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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส าหรับงานวิจัยถือว่าเป็นภาระ
งานหลักของบุคลากรที่ส าคัญงานหนึ่ง  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส าหรับงานวิจัยถือว่าเป็นภาระงาน
หลักของบุคลากรที่ส าคัญงานหนึ่ง และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสท าวิจัย  เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  การน าไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 
 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการได้จัดท าข้ึน จะช่วยอ านวยประโยชน์ให้บุคลากรได้รับทราบขั้นตอนในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ขอรับทุน กฏเกณฑ์และระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ระเบียบการเงิน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ขอรับทุนและเมื่อโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 
 อนึ่ง รายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้คือ เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก ส่วนกรณีที่มี
หลักการบางอย่างที่เปลี่ยนไปอาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุผลและความเหมาะสม 
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นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเห็นความส าคัญของการวิจัยและให้การส่งเสริมการวิจัยแก่บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยด้วยการจัดสรรทุนวิจัยแกบุ่คลากร  ส่งเสริมบคุลากรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และการ
ท าวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรท้องถ่ิน และส่วนราชการอื่นๆ 
 ส าหรับกรอบการวิจัยจะส่งเสริมการวิจัยอย่างหลากหลายทั้งการวิจัยทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 
การวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชนและสังคม  
การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ การวิจัยสถาบัน ตลอดจนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) 
 

กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1. กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อน า

ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์โดยตรงส าหรับแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือสถาบันในมหาวิทยาลัย และองค์การ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในกรอบประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

2.1  การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน และชุมชนเมือง 
2.2  การวิจัยที่สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  การวิจัยสังคมผู้สูงอายุ 
2.4  การวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.5  การวิจัยการจัดการเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน 
2.6  การวิจัยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
2.7  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.8  การปฏิรูปการศึกษา 
2.9  เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.10 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3. การวิจัยที่เป็นเรื่องส าคัญและเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งต้องการหาค าตอบเพื่อแก้ไข 
ลักษณะของโครงการวิจัย 

1. เป็นโครงการวิจัยที่ก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี 
2. ไม่เป็นโครงการเพื่อขอรับวุฒิบัตร หรือปริญญาใดๆ 
3. ไม่เป็นโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนอุดหนุน หรือก าลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงาน

หรือองค์การอื่นๆ 
4. ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อยในแผนวิจัย หรือชุด

โครงการ 
5. ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ใช้รูปแบบตามส านักวิจัยและบริการวิชาการก าหนด 
6.  

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย 
1. เป็นบุคลากรหรอือาจารย์ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือบุคคล/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้

ด าเนินการวิจัย 
2. บุคลากรหรืออาจารย์ต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 



 
 

3. ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรอื่นใด 
หลักเกณฑ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. หัวข้อการวิจัยควรเป็นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนวิจัย มหาวิทยาลัยจะเน้นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยกับบุคลากร และ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ประมาณ 1 ป ี
4. การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบ สวจ.01) 
5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิจัยจะประเมินข้อเสนอ

โครงการวิจัย  จากความเหมาะสมของโครงการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ 
ตลอดจนกระทั่งกรอบการวิจัย และวิธีการด าเนินการวิจัย 

6. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นไปตามระเบียบและตามสัญญารับ
เงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามเงื่อนไขดังนี้ 

6.1 เมื่อผู้วิจัยท าสัญญารับเงินอดุหนุนการวิจัยแล้ว จะได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 คิดเป็นเงิน
ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนวิจัยที่ได้รับ  พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนการใช้จ่ายเงินและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3 ก่อนขอรับเงินในงวดที่ 2 

6.2 การจ่ายเงินงวดที่ 2 จะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนวิจัยที่ได้รับ และรายงานการใช้จ่าย
เงินงวดที่ 1 พร้อมใบส าคัญรับเงิน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในบทที่ 4 และบทที่ 5 พร้อม
ทั้งยื่นเอกสารยืนยันการร่างตีพิมพ์ของวารสาร ก่อนรับเงินงวดที่ 3 

6.3 การจ่ายเงินงวดที่ 3 จะจ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของทุนวิจัยที่ได้รับ พร้อมทั้งใบส าคัญรับ
เงินของการใช้จ่ายเงินงวดที่ 2 และเอกสารหลักฐานการท าวิจัย ดังนี้ 

(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นดิสเก็ต (CD) รายงานฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 1 แผ่น โดยพิมพ์ค าว่า “ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ที่ปกด้านหน้าของ
งานวิจัย 

(2) ผู้วิจัยต้องเสนอตีพิมพ์และเผยแพร่บทความงานวิจัยตามรูปแบบที่ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการก าหนด 

ส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารและวารสารวิชาการที่ส านักวิจัยมีความประสงค์จะน าไปเสนอ
เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ จะต้องเป็นวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ของ สกอ. และสมศ. ที่ก าหนดไว้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา  หรือบทความวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่เกิดข้ึนในขณะที่มีการท า
การวิจัย จ านวน 1 ชุด พร้อมดิสเก็ต (CD) บทความเรียงที่ท าจ านวน 1 แผ่น 
 7.  สัญญาและลิขสิทธ์ิ 
  7.1 ผู้วิจัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย ต้องท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
  7.2 องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัยให้ถือว่าเป็นลิขสิทธ์ิระหว่างนักวิจัย
และมหาวิทยาลัย 
  7.3 การเผยแพร่รายงาน หรือสิ่งพิมพ์สาธารณะให้ถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
  7.4 ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี) ให้ส่งมอบแก่มหาวิทยาลัยเมื่อ
เสร็จสิ้นการวิจัย 



 
 

 8. การระงับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
  8.1 ผู้วิจัยที่ประสงค์ที่จะขอระงับการด าเนินการวิจัยต้องช้ีแจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการส่งเสรมิการวิจัยและบรกิารวิชาการ และในกรณีที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ผู้วิจัยจะต้องคืนก่อนที่เบิก
ไปแล้วทั้งหมด  แก่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นภายใน 30 วัน และมหาวิทยาลัยจะงดเ ว้นการพิจารณาให้ทุน
โครงการวิจัยของบุคลากรรายที่คืนดังกล่าว จ านวน 1 ปี  
  8.2 ในกรณีที่ด าเนินการไปบางส่วน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้วิจัยส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปยัง
มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน  พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และมหาวิทยาลัยจะงดเว้น
การพิจารณาให้ทุนโครงการวิจัยของผู้วิจัยที่คืนดังกล่าว จ านวน 1 ปี  
  8.3 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และโครงการวิจัยจ าเป็นต้องยกเลิกโครงการ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยสง่คืน
เงินเหลือจ่ายไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พร้อมรายงานผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจึงได้มีการก าหนดข้ันตอนการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยและการด าเนินการวิจัยได้ดังนี้ 
  



 
 

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
 

คณาจารย์และบุคลากรเสนอโครงการวิจัย 

 
 
 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย 

 
 
ส านักวิจัยรวบรวมข้อเสนอแนะผลการประเมิน 
และแจ้งให้กับผู้เสนอโครงการวิจัย 
 
 
ผู้เสนอโครงการวิจัยปรับปรุงแก้ไข 
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
 
 
คณะกรรมการจัดประชุมเพื่อพิจารณา 
อนุมัติการด าเนินโครงการวิจัย 

 
 
อธิการบดีลงนามประกาศโครงการวิจัย 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 

ผู้วิจัยท าสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่วางไว้ 

 
 
ส่งหลักฐานการได้รับทุน เพื่อขออนุมัติเบิกเงินวิจัย งวดที่ 1 

 
 
 

ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามสัญญา 
เพื่อขออนุมัติเบิกเงินวิจัย งวดที่ 2 

 
 

ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามสัญญา 
เพื่อขออนุมัติเบิกเงินวิจัย งวดที่ 3 

 
 

น าเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงาน 
ต่อคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
 

น าเสนอรายงานผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร 
และ/หรือการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ 

 
  



 
 

การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2555 

2. พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในแต่ละปี  
3. จัดท าเค้าโครงการวิจัย (Proposal) ตามแบบเสนอโครงการวิจัย (สวจ.01) ส่งให้ส านักวิจัยและ 

บริการวิชาการ จ านวน 3 ชุด  
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงร่างการวิจัย 
เพ่ือประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย จากมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

  



 
 

                          แบบ สวจ.มวท.01 

 

แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงร่างการวิจัย 

เพื่อประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...................................................................................................................... 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 

 

ส่วน A  : ประเภทของโครงการวิจัย               

             โครงการวิจัยใหม่        

                โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาต่อเน่ือง...........ปี 
 

ส่วน  B : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

1. คณะผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย [ความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า
การวิจัย (%)] 

2. ประเภทของการวิจัย  

3. สาขาวิชาการและกลุ่มสาขาวิชาที่ท าการวิจัย   
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
8. ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
11. เอกสารอ้างอิง 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ การน าไปใช้ประโยชน์ การ

น าไปประยุกต์กับการเรียนการสอน ท้องถ่ิน และชุมชน 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  
14. วิธีการด าเนินการวิจัย  
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุอย่างละเอียด) 



 
 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย (ระบุอย่างละเอียด) 
17. ความส าเร็จหรือความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. ลงลายมือช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี     
19. ลงลายมือช่ือผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
20. ความเห็นของหัวหน้างานวิจัย  
21. ความเห็นของที่ปรึกษาอธิการบดี  
22. ความเห็นของอธิการบดี    

                            

ส่วน  C   : ประวัติคณะผู้วิจัย (ให้เขียนแยกกันระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัย ใน
กรณีท่ีมีการท าวิจัยร่วมกัน) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

2. ต าแหน่งปัจจุบัน 

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ E-mail 
4. ประวัติการศึกษา 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการท าวิจัย 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยระบุสถานภาพในการ
ท าการวิจัยว่าหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย ในแต่ละผลงานวิจัย  

7. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
8. งานวิจัยที่ก าลังท า : ช่ืองานวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย 

__________________________________ 

หมายเหตุ : ให้ส าเนาเอกสารส่งให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 3 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 

    

 



 
 

แบบฟอร์ม การท าสัญญารบัทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
 
 

สัญญารบัทนุสนบัสนุนการท าวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
 

ท า ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่........เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

หนังสือสัญญานี้ท าข้ึนระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์ ต าแหน่ง อธิการบดี
มห า วิทย า ลั ย เ วส เ ทิ ร์ น  ซึ่ ง ต่ อ ไป ในสัญ ญานี้ เ รี ย ก ว่ า “อ ธิก า ร บดี มห า วิทย าลั ย เ วส เ ทิ ร์ น ”  
ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………………..เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………ต าแหน่ง 
อาจารย์ หน่วยงานต้นสังกัด .......................................... มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า 
“ผู้วิจัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้  
ข้อ 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อนุมัติให้ผู้วิจัยท าการวิจัยเรื่อง…………………………………. 

…………………………………………………………………………… ตามโครงการวิจัยที่แนบมา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาน้ี 
 ข้อ 2. ผู้วิจัยตกลงจะท าการวิจัยตามสัญญา  ข้อ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา  12 เดือน นับแต่วัน
ท าสัญญาน้ี ซึ่งตรงกับวันที่......เดือน .........พ.ศ. ........ถึงวันที่......เดือน ..........พ.ศ. ........หากผู้วิจัยไม่สามารถ
ส่งผลงานวิจัยได้ทันตามก าหนดถ้ามีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติ           ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เพื่อขยายเวลาท าวิจัยออกไปอีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันที่ครบก าหนด 

ข้อ 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ตกลงอนุมัติทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามที่
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเสนออนุมตัิต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้แก่ผู้วิจัยเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ านวน ……………………บาท (……………………..............)   โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด คือ  

งวดที่  1 จ่ ายให้ ไม่ เกินร้อยละ ๔0 ของทุน วิจัยที่ ได้ รับ คือจ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท                          
(...........................................)  พร้อมใบส าคัญรับเงิน เมื่อผู้วิจัยจะขอรับเงินในงวดที่ 2      

งวดที่  2 จ่ ายให้ไม่ เกินร้อยละ 30 ของทุนที่ ได้ รับคือจ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท                         
(..........................................)  พร้อมใบส าคัญรับเงิน เมื่อผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
งานวิจัยให้แก่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และได้รับอนุมัติให้เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 ได ้

งวดที่  3 จ่ายที่ เหลือทั้ งหมดจ านวน . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . ..  บาท(. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . )                    
พร้อมใบส าคัญรับเงิน เมื่อผู้วิจัยส่งหลักฐานเอกสารการท าวิจัยครบถ้วนตามรายละเอียดดังนี้ 
 รายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 3 เล่มพร้อม CD รายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 1 แผ่นโดยพิมพ์ 
 “ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ที่ปกด้านหน้าของงานวิจัย 

1) ผู้วิจัยต้องเสนอ ตีพิมพ์ และเผยแพร่บทความงานวิจัยตามรูปแบบที่ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการก าหนดส าหรับตีพิมพ์ในวารสาร และหรือวารสารวิชาการที่นักวิจัยมีความประสงค์ จะไปน าเสนอ 
ตีพิมพ์ และเผยแพร่ โดยต้องเป็นวารสารวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. ที่ก าหนดไว้

เลขที่สัญญา สวจ.มวท. ....../.......... 

อากร

แสตมป์ 



 
 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา และหรือบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   ที่เกิดข้ึนในขณะที่มีการ
ท าวิจัย จ านวน 1 ชุดพร้อม CD บทความงานวิจัยเรื่อง ที่ท าจ านวน 1 แผ่น 

ข้อ 4. ผู้วิจัยตกลงจะรายงานความก้าวหน้าและเสนอผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่ส านักวิจัยและ   
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก าหนด 

ข้อ 5. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยตามสัญญานี้ให้เป็นลิขสิทธ์ิของผู้ให้ทุน ถ้า
ผู้วิจัยจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ ให้ลงข้อความในการน าเสนอ หรือการแสดงซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่า “ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”  และหากมีการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ข้อ 6. ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือที่เกิดจากการท าวิจัย และวัสดุอุปกรณ์ถาวร ที่ไม่สูญสิ้น หรือ
หมดสิ้นไป จากการท าวิจัย และการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผู้วิจัยจะต้องน าส่ง
ให้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้งหมด หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว ภายใน 30 วัน  

ข้อ 7. หากผู้วิจัยผิดสัญญาไม่ส่งผลงานวิจัยใน ข้อ 2 ผู้วิจัยยินยอมคืนเงินทุนวิจัย แก่               มหา
วิทยาลั เวสเทิร์น จ านวนเท่ าที่ ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน คือ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 
(.......................................) พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้วิจัยยินยอมให้
หักจากเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่นของผู้วิจัย แล้วแต่กรณี 

สัญญาน้ีท าข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน โดยคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยตลอด  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นพยานหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ทุน 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์) 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับทุน 

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

  

พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 

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

พยานฝ่ายผู้รับทุน 

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

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

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

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

     

 

 

 
 
 

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวจ.มวท.สญ. ........../.......... 

 

หนังสือยนิยอมให้หกัเงินเดอืน 

เขียนที่  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

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

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 ข้าพเจ้า..................................................ต าแหน่ง.................................คณะ/สาขา......................................................
ซ่ึงได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นจ านวนเงิน.......................................บาท 
(.....................................................)  และได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนทางการวิจัย  ลงวันที่..........................................น้ัน  

 ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  ยินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  หักเงินเดือนเพื่อช าระหน้ีคืน  ซ่ึง
เงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  7.5  ต่อปี  เป็นจ านวนหน่ึงในสามของเงินเดือนแต่ไม่น้อยกว่า  2,000 บาท  จนกว่าจ าครบ
จ านวนเงินที่ต้องช าระโดยจะต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปี 

 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างท้ายน้ีต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน  ปี ที่ระบุข้างต้นแล้ว 

 

     ลงช่ือ...............................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

ลงช่ือ...............................................พยาน 

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

 

ลงช่ือ...............................................พยาน 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 
  



 
 

รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย ชื่อเรื่อง .................................................................................................................................................................... 
ผู้วิจัย .................................................................................................................................................................................................................................. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น…………………………............................................................................................................................................................................ 
คาดว่าจะไปตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ ชื่อ .......................................................................................................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ................................................................................................................................................................................................... 
ค่า Impact Factor ของวารสาร (ตาม TCI) ..................................................................................................................................................................... 
ค่า Impact Factor ของวารสาร (ตาม ISI) ....................................................................................................................................................................... 

      ล าดับท่ี รายละเอียดงบประมาณ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้ 
1 หมวดค่าตอบแทน         
  1.1  ........................................................................................          
  1.2  ........................................................................................         
  1.3  ........................................................................................          
 1.4  ……………………………………………………………………………..     
2 หมวดค่าใช้สอยในการเดินทาง         
  2.1  ........................................................................................          
  2.2  ........................................................................................          
  2.3  ........................................................................................         
 2.4  …………………………………………………………………………....     
 2.5  .......................................................................................      



 
 

ล าดับท่ี รายละเอียดงบประมาณ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้ 
3 หมวดค่าวัสดุสิ้นเปลือง         
  3.1  ........................................................................................          
  3.2  ........................................................................................         
  3.3  ........................................................................................          
  3.4  ........................................................................................         
  3.5  ........................................................................................          
  3.6  ........................................................................................         
  3.7  ........................................................................................          
  3.8  ........................................................................................         
  3.9  ........................................................................................          
  3.10  ........................................................................................         
  3.11  ........................................................................................          
  3.12  ........................................................................................         
  3.13  ........................................................................................          
  3.14  ........................................................................................         
4 หมวดค่าเช่าสถานที่         
  4.1  ........................................................................................          
  4.2  ........................................................................................         
  4.3  ........................................................................................          



 
 

ล าดับท่ี รายละเอียดงบประมาณ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้ 
5 หมวดค่าพิมพ์ผลงานวิจัย         
  5.1  ........................................................................................          
6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         
  6.1  ........................................................................................         
  6.2  ........................................................................................          
  6.3  ........................................................................................         
  6.4  ........................................................................................          
  6.5  ........................................................................................         
  6.6  ........................................................................................          
  6.7  ........................................................................................         
  6.8  ........................................................................................          
  6.9  ........................................................................................         
7 งบประมาณรวม                                                                                        บาท 

      
  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น .................................    บาท 

 
(เป็นตัวหนังสือ) ....................................................    บาท 

      
  

ลงชื่อ.............................................................    เจ้าของโครงการวิจัย 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งท่ี ...... 
ส านักวจิัยและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

*************************** 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  ……………………………………………………………………………………………………………… 
ผูร้่วมโครงการวิจัย       ๑)  ………………………………………………        ๒) ……………………………………………… 
ได้เบิกเงินไปในงวดท่ี  ……………………………………………….. เป็นจ านวนเงิน ……………………………………. บาท 
ผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งท่ี ……………………………… เดือน ……………………….พ.ศ. ………………… 
 ด าเนินการไปอยู่ในขั้นตอน 

 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
 ทดลอง / เก็บรวลรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเขียนรายงาน 
 พิมพ์รูปเล่ม  

หมายเหตุ : การขอเบิกเงินในงวดที่ ๒ หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้วิจัยจะต้องด าเนินการเขียนบทที่ ๑ และบทที่ ๒ ให้
แล้วเสร็จ และต้องรายงานการใช้จ่ายเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วตามจริงในงวดที่ ๑ หากมีใบส าคัญรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ให้ส่งตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน 3 ชุด แนบมากับ
แบบฟอร์มการรายงานน้ีด้วย โดยที่การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามท่ีได้แจ้งไว้ในการขอรับเงินสนับสนุนในการ
ส่งเค้าโครงร่างการวิจัยมายังส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

การด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
 เป็นไปตามแผน 
 ล่าช้ากว่าแผน 
  เร็วกว่าแผน 

คาดว่าจะส่งรูปเล่มได้ภายในเดือน …………………………………………………. พ.ศ. ………………………… 
ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรค (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 
(...................................................................) 

วัน/เดือน/ปี ..................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้ร่วมวิจัย 
(.......................................................) 
วันที่ ................................................ 

 
 



 
 

ความเห็นของคณบดี.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(.........................................................) 
คณบดีคณะ ............................................... 

 
ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

  สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 

 ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ระบุเหตุผล .................................................................................................................. 
ลงชื่อ 

( .............................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ความเห็นของผู้ช่วยอธิการบดี  

สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป และอนุมัติเงินในงวดที่ 2 

 ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ 

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

      ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
ความเห็นของรองอธิการบดี  

สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป และอนุมัติเงินในงวดที่ 2 

 ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ 

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

      รองอธิการบดี 
 

ความเห็นของอธิการบดี  

 อนุมัติเงินในงวดที่ 2 จ านวน...........................บาท 

 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์) 
    อธิการบดี  

 

 



 
 

รายงานแผนการโครงการวิจัย 

 
ขั้นตอน 

แผนการด าเนินโครงการวจิัย ผลการด าเนินงานวจิัย  
ร้อยละ 
ของงาน 

 
 

รายละเอียดของแผนงาน 
 

วันท่ีเริ่ม
แผน 

วันท่ี
โครงการวจิัย 

เสร็จสิ้น 

 
วันท่ีเริ่มจริง 

วันท่ี 
โครงการวจิัย 
เสร็จสิ้นจริง 

1. การเตรียมแผนงานวิจัย/ทบทวนศึกษา
เอกสารต่างๆ 

      

2. ก าหนดแผนการ/วิธีการด าเนินงานวิจัย       
3. ด าเนินงานวิจัย/เก็บรวบรวมข้อมูล       
4. การวิเคราะห์ต่างๆ       
5. จัดท ารายงาน และเผยแพร่       
6. อื่นๆ       
 

 

 

     ลงชื่อ ................................................................ หัวหน้าโครงการวิจัย 

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

       วันท่ี ...................................... 

 

 



 
 

รายงานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย 

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 

ระหว่างเดือน จ านวนเงิน 
1. หมวดค่าตอบแทน      
2. หมวดค่าใช้สอยในการเดินทาง      
3. หมวดค่าวัสดุสิ้นเปลือง      
4. หมวดค่าเช่าสถานท่ี      
5. หมวดค่าพิมพ์ผลงานวิจัย      
6. หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      
รวมเงิน      
 

ผลการใช้จ่าย  :  .................................................................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

      ลงช่ือ ..........................................................หัวหน้าโครงการวิจัย 

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

    วันที่......................................... 



 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน งวดท่ี 1 
 
โครงการวิจัย เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้วิจัย …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รหัสโครงการเลขที่ สวจ.มวท. ........./ 2554 
 

หมวดและ/หรือ 
รายละเอียดงบท่ีอนุมัติ* 

จ านวน ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็น
เงิน 

เงิน
คงเหลือ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวม (บาท)     

 
หมายเหตุ  * ทุนท่ีไดรั้บ คือ เงินทุนท่ีผูว้จิยัไดรั้บแลว้จริง โดยสามารถน าหมวดและ/หรือรายละเอียดงบท่ีอนุมติั 

และทุนท่ีไดรั้บในงวดท่ี 1 จากสัญญารับทุน 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอขยายเวลาการท าวิจัย 
  



 
 

แบบ สวจ.มวท.08 

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
แบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
--------------------- 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ........... 
เรื่อง  ขอขยายเวลาการวิจัย 
เรียน  ......................................................................................  

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล............................................ 
ต าแหน่ง ......................................ระดับ ......................... สังกัด คณะ/ ส านัก................................................. 
โทรศัพท์ ........................................... เป็นผูไ้ด้รับทุนอดุหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเภท 
� มหาวิทยาลัย �คณะ �ส านัก �สถาบัน ประจ าปี .........................จ านวนเงิน................................บาท  
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ให้ท าการวิจัยเรื่อง 
(ภาษาไทย)..................................................................................................................... .................... 
...........................................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ)  
........................................................................................................................................................... 
ตามสัญญาเลขที่....................................ลงวันที่................เดือน.....................................พ.ศ...... ....................
และสิ้นสุดตามแบบเสนอโครงการวิจัยวันที่....................เดือน..............................พ.ศ..................................... 
มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่...............ถึงวันที.่.........เดือน...........................พ.ศ................... 
รวม.........................เดือน เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ) 
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยมาเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาด้วย 
ลงช่ือ......................................................... 
(..............................................................) 

                                                     ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอยุติการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สวจ.มวท.09 

 
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

แบบค าร้องขอยติุการวิจยั 
------------- 

 
                                                                    มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

วนัที ่...........เดอืน ............................ พ.ศ............. 
เรื่อง  ขอยตุกิารวจิยั 
เรยีน    ......................................... 

ดว้ยขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...................................... 
ต าแหน่ง .................................ระดบั........................ สงักดั คณะ/ส านกั/สถาบนั.................................. 
โทรศพัท์ ...........................................เป็นผู้ได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยั เวสเทิร์น 
ประเภท   � มหาวทิยาลยั �คณะ �ส านกั �สถาบนั ประจ าปี ......................... 
จ านวนเงนิ................................บาท   (.............................................................................................) 
ใหท้ าการวจิยัเรื่อง.............................................................................................................................. 
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................... 
ตามสญัญาเลขที.่...........................ลงวนัที.่..........เดอืน...............................พ.ศ. ................... ที่แนบ 
มคีวามประสงคจ์ะขอยุตกิารวจิยัตามโครงการดงักล่าว เนื่องจาก (ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถท าการวจิยั
ต่อไปได ้หรอืไม่อาจท าการวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็ได)้ …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัไปแลว้เป็นเงนิ........................บาท (.................................................) 
และไดใ้ชจ้่ายในโครงการวจิยันี้ไปแลว้เป็นเงนิ.........................บาท (...................................................)  
มเีงนิเหลอืจ่ายเป็นเงนิ ...................................บาท (............................................................) 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากขา้พเจา้ไดร้บัอนุมตัใิหย้ตุกิารวจิยัแลว้ ขา้พเจ้าจะด าเนินการ
คนืเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั เป็นจ านวนเงนิ ....................... บาท (.............................................) 
ใหม้หาวทิยาลยัภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีอ่นุมตัใิหย้ตุกิารท าวจิยั 
 

ลงชื่อ ....................................................... 
  ( ..............................................................) 

 ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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แบบ สวจ.มวท.10 
รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
ก.  หัวข้อส าคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ประกอบด้วย 

1.  ส่วนต้น  ประกอบด้วย 
1.1  หน้าปก 
1.2  ปกใน 
1.3  กิตติกรรมประกาศ 
1.4  บทคัดย่อ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
1.5  สารบัญเรื่อง 
1.6  สารบัญตาราง 
1.7  สารบัญภาพ 
1.8  ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

2.  ส่วนกลาง  ประกอบด้วย 
  2.1  บทน า 
  2.2  เน้ือเรื่อง 
  2.3  ข้อวิจารณ์ 
  2.4  สรุปและข้อเสนอแนะ 

3.  ส่วนท้าย  ประกอบด้วย 
  3.1  บรรณานุกรม 
  3.2  ภาคผนวก 
  3.3  ประวัตินักวิจัย 
ข.  แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ละหัวข้อ 
     1. ส่วนต้น 
 1.1  หน้าปก  ตามตัวอย่างหน้า 32-33   

1.2  ปกใน  ตามตัวอย่างหน้า 34-35 
 1.3  กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการวิจัยโดยไม่ต้องกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติโครงการวิจัยโดย
ต าแหน่ง ยกเว้นกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานวิจัยโดยตรง   ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  
และให้ ร ะบุ ข้อความ   “การ วิจั ยครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บทุ นอุ ดหนุนการ วิจั ยจ ากมหา วิทยาลั ย เ วส เทิ ร์ น                           
ปีงบประมาณ.......................... (ระบุปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)”   
 1.4 บทคัดย่อ  ให้เขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคัดย่อภาษาไทยเรียงเป็น
ล าดับแรก ต่อด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ในเนื้อหาของบทคัดย่อควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย 
ขอบเขตของการวิจัย วิธีวิจัยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีเก็บข้อมูล จ านวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา 
ผลการวิจัย ระดับนัยส าคัญทางสถิติ(ถ้ามีการทดสอบ)  เป็นต้น 

1.5  สารบัญเรื่อง  ตามตัวอย่างหน้าที่   36 
 1.6  สารบัญตาราง  เป็นส่วนที่ระบุถึงต าแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในงานวิจัย 
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 1.7 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ  เป็นส่วนที่แสดงต าแหน่งหน้าของภาพ แผนที่ แผนภูมิ  กราฟ 
ฯลฯ 
 1.8  ค าอธิบายสัญลักษณ์  เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆที่ใช้ในการวิจัย 
     2.  ส่วนกลาง 
 2.1 บทน า ระบุถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น   
   2.2 เน้ือเรื่อง ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย 
โดยแบ่งเป็นบทๆ จะมีกี่บทก็ได้ ในส่วนน้ีควรมีบทที่เกี่ยวกับเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง รายงานถึงทฤษฎี 
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา และบทที่บรรยายวิธีการที่ใช้ในการวิจัยโดยละเอียดว่ามีข้ันตอนอะไรบ้าง การใช้
เอกสารข้อมูล การใช้เครื่องมือ ข้ันตอนการทดลอง เป็นต้น  
 2.3 ข้อวิจารณ์ ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย 
 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปเรื่องราวในการวิจัยทั้งหมด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วิจัยในข้ันตอนต่อไป รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่ได้  
     3.  ส่วนท้าย 
 3.1 บรรณานุกรม ระบุช่ือหนังสือ รายการอ้างอิง เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการที่
ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิจัย โดยให้ระบุส่วนน าหน้าว่า “บรรณานุกรม” และเรียงล าดับ
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตัวอักษร ไม่ต้องระบุเลขหน้าของ
ล าดับเอกสารอ้างอิงนั้น (ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมดูในหน้าที่ 39-40) 
 3.2 ภาคผนวก ให้ระบุค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีมีหลายภาคผนวก ในหน้า
ต่อไปให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก ก , ข , ... , …” 
 3.3 ประวัตินักวิจัย ให้เขียนเป็นเรียงความโดยไม่ต้องแยกเป็นข้อๆ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 
ควรประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วันเดือนปีและสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต 
สถานที่ศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ รางวัล และสถานที่ที่จะติดต่อได้   
ค.  การพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 1. ตัวอักษรและการพิมพ์  ให้ใช้ตัวอักษร TH Saraban PSK  ตลอดทั้งเล่ม  โดยในส่วนเนื้อหา
รายงานให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point  สีด า  ส่วนหัวข้อหลักให้ใช้ตัวหนา (bold) โดยเพิ่มขนาดตามความ
เหมาะสม  และควรพิมพ์ตัวอักษรโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิด  Lazer  Printer  ที่มีความคมชัด   
 2.  กระดาษ  ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด  ขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
 3.  การจัดหน้ากระดาษ (ตามตัวอย่างในหน้า 38 ) 
  - ขอบกระดาษบน 1.5 นิ้ว  
  - ขอบกระดาษล่าง 1.0 นิ้ว 
  - ขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว 
  - ขอบกระดาษขวา 1.0 นิ้ว 
 -  การจัดข้อความในการพิมพ์ : แต่ละย่อหน้าควรเว้นระยะห่างประมาณ 12 ตัวอักษร  (เริ่มพิมพ์ที่   
ตัวอักษรที่ 13) 

4.  ล าดับหน้าและการใส่เลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าอยู่ขอบบน กลางหน้ากระดาษ 
 - ส่วนต้นทั้งหมด ให้ใช้อักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทยคือ  ก , ข ,... ส่วน
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ตัวอักษรโรมันตัวเล็กคือ i , ii ,...เป็นต้น 
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 - หน้าแรกของบท และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาค  ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ  แต่ให้นับจ านวน
หน้ารวมไปด้วย 
 - แต่ละบทให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและพิมพ์ค าว่า “บทที่” ตามด้วยเลขประจ าบทกลางหน้ากระดาษ  
และพิมพ์ช่ือบทในบรรทัดต่อมา  จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ 

5.  ตาราง กราฟ รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ  ควรมีค าอธิบายรายละเอียด เช่น ช่ือ แหล่งที่มา 
ระยะเวลา (ถ้ามี) เป็นต้น  

6.  จ านวนและการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 6.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับร่าง  ให้สถานวิจัยประจ าส านักวิชาน าเสนอ 
Reader พิจารณาก่อน (จ านวนเล่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานวิจัย ส านักวิชานั้นๆ) โดยใช้กระดาษขนาด A4 
(ถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า) ไม่ต้องท าปกหน้าและไม่ต้องเข้าเล่ม 
 6.2  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับผ่านการพิจารณาจาก Reader แล้ว  ให้
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอีกครั้ง จ านวน 6 ชุด  โดยใช้กระดาษ A 4 (ถ่าย
เอกสารแบบ 2 หน้า) ไม่ต้องท าปกหนาและไม่ต้องเข้าเล่ม 
 6.3  หลังจากร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ แล้ว ให้หัวหน้าโครงการส่งรายงานการวิจัยท่ีปรับแก้แล้ว  และเข้าปกเย็บเล่มตามแบบท่ีก าหนด  
จ านวน 25 ชุด  ให้สถาบันฯ  เพื่อจะได้น าไปเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์
ข้อสนเทศการวิจัย (ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  TIAC (ในสังกัดของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)  รวมทั้งที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส.   เป็นต้น 
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(รูปแบบปกนอก) 
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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
 11)  สารสนเทศจากสื่ออิเลคทรอนิกส์ คล้ายกับการอ้างอิงจากเอกสารทั่วไป แต่เพิ่มวงเล็บประเภทของสื่อ และ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2554 

   ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ ตอบสนองต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี
นโยบายที่จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การบรกิาร
วิชาการ มีการผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  การ
เรียนการสอน การบริการวิชาการที่ดี  อีกทั้งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านการวิจัย การสร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดการบริการวิชาการสอดคล้องกับการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์
และนักวิชาการ ตลอดจนรับใช้สังคม และประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) (21) และ (24) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและ                 
บริการวิชาการ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3.   ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว  หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.   ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “คณะ” หมายความว่า ส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งข้ึน เพื่อจัดการศึกษาและ
ประสาทปริญญา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่สภามหาวิทยาลัย มีมติให้จัดตั้งข้ึนเป็น
สว่นงานเทียบเท่าคณะ 
 “งานวิจัย”  หมายความว่า กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า การวิจัย  การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 “การบริการวิชาการ” หมายความว่า การเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ การอบรมหรือให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็ง
ของประเทศชาติและนานาชาติ 
 “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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  ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย  เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามระเบียบนี้  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยหรือพิจารณาสั่งการโดยความเห็นชอบของอธิการบดี การ
วินิจฉัยหรือสั่งการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 6.  ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
   (๒) ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่มีภาระกิจหลักในการวิจัย  รองประธานกรรมการ 
  (๓) รองอธิการบดี     กรรมการ 
  (๔) คณบดี       กรรมการ 

(๕) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ     กรรมการ 
  (๖) ผู้อ านวยการวิทยาลัย     กรรมการ 
  (๗) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง ที่ปรึกษาที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีกก็ได้ 
 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายการวิจัย และการบริการทางวิชาการ ตลอดจนระดมทุน
เพื่อส่งเสริมการวิจัย 

๒. พิจารณาการจัดท างบประมาณประจ าปี ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ 

๓. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ ได้ตาม
ความเหมาะสม 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานวิจัย งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

   

 ข้อ 8. ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และหลักเกณฑ์สิทธิตามกฏหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ที่เกิดข้ึนจากการวิจัย ให้เป็นไปตามที่กฏหมาย และหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศดังกล่าวแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
บทเฉพาะกาล 
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ข้อ 9. โครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับเงินอุดหนุนหรืออนุมัติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ก่อนที่ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้ถือปฏิบัติไปตามเงื่อนไข และหลักการเดิมไปก่อน จนกว่าจะเสร็จ
สิ้นโครงการ 

ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ได้จัดตั้งก่อนระเบียบ
นี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ 

 

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์) 
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 255๕ 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท าการวิจัยและได้แสดงศักยภาพด้านการวิจยัที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ในระยะยาว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ใน
กรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. กรอบการวิจัย 
1.1 การวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2555 - 

2559 
1.2  การวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในกรอบประเด็นการวิจัย ดังนี้ 
1. การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน และชุมชนเมือง 
2. การวิจัยที่สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 
4. ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. การจัดการเทคโนโลยี และพลังงานทดแทน 
6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. การปฏิรูปการศึกษา 
9. การวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 
10. การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

 1.3 ทุนวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกตามความต้องการของหน่วยงาน ตาม
กรอบการวิจัย ข้อ 1.2 และหรือความต้องการของหน่วยงานภายนอก 
 

๒. ลักษณะโครงการวิจัย 
2.1   โครงการวิจัยที่ก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี 
2.2   ไม่เป็นโครงการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใดๆ 
2.3   ไม่เป็นโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนอุดหนุนหรือก าลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ 
2.4   ข้อเสนอโครงการวิจัย จะต้องมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อยในแผน

งานวิจัย หรือชุดโครงการ 
2.5   ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ใช้รูปแบบตามที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ก าหนด 

 

๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสนุบสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับโครงการวิจัย ตามเกณฑ์กรอบวงเงินที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและอนุมัติ ตามการเสนอของส านักวิจัยและบริการวิชาการ  
 

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย 
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4.1 เป็นบุคลากร อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเชิญมาเป็น
ผู้ร่วมงานวิจัย 
 4.2 ไม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่ งอยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนของ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4.3  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
 

๕. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
ผู้เสนอโครงการวิจัยท าเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลแบบ

เสนอโครงการวิจัย จ านวน 1 แผ่น และจัดส่งไปยังส านักวิจัยและบริการวิชาการ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม  
255๕ 

 

๖. การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจะด าเนินการไปตามล าดับ ดังนี้ 
6.1  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จะพิจารณาและท าหน้าที่ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และจัดอันดับความส าคัญของข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

6.2  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้มีความสมบูรณ์ ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการพิจารณา (ถ้ามี) 

6.3  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบภายในเดือนสิงหาคม 
255๕ 

  

๗. การแจ้งผลและการจัดท าสัญญารับทุน 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จะแจ้งประกาศผลการพิจารณาจัดสรรหาทุนอุดหนุนการวิจัย 

พร้อมทั้งรายละเอียดการท าสัญญาให้ผู้ที่ได้รับทุนทราบ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเดือนสิงหาคม 255๕ 
 

๘. การรับทุนอุดหนุนวิจัย 
 8.1 ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหลังจากได้รับทราบประกาศผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี 255๕ กรณีที่นักวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็น
ที่จะต้องจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดเงินตาม ข้อ 8.1 – 8.3 ให้ท าเรื่องที่ขออนุมัติเบิกเงินเป็นกรณีพิเศษ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย เพื่อน าเสนออธิการบดีอนุมัติต่อไป 
 8.2 การรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด คือ 
   8.2.1 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 40 ของทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อ
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
   8.2.2 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 30 ของทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัยได้รับรองรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยข้ันวิเคราะห์ข้อมูล พร้อม
แนบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ใช้ไป 
   8.2.3 งวดที่ 3 เงินทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดจ่ายเมื่อผู้ได้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัยให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ตาม
จ านวนเล่มที่ก าหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่าย 
 8.3 ในกรณีที่ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยไม่สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนที่เสนอให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา ให้ท าบันทึกข้อความแจ้งต่อส านักวิจัยและบริการวิชาการทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดส่ง
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย 30 วัน การต่อสัญญาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสง่เสริมการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
 

๙. รูปแบบรายงานวิจัย 
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า บทความวิจัย โปสเตอร์และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้จัดท า

ตามแบบที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการก าหนด 
 

๑๐. กรรมสิทธิ์และการเผยแพร่งานวิจัย 
10.1 อุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุนอุดหนุนการวิจัย(ถ้ามี) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ

แก่มหาวิทยาลัย 
10.2 การเผยแพร่รายงานวิจัย หรือสิ่งพิมพ์ต่อสาธารณะ ให้ถือว่าเป็นเอกสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
10.3 องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทีได้จากผลงานวิจัยให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  255๕ 

 

 

 

          
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จริศักดิ์  จิยะจันทน)์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดบัชาตแิละระดับ

นานาชาติประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
*************************************** 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เห็นสมควรให้ประกาศเกณฑ์ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยดังนี้ 
เง่ือนไขการให้ทุน 
1. ลักษณะการให้ทุนสนับสนุน 

1.1  การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ต้องมีหลักฐาน ดังนี้ 
1.1.1)  ส าเนาReprint จ านวน 2 ชุด กรณีที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ให้ส่งเป็น manuscript ที่ 

ได้รับการรับรองแล้ว 
1.1.2)  หลักฐานการจ่ายเงิน 
1.1.3)  ใบส่งของ (Invoice)/หนังสือรับรองของวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ 

1.2  รางวัลโบนัสการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
1.2.1)  ส าเนาReprint จ านวน 2 ชุด กรณีที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ให้ส่งเป็น manuscript ที่ 

ได้รับการรับรองแล้ว 
1.2.1)  ส าเนาหลักฐาน Impact factor ของวารสารที่ตีพิมพ์ 
1.2.3)  ส าเนาหลักฐานการอ้างอิง Impact factor 

2. คุณลักษณะผู้รับทุน 
เป็นอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3. เง่ือนไขการให้ทุน 
3.1   การขอรับทุนจะต้องเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปีปฎิทิน  

(มกราคม -ธันวาคม) นับจากปีปัจจุบัน เช่น หากเป็นปี พ.ศ.2555 บทความที่จะขอทุนตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์ในปี 
2554 

ทั้งนี้หากการขอรับทุนนั้นเป็นการเหลื่อมปีปฎิทิน มหาวิทยาลัยจะขอพิจารณาจากวันที่ใน 
หนังสือน าส่งขอรับทุนที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์และบุคลากร 

3.2   การคิดค่า Impact factor ของวารสารต้องคิดจากปีที่ตีพิมพ์ หรือย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับ 
จากปีที่ได้ลงตีพิมพ์ 

3.3   ต้องไม่เคยได้รับทุนเพื่อตีพิมพ์เอกสารจากแหล่งทุนนั้นๆ 
3.4   ต้องไม่เป็นผลงานระดับปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
3.5   มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนตามจ านวนที่ได้รับการพิจารณาให้กับเจ้าของผลงานวิจัย 

หรือ Corresponding คนใดคนหนึ่งที่เสนอขอรับทุนเท่านั้น 
3.6   วารสารที่เข้าเงื่อนไขในการสนับสนุนค่าตีพิมพ์และเงินรางวัลโบนัส 

- กรณีระดับชาติ จะต้องเป็นวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานจากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

- กรณีวารสารท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ระดับชาติ จะต้องเป็นวารสารภายในหน่วยงานของ 
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความที่เสนอขอรับการตีพิมพ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (สนับสนุนเฉพาะรางวัลโบนัสเท่านั้น) 

- กรณีระดับนานาชาติ จะต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติหรือได้รับการรับรองเฉพาะทาง 

3.7   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4  การสนับสนุนท้ังสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4.1  การสนับสนุนค่าตีพิมพ์ให้ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
4.1.1 กรณีวารสารระดับชาติตามหลักฐานการจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
4.1.2 กรณีวารสารระดับนานาชาติตามหลักฐานการจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

4.2  รางวัลโบนัสการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยให้ตามหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 

4.2.1  กรณีวารสารระดับชาติ (เป็นวารสารท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ.หรือ สกว.)ให้ 
คิดตาม Impact factor ดังน้ี 
1) ไม่มี Impact factor หรือไม่ถึง 1 สนับสนุนไม่เกิน 2,000 บาท 
2) Impact factor ตั้งแต่ 1-2 สนับสนุนไม่เกิน 4,000 บาท 
3) Impact factor มากว่า 2 สนับสนุนไม่เกิน 6,000 บาท 

4.2.2  กรณีวารสารระดับนานาชาติให้คิดตาม Impact factor ดังน้ี 
1) ไม่มี Impact factor หรือไม่ถึง 1 สนับสนุนไม่เกิน 4,000 บาท 
2) Impact factor ตั้งแต่ 1-2 สนับสนุนไม่เกิน 7,000 บาท 
3) Impact factor มากว่า 2 สนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท 

4.2.3  กรณีตีพิมพ์ในวารสารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้คิดตามกรณี ดังน้ี 
1) ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI สนับสนุนไม่เกิน 500 บาท 
2) อยู่ในฐานข้อมูล TCI สนับสนุนไม่เกิน 1,000 บาท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการน าเสนอผลการวิจัย

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการน าเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
--------------------------------------------------- 

 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการน าเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และ
เผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาต่างๆ และตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สมศ. และ สกอ. มหาวิทยาลัยวางแนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนบคุลากรใน
การน าเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมน าเสนอต้องเป็นบุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานอื่นที่ผ่านมหาวิทยาลัยและได้รับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธ์ิ หากมีปัญหาในเรื่องของ
ลิขสิทธ์ิผู้เสนอบทความจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

3. เป็นงานวิจัยที่แล้วเสร็จย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี นับจากปีปัจจุบัน 
4. ผลงานวิจัยที่จะน าไปเสนอต้องไม่เคยเสนอหรือเผยแพร่ในการประชุมที่อื่นมาก่อน 
5. ผู้ที่จะไปน าเสนองานวิจัย หากไม่ใช่หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

โครงการวิจัยให้เข้าร่วมการน าเสนอ  
6. ผู้ที่จะน าเสนอผลงานวิจัยจะต้องเป็นผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่จัดประชุม
ก าหนด 

7. ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพ โดยได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่จัดประชุม 
8. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หากได้รับการตอบรับให้เข้า

ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย 
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                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


