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ประกำศคณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์พิจำรณำทุนอุดหนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปกรรม  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
--------------------------------------------------------------------- 

 
      คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย งานสร้างสรรค์  และวิทยานิพนธ์ทางด้าน
ศิลปกรรมให้กับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย  และบุคลากรสายสนบัสนุน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
 

1. นโยบำยกำรให้ทุน 
ให้การสนับสนุนโครงการงานสร้างสรรค์เป็นชุด หรือโครงการสร้างสรรค์เดี่ยวหรือโครงการวิจัย งาน

ศิลปนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นองค์ความรู้บูรณาการ
หรือเป็นสหวิทยาการในดา้นศลิปกรรม 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
 2.1 อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั  และบุคลากรสายสนับสนนุ  ที่สงักัดคณะศิลปกรรมศาสตร์                
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี  
 2.2 ไม่อยู่ระหว่างค้างส่งรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 
 2.3 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นหัวหน้าโครงการ 
 

3. ลักษณะของผลงำน 
3.1 ลักษณะของงานวิจัยทางดา้นศิลปกรรมและวฒันธรรม 

3.1.1 ต้องเป็นงานวิจัยใหม่ และเปน็ไปตามแบบเสนองานวจิัยที่คณะฯ ก าหนด 
3.1.2 เป็นงานวิจัยทีไ่ม่ได้รับทนุอุดหนุนจากที่ใดมาก่อน 
3.1.3 เป็นงานวิจัยที่อยู่ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ 

ทิศทางการท าวิจัยของคณะฯ 
3.1.4 ผู้ได้รับทนุงานวิจยั ต้องเผยแพร่ในรูปแบบบทความลงในวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

หรือน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาวชิาการ  
3.2  ลักษณะของงานสรา้งสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 

3.2.1 ต้องเป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่  โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์และเป็นไปตามแบบเสนองาน 
สร้างสรรค์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนด 

3.2.2 เป็นงานสร้างสรรค์ที่ไมไ่ด้รับทนุอุดหนุนจากที่ใดมาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.3  เป็นงานสร้างสรรค์ 
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3.2.3 เป็นงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม หรือเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนซึ่ง 
สอดคล้องกับทิศทางการท างานสร้างสรรค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในสาขาวชิาทัศนศิลป์  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
สาขาวชิาศิลปะประยุกต์  รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.2.4    ต้องน าผลงานจัดแสดงในสถานที่ที่ได้รบัการรับรองตามมาตรฐานของ สกอ./สมศ. หรือเผยแพร่
ในเวทีวิชาการที่ได้รับการยอมรับ 
                                                                                                                                     
4. ระยะเวลำที่ท ำผลงำน 
 1 ปี แต่หากผลงานไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด โดยมีเหตุผลอันสมควรสามารถขอขยายเวลา 
ด าเนินการออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน หากครบก าหนดการขอขยายเวลาแล้วไม่สามารถท า
ผลงานให้เสร็จสิน้ได้ ผู้รับทนุจะต้องคืนเงินทนุอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส่วนที่รับไปแล้วคืนให้แก่ผู้ให้ทุน 
 

5. งบประมำณ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะพิจารณาอนุมัติวงเงนิตามความเหมาะสมจาก 
5.1 โครงกาวิจัย/งานสร้างสรรค์เดี่ยว  ไม่เกิน  30,000  บาท 
5.2 โครงการที่สนับสนุนการท าวิทยานพินธ์  จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
5.3 โครงการวิจัย/งานสร้างสรรคเ์ป็นชุด  จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

6. กำรพิจำรณำ 
6.1 การพิจารณาและตรวจสอบแบบเสนองานวิจยั 

6.1.1  งานวิจยัที่ได้รบัทุนอุดหนนุจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน 
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1)  เป็นงานวจิัยที่ท าในนามคณะ  สาขาวิชาหรือตามทิศทางที่คณะฯ ก าหนด 
1.2)  เป็นงานวจิัยตามความสนใจส่วนบุคคล 
1.3)  เป็นงานวจิัยทางศิลปกรรมศาสตร์ 
1.4)  หากมีผู้สมัครในสาขาเดียวกันหลายคน จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญ 

6.1.2 ผู้ที่ได้รับเลือกให้รับทุนอุดหนนุต้องท าสัญญาการรับทนุกับคณะฯ 
6.1.3 ผู้ที่ได้รับเลือกให้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ ทุก 6 เดือน 
6.1.4 ผู้ที่ได้รับทุนต้องผลิตผลงานให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี  นับตั้งแตว่นัลงนาม 
6.1.5 งานวิจยัที่ได้รบัทุนอุดหนนุเมื่อท างานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  คณะศลิปกรรมศาสตร์จะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้วิจัย ก่อนจัดท ารูปเล่มพร้อมที่จะน าไปเผยแพร่ทัง้นี้
เพื่อให้ งานวิจัยดังกล่าวมีคุณภาพเพียงพอ  

6.1.6 ผู้ได้รับทนุวิจัยต้องส่งเอกสารงานวิจัยต้นฉบับเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตรวจทาน ก่อนสง่ 
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม 

6.1.7 ผู้ได้รับทนุงานวิจยัต้องเผยแพร่หรือน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาวชิาการ 
6.2  การพิจารณาและตรวจสอบแบบเสนองานสร้างสรรค์ 

6.2.1 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับทนุอุดหนนุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาให้ 
ทุนอุดหนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

/1.1  เป็นงานสร้างสรรค์ 
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1.1)  เป็นงานสร้างสรรค์ที่ท าในนามคณะ  สาขา หรือ ตามทิศทางที่คณะฯ ก าหนด 
1.2)  เป็นงานสร้างสรรค์ตามความสนใจส่วนบุคคล 
1.3)  เป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์หรือที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
1.4)  หากมีผู้สมัครในสาขาเดียวกันหลายคน จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญ 

6.2.2 ผู้ที่ได้รับเลือกให้รับทุนอุดหนนุต้องท าสัญญาการรับทนุกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6.2.3 ผู้ที่ได้รับเลือกให้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย  

และงานสร้างสรรค์ ทุก 6 เดือน 
6.2.4 ผู้ที่ได้รับทุนต้องผลิตผลงานให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี  นับตั้งแตว่นัลงนามสญัญาขอรับทนุ 
6.2.5 ผลงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัทุนอุดหนุนเมื่อท าผลงานสร้างสรรค์เสร็จสิ้นแล้ว คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้วิจัยก่อนจัดท ารูปเล่มพร้อมที่จะน าไป
เผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้ งานสร้างสรรค์ดังกล่าวมีคุณภาพเพียงพอ  

6.2.6 ผู้ได้รับทนุทางสรา้งสรรค์ต้องส่งต้นฉบับรายงานผลการสร้างสรรค์จ านวน 1 เล่ม พร้อมผลงาน 
สร้างสรรค์ จ านวน  1  ชิ้น  เพือ่ให้คณะกรรมการพิจารณา ตรวจทานก่อนส่งฉบบัสมบูรณ์ 

6.2.7 งานสร้างสรรค์ต้องน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 1 ครั้ง (ระยะเวลาการเผยแพร่และสถานที่ 
สาธารณชนเข้าชมได้ ตามความเหมาะสม) 
  6.2.8 รายงานวิจยั/งานสรา้งสรรค์ที่น าเสนอและ/หรือเผยแพร่ในการประชุมหรือในวารสารต่างๆ รวมถึง
รูปเล่มรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  ต้องระบุวา่  “ได้รับทนุสนับสนุนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี” 

 

7. กำรสมัครขอรับทุน 
 7.1 ผู้สมัครขอรับทุนด้านศิลปกรรม ยื่นค าขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ พร้อมข้อมูลประกอบ  
(ตามแบบฟอร์มของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์) โดยแนบงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้ท าเสร็จสิ้น
แล้วหรือหากเป็นนักวิจัย/นักสรา้งสรรค์มือใหม่ให้แนบวิทยานิพนธ์หรือศิลปนิพนธ์ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนที่งานวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับดังนี้ 

7.1.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายวชิาการ  วิจัยและงานสร้างสรรค์  (ส าหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) 
7.1.3 เสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและทนุสร้างสรรค์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์

 7.2 ก าหนดเวลาเสนอขอรับทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ด้านศิลปกรรม  ตัง้แต่บัดนี้  จนถงึ
วันที่ 30 กันยำยน  2559   
 

8. กำรรับทุน 
 8.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จะจา่ยเงินทุนให้ทั้งหมด 
ของจ านวนทุนทีไ่ด้รับ เมื่อผู้รับทุนได้ท าสัญญารับทุนกับผู้ให้ทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผูไ้ด้รับทนุเป็นผู้จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด  หากมีการตรวจสอบผู้รับทนุสามารถให้ข้อมูลตามเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ได้ และผูไ้ด้รับทนุ
ต้องจัดส่งรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  และอ่ืน ๆ  ตามรายละเอียดในกองทุนตามเวลาที่ก าหนด 
 8.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจท าการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติ
การวิจัยตามโครงการวิจยันัน้ ให้ผู้ได้รับทนุยื่นค าร้องขอคืนทุนต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การส่งผลงาน 
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9. กำรส่งผลงำน 
10.1 งานวิจัย 
เมื่อครบก าหนดตามสัญญาการรับทุน ผู้ได้รับทุนฯ ต้องส่งงานวิจัย “ฉบับร่าง” ไม่ต้องเข้าปก-เย็บเล่ม โดยมี

รายละเอียดบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทน า เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและภาคผนวก(ถ้ามี) ไปยังงานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน      
1 ชุด เพื่อคณะฯด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อนึ่ง
ผลงานวิจัยลิขสิทธิ์เป็นของคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้รับทุนต้องมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้คณะฯ จ านวน      
2 เล่ม พร้อมแผ่นดิสก์เกตบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัยทั้งหมด 
 10.2 งานสร้างสรรค ์

เมื่อครบก าหนดตามสัญญาการรับทุน ผู้ได้รบัทุนฯต้องส่งรายละเอียดงานสร้างสรรค์ “ฉบับร่าง” ตามรูปแบบ
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ต้องเข้าปก-เย็บเล่ม  พร้อมงานสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชุด เพื่อคณะฯ ด าเนินการใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดท ารายละเอียดงานสรา้งสรรค์ฉบับสมบูรณ์ อนึง่ ผลงานสร้างสรรค์ลิขสทิธิ์
เป็นของคณะศิลปกรรมศาสตรแ์ละผู้รับทนุต้องมอบงานสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือก พร้อมรายละเอียดงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ให้คณะฯ จ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นดิสก์เกตบนัทึกข้อมูลงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 
 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่   1   ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    25    ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 
 
                                                         (ลงชื่อ)              นภดล ทิพยรัตน์         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์) 
                                   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

 
 
 

 

        

         ส าเนาถูกต้อง                                                                                    นวรัตน์/ร่าง/พิมพ์/ตรวจทาน 
 
     นวรัตน์  ธรรมทัศน ์
(นางสาวนวรัตน์  ธรรมทัศน์) 
  



ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

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

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
    ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….………………..อายุ………………ปี 
      ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย      
      อาจารย์   ประจ าสาขาวิชา………………………………………………….……โทรศัพท…์………………………..………….……… 
          E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     บุคลากรสายสนับสนนุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ต าแหน่ง…………………………………………………….……..……………. 
         งาน……………………………………….ฝ่าย………………….……….…………..…โทรศัพท.์…..........................................…..…. 
         E-mail………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ประวัติการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรีสาขา…………………………………………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา......…..………………….………................ 
สถาบัน…………………………………………………...……………………………………..…………………………………………............. 
หัวข้อศิลปนิพนธ์(ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 ปริญญาโทสาขา…………………………………………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา…...……………..………..…………………… 
สถาบัน…………………………………………………………………………………………..…………………………………………............ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………..……..………………………. 

1.3 ปริญญาเอกสาขา…………………………….…………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา…...…………………………..……………….. 
สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………….………………………........... 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………....……………………………. 
 

3.  ประเภทการขอรับทุน 
 งานวิจัย   งานสร้างสรรค์    

3.1  เคยขอรับทุนจากหน่วยงานอ่ืนมาก่อนหรือไม่   
  ไม่เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ  
  เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ มาแล้ว  (โปรดระบุรายละเอียด)............................ 

1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ……………………………………………………….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 

 
 
 
 
 

/2. ชื่อโครงการ 
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2. ชื่อโครงการ…………………….………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ………………………………………..……….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 
 
    3.2  เอกสารแนบประกอบการสมัครขอรับทุน 
   วิทยานิพนธ์  เรื่อง ………………………………………………………………….…………………………………………………… 
   อ่ืนๆ ระบุ.................................................………………………...……………………………………………………………… 

 
4. ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอเสนอรับทุน (กรุณาแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับผลการตัดสินของ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ถือเป็นข้อยุติ 
 
 
          ลงชื่อ…………………………………….……………...ผู้ขอรับทุน 
                                                          (…………………………………………………….) 
                                                    ต าแหน่ง ……………………………….………………………. 

   
   
5.  ความเห็นรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

 
      ลงชื่อ…………………………………………………………………………. 
                (นางสาวสุดารัตน์  สกุาพัฒน์) 

                       รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                               ………../…………………………/…………. 
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แบบเสนองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………. สาขาวิชา……………………………... 
 
 1.  ชื่องานวิจัย 
 2.  ผู้ด าเนินการวิจัย 

  -  ชื่อ – นามสกุล 
  -  คุณวุฒิ 
  -  ต าแหน่ง 
  -  การท างาน 
  -  ที่อยู่ 

 3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) และเอกสารอ้างอิง 
 6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 9. งบประมาณ 
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ค าอธิบายแบบเสนองานวิจัย 
 
1. ชื่อโครงการ  ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่

เสนอเป็นครั้งแรก หรือขอต่อทุน 
2. ผู้ด าเนินการวิจัย ให้ระบุชื่อ – นามสกุล  คุณวุฒิ  ต าแหน่ง  การท างาน  และที่อยู่ของผู้รับทุน  โครงการวิจัยที่

เสนอเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยคนเดียว โดยที่อาจมีผู้ช่วยวิจัยได้ 
3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ให้อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เสนอ  รวมทั้งให้ระบุว่า

องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้  และผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าในเชิง    วิชาการของสาขาที่ท า
การวิจัย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการให้ระบุมาให้ชัดเจน  ถ้าเป็นไปได้ให้บอกมาเป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ้างอิง  ให้แสดงการทบทวนเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน ครอบคลุม  ท า

ให้เชื่อได้ว่าโครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ ากับองค์ความรู้ที่
มีอยู่แล้ว 

6. ระเบียบวิธีการวิจัย ให้ระบุข้ันตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัย  ระบุขอบเขตของการวิจัย และระยะเวลาของ
โครงการ  รวมทั้งท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการแนบมาด้วย 

7. ให้แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้  ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ     ในเรื่องใด 
8. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  ให้ระบุความพร้อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องการใช้ในการท าวิจัย

ว่าเป็นครุภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว หรือมีความจ าเป็นต้องหาเพ่ิม 
9. งบประมาณ  ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีจะใช้อย่างชัดเจน  โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

9.1 หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยท าวิจัย และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
9.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ได้แก่ 

-    ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิมพ์รายงาน 
 -    ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงานวิจัย 

-    ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก 
 -    ค่าวัสดุที่ใช้ในการท าวิจัย 
 -    ค่าวัสดุส านักงาน 
 -    ฯลฯ 
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