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ส่วนที่ 1 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ 

 
การพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนาเส้นทางอาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
ให้สามารถเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถเพ่ือ ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและเป็นการสร้างระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนา
และใช้ก าลังคนคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem) โดยเฉพาะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทยจะมี
ศักยภาพในการท างานวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
Research) ในฐานะอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพให้สามารถยกระดับการเป็นผู้น าในทางวิชาการระดับนานาชาติ
สามารถเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและสิทธิบัตรของประเทศ และสามารถยกระดับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และมีโอกาสติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
(World Class University) รวมทั้งได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีโอกาสน าผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนัก  
ถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ดังกล่าว  เพ่ือให้นักวิจัยมีโอกาสได้
ท างานวิจัยย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็น
นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างก าลังใจความกระตือรือร้นทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การท าวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
การท างานและวิชาชีพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมขั้นพ้ืนฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้ าวไปสู่การท างานวิจัยในระดับ 
ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 
 2. เพ่ือพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการท างานวิจัย โดยให้มีโอกาสท างานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยอาวุโส 
 3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการท างาน 
 4. เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์  
รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพจรยิธรรมสูงที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรทุนวิจัย 
  1. ลักษณะโครงกำรวิจัยที่เสนอขอรับทุน 
 - เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ส าคัญ                 
ของประเทศหรือนโยบายรัฐบาล และน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ ต้องมีการส ารวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน เป็นการวิจัยเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้
เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ ากับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่ หรือมุ่งหา
ข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพ่ือยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็นการวิจัยที่มีความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง 

- มีการตั้งประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมสามารถแสดงว่าการ
วิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง 

- เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบัน
ต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
 - ผลงานวิจัยที่ได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 และมีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer 
review) อย่างเข้มงวด 
  (2) ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ สป.อว. ยอมรับ หรือผลงานรูปแบบอ่ืนที่ผ่านการประเมินโดย สป.อว.  
  (3) สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือต่างประเทศต้องได้รับ
เลขที่ค าขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยการขอยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของ สป.อว.  
   ทั้งนี้ การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้รับทุนสามารถน าไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  “This work (Grant No.  RGNS . . - . . . )  was financially supported by Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 

งานวิจัยฉบับนี้  (สัญญารับทุนเลขที่ ... -....) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
 โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือ เป็นผู้วิจัยหลักในบทความผลงานวิจัย และให้ประกาศเกียรติคุณ
ของนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่ไม่มีชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยไว้ด้วย นอกจากนี้ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็น
ความลับ ยกเว้นในกรณีท่ีมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
 - เป็นอาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ในประเทศไทย 
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์
เฉพาะทาง (Board Certification) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร หรือเป็นผู้ส าเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 
(postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร  
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 ส าหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ของฝ่ายวิชาการ สกสว. หรือทุนวิจัยของ วช. มาแล้ว และเป็นการสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สองขึ้นไป 
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จวุฒิบัตรแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะ ระดับหลัง
ปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร  
 - มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่าน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS  
อย่างน้อย 1 เรื่อง ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 (2) มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 -  ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติ
จากสถาบันต้นสังกัดให้มี เวลาท างานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยครึ่ งหนึ่ ง                        
ของเวลาดังกล่าวสามารถให้เวลาราชการได้ หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ 
 - ในช่วงเวลารับทุน จะต้องไม่รับทุนท าวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหาก                          
มีความจ าเป็นต้องรับทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพ่ือให้โครงการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน เช่น ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ของส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  - สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
 3. นักวิจัยที่ปรึกษำ (mentor) 
 ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาพร้อมแนบประวัติและรายชื่อผลงานทางวิชาการ 
นักวิจัยที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะวิจัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง หรือมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของ วงวิชาการ  และมี
เวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากนักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ ผู้เสนอขอรับทุน
ต้องเพ่ิมนักวิจัยที่ปรึกษาร่วมที่อยู่ในประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง 
 

 4. กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรและกลไกในกำรติดตำมประเมิน 
 - การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบโดยคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ และใช้ผู้ตรวจสอบข้อเสนอ (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะอุทธรณ์มิได้ทั้งนี้ งานวิจัย
นั้นต้องไม่เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
 - การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานกับเป้าหมายของแผนการด าเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย  
โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการด าเนินในรูปแบบต่อไปนี้ 
   (1) หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการวิจัย 
ด้วยเอกสาร และน าเสนอผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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   (2) ตรวจเยี่ยมโครงการ เพ่ือรับทราบสภาพการท างาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ข้อแนะน าและ
หามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา 
   (3) จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนน าเสนอผลงานเพ่ือด าเนินงาน
ไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร 
  5. วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 งบประมาณโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี งบประมาณจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 
ปี งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน 
 6. ผลงำนที่ได้จำกโครงกำร 
 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 1 บทความ นอกเหนือจากรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1 - 2 และมีค่า impact factor ที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่าง
เข้มงวด 
 ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
สป.อว. ยอมรับ หรือผลงานรูปแบบอ่ืนที่ผ่านการประเมินโดย สป.อว. หรือมีสิทธิบัตรที่ได้เลขที่ค าขอยื่นจด
สิทธิบัตรแล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยการยื่นจดสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของ สป.อว.  
 7. กำรท ำสัญญำรับทุน 
 ผู้เสนอขอรับทุนที่อยู่ระหว่างการรับทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่              
แล้วผ่านการพิจารณาในปีนี้ ต้องด าเนินการสิ้นสุดโครงการเดิมที่รับทุนก่อนจึงจะสามารถด าเนินการท าสัญญารับทุนใหม่ 
 8. เงื่อนไขต่อสถำบันต้นสังกัด 
 สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9. กำรสมัครและก ำหนดเวลำเสนอโครงกำร 
 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System :NRIIS)  
ที่เว็บไซต์ http://www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้ 
  - แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
  - แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดท าเป็นภาษาไทย) 
  - จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ทั้งนักวิจัยที่ปรึกษาที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่
ต่างประเทศ 
  - หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น 
   1) รับทุนปีงบประมาณ 2564 (นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2016 - 2021)  
   2) รับทุนปีงบประมาณ 2565 (นับตั้งแต ่ปี ค.ศ. 2017 - 2022)  
  - ส าหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS  
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดท ำสัญญำรับทุน 

  

 1. สป.อว. จะท าการจัดส่งสัญญาจ านวน 2 ฉบับไปยังสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัย  
 2. เมื่อนักวิจัยท าความเข้าใจในสาระส าคัญของสัญญา และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  

ให้นักวิจัยลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ 
 3. ให้ประทับตราของสถาบัน ตรงมุมด้านล่างขวาของสัญญารับทุนและเอกสารประกอบสัญญา 

ทุกหน้า รวมทั้งให้อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ลงนามก ากับบนตราของสถาบันทุกหน้า ยกเว้น
หน้าที่ลงนาม 4 ท่าน (ให้ประทับตราสถาบันลงบนชื่อท่านอธิการบดีได้เลย) 

 4. ขอให้ส่งคืนสัญญาที่ได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือน าส่งขอให้เรียน “ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ลงนามโดยอธิการบดี/รองธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งมายัง 
 กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ (ชั้น 17) อาคารอุดมศึกษา 2 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  (02-039-5542,096-058-7383) 
 

 

หมำยเหตุ 
1. ทุกลายเซ็นในสัญญาต้องเป็นลำยเซ็นจริง 
2 หลังจากทุกฝ่ายลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วจะนับเป็นการเริ่มต้นสัญญารับทุน และ สป.อว. จะด าเนินการ 
ส่งสัญญากลับไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักวิจัย  จ านวน 1 ฉบับ และ สป.อว. จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จ านวน 1 ฉบับ 
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ส่วนที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 

  

 หลักกำร : หัวหน้าโครงการมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลระบบการเงินและบัญชีของโครงการให้
ถูกต้องเรียบร้อย และต้องคอยตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ว่าเป็นไปอย่างซื่อสัตย์และ
ตรงไปตรงมา และไม่มีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบบัญชีและสถานการณ์ทางการเงินของ
โครงการทุกเดือน และมีการตรวจสอบโดยไม่ก าหนดล่วงหน้า (spot check) เป็นครั้งคราว 
 หลักการของ สป.อว. ในการใช้จ่ายเงินของโครงการ คือ ไม่ใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดตายตัว แต่มอบ
ความไว้วางใจให้หัวหน้าโครงการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หัว หน้าโครงการย่อมเป็น
ผู้รับผิดชอบ หากพบในภายหลังว่ามีการใช้จ่ายเงินโดยไม่สมควร ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุน 
(สป.อว.) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากแต่โครงการสามารถเสนอขอปรับค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนการด าเนินงานจากเดิม อย่างไรก็ดี การให้ความยืดหยุ่นจะต้องไปควบคู่กับความมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน และ
การตรวจสอบได ้
 หัวหน้าโครงการต้องเรียนรู้และสามารถเข้าใจรายงานการเงินอย่างง่ายได้ และเข้าใจความหมายของ 
 - รำยได้ เช่น เงินโครงการที่ได้รับจาก สป.อว., ดอกเบี้ย, รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
 - ค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ได้จ่ายไปแล้ว 
 - สินทรัพย ์ รวมทั้งลูกหนี้เงินทดรองจ่าย, เงินฝากธนาคาร, เงินสดย่อย 
 - หนี้สิน เช่น การซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) เงินยืมจากหน่วยงานต้น
สังกัด และเงินที่เบิกเกินบัญชี เป็นต้น 
 หัวหน้าโครงการต้องคอยตรวจรายจ่ายแต่ละหมวดของโครงการ และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่  
ตั้งไว้อยู่เสมอ และสอบถามทันทีถ้ามีตัวเลขผิดปกติเกิดขึ้น หรือถ้ารายจ่ายมีแนวโน้มว่าจะเกินงบประมาณ 
 1. แนวทำงในกำรบริหำรกำรเงินโครงกำรวิจัย 

 ลักษณะการให้ทุนวิจัยของ สป.อว.  เป็นการให้ทุนจากสถาบันไปสู่สถาบัน และผ่านไปยังนักวิจัย 
ดังนั้น การใช้จ่ายเงินทุนจึงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาการรับทุนหรือหลักเกณฑ์ที่ สป.อว. ก าหนด เพ่ือให้การบริหารเงินทุนวิจัยเป็นไปอย่างคล่องตัว 
และเอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้  โดยมีแนวทางในการบริหารการเงิน ดังนี้ 
 1) เงินงบประมาณของโครงการ เป็นการโอนผ่านบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการ และการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นอ านาจของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันในฐานะผู้รับทุน 
 2) การจัดซื้อวัสดุ และการจัดจ้างจะท าโดยวิธีใดก็ได้ที่สะดวก รวดเร็วและได้สิ่งของตรงตามความ
ต้องการ โดยถือหลักประหยัด เป็นผลดีต่อโครงการและไม่ขัดต่อระเบียบของกรมบัญชีกลางและระเบียบการเงิน
การคลังของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 



10 
 

 
 

 3) การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วน  โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ  ถ้าเป็นใบส่งของให้ส่ง
ใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ายไปแล้ว หากร้านหรือนิติบุคคลไม่มีใบเสร็จรับเงินของตนเองให้ใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรองในใบรับเงินได้ในวงเงินที่ก าหนดไว้ 
 4) เรื่องท่ีเสนอเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของโครงการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ  
หรือผู้ที่หัวหน้าโครงการมอบหมาย และให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน  ก่อนเสนอให้มี
การสั่งจ่าย 
 5) การเดินทางไปราชการเพ่ือท างานวิจัยในโครงการ ให้ขออนุมัติต่อต้นสั งกัดของนักวิจัยผู้ที่จะ
เดินทาง ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สป.อว. ก าหนด 

 6) ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการย่อยเพ่ือติดตามการใช้จ่ายใน
เงินแต่ละหมวดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ในกรณีที่จ าเป็น หัวหน้าโครงการสามารถจัดท าหนังสือขออนุมัติ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้นสังกัดพิจารณาอนุญาตก่อนการด าเนินการ 
 7) จัดท าบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 8) จัดท ารายงานการเงินต่อ สป.อว. เป็นงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญารับทุนวิจัย โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีสป.อว.ก าหนด 
 9) ในกรณีที่ข้อความในระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของสถาบันผู้รับทุน ขัดแย้งกับสัญญาหรือระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ของ สป.อว. ให้ใช้หลักเกณฑ์หรือระเบียบของ สป.อว. หรือให้ท าความตกลงกับ สป.อว. 
 

 2. กำรเปิดบัญชีโครงกำร 
 เนื่องจากเป็นการท าสัญญารับทุนผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ดังนั้น ผู้รับทุน 
(จึงหมายถึงสถาบันอุดมศึกษา) จะเปิดบัญชีเงินฝาก/ใช้บัญชีเดิมที่สถาบันอุดมศึกษาใช้อยู่แล้วก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชี
ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้รับทุนจะต้องส าเนาสมุดบัญชี และลงนามรับรองส าเนาโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน จัดส่งให้ 
สป.อว.  ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีนี้ในหลักการแล้วเป็นของผู้ให้ทุน (สป.อว.)  แต่โครงการสามารถเสนอว่า
จะใช้ในเรื่องใดก็ได้ที่จะสนับสนุนการด าเนินการของโครงการหรือที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ  โ ดยถือว่าเป็น
งบประมาณที่ได้รับเพ่ิมขึ้นในงวดต่อไป  แต่ต้องแจ้งให้สป.อว.ทราบว่าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเท่าใด ในรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
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 3. เกณฑ์ในกำรใช้จ่ำยเงิน  ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็นหมวดส าคัญ 5 หมวด ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
 1) หมวดค่ำตอบแทน ค่าตอบแทนนักวิจัยในโครงการ หมายถึง เงินที่จ่ายเสริมเพ่ิมให้
นอกเหนือจากเงินเดือนปกติที่นักวิจัยได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยปกติอาจจ่ายเป็นรายเดือน หรือจ่ายเมื่อ
เสร็จสิ้นงานวิจัย หรือรูปแบบอื่นตามแต่จะตกลงกัน 

 สป.อว. มีการก าหนดค่าตอบแทนของนักวิจัยตามข้อก าหนดของ สป.อว. ซึ่งจะมีการระบุยอดเงิน
อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาโครงการ การเพิ่มเงินในหมวดค่าตอบแทนจะกระท ามิได้ หากไม่ได้รับค ายินยอม
จาก สป.อว. เป็นลายลักษณ์อักษร 
  โดยหลักกำร  การเลือกว่าจะจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามเกณฑ์ที่ระบุดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ใด  
ในอัตราเท่าใด ในช่วงเวลาใด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ 
 - ค่าตอบแทนนักวิจัย โดยปกติจะจ่ายเป็นรายเดือน ในช่วงเวลาที่นักวิจัยผู้นั้นมีงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอยู่ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ และไม่ตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได้ (ในบางโครงการมีนักวิจัยหลายสาขา 
ซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาท างานกับโครงการเป็นเฉพาะบางช่วง ตามแผนงานที่ก าหนด) 
  ค่าตอบแทนนักวิจัยควรหยุดจ่ายชั่วคราว  ถ้านักวิจัยผู้นั้นไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน 
เช่น ไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ ในเรื่องซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง หรื อไปศึกษาต่อ หรือหยุด
ปฏิบัติงานในโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือเมื่อนักวิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ (ไม่มีผลงานและ/
หรือไม่มีรายงานความก้าวหน้าที่มีคุณภาพ) การวินิจฉัยว่าควรจะหยุดจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร ให้อยู่ใน   
ดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ และเงินค่าตอบแทนที่เหลืออยู่  สามารถโอนไปใช้จ่ายในหมวดอ่ืนได้  โดยท าหนังสือ
ถึง สป.อว. เพ่ือขออนุมัติใช้เงินดังกล่าวพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ 
  - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ทรงคุณวุฒิ การให้ค่าตอบแทนที่ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิควรจ่ายเป็น คน-วัน (Man-days) ตามที่ท างานจริง เช่น เมื่อไปเยี่ยมโครงการ หรือมาประชุมร่วมกับ
โครงการ  หรือเมื่อท างานบางชิ้นให้กับโครงการส าเร็จ โดยใช้อัตราตามเกณฑ์ที่ระบุในเอกสารโครงการ  
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒินี้  ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯล ฯ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งโครงการจะต้องจ่ายให้ต่างหากจากหมวดค่าใช้สอย 
  - ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าท าการนอกเวลา ค่าตอบแทนผู้ตอบแบบสอบถาม เงินรางวัลหรือเงิน
สมนาคุณ เป็นต้น จ่ายโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุในเอกสารโครงการ หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ 
  - ค่าเบี้ยประชุม โดยปกติไม่มีเบี้ยประชุมส าหรับนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมงานของโครงการ 
นอกจากกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนต้องเดินทางมาจากสถานที่ห่างไกล อาจพิจารณาจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง 
(ตามจ่ายจริง) และเบี้ยเลี้ยง (ตามอัตราที่สป.อว.ก าหนด) หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่โครงการเชิญเข้าร่วมประชุม
เป็นพิเศษ  ก็จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะที่ปรึกษา แต่ไม่ใช่เบี้ยประชุม 
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หมำยเหตุ  :   1.   ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชิญมาประชุม แต่ให้จ่ายค่าตอบแทนใน
ลักษณะของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิได้ 

 2.  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการในช่วงของการขยาย 
  เวลาโครงการ แต่หากเป็นการขยายเวลาเนื่องจาก สป.อว. ขอให้ท างานเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากสัญญา ก็ให้ตกลงกับ สป.อว. เป็นกรณีไป 
 2) หมวดค่ำจ้ำง  หมายถึง เงินเดือนลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่โครงการจ้าง (ทั้ง  Full-time และ 
Part-time) ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได้ 
  ค่าจ้างแตกต่างจากค่าใช้สอย ตรงที่ค่าจ้างจะจ่ายโดยใช้ เวลำ เป็นฐาน (Time-based) เช่น 
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 12 เดือน  ส่วนค่าใช้สอยนั้นจ่ายโดยใช้ ชิ้นงำน เป็นฐาน (Task-based)  คือเหมาจ่ายเป็น
ชิ้นงานเมื่อท าเสร็จ โดยไม่ค านึงถึงว่างานนั้นเสร็จเร็วหรือช้ากว่าที่ประมาณการ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจัดท ารายงาน 
โดยมีหัวหน้าโครงการลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงิน 
  สัญญาจ้างอาจใช้แบบสัญญาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยราชการก็ได้  โดยจ้างครั้งละ 1 ปี 
และถือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต้นสังกัด (โดยขอให้มีค าสั่งอนุมัติการจ้างจากหัวหน้าสถาบัน)  การท า
เช่นนี้ จะเป็นผลดีที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นที่รู้จักของสถาบันต้นสังกัด  และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ของสถาบันต้นสังกัด  รวมทั้งมีภาระความรับผิดชอบบางอย่างต่อสถาบันต้นสังกัดด้วย เช่น การอยู่เวรยามเป็นครั้งคราว 
  ในช่วงแรกของการจ้าง (3-6 เดือน) หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาใช้อัตราจ้างต่ ากว่าเกณฑ์เริ่มต้น
ก็ได้  และปรับอัตราจ้างให้สูงตามเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อลูกจ้างได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า มีความสามารถท างานได้ดี 
  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดีและมีประโยชน์กับโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่   
2 ปีขึ้นไป) หัวหน้าโครงการควรพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ปีละ 0-12% และค่าจ้างของลูกจ้างทุกคนในโครงการ
รวมกันแล้วควรมีอัตราเงินเดือนเพิ่มเฉลี่ยไม่เกิน 7%   
  นิสิตนักศึกษาที่ช่วยงานในโครงการ หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ้างเป็นช่วงๆ ตามที่ท างาน 
หรือจ้างเป็นรายเดือนก็ได้ หากจ้างเป็นรายเดือนให้ใช้เกณฑ์ตามวุฒิขั้นสุดท้ายเป็นอัตราเงินเดือนเต็ม คูณด้วย
สัดส่วนของเวลาการจ้าง เช่น หนึ่งในสี่ หนึ่งในสาม หรือครึ่งหนึ่งของเวลาท างาน  ตามดุลยพินิจของหัวหน้า
โครงการ  นิสิตนักศึกษาที่ยังมี Course work อยู่  ไม่ควรคิดเวลาการจ้างเกินครึ่งหนึ่งของเวลาเต็ม  นิสิตนักศึกษา
ที่เรียน Course work ครบแล้ว  และท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  สามารถจ้างในสัดส่วนเวลาที่สูงกว่านี้ได้ 
  ค่าล่วงเวลาส าหรับลูกจ้างที่ท างานนอกเวลาปกติ ให้หัวหน้าโครงการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ส าหรับนักวิจัยที่ได้รับค่าตอบแทนแล้ว จะไม่มีค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่
ได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้าง จากโครงการวิจัยแล้ว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งและเสียภาษีเงินได้ใน
ส่วนนั้นตามกฎหมาย 
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  3) หมวดค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต ารา
ต่างๆ ส าหรับใช้งานในโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  วัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสภาพ หรือหมดสภาพในเวลาอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะการใช้
งานยาวนาน  แต่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาทด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องเขียน หนังสือ วารสาร อะไหล่เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
  วัสดุที่มีราคาสูง เช่น อัญมณี โลหะมีค่า และสัตว์ทดลอง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเพ่ือใช้ในการทดลอง 
ต้องมีทะเบียนวัสดุเฉพาะ ซึ่งระบุข้อมูลของวัสดุที่จัดซื้อแต่ละครั้ง เช่น น้ าหนัก ลักษณะรูปถ่าย จ านวน สี และอ่ืนๆ  
และหัวหน้าโครงการลงนามรับรอง (ในกรณีมูลค่าไม่เกิน  50,000 บาท) หรือกรรมการ 3 คน ลงนามรับรอง       
(ในกรณีมูลค่าเกิน 50,000 บาท) 

 4) หมวดค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือ
ชุดหนึ่งมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ยกเว้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอล แม้จะมีมูลค่าไม่ถึง 10,000 
บาท ก็ให้ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน)  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องช าระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าพิธีศุลกากร  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

 ประเภทครุภัณฑ์ แบ่งตามลักษณะการจัดการเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 
 ประเภท ก.  ครุภัณฑ์เฉพำะ : ครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้กับงานวิจัย และทดลองจ าเพาะไม่สามารถน าไปใช้กับกิจกรรมของโครงการอ่ื นๆ ได้  
ดังตัวอย่างเช่น 

  - ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในห้องทดลอง อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ฯลฯ 

  - ครุภัณฑ์ด้านเกษตร เพ่ือใช้ในการทดลองและการวิจัย เช่น ปศุสัตว์ (โค กระบือ ม้า..ฯลฯ) 
เครื่องเก็บเกี่ยว  เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์  ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 

  - ครุภัณฑ์วิจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่น ามา
ประกอบเป็นเครื่องต้นแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการเครื่องต้นแบบถือเป็น Output ของงานวิจัย 

 ประเภท ข. ครุภัณฑ์ทั่วไป : ครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้หมุนเวียนกับกิจกรรมในโครงการอ่ืนๆ ได้ โดยแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทดังนี้  

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน หมายถึง เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของโครงการ เช่น เครื่องค านวณ เครื่องโทรสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะท างาน เป็นต้น 
 - ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิตอล หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่
เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการต่อพ่วงเพ่ือเชื่อมระบบต่างๆ ด้วย โดยไม่ก ำหนดมูลค่ำขั้นต่ ำไว้ 
ดังนั้นครุภัณฑ์ประเภทนี้ที่ มีมูลค่ำต่อชิ้นไม่ถึงหนึ่งหม่ืนบำทก็ตำมให้ถือรวมเป็นครุภัณฑ์ในส่วนนี้ด้วย 
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ดังตัวอย่างเช่น เครื่องสแกนเนอร์ CD writer กล้องดิจิตอล  เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า (UPS) เครื่องป้อนกระดาษ เครื่องแยกกระดาษ เครื่องพิมพ์ (printer) แบบต่างๆ กล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล Pocket pc และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

การซื้อครุภัณฑ์ควรซื้อเฉพาะรายการที่จ าเป็นต้องใช้จริงในขณะนั้นเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่
จ าเป็น หรือยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้หรือไม่  หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะได้มาจากแหล่งอื่น ควรชะลอไว้ก่อน   
  ประเด็นส าคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอื่นๆ ด้วย) ก็คือ 
 - ให้ได้สิ่งของที่มีคุณภาพสูงในเวลาที่ต้องการ  และในราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอด
อายุการใช้งาน  กล่าวคือ รวมค่าบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ ด้วย  อุปกรณ์ที่มีราคาเครื่องเริ่มต้นถูก แต่อะไหล่และวัสดุ
แพงและใช้ได้ไม่ทน อาจไม่ถูกอย่างที่คาด) 
 - จะต้องสั่งซื้อกับร้านค้า นิติบุคคลที่น่าเชื่อถือ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 - ให้มีความคล่องตัวสูงในการอนุมัติจัดซื้อและตรวจรับ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้ออุปกรณ์ชิ้นนั้นด้วยวิธีนั้น  หากมีปัญหาเกิดขึ้น 
  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ควรระวังเรื่องก าหนดเวลาส่งของ ต้องพยายามระบุในสัญญาจัดซื้อ  
ให้ผู้ขายส่งของในระยะเวลาก่อนหน้าเวลาที่ต้องการใช้ครุภัณฑ์จริงพอสมควร ทั้งควรระบุให้มีค่าปรับค่อนข้างสูงถ้า
ส่งของล่าช้า และมีก าหนดยกเลิกการจัดซื้อด้วยถ้าผู้ขายล่าช้ามากเกินสมควร การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะต้องขอยกเว้น
ภาษี ให้เผื่อเวลาส าหรับด าเนินการนี้ด้วย และระบุว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากการขอยกเว้นภาษีล่าช้า  

ครุภัณฑ์บางอย่างอาจจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้ขายใน
ต่างประเทศก็ได้ และคูณเป็นเงินบาทโดยแนบอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ใช้อยู่ในวันที่ลงบัญชี (อัตราที่ธนาคารซื้อเงิน
สกุลนั้น  ส าเนาจากหนังสือพิมพ์)  ไว้กับใบเสร็จรับเงินด้วย 
  การสั่งซื้อครุภัณฑ์ (หรือสิ่งอ่ืนๆ ก็ตาม) ด้วยบัตรเครดิต  จ าเป็นจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือใบ  
invoice จากผู้ขายเป็นหลักฐานการจ่ายเงินด้วย  จะใช้แต่ใบเรียกเก็บเงินของบริษัทบัตรเครดิตไม่ได้ เนื่องจากถือ
ว่าบริษัทบัตรเครดิตไม่ใช่ผู้ขายสินค้าหรือบริการนั้น 
  เมื่อได้รับครุภัณฑ์แล้ว  ต้องมีการตรวจรับ รายการที่มีมูลค่าต่ ากว่า  50,000 บาท  หัวหน้า
โครงการสามารถลงนามตรวจรับได้เอง หากเกิน 50,000 บาท  จะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ลงนาม
ตรวจรับ  เมื่อตรวจรับแล้วจึงจะจ่ายเงินได้ 
  5) หมวดค่ำใช้สอย หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง (พาหนะ  เบี้ยเลี้ยง  ที่พัก) 
  ค่ำพำหนะ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามหลักฐานประกอบ เช่น กากตั๋วรถทัวร์  เรือ รถไฟ 
เครื่องบินชั้นประหยัด (ใช้ใบถ่ายส าเนาแทนไม่ได้) สป.อว.ไม่อนุญำตให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำย หรือ  
“ตำมสิทธิ” 
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  การเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้เบิกค่าน้ ามันรวมค่าสึกหรอได้ในอัตราที่สป.อว.ก าหนด คือ อัตรา
กิโลเมตรละไม่เกิน 6 บาท ส าหรับรถยนต์ และอัตรากิโลเมตรละไม่เกิน 4 บาท ส าหรับรถจักรยานยนต์ โดยคิดตาม
ระยะทางของเส้นทางหลวงสายหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่สูงเกินกว่าอัตราค่าโดยสารโดยเครื่องบินชั้นประหยัด 
  เดินทางโดยรถยนต์เช่า ให้จ่ายค่าน้ ามันรถตามที่จ่ายจริงและจ่ายเช่าได้ตามอัตราเรียกเก็บ   
พร้อมทั้งมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน  
พร้อมทั้งแนบส าเนาประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน/พนักงานขับรถ 
  การวินิจฉัยว่าผู้ใดมีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟปรับอากาศ รถยนต์ส่วนตัว ฯลฯ และจะเบิก
ค่าใช้จ่ายอย่างไรเท่าไร เป็นสิทธิของหัวหน้าโครงการ ภายใต้หลักการ “ประหยัดและจ ำเป็น”  และภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีมีอยู่  
   ค่ำที่พัก เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ สป.อว. ก าหนดคือ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน หาก
ในกรณีที่ไปพักบ้านญาติ บ้านเพ่ือน หรือพักตามวัดจะเบิกค่าที่พักไม่ได้ แต่อาจจะเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมได้ตาม
เหตุผลและความจ าเป็น ทั้งนี้  โดยหารือกับสป.อว.เป็นกรณีๆ ไป  สป.อว.ไม่อนุญำตให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำ
จ่ำยหรือตำมสิทธิ 
 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ให้หัวหน้าโครงการพิจารณาตามความเหมาะสม ว่าเป็นการออกไปปฏิบัติงานนอก
เขตจังหวัดและเกินกว่า 12 ชั่วโมงหรือไม่ โดยค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาให้ใช้อัตราวันละ 
ไม่เกิน 400 บาทถ้วน  ในกรณีที่เป็นกำรไปประชุมสัมมนำ ที่มีกำรจัดเลี้ยงอำหำรด้วยแล้วนั้น ไม่สำมำรถเบิกค่ำ
เบี้ยเลี้ยงได้ 
  ค่ำจ้ำงในลักษณะท่ีเป็นงำนเหมำต่อชิ้นงำน เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างท าอุปกรณ์หรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจ้างท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์  
ค่าจ้างบรรทุกของ  ค่าเช่ารถ  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการเช่นนี้ ต้องมีผู้ตรวจรับงานก่อน
จ่ายเงิน  ซึ่งโดยปกติจะเป็นหัวหน้าโครงการลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 

ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จ่ายเพ่ือท าประกันอุบัติเหตุให้ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ 
นักวิจัยในโครงการ ผู้ช่วยวิจัย คนขับรถ ที่มีหน้าที่ออกปฏิบัติงานสนามเป็นประจ า  หรือที่มีความเสี่ยงสูงในการ
ปฏิบัติงานวิจัย  ในวงเงินคนละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  ค่ำไปรษณีย์  
  ค่ำโทรศัพท์และค่ำสมำชิก Internet (ในวงเงินเดือนละไม่เกิน 500 บาท) เป็นต้น 
 6) หมวดค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นกับงานในโครงการโดยตรง แต่มีส่วน
เสริมให้งานวิจัยมีคุณภาพดีขึ้น  หรือสร้างก าลังคน  หรือท าให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งจะช่วย
ท าให้กิจกรรมวิจัยและการใช้ผลงานวิจัยมีความยั่งยืนมากข้ึน 
 - ค่าเดินทางต่างประเทศ การน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศต้องเป็นการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบการบรรยายเท่านั้น โดยโครงการวิจัยต้องอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการและมีผลงานตามที่  
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คาดไว้ในสัญญาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ หัวหน้ำโครงกำรต้องท ำเรื่องขออนุมัติกำรเดินทำงมำยัง สป.อว. พร้อมทั้ง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สป.อว. หรือท าความตกลงกับ สป.อว. เป็นคราวๆ ไป   
 - ค่าใช้จ่ายของนักวิจัยจากต่างประเทศที่มาช่วยงานในโครงการ อัตราค่าใช้จ่ายของนักวิจัย
จากต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สป.อว. หรือท าความตกลงกับ สป.อว. เป็นคราวๆ ไป  
 

 4. แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 

 รายงานการเงินที่โครงการเสนอต่อ สป.อว. จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนพอส าหรับการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ (Budget) 

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน (Actual Expenditures) 

 ดอกเบี้ย (Interest) 

 เงินที่ได้รับและเงินคงเหลือ (Cash Flow) 

 ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ทุกหน้า 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ส าเนาทะเบียนพัสดุ (ถ้ามี)  
  กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน  เอกสารสรุปรายงานการเงินทุกรอบ 6 เดือน เป็นการแสดงยอด
รายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือของงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละงวดให้ สป.อว. 
 

  5. กำรปรับแผนและงบประมำณ 
 ภายหลังการด าเนินโครงการ หากหัวหน้าโครงการและทีมงานหรือ สป.อว. มีความเห็นว่า แผนงานที่
วางไว้เดิม ไม่อาจน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก็สามารถด าเนินการพิจารณาแผนงาน
ใหม่ให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ต้องไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เดิมและระบุอยู่ในสัญญำ ในกรณีที่ทาง
โครงการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน ต้องท าเรื่องขออนุมัติมายัง สป.อว. พร้อมทั้งให้เหตุผล และน าเสนอแผนงานใหม่เพ่ือ
ทดแทนแผนงานเดิม เป็นกรณีไป ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมีการปรับแผนงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน  
ก็ให้ด าเนินการได้ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมเป็นหลัก หากได้รับอนุมัติแล้ว ก็สามารถด าเนินงานตามแผนงานใหม่ได้ 
 ส าหรับโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนักวิจัยที่ปรึกษาก่อน 
 ในกรณีที่ สป.อว. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยที่โครงการ  
ยังไม่ได้ร้องขอ สป.อว.จะหารือกับโครงการเป็นกรณีไป 
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ส่วนที่ 4 
กำรจัดท ำรำยงำนและกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 1. กำรขอขยำยเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ในกรณีที่หัวหน้าโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือการควบคุมและเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่ท า
ให้โครงการไม่สามารถเสร็จทันตามสัญญาได้ ขอแนะน าให้หัวหน้าโครงการปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการ หรือ 
สป.อว. และท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามที่จ าเป็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ หากเหตุผลดังกล่าวหนัก
แน่นเพียงพอ สป.อว.อาจพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะของโครงการ 
และไม่จัดว่าโครงการดังกล่าวล่าช้าหรือผิดสัญญา รวมทั้งก าหนดเวลาสิ้นสุดสัญญา จะเปลี่ยนแปลงไปตามก าหนด
ใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
 โดยปกติ การด าเนินงานในช่วงของการขยายเวลานั้น สป.อว. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนการด าเนินงาน
ในช่วงดังกล่าว และไม่มีการเพ่ิมงบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้เดิม 
 ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถให้เหตุผลที่มีน้ าหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าความล่าช้านั้น เกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจท าให้การขยายเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ ในกรณีนี้ นักวิจัยจะต้อง
ด าเนินการให้ได้ตามแผนเดิมที่วางไว้และส่งงานตามก าหนดเดิม หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด จะมีผล
ท าให้สถานะของโครงการเปลี่ยนเป็นล่าช้าหรือผิดสัญญา 
 กำรท ำเรื่องขออนุมัติขยำยเวลำ ควรท ำก่อนก ำหนดวันสิ้นสุดตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำ ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 
 การปล่อยให้โครงการอยู่ในสถานะล่าช้าหรือผิดสัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หัวหน้าโครงการไม่ได้
ท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของโครงการ รวมทั้งก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง 
ของนักวิจัย ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น 
 

 2. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัย 
 รายงานผลการวิจัยเป็นผลผลิตจากการด าเนินโครงการวิจัยซึ่งนักวิจัยจะต้องจัดส่งให้ สป.อว.  
ตามสัญญาหากอยู่ในวิสัยที่จะเผยแพร่ได้ สป.อว. จะด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยบางประเภทที่ยังไม่พร้อมต่อการเผยแพร่ เช่น อยู่ในระหว่างการยื่น
ขอจดสิทธิบัตรในกรณีเช่นนี้ สป.อว. จะท าหน้าที่เก็บรักษาความลับเหล่านั้นไว้เช่นกัน 
 รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะเก็บรักษาไว้ที่ สป.อว. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ 
และส่วนหนึ่งจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาค พร้อมกันนั้น รายงานดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป ยกเว้นเอกสารที่อยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเป็น
ความลับ 
 รายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ สป.อว. โดยยัง 
ไม่มีการเผยแพร่ในวงกว้าง นอกจากจะพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสมแก่โอกาส 
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 3. กำรประเมินโครงกำร 
 กิจกรรมหนึ่งภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัย คือ การติดตามและประเมินโครงการ ทั้งนี้ 
สป.อว.จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันเริ่มต้นด าเนิน
งานวิจัย โดยหัวหน้าโครงการต้องส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน มายังสป.อว. เพ่ือเข้ากระบวนการ
ประเมินตามขั้นตอนต่อไป 
 กระบวนการประเมินโครงการของ สป.อว. อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การ
พิจารณาจากรายงานที่ได้รับ การเยี่ยมชมโครงการโดยผู้ประสานงาน ร่วมกับ สป.อว. และผู้ทรงคุณวุฒิ  
การประชุมน าเสนอผลงานและก าหนดให้มีกระบวนการวิพากษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ นักวิจัยมีสิทธิ์ในการเห็นพ้องหรือ
โต้แย้งกับผลการประเมินดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการและเหตุผล
ประกอบ 
 ในกรณีที่นักวิจัยเห็นพ้องกับผลการประเมินหรือค าแนะน าที่ได้จากการประเมิน นักวิจั ยควรน า
ข้อแนะน าดังกล่าวมาใช้พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากนักวิจัยมี
ความเห็นขัดแย้งกับข้อเสนอแนะดังกล่าว และไม่ประสงค์จะน าความเห็นหรือข้อแนะน าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 
สามารถท าได้โดยต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเหตุผลดังกล่าวควรมีน้ าหนักเพียงพอที่จะหักล้างค าแนะน าดังกล่าวได้ 
หรือมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ประกอบ 
 ในกรณีที่นักวิจัยไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นขัดแย้งกับค าแนะน าซึ่งได้จากการประเมิน สป.อว.  
มีข้อแนะน าให้นักวิจัยน าความเห็นของผู้ประเมิน และความเห็นแย้งของนักวิจัย ใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานนั้น ได้ใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ 
 4. ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 ผลงานวิจัยแต่ละชิ้นสามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ อย่างน้อยที่สุด รายงานผลงานวิจัยก็
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของ
งานวิจัยบางเรื่องอาจน าไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิง
สาธารณะได ้
  ดังนั้น แนวทางการจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ 
ในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จะใช้แนวทางตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2564 เป็นส าคัญ 
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 5. กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
 สป.อว. ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยอยู่เป็นระยะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นในเชิง  
นโยบาย เชิงสาธารณะ ดังนั้น สป.อว. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถขอความร่วมมือจากนักวิจัยในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวถึงแม้โครงการวิจัยนั้นจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม 
 นักวิจัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยมีสิทธิ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเหล่านั้นได้
เช่นกันตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากการเผยแพร่ที่มีต่อการขอรับความคุ้มครอง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลงานนั้นมีโอกาสขอรับสิทธิบัตร/อนุสิ ทธิบัตรหรือการ
คุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืน หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดหารายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือ 
ที่เก่ียวข้องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสอบถามมาที่ สป.อว. ก่อน 
 ในกรณีของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โดยสป.อว. ทางสป.อว. จะอ้างอิงถึงและให้ความส าคัญ
แก่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย และทีมวิจัย ด้วยเช่นกัน ทั้งในรูปแบบของการใช้ตราสัญลักษณ์ หรือการอ้างถึง
ชื่อตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งนี้ ในกรณีของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โดยสถาบันต้นสังกัดของ
นักวิจัย หรือนักวิจัย ก็ตาม ควรใช้แนวปฏิบัติแบบเดียวกัน หากสถาบันต้นสังกัดของนักวิจัยหรือนักวิจัย 
มีความประสงค์ให้ สป.อว. ช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สามารถท าได้โดยติดต่อกับ 
สป.อว. โดยตรง 
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   สัญญำเลขที่ RGNS _ _ – _ _ _  
 

สัญญำรับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่  
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ.          ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่                              ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ                                     โดย                                         ต าแหน่ง                                    ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่                                                                                       ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
   
  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันท าสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้เงินทุนสนับสนุน และผู้รับทุนตกลงรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ เรื่อง 
                                                                                          ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โครงการ” โดยมอบหมายให้ 
                                              เป็นผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งจะด าเนินการตามข้อเสนอโครงการ ผนวก 1 แนบท้ายสัญญาตั้งแต่
วันที่       เดือน                   พ.ศ......... และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่                เดือน                   พ.ศ. 
             (         ปี)  เป็นจ านวนเงิน             บาท (                         บาทถ้วน) โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนให้แก่ 
ผู้รับทุน เป็นรายงวด รวม 2 งวด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  งวดที่ 1 ผู้ให้ทุนจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เป็นจ านวนเงิน                          บาท (                     บาทถ้วน)  
หรือไม่เกินร้อยละ 60 (หกสิบ) ของเงินสนับสนุนโครงการ โดยเบิกจ่ายภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน             บาท (                บาทถ้วน) หรือไม่เกินร้อยละ 40 (สี่สิบ) 
ของเงินสนับสนุนโครงการ เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและรายงานสรุปการเงินรอบ          เดือน 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน   
  ทั้งนี้  เงินทุนสนับสนุนตามวรรคหนึ่งได้รวมค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งปวงด้วยแล้ว              
หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนตามสัญญานี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับทุน และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้สัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน และผู้รับทุนจะไม่หักเงินทุนวิจัยของโครงการนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใดๆ (Indirect 
or overhead cost) ทั้งสิ้น ไม่ว่าจากงบประมาณในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 
 
 

เอกสำรหมำยเลข 1 สัญญำรับทุน 
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  ข้อ 2 เมื่อมีการลงนามในสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องน าส่งส าเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งเอกสารแสดงรายละเอียดบัญชีโครงการเพ่ือประกอบการสั่งจ่ายเงินทุน
โดยระบุชื่อผู้รับทุนเป็นผู้มีอ านาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว เพ่ือด าเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมโครงการตาม
สัญญานี้  

 
ข้อ 3 ผู้รับทุนจะต้องเริ่มด าเนินโครงการทันทีนับแต่วันถัดจากวันลงนามสัญญานี้ หากผู้รับทุนมิได้

ด าเนินโครงการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  
 
ข้อ 4 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมหรือก ากับให้ผู้ด าเนินงานโครงการใช้เงินทุนสนับสนุนซึ่งได้รับจาก

ผู้ให้ทุนตามสัญญานี้เพ่ือด าเนินการในโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น หากน าไปใช้
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องด าเนินการให้ผู้ด าเนินงานโครงการรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนนั้นคืน
ให้แก่ผู้ ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ ให้ทุนพร้อมด้วยดอกเบี้ ย 
ตามกฎหมายนั้น นับแต่วันที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจนกว่าจะชดใช้เงินคืนจนครบถ้วนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณี 
เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนอีกด้วย 

 
ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ให้แก่ผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาตามข้อ 1 โดยระบุข้อความที่หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ให้มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บน
หน้าปกด้วย ตามแบบที่ผู้ให้ทุนก าหนด ตามผนวก 2 เป็นจ านวน 2 (สอง) ชุด พร้อมทั้ง ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ word 
และ pdf และน าเข้าข้อมูลในระบบ NRIIS  

 
ข้อ 6 ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบผลงาน ทั้งหมดอันเกิดจากการด าเนินโครงการและที่ระบุไว้ 

ในผนวก 1 ให้แก่ผู้ให้ทุนก่อนสิ้นสุดโครงการหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด 
 
ข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมดูแลและรับผิดชอบให้ผู้ด าเนินโครงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าวินิจฉัย หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของผู้ให้ทุน ตลอดจนกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการตามสัญญานี้ ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือ
ว่าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าวินิจฉัย หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของผู้ให้ทุนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ผู้ให้ทุนมีสิทธิแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคล เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินโครงการและการ 
ใช้จ่ายเงินของโครงการตามสัญญานี้ในวันและเวลาราชการได้ตลอดเวลา ในการนี้ผู้รับทุนและผู้ด าเนินโครงการ
จะต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินการดังกล่าว  
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ข้อ 8 ผู้รับทุนจะต้องด าเนินโครงการให้ส าเร็จและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 1 หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ด้วยประการใด 
ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบภายใน 30 วัน (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว
เกิดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่อไป 

ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคตามวรรคหนึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการ (Technical Problem) 
และไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการต่อไปหรือเกิดอุปสรรคอ่ืนใด ท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการ
ต่อไปได้ โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะส่วนที่เหลือจากการด าเนินโครงการที่ได้รับไปใน
แต่ละงวดนั้นๆ ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ แต่หาก
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้
ทุนภายใน  30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ และจะต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้คืนเงินทุนเสร็จสิ้น  

การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดตามวรรคสองเกิดจากความผิดของผู้รับทุนหรือไม่ ให้ผู้ให้ทุน
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด 

ข้อ 9 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมดูแลและรับผิดชอบการใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับตามสัญญานี้ให้
เป็นไปอย่างประหยัดและจัดท ารายการบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินเพ่ือเป็นหลักฐานให้ผู้ให้ทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกโอกาส หากผู้ให้ทุนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับทุนจัดท าข้อมูลรายการอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลง
เอกสารดังกล่าว หรือมิได้มีการใช้ไปจริงให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญานี้และผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิ
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับไปทั้งหมดคืน
ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา และจะต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้คืนเงินทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้
ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนได้อีกด้วย 

 

ข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องส่งคืนเงินทุนสนับสนุนที่เหลือจากการด าเนินโครงการตามสัญญาให้แก่ผู้ให้
ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ พร้อมทั้งจัดท ารายงานและสรุปผลงานโครงการ และรายงานการเงิน 
 

ข้อ 11 กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุอันสมควร ผู้ให้ทุนมีสิทธิปรับลดวงเงินทุนสนับสนุน หรือยุติการ
ให้ทุนสนับสนุน หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม  ทั้ งนี้  ผู้ รับทุน 
จะโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 

ในกรณีที่ผู้ ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
ในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละครั้ง รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุนจะต้อง
ด าเนินการตามที่ผู้ให้ทุนก าหนดและส่งมอบร่างรายงานหรือรายงานที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่
ผู้ให้ทุนก าหนด  
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ข้อ 12 ผู้รับทุนจะให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ ให้ทุนในการติดตามและประเมินผลการด าเ นินโครงการวิจัยและนวัตกรรม ในกรณีที่ผู้ ให้ทุนหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
ในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับใด ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการตามที่ผู้ ให้ทุนก าหนด  
โดยผู้รับทุนจะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติเงินอุดหนุนงวดนั้นๆ 

 
ข้อ 13 ผู้ รับทุนจะแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามผนวก 1  

แนบท้ายสัญญานี้มิได้ เว้นแต่ผู้รับทุนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน  
ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ที่ท าให้ เชื่อได้ว่าผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถรับผิดชอบโครงการหรือ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการให้ส าเร็จตามสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้เงินทุนสนับสนุนตามสัญญานี้ได้  
เว้นแต่ ผู้รับทุนจะจัดหาผู้ด าเนินโครงการที่มีความรู้ความสามารถในโครงการหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับทุน 
มาแทน และผู้ให้ทุนได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาเปลี่ยนผู้ด าเนินโครงการอีกก็ได้ 
  ในระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ ผู้รับทุนและผู้ด าเนิน
โครงการจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้  ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ 
ผู้ที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานโครงการอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ในการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่องค์ความรู้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน  

 
ข้อ 14 ผู้ ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบและติดตามความก้ าวหน้าและประเมิน 

การด าเนินโครงการตามสัญญานี้ได้ตามที่เห็นว่าจ าเป็น และหากพบว่ามีการด าเนินการใดที่แตกต่างไปจากข้อตกลง
ของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ให้ทุน 

ในกรณีผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การด าเนินโครงการตามสัญญานี้จะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา 
ที่ก าหนดหรือการด าเนินโครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

 
ข้อ 15 ผู้ให้ทุนมีสิทธิน าผลการด าเนินโครงการตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นผลการด าเนินโครงการที่

ส าเร็จบางส่วนหรือสมบูรณ์แล้วทั้งหมด ไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ หรือน าไปใช้ใน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในทางราชการได้  

 
ข้อ 16 กรรมสิทธิ์และหรือสิทธิในผลการด าเนินงานโครงการหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานโครงการตามสัญญานี้  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของผู้ รับทุน เว้นแต่คู่ สัญญาจะตกลงกัน 
เป็นอย่างอ่ืน 
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หากผู้รับทุนหรือผู้ด าเนินโครงการและผู้ร่วมโครงการต้องการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใดๆ 
จะต้องท าความตกลงเป็นหนังสือกับผู้ให้ทุนก่อน 

ข้อ 17 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของผู้ให้ทุน หรือเหตุจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายท าให้ผู้รับทุนไม่สามารถท า
การวิจัยและนวัตกรรมให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราว และ
ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาการท าวิจัยและนวัตกรรมออกไปโดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของผู้ ให้ทุน  
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 
   ข้อ 18 ในกรณีที่ ผู้ รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง  และผู้ ให้ทุนได้มีห นั งสื อ 
แจ้งให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาโดยก าหนดระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติ  
ตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุน
จะต้องชดใช้ เงินทุนสนับสนุนที่ ได้รับไปทั้ งหมดคืนให้แก่ผู้ รับทุนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วัน 
บอกเลิกสัญญาและจะต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะชดใช้เงินทุนเสร็จสิ้น 
รวมทั้ง ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบผลงาน ทั้งหมดที่เกิดจากการด าเนินโครงการที่ได้ด าเนินมาแล้วให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน
เ วล าดั ง กล่ า วด้ ว ย  ทั้ ง นี้  ใ นกรณี เ กิ ดคว าม เสี ยหายอย่ า ง ใดอย่ า งหนึ่ ง แก่ ผู้ ใ ห้ ทุ น  ผู้ ใ ห้ ทุ นมี สิ ทธิ 
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับทุนได้ต่างหากอีกด้วย 
 
  ข้อ 19  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

19.1  ผนวก 1   สรุปข้อเสนอโครงการ และรายชื่อผู้ท างานในโครงการ 
19.2  ผนวก 2   การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ   
19.3  หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนผู้ด าเนินโครงการตามข้อ 13 (ถ้ามี) 

  ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บั งคับ และในกรณีที่ เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง หรือมิ ได้กล่าวไว้  ผู้ รับทุนจะต้องปฏิบัติ  
ตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน ค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด 
 
  ข้อ 20 ผู้รับทุนขอรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใดๆ อันปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้รับทุนได้
ยื่นเพ่ือขอรับทุนหรือถ้อยค าใดๆ ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ ให้ทุนเพ่ือขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร 
ในรายงานการวิจัยและนวัตกรรมของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริง  
ทุกประการและยินยอมให้ตรวจสอบได้ 
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   สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

 
 

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

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 
(ลงชื่อ)        ผู้รับทุน 
         (.............................................) 
   อธิการบดี.........................................   

 
 

 
(ลงชื่อ)                          พยาน 

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

 

 
 
 (ลงชื่อ)       พยาน 
           (...........................................)  
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สัญญำเลขที่ RGNS _ _ – _ _ _ 
สรุปข้อเสนอโครงกำร 

 
โครงการ: ............................................................................................................... 

 
หัวหน้ำโครงกำร  :   
หน่วยงำน  :  
ระยะเวลำด ำเนินกำร : ......ป ี..... เดือน 
งบประมำณ  :  .................................. บาท (.........................................บาทถ้วน) 
_______________________________________________________________________________ 
 

1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4. แผนกำรด ำเนินงำนวิจัยตลอดโครงกำรในแต่ละช่วง 6 เดือน 
 

5. ผลงำน/หัวข้อเร่ืองท่ีคำดว่ำจะตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ชื่อเร่ืองท่ีคำดว่ำจะตีพิมพ์:  
ชื่อวำรสำรที่คำดว่ำจะตีพิมพ์  
ค่ำ impact factor:  
 

หมายเหตุ  
1. โครงการวิจัยต้องมีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. ผลงานตีพิมพส์าขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องอยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) ของ Web of 

Science และมคี่า impact factor หรือฐานข้อมูล Scopus 
3. ผลงานตีพิมพส์าขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของ สป.อว. 

 
  

เอกสำรหมำยเลข 2 แบบสรุปข้อเสนอฯ
สัญญำรับทุน 
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สัญญำเลขที่ RGNS _ _ – _ _ _ 
รำยช่ือผู้ท ำงำนในโครงกำร 

 
ชื่อโครงกำร  (ภำษำไทย)  

(ภำษำอังกฤษ)  
 
ชื่อหัวหน้ำโครงกำร (ภำษำไทย):  
   (ภำษำอังกฤษ):   
   (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร):  
ระยะเวลำด ำเนินงำน:  
เวลำท ำงำนวิจัยในโครงกำรประมำณสัปดำห์ละ 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 
สถำนที่ติดต่อ  
 ที่ท ำงำน   
 โทรศัพท์   
 โทรสำร   
 e-mail   
 
ชื่อนักวจิัยท่ีปรึกษำ (ภำษำไทย):  
  (ภำษำอังกฤษ):   
  (ต ำแหน่งทำงวิชำกำร):  
 
สถำนที่ติดต่อ  
 ที่ท ำงำน   
 โทรศัพท์   
 โทรสำร   
 e-mail    
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สัญญาเลขที่ RGNS ... – ... 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบ ...... เดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ  2563 

 
 

ชื่อโครงกำร 
               โครงกำร (ไทย)                       . 

(อังกฤษ)                                                                                   . 
 

 
โดย 

......................................... (ชื่อนักวิชัย) 
………………………………………….(ชื่อสถำบันอุดมศึกษำต้นสังกัด) 

 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ภำยใต้โปรแกรม 1 สร้ำงระบบผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ  
แผนงำน ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ 

เดือน............ 256....(เดือน/ปี พ.ศ.ที่ส่งรำยงำน)  

เอกสำรหมำยเลข 3 แบบฟอร์มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ
ข้อเสนอฯสัญญำรับทุน 

 

โลโก้ 
สถำบันอุดมศกึษำ 

ต้นสังกัด 

เอกสำรหมำยเลข 3 แบบฟอร์มรำยงำนฯ 
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แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
(รำยงำนทุก 6 เดือน) 

 
โครงกำร/โครงกำรย่อย (ไทย)                       . 

(อังกฤษ)                                                                                            . 
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปี    จ ำนวน     บำท 
ระยะเวลำท ำกำรวิจัย  เดือน  เริ่มท ำกำรวิจัยเมื่อ (เดือน, ปี)        . 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย ครั้งที่  ระหว่าง (เดือน, ปี)     ถึง (เดือน, ปี)      . 
 
1. หลักการและเหตุผล (ระบุสาเหตุความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการวิจัย) 
2. วัตถุประสงค์ (เป้าหมายการด าเนินการวิจัย) 
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. ระเบียบวิธีวิจัย (ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย) 

4.1 รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน (ช่วงรายงานความก้าวหน้า) 
4.2 สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานทั้งหมด 

 
5. รายงานผลการด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย (ตามขั้นตอนที่ 4) 

5.1 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ (Gantt Chart) 

กิจกรรม 
เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.             
2.             
3.             

หมำยเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะท าตามข้อเสนอโครงการ 
หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้ว 

5.2 รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน (ช่วงรายงานความก้าวหน้า) 
5.3 สรุปผลการด าเนินงาน 

5.4 รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น เครื่องมือการวิจัยต่าง ๆ (แบบสอบถาม แบบวัด ฯลฯ) บทความ/report (ถ้ามี) 
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6. ผลผลิต(output) หรือ ตัวชี้วดัในแต่ะละช่วงรายงานความก้าวหน้า 

กิจกรรม 
ผลผลิต (output) 

หมำยเหตุ 
ตำมข้อเสนอ ตำมช่วงเวลำที่รำยงำน 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
6.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ถ้ามี) (โปรดระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปี เล่มที่ เลขที่ 

เลขหน้า ค่า Quartile และ ค่า Impact factor) 
6.2 การพัฒนาก าลังคน 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท คน  นักศึกษาระดับปริญญาเอก คน 

7. งำนตำมโครงกำรที่จะท ำต่อไป 

8. ค ำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหำ พร้อมวิธีกำรแก้ปัญหำ (ถ้ามี) 

9. แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
  ลงชื่อ         หัวหน้ำโครงกำร 
   วันที่               /               /               . 
 
 
หมำยเหตุ : 1. การจัดท ารายงานความก้าวหน้าต้องประกอบด้วยส่วนของงานวิจัย ตามท่ีระบุในข้อเสนอโครงการ 

รายงานสรุปการเงิน และภาคผนวก (ประกอบด้วย reprint หรือ manuscript และบทความ
ส าหรับการเผยแพร่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับ) โดยจัดส่งผ่ำนระบบ NRIIS และรูปแบบเอกสำร 

2. การจัดท ารายงานความก้าวหน้าต้องน าเสนอรายละเอียดที่สื่อให้อ่านและเข้าใจกระบวนการ
ท างานที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ในงวดต่อไป 
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แบบรำยงำนสรุปกำรเงิน 
(รำยงำนทุก 6 เดือน) 

 
สัญญำเลขที่                                . 

โครงกำร                               . 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร                      . 

รำยงำนในช่วงตั้งแต่วันที่                             . 

รำยจ่ำย 

หมวด  
(ตำมสัญญำ) 

รำยจ่ำยสะสม
จำกรำยงำน

ครั้งก่อน (บำท) 

ค่ำใช้จ่ำย 
งวดปัจจุบัน 

(บำท) 

รวมรำยจ่ำย
สะสมจนถึงงวด
ปัจจุบัน (บำท) 

งบประมำณ 
รวมทั้งโครงกำร 

(บำท) 

คงเหลือ 
(หรือเกิน) 

(บำท) 
1. ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ค่าใช้สอยและอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวม 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

จ ำนวนเงินที่ได้รับและจ ำนวนเงินคงเหลือ 

จ ำนวนเงินที่ได้รับ (บำท) ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
งวดที่ 1  0.00 งวดที่ 1 0.00 
งวดที่ 2 0.00 งวดที่ 2 0.00 
ดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 0.00   
ดอกเบี้ย ครั้งที่ ... 0.00   
รวม  0.00 รวม  0.00 

จ ำนวนเงินคงเหลือ ① -  = 0.00 บำท  
 

 
                                              . 

ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัย 

 
                                              . 

ลงนามเจ้าหน้าที่การเงิน 
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แบบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ก. ส่วนประกอบตอนต้น 
1. หน้ำปก (Cover)  (ให้มีทุกหัวข้อโดยเรียงตามล าดับหมายเลข) ดังนี้ 

1.1 ให้ท าปกแข็ง เข้าเล่มหรือสันกาว มีตราของ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์           
วิจัยและนวัตกรรม ปรากฎอยู่บนหน้าปกด้านบน 

1.2 ให้ระบุค าว่า “รายงานการวิจัย” และชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อหัวหน้า
โครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด 

1.3 ด้านล่างของปก 
1.3.1 ให้ระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
1.3.2 ให้ระบุปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 

2. ปกในมีข้อควำมเช่นเดียวกับหน้ำปก 
3. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement)   ให้ระบุ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ......... 
4. บทสรุปผู้บริหำร ความยาวของแบบสรุปผู้บริหารไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ 

4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
4.1.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
4.1.2 ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (นาย นาง นางสาว)/หน่วยงานที่สังกัด/หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail 
4.1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย 

- ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ งบประมาณที่ได้รับ....................บาท  
- ระยะเวลาท าวิจัย ตั้งแต่..........(เดือน, ปี)...................ถึง............(เดือน, ปี)........................... 

4.2 สรุปโครงการวิจัย 
4.2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย ให้ระบุแนวความคิดพ้ืนฐาน 

ทฤษฎีหลัก หรือสภาพปัญหาที่มีความส าคัญ หรือความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนี้ โดยสรุป
ส่วนที่ส าคัญไม่ควรเกิน 5 บรรทัด 

4.2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ให้ระบุวัตถุประสงค์หรือค าตอบของโครงการวิจัยให้
ชัดเจน โดยเน้นประเด็นส าคัญของค าตอบที่ต้องการ 

4.2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ให้ครอบคลุ มประเด็นของ
รูปแบบการวิจัย จ านวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนสรุปไม่ควรเกิน 5 บรรทัด และเขียนให้เข้าใจง่าย
ไม่จ าเป็นต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการท่ีสูงเกินไป 

4.2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัย ให้เขียนการน าเสนอผลการวิจัย เรียงการน าเสนอให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

4.2.5 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ให้ระบุประเด็นส าคัญ ๆ ที่พบในการวิจัย 
เสนอแนะแยกในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายรายละเอียดให้กลุ่มต่าง ๆ สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างชัดเจน ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมาก อาจมีรายละเอียดมากกว่าส่วนอื่น ๆ 

5. บทคัดย่อภำษำไทยและบทคัดย่อภำษำอังกฤษ (Abstract) ให้จัดท าบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นความเรียงที่มีรายละเอียดเนื้องหา ดังนี้ ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธี ด าเนินการ
โดยสังเขป ผลของการศึกษาค้นคว้า (การเสนอค าตอบให้แก่หัวข้อปัญหาที่ท าการศึกษาค้นคว้า และการ
ค้นพบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่เป็นประเด็นหลัก ซึ่งความยาวของบทคัดย่อไม่เกินกว่า 1 หน้า
กระดาษพิมพ์ ขนาด A4  

6. ค ำส ำคัญ (Key words) 
7. สำรบัญเรื่อง (Table of Contents) 
8. สำรบัญตำรำง (List of Tables)  (ถ้ามี) 
9. สำรบัญภำพ (List of Illustration)  (ถ้ามี) 
10. ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อที่ใช้ในกำรวิจัย (List of Abbreviations) (ถ้ามี) 
 

ข. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง  (อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้) 
1. บทน ำ 
2. กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ระเบียบวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
4. ผลกำรวิจัย (ควรมีรูปภาพหรือตารางประกอบด้วย) 
5. อภิปรำยและวิจำรณ์ผล  ได้แก่  การอธิบายผลการทดลอง  ผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมด  ทั้งที่เป็นและไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  รวมถึงการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว 
6. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ ให้สรุปเรื่องราวในการวิจัยพร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้น

ต่อไปตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลงานวิจัยที่ได้ 
6.1 ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (ถ้ามี) (โปรดระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปี เล่มที่ 

เลขที่ เลขหน้า ค่า Quartile และ ค่า Impact factor) 
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6.2 ทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้แก่  
  สิทธิบัตร เรื่อง  อนุสิทธิบัตร เรื่อง  ลิขสิทธิ์ เรื่อง 
  เครื่องหมำยกำรค้ำ เรื่อง  ควำมลับทำงกำรค้ำ  เรื่อง 

โปรดระบุรำยละเอียด (ถ้ามี)           
เลขที่ค ำขอ            

6.3 ต้นแบบ 
  ผลิตภัณฑ์   เทคโนโลยี   กระบวนกำรใหม่ 

โปรดระบุรำยละเอียด (ถ้ามี)           
6.4 กำรน ำเสนอผลงำน 
 ระดับชำติ  แบบบรรยำย เรื่อง  แบบโปสเตอร์ เรื่อง 
 ระดับนำนำชำติ  แบบบรรยำย เรื่อง  แบบโปสเตอร์ เรื่อง 
6.5 กำรเผยแพร่กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 
  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เรื่อง  กำรฝึกอบรม เรื่อง  กำรจัดสัมมนำ เรื่อง 

โปรดระบุรำยละเอียด (ถ้ามี)           
6.6 กำรเชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ หรือรำงวัลที่ได้รับ 

โปรดระบุรำยละเอียด (ถ้ามี)           
6.7 กำรพัฒนำก ำลังคน 
  นักศึกษำระดับปริญญำโท คน  นักศึกษำระดับปริญญำเอก คน 

7 บรรณำนุกรม (Bibliography) ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้ว
ตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ  ทั้งนี้ให้เรียงตามล าดับการอ้างอิงเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง 

8 ภำคผนวก (Appendix) ถ้ามี 
 

ค. ส่วนประกอบตอนท้ำย 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัยทุกคน  พร้อมหน่วยงานสังกัด รายละเอียดสถานที่ติดต่อ  

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  และ E-mail 
 

ง. รำยละเอียดกำรพิมพ์ 
การพิมพ์เนื้อหาให้ใช้อักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 point  โดยใช้กระดาษ A4  80 แกรม  และพิมพ์  

2 หน้า โดยรูปภาพ และแผนภูมิจะต้องเป็นภาพสี 
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หมำยเหตุ : 1.  การจัดท ารายงานต้องประกอบด้วยส่วนของงานวิจัย ตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ รายงานสรุป

การเงินฉบับสมบูรณ์ และภาคผนวก (ประกอบด้วย สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย reprint หรือ 
manuscript และบทความส าหรับการเผยแพร่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ รางวัลที่ได้รับ) โดยจัดส่งผ่ำนระบบ NRIIS และรูปแบบ
เอกสำร 

 2.  การจัดท ารายงานต้องน าเสนอรายละเอียดที่สื่อให้อ่านและเข้าใจกระบวนการท างานที่ผ่านมา
ทั้งหมดอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
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แบบรำยงำนสรุปกำรเงินฉบับสมบูรณ์ 
------------------------------ 

สัญญำเลขที่                                . 

โครงกำร/โครงกำรย่อย                              . 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร (เดี่ยว)/โครงกำรย่อย                  . 

รำยงำนในช่วงตั้งแต่วันที่                             . 

รำยจ่ำย 

หมวด  
(ตำมสัญญำ) 

รำยจ่ำยสะสม
จำกรำยงำน

ครั้งก่อน 
(บำท) 

ค่ำใช้จ่ำย 
งวดปัจจุบัน 

(บำท) 

รวมรำยจ่ำย
สะสมจนถึงงวด

ปัจจุบัน 
(บำท) 

งบประมำณ 
รวมทั้งโครงกำร 

(บำท) 

คงเหลือ 
(หรือเกิน) 

(บำท) 

1. ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ค่าใช้สอยและอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวม 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 

จ ำนวนเงินที่ได้รับและจ ำนวนเงินคงเหลือ 

จ ำนวนเงินที่ได้รับ (บำท) ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
งวดที่ 1  0.00 งวดที่ 1 0.00 
งวดที่ 2 0.00 งวดที่ 2 0.00 
ดอกเบี้ย ครั้งที่ 1 0.00   
ดอกเบี้ย ครั้งที่ ... 0.00   
รวม  0.00 รวม  0.00 

จ ำนวนเงินคงเหลือ ① -  = 0.00 บำท  

 
 

                                              . 
ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 

 

                                              . 
ลงนามเจ้าหน้าที่การเงิน 
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แบบสรุปผลงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย 1 หน้ำกระดำษ A4 (ส ำหรับประชำสัมพันธ์) 
(อยู่ในส่วนภำคผนวก) 

1. ชื่อผลงำน/โครงกำร..............(ภาษาไทย)...................................................................................................... ... 

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

2. ชือ่ - นำมสกุล นักวิจัย............(ภาษาไทย)......................................................................................................  

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

3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้..........................................เบอร์โทรศัพท์....................................E-mail................................. 

4. ชื่อหน่วยงำน............................................................................ ........................................................................  

5. ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำรเสร็จ............................................................................................................................. .... 

6. ค ำค้น keyword............................................................................................................................. ................. 

7. อ้ำงอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้) 

8. รูปภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 

9. ค ำอธิบำย 1 หน้ำกระดำษ A4 (อักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16  point) 

(สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาครอบคลุมถึง ความส าคัญ

ของงานวิจัยชิ้นนี้ วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และประโยชน์ของผลงานวิจัย) 
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ฐำนข้อมูลและวำรสำรวิชำกำรกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่ สป.อว. ยอมรับระดับนำนำชำติ 
 
(1) วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

1. Social Science Citation Index (ISI)   
2. Social SciSearch 
3. ERIC 
4. PsycINFO 
5. Sociological Abstracts 
6. Arts & Humanities Search 
7. Linguistics and Language Behavior Abstracts 
8. SCOPUS (เฉพาะบทความประเภท article) 
 

(2) วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) 
1. Manusya: Journal of Humanities 
2. Journal of Population and Social Studies 
3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) 
4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
5. วารสารเอเชียปริทัศน์/ Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
 

(3) วารสารระดับนานาชาติที่ สป.อว. ยอมรับเพ่ิมเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) 
1. Academic Exchange Quarterly 
2. Asian Ethnicity  
3. Asia-Pacific Population Journal  
4. Canadian Journal of Development Studies 
5. Corporate Ownership and Control 
6. Corrections Today  
7. Educational Action Research 
8. International Education Journal 
9. International Forum of Teaching and Studies 
10. International Journal of Retail and Distribution Management 

เอกสำรหมำยเลข 4 รำยช่ือฐำนข้อมูลวำรสำร 
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11. Journal of Advertising Research 
12. Journal of Institutional Research South East Asia 
13. Journal of Interdisciplinary Education 
14. Journal of International Consumer Marketing 
15. Journal of Southeast Asia Studies 
16. Medische Anthropologie 
17. Peninsule 
18. Quality in Higher Education 
19. Rural Sociology 
20. Society and Economy: Journal of the Corvinus University of Budapest 
21. Tai Culture  
22. Asian Culture and History  
23. South East Asia Research  
24. International Journal of Aquatic Research and Education  
25. Linguistics of the Tibeto-Burman Area  
26. Transnational Social Review – A Social Work Journal  
27. Dialectologia  
28. Design Principles & Practices 
29. International Journal of Behavioral Science 
30. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 
31. Southeast Asian Journal of Economics 
32. ABAC Journal 
33. AU Journal of Management 
34. Journal of English Studies 
35. Journal of Urban Culture Research 
36. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 
37. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning 
38. NIDA Case Research Journal 
39. Scholar 
40. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 
41. The International Journal of East Asian Studies 
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42. The Journal of Risk Management and Insurance 
43. The New English Teacher 
44. Thoughts 
45. UTCC International Journal of Business and Economics 
46. Kasetsart Journal - Social Sciences 
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ค ำถำมที่พบบ่อย 
1.ชื่อเต็มของโครงการ 
ตอบ ชื่อโครงการ ภาษาไทย  “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” 
 ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ “Research Grant for New Scholar (RGNS)” 
 

2.การเขียนขอบคุณ สป.อว. เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร 
ตอบ This work was financially supported by Office of the Permanent Secretary, Ministry of 
Higher Education, Science, Research and Innovation 

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 

3. หมายเลขที่สัญญา ต้องเขียนอย่างไร 
ตอบ  Grant No. RGNS ..-...  
 

4.ในการส่งบทความเพ่ือไปตีพิมพ์ ผู้รับทุนต้องเป็นชื่อแรก (first author) และ/หรือ ผู้วิจัยหลัก (corresponding 
author) หรือไม่อย่างไร 
ตอบ   เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ต้องเป็น 1 ใน 2 เท่านั้น 
 

5.การระบุชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา เป็นผู้ก ากับดูแล จะต้องเป็นชื่อร่วม (co-author) และ/หรือ มีชื่อใน 
acknowledgment  
ตอบ  มีชื่อ หรือไม่แล้วแต่ mentor  
 

6. หากนักวิจัยใช้เงินทุนจากแหล่งอ่ืนมาใช้ในการท าวิจัยด้วย จะสามารถเขียนขอบคุณด้วยได้ไหม 
ตอบ   สามารถท าได ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่องความซ้ าซ้อนในการขอทุนและการใช้จ่ายงบประมาณใน
การท าวิจัย 
 

7. วิธีการเขียนใบเสร็จรับเงิน ต้องเขียนอย่างไร 
ชื่อ : ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่อยู่ : 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 099-4-00252307-3 
ในช่องรายการระบุตามข้อความ ดังนี้ 
“ได้รับเงินอุดหนุน ตามค ารับรองเลขที่ FFB640062 
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” 

เอกสำรหมำยเลข 5 เอกสำรอ่ืนๆ 


