เบิก   ร้อยละ 30  
***  การเบิกเงิน  เบิกตามระยะเวลาของการท างานจริง  และเบิกได้เฉพาะงบที่เป็นตัวเงินเท่านั้น 
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12.แผนปฏิบัติการ  โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลา รหัส 

แบบฟอร์ม 
ภาคการศึกษา 

ที่  ๑  
 ครั้งที่  ๑ 

ภาคการศึกษา 
ที่  ๑  

ครั้งที่ ๒ 

ภาคการศึกษา 
ที่  ๒ 

ครั้งที่ ๑ 

ภาคการศึกษา 
ที่  ๒ 

ครั้งที่ ๒ 

SUMMER 

๑ ส ำนักวิจัยฯประกำศ
รับข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย 

มิ.ย. ๖2 ส.ค. ๖2 พ.ย. ๖2 ม.ค. ๖3 มี.ค.  ๖3  

๒ คณะวิจัย /ผู้วิจัย 
ยื่นขอรับเงิน
สนับสนุนโครงกำร
งำนวิจัย พร้อม
โครงกำรงำนวิจัย 
จ ำนวน ๑๔ ชุด  
ผ่ำนส ำนักวิจยัและ
บริกำรวิชำกำร 

๑9 ก.ค. ๖2 ๑๗ ก.ย. ๖2 ๑๗ ธ.ค. ๖2 ๑๗ ก.พ. ๖3 ๒๐ เม.ย. ๖3 วจ. ๐๑ - ๐๑ 
วจ.๐๑ - ๐๒ 

๓ คณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงกำร
งำนวิจัย พิจำรณำ
ข้อเสนองำนวิจัยท่ี
ขอรับเงินทุน
สนับสนุนงำนวิจัย 

ภำยใน ๓๐  วัน  หลังปิดรับ 
โครงกำรงำนวิจัย 

 

๔ ประกำศผลกำร
พิจำรณำโครงกำร
งำนวิจัย 

ส.ค.๖2 ต.ค. ๖2 ม.ค. ๖3 มี.ค. ๖3 พ.ค. ๖3  

๕ ท ำสัญญำขอรับ
เงินทุนสนับสนุน
งำนวิจัย 

 
 
 

๓๐ วัน หลังจำกประกำศผลกำรพจิำรณำ 
โครงกำรงำนวิจัย 

วจ.๐๑ - ๐๕ 

 ๕.๑  รับเงินทุน
สนับสนุนงำนวิจัย
งวดเดียวท้ังหมด 

 

 ๕.๒  รับเงินทุน
สนับสนุนงำนวิจัย
โดยแบ่งเป็นงวด ๆ  
๓  งวด 
ดังนี้ ๔๐:๓๐:๓๐ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ภาคผนวก 

เอกสารประกอบขอรับเงินทุนสนบัสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม 
วจ. 01 - 01 แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการงานวิจัย 
วจ. 01 - 02 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วจ. 01 - 04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
วจ. 01 - 05 สัญญาขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ต้นฉบับส าหรับผู้รบั

เงินทุน) 
วจ. 01 - 06  สัญญาขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ต้นฉบับส าหรับผู้ให้

เงินทุน) 
วจ. 01 - 07 แบบการประเมินรายงานการวิจยั 

วจ. 02 – 1 (1) แบบขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทาง
วิชาการ 

วจ. 02 – 1 (2) แบบขอรับเงินรางวัล (Reward) ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
วจ. 02 – 2 (2) แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานใน

ที่ประชุมวิชาการ 
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แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการงานวิจัย 
เขียนที่   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

วันที่............เดือน.................................พ.ศ................... 
 

เรื่อง    ขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 

เรียน   คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอโครงการงานวิจัย  (วจ.01-02)     จ านวน   15  ฉบับ 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
สังกัด.............................................…….................. เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัย หรือผู้วิจัย มีความประสงค์ขอ
ยื่นเสนอโครงการงานวิจัย ในกลุ่มสาขาวิชา (จ าแนกตาม OECD) ....................................................................
เพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง 

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

(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการงานวิจัย ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
  
 
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

............................................................
(.............................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 

ผู้เสนอโครงการงานวิจัย 
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

 
 

ที่ปรึกษางานวิจัย 
(เฉพาะทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร) 

 

..............................................................
(.............................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 
 

 

........................................................
(.............................................) 

ต าแหน่ง
.............................................. 
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แบบเสนอโครงการงานวิจัย 

เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท   ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

 ทุนอาจารย์และบุคลากร 
************************ 

1. ชื่อโครงการวิจัย   
(ภาษาไทย)............................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................. ...................................... 
(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................... .....................................................
........................................................................................................... ........................................................  

2. ประเภทของงานวิจัย …….................................................................................. ............................................. 
3. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย (จ าแนกตาม OECD) ................................................................................................ 
4. ชือ่ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา ........................................................................... ......................... 

ต าแหน่งทางการบริหาร.............................................................................................. .................................. 
หน่วยงานที่สังกดั.................................................................................................................. ........................  
ประสบการณ์ในงานวิจัย (ความช านาญงานด้านใด)..................................................................................... 

5. คณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
5.1 ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)  

1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)......................................................................................... ........................... 
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................... ................................. 

2. วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ ประเทศ 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ      

3. สถานที่ท างาน ..............................................................……............................................................. 
4. ประสบการณ์ในงานวิจัย (ถ้ามีให้เรียงล าดับจากปี พ.ศ. มากไปหาปี พ.ศ. น้อย)  

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย รายชื่อคณะผู้วิจัย แหล่งทุนสนับสนุน 
    
    
    

 
5. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย / บทความทางวิชาการ 

ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความทางวิชาการ รายชื่อคณะผู้เขียน ประเภทสิ่งตีพิมพ์ 
    

วจ. 01 – 02   
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5.2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย คนที่..... 

1. ชื่อ – สกุล  
(ภาษาไทย)....................................................................................... ....................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................ ....................................................... 
2. วุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ ประเทศ 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ      

 
3. สถานที่ท างาน ..............................................................……............................................................... 
 
4. ประสบการณ์ในงานวิจัย (ถ้ามีให้เรียงล าดับจากปี พ.ศ. มากไปหาปี พ.ศ. น้อย)  
 

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย รายชื่อคณะผู้วิจัย แหล่งทุนสนับสนุน 
    
    
    
    

 
5. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย / บทความทางวิชาการ 

 
ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความทางวิชาการ รายชื่อคณะผู้เขียน ประเภทสิ่งตีพิมพ์ 

    
    
    

 
6. สถานที่ท าการทดลอง และ / หรือ เก็บข้อมูล ............................................................................................ 

 
7. รายละเอียดโครงการงานวิจัยท่ีเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย 

1. ความส าคัญ / เหตุผล / ปัญหาที่ส าคัญของงานวิจัย 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4. การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย (รูปแบบการวิจัย/ตัวแปร/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/เครื่องมือการวิจัย/ขั้นตอน
การวิจัย/สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล) 

7. ระยะเวลาท าการวิจัย  
 

8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุข้ันตอนการวิจัยโดยละเอียด) ในกรณีท่ีเป็นโครงการร่วมกัน
ให้ระบุการแบ่งส่วนงานและผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมในการท างานวิจัย 
ช่วงระยะเวลาไตรมาส / เดือน / ปี 
1 2 3 4 

1.      
2.      
3.      

 
9. อุปกรณ์การวิจัย 

9.1  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการวิจัย 
9.2  อุปกรณ์การวิจัยที่มีอยู่แล้ว 
 

10. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย แยกประเภทตามหมวดเงินงบประมาณ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  

รวม ตัวเงิน
(เบิกจ่าย) 

ไม่เบิกจ่าย/ให้
มหาวิทยาลัย

จัดหาให้ 

ไม่เป็นตัวเงิน
(งบอ้อม) 

1. หมวดค่าตอบแทน     
 1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 1 คน คนละ  2,000  บาท     

1.2 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 2 คน คนละ 1,500 บาท     
1.3 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพ
เครื่องมือไม่เกิน 5 คน คนละ 500 บาท 

    

*1.4 ค่าตอบแทนผู้วิจัย (ร้อยละ 30 ของงบตรง แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท)  

    

2. หมวดค่าใช้จ่าย     
 2.1  ค่าประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,000    

2.2  ค่าบันทึกข้อมูล  หน้าละ  0.50 บาท     
2.3  ค่าจัดท ารูปเล่ม 2 เล่ม เล่มละไม่เกิน 300 บาท  600    
2.4  ค่าซีดี  จ านวน 3 แผ่น  แผ่นละไม่เกิน 10 บาท 30    
2.5  ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย     
*2.6  ค่าใช้จ่ายในการขอจริยธรรมการวิจัย ไม่เกิน 
5,000 บาท 
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ล าดับ
ที่ 

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ  

รวม ตัวเงิน
(เบิกจ่าย) 

ไม่เบิกจ่าย/ให้
มหาวิทยาลัย

จัดหาให้ 

ไม่เป็นตัวเงิน
(งบอ้อม) 

 2.7  ค่าเก็บแบบสอบถาม 20 บาท/ชุด     
2.8  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริงตามความเหมาะสม        

3. หมวดค่าวัสดุ และอุปกรณ์     
 3.1   ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์การวิจัย      

3.2  ค่าผลิตเอกสาร / แบบสอบถาม / งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

    

3.3  ค่าผลิตรายงานการวิจัยต้นฉบับ     
3.4  ค่าวัสดุส านักงาน     
3.5  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ       
ยอดรวมทุกรายการยกเว้นข้อ 1.4 และข้อ 2.6      

ยอดรวมทุกรายการ     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..........……………..…………….................................) 

หมายเหตุ   - ข้อ 2.5 ไม่สามารถขอเพ่ิมเติมได้ภายหลังจากการท าสัญญา 
- ล าดับที่  2  หมวดค่าใช้จ่ายยกเว้น  2.5  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามหลักฐานจริง   

แผนการเบิกเงิน 
 งวดที่  1  เบิก  ร้อยละ 40  
 งวดที่  2  เบิก   ร้อยละ 30   
 งวดที่  3  เบิก   รอ้ยละ 30   
*** การเบิกเงิน เบิกตามระยะเวลาของการท างานจริง และเบิกได้เฉพาะงบที่เป็นตัวเงินเท่านั้น 
 

11. บรรณานุกรม   (ใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA style) 
 
12. ร่างเครื่องมือการวิจัย 
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แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
 

เขียนที่   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................ต าแหน่ง..................................................                  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จาก   ○  ภายในมหาวิทยาลัย หรือ   ○  ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ช่ือหน่วยงาน.............................................................................................................................................................. 
ช่ือโครงการ .............................................................................................................................................................. 
เริ่มต้นโครงการเมื่อ.............................................สิ้นสดุเมื่อ....................................รวมระยะเวลา............................ 
งบประมาณ.............................................................บาท 

 โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงใน  ○  หรือกรอกข้อความในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. เนื้อหางานวิจัย  
          ○ 1) ยังไม่ได้ด าเนินงาน 
          ○ 2) ด าเนินงานแล้ว   ○ 2.1) ตามแผนที่วาง.............................%    

  ○ 2.2) เร็ว กว่าแผนงาน ........................%            ○ 2.3) ช้า กว่าแผนงาน..........................% 
          ○3) เสร็จสิ้นโครงการแตร่อการแก้ไข   ○ 4) เสร็จสิ้นโครงการและส่งรูปเล่มฉบบัสมบรูณ์เรยีบร้อยแล้ว 
2. รายงานทางการเงิน 
          ○ 1) ยังไม่ได้เบิก / ยืมเงิน ○ 2) ส่งเอกสารท าการเบิกจ่าย / รอการตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน 
          ○ 3) ได้ท าการเบิก / ยืมเงินแล้ว    โดย 
  ○ 3.1) เบิก / ยืมครั้งที่ 1 เป็นจ านวนเงิน...........................................................บาท 
  ○ เคลยีร์เงินแล้ว         ○ ยังไม่ไดเ้คลยีร์เงินยมื โดยจะเคลียรเ์งินคืนเมื่อ............................... 
  ○ 3.2) เบิก / ยืมครั้งที่ 2 เป็นจ านวนเงิน...........................................................บาท 
  ○ เคลยีร์เงินแล้ว         ○ ยังไม่ไดเ้คลยีร์เงินยมื โดยจะเคลียรเ์งินคืนเมื่อ............................... 
  ○ 3.3) เบิก / ยืมครั้งที่ 3 เป็นจ านวนเงิน...........................................................บาท 
  ○ เคลยีร์เงินแล้ว         ○ ยังไม่ไดเ้คลยีร์เงินยมื โดยจะเคลียรเ์งินคืนเมื่อ............................... 
  
3. อุปสรรคในการด าเนินการวิจัย............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานความก้าวหน้า และการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ตามรายละเอยีดดังกล่าวข้างต้นนี้มาเพื่อ
โปรดด าเนินการต่อไป 

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

                                                                                              (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 

วจ. 01 – 04   
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แบบฟอร์มสัญญาขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

เขียนที่   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

วันที่............เดือน.................................พ.ศ................... 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำง มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยอำจำรย์  ดร.กิตติ  วงษ์ชวลิตกุล                 
อธิกำรบดี ซึ่งต่อไปสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
.......................................................................................................................................................................... .... 
อำยุ.................ปี ต ำแหน่ง.....................................................................สังกัด........................................... ........... 
อยู่บ้ำนเลขที่ .......................ถนน............................................แขวง/ต ำบล.......................................................... 
 เขต/อ ำเภอ ...................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์(มือถือ).................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำได้ตกลงกันต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยแก่ผู้รับทุนในกำรวิจัยโครงกำร 
(ภำษำไทย).................................................................. ...................................................................... ...... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
(ภำษำอังกฤษ)............................................................................................................................ .............     

......................................................................................................... ..................................................................... 
 
ข้อ ๒. ผู้รับทุนจะด ำเนินงำนวิจัยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕      
ข้อ ๓. ผู้รับทุนได้รับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวน..............................................บำท 

(............................................................)  จำกผู้ให้เงินทุนโดยจะแบ่งกำรเบิกจ่ำยออกเป็นจ ำนวน  3  งวด ดังนี ้
 งวดที่ ๑  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๔๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท 
(........................................................................................................)  
 งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๓๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท
(........................................................................ ................................) จ่ำยเมื่อมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน
รอบร้อยละ ๕๐ ของเวลำทั้งหมดของโครงกำรวิจัย โดยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำดังกล่ำว ผ่ำนกำรพิจำรณำและ
ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่ ๓  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๓๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท
(........................................................................................................)   จะจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อกำรวิจัยแล้ว
เสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่งมอบรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมข้อ ๖ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และส ำนักวิจัย
และบริกำรวิชำกำร   มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ตรวจรับรำยงำนผลกำรวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำแล้ว 
 

ข้อ  ๔. ผู้รับทุนจะต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยให้ผู้ให้ทุนทรำบทุก ๓ เดือน นับจำกวันที่
เริ่มท ำสัญญำขอรับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย 

 

สัญญาเลขท่ี........./.........(..........) 
 ต้นฉบับส าหรับผู้รับเงินทุน 
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ข้อ ๕. ผู้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์จะต้องท ำกำรวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำไม่
เกิน ๒๔ เดือนและ ผู้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และ/หรือวิทยำศำสตร์ประยุกต์จะต้องท ำกำร
วิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำไม่เกิน ๓๖ เดือนนับจำกวันลงนำมในสัญญำ 

กรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำม
วรรคแรกได้   ผู้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผล สภำพปัญหำ และระบุระยะเวลำที่ขออนุมัติขยำย พร้อมทั้งเสนอ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ปรับปรุงใหม่ต่อ   ผู้ให้ทุนเพ่ือพิจำรณำโดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติ
ขยำยเวลำก่อนวันสิ้นสุดโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน 

ข้อ ๖. เมื่อผู้รับทุนท ำกำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับทุนจะต้องส่งต้นฉบับ
รายงานการวิจัยจ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ านวน 3 แผ่น ที่สมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน แก่ผู้ให้ทุน ตำมเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนก ำหนด 

ข้อ ๗.  รำยงำนผลกำรวิจัยและข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรวิจัยตำมสัญญำนี้  ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล  ผู้รับทุนไม่มีสิทธิที่จะน ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ ำ  ดัดแปลง  หรือส ำเนำรำยงำนกำรวิจัยในโครงกำรนี้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำก
ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนจะน ำผลกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกผู้ให้ทุนตำมสัญญำนี้  ไม่ว่ำจะ
ท ำส ำเร็จแล้วบำงส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำกผู้ให้ทุนตำมข้อ ๗ นั้น  ไปลงพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่ำจะลงข้อควำมประกำศกิตติคุณ ดังนี้ “โครงกำรงำนวิจัย
ได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล” 

ข้อ ๙. ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญำ  ข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญำและ
เรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์กำรวิจัยคืนจำกผู้รับทุน  ทั้งนี้หำกผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่เบิกไปแล้วทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี โดยผู้ให้ทุนจะท ำกำรหักจำกเงินเดือนผู้รับทุนเป็นรำยเดือน เป็นจ ำนวนร้อยละ 
๒๐ ของจ ำนวนเงินที่เบิกไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยจนกว่ำจะครบจ ำนวน 

ข้อ ๑๐. ถ้ำผู้รับทุนลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้รับทุน
ยินดีคืนเงินส่วนที่เหลือ และน ำส่งใบส ำคัญกำรใช้จ่ำยเงินจำกกำรด ำเนินงำนวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุน มอบคืนลิขสิทธิ์
งำนวิจัยในส่วนที่ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้แก่มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลภำยในเวลำ ๑ เดือนก่อนสถำนะภำพ
กำรเป็นอำจำรย์ หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลจะสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๑๑.  คู่สัญญำตกลงกันให้ถือว่ำเอกสำรต่ำง ๆ แนบท้ำยสัญญำซึ่งคู่สัญญำได้ลงนำมก ำกับไว้ทุก
แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย 
 ในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรท้ำยสัญญำขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำนี้บังคับ
และในกรณีที่มีข้อควำมในเอกสำรท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญำของฝ่ำยท ำควำมตกลงกันเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของสัญญำนี้ 
 ข้อ ๑๒.  ผู้รับทุนได้รับทรำบและเข้ำใจระเบียบและเงื่อนไขกำรรับทุนตำมสัญญำนี้โดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 

หนังสือสัญญำรับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัยนี้ท ำขึ้น ๒ ฉบับ โดยมอบให้แก่ผู้ให้ทุนยึดถือไว้ ๑ ฉบับ 
และผู้รับทุนยึดถือไว้ ๑ ฉบับ 
 คู่สัญญำได้อ่ำน และเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้โดยตลอดดีถูกต้องตรงกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
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..................................................................…....... 

 (อำจำรย์  ดร.กิตติ  วงษ์ชวลิตกุล)                     
อธิกำรบดี 

ผู้รับทุน 

 
 

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

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

ผู้ให้ทุน 

พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 

 
 

.....................................................................  
(รองศำสตรำจำรย์  ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์)   
รักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำร

วิชำกำร           

 
 

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

 ต ำแหน่งคณบดี  

พยานฝ่ายผู้รับทุน 
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แบบฟอร์มสัญญาขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

เขียนที่   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 

วันที่............เดือน.................................พ.ศ................... 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำง มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยอำจำรย์  ดร.กิตติ  วงษ์ชวลิตกุล                 
อธิกำรบดี ซึ่งต่อไปสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
.......................................................................................................................................................................... .... 
อำยุ.................ปี ต ำแหน่ง.....................................................................สังกัด........................................... ........... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี .......................ถนน............................................แขวง/ต ำบล.......................................................... 
 เขต/อ ำเภอ ...................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์(มือถือ).................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำได้ตกลงกันต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยแก่ผู้รับทุนในกำรวิจัยโครงกำร 
(ภำษำไทย)............................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
(ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................................. ........     

...................................................................................................................... ........................................................ 
 
ข้อ ๒. ผู้รับทุนจะด ำเนินงำนวิจัยให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕      
ข้อ ๓. ผู้รับทุนได้รับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวน..............................................บำท 

(............................................................)  จำกผู้ให้เงินทุนโดยจะแบ่งกำรเบิกจ่ำยออกเป็นจ ำนวน  3  งวด ดังนี ้
 งวดที่ ๑  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๔๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท 
(........................................................................................................) 
 งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๓๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท
(..................................................................................... ...................) จ่ำยเมื่อมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน
รอบร้อยละ ๕๐ ของเวลำทั้งหมดของโครงกำรวิจัย โดยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำดังกล่ำว ผ่ำนกำรพิจำรณำและ
ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่ ๓  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๓๐  ของเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย เป็นจ ำนวนเงิน  .................. บำท
(........................................................................................................)   จะจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อกำรวิจัยแล้ว
เสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่งมอบรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมข้อ ๖ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และส ำนักวิจัย
และบริกำรวิชำกำร   มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ตรวจรับรำยงำนผลกำรวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำแล้ว 

ข้อ  ๔. ผู้รับทุนจะต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยให้ผู้ให้ทุนทรำบทุก ๓ เดือน นับจำกวันที่
เริ่มท ำสัญญำขอรับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย 

 

สัญญาเลขท่ี........./.........(..........) 
 ต้นฉบับส าหรับผู้ให้เงินทุน 
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ข้อ ๕. ผู้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์จะต้องท ำกำรวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำไม่
เกิน ๒๔ เดือนและ ผู้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และ/หรือวิทยำศำสตร์ประยุกต์จะต้องท ำกำร
วิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำไม่เกิน ๓๖ เดือนนับจำกวันลงนำมในสัญญำ 

กรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำม
วรรคแรกได้   ผู้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผล สภำพปัญหำ และระบุระยะเวลำที่ขออนุมัติขยำย พร้อมทั้งเสนอ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ปรับปรุงใหม่ต่อ   ผู้ให้ทุนเพ่ือพิจำรณำโดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติ
ขยำยเวลำก่อนวันสิ้นสุดโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน 

ข้อ ๖. เมื่อผู้รับทุนท ำกำรวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับทุนจะต้องส่งต้นฉบับ
รายงานการวิจัยจ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ านวน 3 แผ่น ที่สมบูรณ์ พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน แก่ผู้ให้ทุน ตำมเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนก ำหนด 

ข้อ ๗.  รำยงำนผลกำรวิจัยและข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรวิจัยตำมสัญญำนี้  ไม่ว่ำจะเป็นลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล  ผู้รับทุนไม่มีสิทธิที่จะน ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ ำ  ดัดแปลง  หรือส ำเนำรำยงำนกำรวิจัยในโครงกำรนี้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำก
ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนจะน ำผลกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกผู้ให้ทุนตำมสัญญำนี้  ไม่ว่ำจะ
ท ำส ำเร็จแล้วบำงส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำกผู้ให้ทุนตำมข้อ ๗ นั้น  ไปลงพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่ำจะลงข้อควำมประกำศกิตติคุณ ดังนี้ “โครงกำรงำนวิจัย
ได้รับทุนสนับสนุนงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล” 

ข้อ ๙. ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญำ  ข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญำและ
เรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์กำรวิจัยคืนจำกผู้รับทุน  ทั้งนี้หำกผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่เบิกไปแล้วทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี โดยผู้ให้ทุนจะท ำกำรหักจำกเงินเดือนผู้รับทุนเป็นรำยเดือน เป็นจ ำนวนร้อยละ 
๒๐ ของจ ำนวนเงินที่เบิกไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยจนกว่ำจะครบจ ำนวน 

ข้อ ๑๐. ถ้ำผู้รับทุนลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้รับทุน
ยินดีคืนเงินส่วนที่เหลือ และน ำส่งใบส ำคัญกำรใช้จ่ำยเงินจำกกำรด ำเนินงำนวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุน มอบคืนลิขสิทธิ์
งำนวิจัยในส่วนที่ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้แก่มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลภำยในเวลำ ๑ เดือนก่อนสถำนะภำพ
กำรเป็นอำจำรย์ หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลจะสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๑๑.  คู่สัญญำตกลงกันให้ถือว่ำเอกสำรต่ำง ๆ แนบท้ำยสัญญำซึ่งคู่สัญญำได้ลงนำมก ำกับไว้ทุก
แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย 
 ในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรท้ำยสัญญำขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำนี้บังคับ
และในกรณีที่มีข้อควำมในเอกสำรท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญำของฝ่ำยท ำควำมตกลงกันเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของสัญญำนี้ 
 ข้อ ๑๒.  ผู้รับทุนได้รับทรำบและเข้ำใจระเบียบและเงื่อนไขกำรรับทุนตำมสัญญำนี้โดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 

หนังสือสัญญำรับเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัยนี้ท ำขึ้น ๒ ฉบับ โดยมอบให้แก่ผู้ให้ทุนยึดถือไว้ ๑ ฉบับ 
และผู้รับทุนยึดถือไว้ ๑ ฉบับ 
 คู่สัญญำได้อ่ำน และเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้โดยตลอดดีถูกต้องตรงกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (อำจำรย์  ดร.กิตติ  วงษ์ชวลิตกุล)                     
อธิกำรบดี 

ผู้รับทุน 

 
 

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

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

ผู้ใหทุ้น 

พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 

 
 

.....................................................................  
(รองศำสตรำจำรย์  ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์)   
รักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำร

วิชำกำร           

 
 

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

 ต ำแหน่งคณบดี  

พยานฝ่ายผู้รับทุน 
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แบบการประเมินรายงานการวิจัย 

ทุนสนับสนนุ............................................ 

โครงการวิจัยเร่ือง............................................................................................. 

 

1. ความชัดเจนของหัวข้อวิจัย 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

2. ความส าคัญของปัญหาวิจัย 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

3. ความสมบรูณ์ของการทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

 
 
4. มีการอ้างอิงผลงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนยิม 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

5. ระเบียบวิธีวิจัย และแนวทางการวิจัยมีความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

6. ระเบียบวิธีวิจัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
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7. ผลการศึกษา มีความชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และมีประโยชน์ทางการวิจัยและการประยุกต์กับศาสตร์
อื่นๆ 

ความคิดเห็น             มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

8. คุณภาพโดยรวมของผลงานวิจยั มีความสมบูรณ์ในระดับใด 

ความคิดเห็น             มากทีสุ่ด   มาก   ปานกลาง   น้อย 

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

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

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

9. ผลการประเมิน 
ผู้ประเมินเห็นว่า  รายงานการวิจยันี้ 
[  ] ไม่สมควรรับรายงานอย่างยิ่ง เหตุผล…………………………………………………….......................................................... 

 [  ] สมควรรบัรายงาน อย่างไม่มีเง่ือนไข 

 [  ] สมควรรบัรายงาน อย่างมเีงื่อนไข 

    เมื่อมีการแกไ้ข/เพิ่มเติมรายงานการวิจัยตามความคิดเห็นข้างตน้แล้ว 

    อื่นๆ  โปรดระบุ ................................................................................................................................. 

10. ความคิดเห็น  /  ข้อเสนอแนะ 

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
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แบบขอรับเงินสนับสนนุค่าใช้จ่ายส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ 
 

เขียนที่  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
 

วันท่ี....................เดือน....................................พ.ศ.................... 
เร่ือง  ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการ 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

ข้าพเจ้า....................................ต าแหน่ง..…...........…..สังกัด คณะ/ส านัก/ศูนย์..................…....................... 
ปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุลเมื่อเดือน..................................................... พ.ศ. .................... 
เดือนปีท่ีท าการวจิัย ตั้งแต่......../..........ถึง. ............/.................รวมระยะเวลาทั้งสิ้น................ปี................เดือน 
ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรบัการน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทางวิชาการ  โดยมรีายละเอียดดังนี ้

1. ช่ือเรื่องวิจัย 
(ภาษาไทย) ..........................................................................................................…........................... 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 
2. งานวิจัยตามข้อ 1 ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจาก 

  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั   
  ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ระบุ) 
ช่ือแหล่งทุน ............................................................จ านวนเงินทุนที่ได้รับ.........................................บาท 

   ทุนส่วนตัว     อื่น ๆ (ระบุ).................................................................... 
3. สถานภาพของผู้ขอรับเงินสนับสนุน    หัวหน้าโครงการวิจยั          ผู้วิจัย          ผู้ช่วยวิจัย   
    มีผู้ร่วมวิจัยจ านวน.........................คน  
 

4. ผลงานทางวิชาการทีข่อรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ 
     ช่ือบทความ (ภาษาไทย)..........................................................…………....................................................  
 

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

    ช่ือการประชุม........................................................................................................................................ 
     วันท่ีจัดประชุม......................................... องค์กร / สถาบันที่จัด..................................................................... 
     สถานท่ีจัด......................................................................  ประเทศ................………………….................... 
5. จ านวนเงินสนับสนุนที่ขอเบิก 
 

 5.1 น าเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการประชุมหรือจาก
แหล่งอื่น  

 เป็นจ านวนเงิน....................................................................บาท (ไมเ่กิน 50,000 บาท/คน/ปี) 
 5.2 น าเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการในประเทศ ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และไมไ่ด้รับการสนับสนุน

จากผู้จัดการประชุมหรือจากแหลง่อื่น 
เป็นจ านวนเงิน....................................................................บาท (ไมเ่กิน 20,000 บาท/คน/ปี) 

 5.3 ค่าลงทะเบยีนการประชุมเป็นจ านวนเงิน.............................บาท (กรณีใช้ทุนส่วนตัวในการวิจยั) 
 
 

 
 

วจ.02-1 (1) 
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6. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
*** ผู้ขอรับเงินสนับสนุน  ได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา (ก่อนเดินทางไป) ดังต่อไปนี้*** 
   1.  ส าเนาบทความ จ านวน 2 ชุด 

  2.  ส าเนาสัญญาทุนวิจัย จ านวน 2 ชุด 
  3.  แผนการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั 
  4.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
  5.  ระยะเวลาของการประชุม  
  6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 
  7.  รายละเอียดของเงินท่ีได้รบัจากผู้จัดการประชุมทางวิชาการ/ จากแหล่งอื่น (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

7. เมื่อกลับจากการประชุมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะด าเนินการดังต่อไปนี ้
7.1 จัดท ารายงานสรุปการประชุมทางวิชาการ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
- เนื้อหา  หรือกิจกรรมของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
- ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 
- ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  

7.2 ส่งส าเนาบทความหรือผลงานวิจัย และรายงานการประชุมทางวชิาการให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 2 ชุด 
พร้อม CD 1 แผ่น เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและการเผยแพรต่่อไป 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผู้ขอรับเงนิสนบัสนุน 
  

                                                                             (..........................................................................) 
  
 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  ................................................................................................................................................................................... ................................................... 

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

         (……...................……………….…………………..) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ตรวจสอบหลักฐาน ..................................... .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
  

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

                  (นางสาวศศิธร  มลูราช) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

 
ส านักบรรณสารและสารสนเทศ   

ได้รับส าเนาบทความงานวิจัย และ/หรือ .......................................................................................................... 
(ลงช่ือ)..................................................................…..  

         (……...................……………….…………………..) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 
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ความคิดเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................................... 

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

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

(รองศาสตราจารย์  ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน)์ 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ..............................................................................................................................................................................       
............................................................................................................................. ........................................................                                         
 

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

(อาจารย์แพร  วงษ์ชวลิตกุล) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร..............................................................................................................................................................................        
................................................................................................................................................ .....................................                                       
 

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

(รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  โพธิ์ศร)ี 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของอธิการบดี ............................................................................................................................................................................................................             
.......................................................................................................................... ...........................................................  

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

(อาจารย์  ดร.กติติ  วงษ์ชวลิตกุล) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 
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แบบขอรับเงินรางวัล (Reward) ส าหรับการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เขียนท่ี  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
 

วันท่ี....................เดือน....................................พ.ศ.................... 
เร่ือง  ขอรับเงินรางวัล (Reward) ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

ข้าพเจ้า  ........................... ต าแหน่ง..………......................... สังกัด คณะ/ส านกั/ศูนย.์.................….......……  
ปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุลเมื่อเดือน..................................................... พ.ศ. .................... 
เดือนปีท่ีท าการวิจัย ตั้งแต่.........../.........ถึง. ................/.................รวมระยะเวลาทั้งสิ้น................ปี................เดือน 
ขอรับเงินรางวัล (Reward) ส าหรบัการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
 

1. ช่ือเรื่องวิจัย 
(ภาษาไทย) .....................................……............................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 
2. งานวิจัยตามข้อ 1 ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจาก 

  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั   
  ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ระบุ) 
ช่ือแหล่งทุน ..............................................................จ านวนเงินทุนที่ได้รับ.........................................บาท 

   ทุนส่วนตัว     อื่น ๆ (ระบุ)................................................................... 
 

๓. สถานภาพของผู้ขอรับเงินรางวัล       หัวหน้าโครงการวิจัย          ผู้วิจัย          ผู้ช่วยวิจัย   
    มีผู้ร่วมวิจัยจ านวน.........................คน  
๔. ผลงานทางวิชาการที่ขอรับเงินรางวัล 
      ช่ือบทความ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................. 
        (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 
      
      ซึ่งผู้ขอรับเงินรางวัลเป็น   ผู้เขียนช่ือแรก (First author)   ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author)  
      จ านวนผู้เขียนบทความ      
            ๑ คน      มากกว่า  ๑  คน (กรอกแบบ วจ.๐๒-๐๓ หนังสือรับรองผลงานของผู้ร่วมเขียนบทความ) 

      การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
       ตีพิมพ์ในวารสาร (ช่ือวารสาร).............................................................................................. 
            ปีที่............ฉบับท่ี…………….. เดือน.............................ปี...........................หนา้ที่.............................. 
       ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ช่ือการประชุม)............................................................... 

วันท่ีจัดประชุม....................................องค์กร / สถาบันที่จดั..................................................... 
      สถานท่ีจัด................................................................ ประเทศ................………………….................... 
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5. จ านวนเงินรางวัลที่ขอเบิก 
ระดับการตีพิมพ์และเผยแพร่ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

จ านวนเงินรางวัล 

บทความวิจัย 
(บาท) 

บทความทางวิชาการ 
(บาท) 

 1. ระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลสากลช่ือ...................................    24,000  12,000 
 2. ฐานข้อมูล TCI 1  12,000    6,000 
 3. ฐานข้อมูล  TCI 2    6,000    3,000 
 4.ร า ย ง าน สื บ เนื่ อ งจ า ก ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร  (Proceeding)     

ระดับนานาชาติ  
   3,000    1,500 

 5.ร า ย ง าน สื บ เนื่ อ งจ า ก ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร  (Proceeding)  
ระดับชาติ 

 6. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท 

   1,500 
 
 
 

    750 

6. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
***ผู้ขอรับเงินรางวัล  ได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  *** 

 1. ส าเนาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 2 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น  
 2. หลักฐานและรายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ หน้าปกของวารสาร, กองบรรณาธิการ (Editorial 

Broad), รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ (Peer Review/Reader), สารบญั (Contents), Impact Factor  
 3. หลักฐานและรายละเอียดของการประชุมวิชาการ ได้แก่ หน้าปกของ Proceeding, คณะกรรมการจัดประชุม 

(Conference Committee), รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review/Reader), สารบญั (Contents) 
 4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ได้แก่ รายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม, ผลการประเมินการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ  
  
หมายเหตุ : บทความวิชาการนี้ไมเ่คยได้รับทุนสนบัสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่จากที่อ่ืนมาก่อน ไม่เป็นทุนวิจัยท่ีไดร้ับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกซึง่การตีพิมพ์เป็นส่วนหน่ึงของการรบัทุนนั้น ๆ  และไม่เป็นส่วนหนึ่งในการขอจบการศึกษา 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี ้
 

 

  (ลงช่ือ).................................................................... 
ผู้ขอรับเงินรางวลั 

  

                                                          (..........................................................................) 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  ..................................................................................................................................................................................................... ................................. 

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

         (……...................……………….…………………..) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 
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ตรวจสอบหลักฐาน ..................................... .............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... .............................................. 
  

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

                  (นางสาวศศิธร  มลูราช) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 
 

ส านักบรรณสารและสารสนเทศ   
ได้รับส าเนาบทความงานวิจัย และ/หรือ .......................................................................................................... 

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

         (……...................……………….…………………..) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
............................................................................................................................. .................................................................... 

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

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

(รองศาสตราจารย์  ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน)์ 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร..............................................................................................................................................................................        
............................................................................................................................. ........................................................                                      
 

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

(รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  โพธิ์ศร)ี 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

ความคิดเห็นของอธิการบดี ............................................................................................................................................................................................................             
.................................................................................................................................... .................................................  

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

(อาจารย์  ดร.กติติ  วงษ์ชวลิตกุล) 
วันท่ี...............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ 

 
1. แผนการประชุม 
ล าดับที ่ รายการ วันท่ี หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

    

    

 
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ (ประมาณการ) 
ล าดับที ่ รายละเอียด จ านวนเงิน หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

    

รวม   

 
3. ระยะเวลาของการประชมุ หรือตีพิมพ์ 
……………………………………………………………………………………………………………............................................................ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 …………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 4.2………………………………………………………………………………………….....................................................................
 4.3………………………………………………………………………………………….....................................................................
 4.4………………………………………………………………………………………….....................................................................
 4.5…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
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