
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ขอรับทุน Seed Grant และ 

 R2R Research Grant 
(ทุนวิจยัจากเงนิรายได้คณะ) 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน (Seed Grant / R2R Research Grant) 
โดยประกาศดังกล่าวต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และ ที่ประชุมส่วนงานก่อน
จึงสามารถด าเนินการเสนอให้คณบดีลงนาม ตัวอย่างประกาศ ดังภาคผนวก 1 
          2. ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการจัดท าป้ายประกาศ เวียนอีเมลให้
คณาจารย์และบุคลากรรับทราบ 
          3. การขอรับทุนสนับสนุน 
 3.1 หัวหน้าโครงการต้องเขียนข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม บงส.1 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
แบบฟอร์ม บงส.1 ดังภาคผนวก 2 
 3.2 รวบรวมข้อเสนอโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพิจารณา 
รวมทั้ง  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยจะมีมติใน 2 กรณี คือ 
  3.2.1 ไม่อนุมัติทุนสนับสนุน ผู้ปฎิบัติงานแจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล 
  3.2.2 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ   

3.3 ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าโครงการ โดยสามารถให้
ข้อเสนอแนะได้ตามแบบฟอร์ม ดังภาคผนวก 3 
 3.4 รวมรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพิจารณา โดยผลการพิจารณาแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
  3.4.1 กรณอีนุมัตทิุนสนับสนุน  ผู้ปฎิบัติงานปฏิบัติตามข้ันตอนในข้อ 3.4-3.7 
  3.4.2 กรณไีม่อนุมัติทุนสนับสนุน ผู้ปฎิบัติงานแจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบพร้อมชี้แจง
เหตุผล 
  3.4.3 กรณขีอให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ  ผู้ปฎิบัติงานแจ้งหัวหน้าโครงการให้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข พร้อมทั้งก าหนดวัน เดือน ปี ในการส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้พิจารณาต่อไป 
 3.5 ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนและด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ  โดยท าจดหมายแจ้งหัวหน้าโครงการ 
 3.6 หัวหน้าโครงการจัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัย ดังภาคผนวก 4 
 3.7 หัวหน้าโครงการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อโครงการวิจัยฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

3.7.1 กรณทีุนวิจัยต่ ากว่า 50,000 บาท สามารถขออนุมัติไม่เปิดบัญชีโครงการวิจัย   ภาคผนวก 5 
3.7.2 กรณีทุนวิจัยมากกว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจในการเบิกจ่ายบัญชีโครงการ 2 ใน 

3 คน 
4. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
4.1 กรณทีุน Seed Grant  
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หัวหน้าโครงการวิจัยต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับการ
อนุมัติ โดยส่งแบบ บงส.4 ดังภาคผนวก 6  โดยผู้ปฏิบัติงานน ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงวด แบ่งเป็น 2 กรณี 

(1) หากได้รับการอนุมัติให้ประสานงานคลังและพัสดุเพ่ือเบิกเงินงวด  
(2) หากไม่ได้รับการอนุมัติคณะกรรมการจะขอให้จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า
เพ่ิมเติม ผู้ปฎิบัติงานจะแจ้งหัวหน้าโครงการเพ่ือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้พิจารณาต่อไป 

การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมแบบสรุป
รายการใช้จ่ายงบประมาณดัง ภาคผนวก 7 ส่งแก่ผู้ปฎิบัติงาน โดยผู้ปฎิบัติงานจะด าเนินการ ต่อไปนี้ 

(1) ผู้ปฎิบัติงานน ารายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามแบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจาก
บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยดังภาคผนวก 8 ทั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมที่เคยให้
ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการ หรือ อาจมีการเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร 

(2) รวมรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิส่งให้หัวหน้าโครงการด าเนินการปรับแก้ไข    
รายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ 

(3) น ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือขออนุมัติเงินงวด  

4.2 กรณีทุน R2R Research Grant  
ผู้วิจัยต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมแบบ

สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณดัง ภาคผนวก 7 ส่งแก่ผู้ปฎิบัติงาน โดยผู้ปฎิบัติงานจะด าเนินการ ต่อไปนี้ 
(1) ผู้ปฎิบัติงานน ารายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามแบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจาก
บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยดังภาคผนวก 8 ทั้งนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมที่เคยให้
ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการ หรือ อาจมีการเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร 

(2) รวมรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิส่งให้หัวหน้าโครงการด าเนินการปรับแก้ไข    
รายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ 

(3) น ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือขออนุมัติเงินงวด  
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4.3 ส่งรายงานการตีพิมพ์ เมื่อหัวหน้าโครงการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ หรือ เผยแพร่ 
Proceeding เรียบร้อย  ให้หัวหน้าโครงการส่งหลักฐานการตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญารับทุน พร้อมแบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังภาคผนวก 9 เพ่ือขอรับเงินงวดและปิด
โครงการ   

ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
รับทุนให้ด าเนินการขออนุมัติขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะฯ  ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถขอขยายการด าเนินโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญารับทุน ดังภาคผนวก 10 
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แผนภาพการด าเนินการขอรับทุน Seed Grant / R2R Research Grant 
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ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
....................................... 

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและ

บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการให้แก่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการเสนอขอรับทุน ดังนี้ 

๑. หัวข้อการวิจัย 

เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และ ยุทธศาสตร์คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

๒. จ านวนทุนและจ านวนเงินสนับสนุน ภายใต้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ทุนละไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะ  โดยแบ่งการให้ทุนเป็น ๔ งวด ดังนี้ 

   งวดที่ ๑     หลังจากได้รับอนุมัติโครงการ         ร้อยละ ๓๐ 
งวดที่ ๒     ส่งรายงานความก้าวหน้า    ร้อยละ ๓๐ 
งวดที่ ๓     ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์    ร้อยละ ๑๐ 
งวดที่ ๔     ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   ร้อยละ ๓๐ 

๓. คุณสมบัติ 

๓.๑  เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่านั้น และต้องไม่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Foreign Expert) 

๓.๒  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะฯ  
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๓.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อนเลยภายใน
ระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี  

๔. เงื่อนไขการขอรับทุน 

๔.๑   ผู้รับทุนสนับสนุนต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน ๖ เดือน และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๔.๒   ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย  

๔.๓   ในกรณีที่ผู้รับทุนสนับสนุนปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา ให้ท าการขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน 

๔.๔   ผู้รับทุนสนับสนุนต้องท าการเผยแพรผ่ลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบ 
ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบวารสารภายใต้  

         ๔.๔.๑ ฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISI Web of Knowledge, Scopus 
เป็ นต้ น  หรื อ  ฐ านข้ อมู ลที่  กพอ .  ยอมรั บ  ( เ ว็ บ ไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
PDF/2556/E/127/14.PDF)  หรือการเผยแพร่ในรูปแบบ Proceeding ที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
โดยหน่วยงานที่จัดท าไม่อยู่ใน Beall's list 
     ๔.๔.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารในกลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒   

( http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)  

๔.๕   ข้อเสนอโครงการที่ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยในงานวิจัย 
เรื่องเดียวกันนี้จากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อน 
     ๔.๖   งานวิจัย หรือ การศึกษาทดลองในคน/สัตว์/พืชพรรณที่ต้องด าเนินการตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์/พืชพรรณ และผู้วิจัยต้องแสดงหลักฐานในการขอจริยธรรมการวิจัยในคน
(Certificate of Approval)/ ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ /หนังสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยฯ 
 

๕. การยื่นค าขอรับทุนสนับสนุน 

๕.๑   ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจขอรับแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนตามแบบฟอร์ม บงส. ๑ ได้ทีง่านวิจัยและบริการวิชาการ 

๕.๒   ให้ผู้ยื่นค าขอรับทุนจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม บงส. ๑ ส่งถึงประธาน
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ  

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
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๖. กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

๖.๑   ประกาศรับสมัครรอบแรก ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
๖.๒   เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ๑  พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๖.๓   ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 

๗. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ จ านวน 
๑๐ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆ จ านวน ๑ ท่าน ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน ตามระเบียบ
ปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

๘.๑   ผู้ขอรับทุนต้องยื่นค าขอตามแบบฟอร์ม บงส.๑ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 

ประกาศนี ้

๘.๒   ความชัดเจนของข้อเสนอโครงการที่แสดงถึงความคิดริเริ่มทางวิชาการ ความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัย ความเป็นไปได้และโอกาสที่จะบรรลุถึงความส าเร็จ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

๙. การด าเนินการส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน 

๙.๑   ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามสัญญารับทุน 

๙.๒   ในกรณีผู้ขอรับทุนด าเนินการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย จะต้อง
ระบุค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงบประประมาณการด าเนินงาน   

๙.๓   ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ 

๙.๔   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมแนบแบบฟอร์ม บงส. ๔, บทคัดย่องานวิจัย 
และผลงานตีพิมพ์ ๑ ชุด พร้อมส าเนาลงในแผ่น CD-ROM ส่งถึงประธานคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 

๙.๕   รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามข้อ ๔.๓ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  ในกรณีที่ผู้รับทุนสนับสนุนไม่สามารถเผยแพร่ผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้รายงานสถานะการเผยแพร่ผลงานแก่คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนฯ ทุก ๖ เดือน 
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๑๐. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

๑๐.๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ 

 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศนี้เป็นต้นไป 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล) 
           คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
                          มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) 

จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
------------------------------------------------------ 

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่

พัฒนามาจากงานประจ าให้แก่เจ้าหน้าที่ของคณะ โดยมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุน ดังนี้ 

๑. หัวข้องานวิจัย 

งานวิจัยขนาดเล็ก เป็นงานวิจัยที่สร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) เพ่ือ

น ามาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนางานประจ าให้มีคุณภาพ พัฒนาต่อยอดให้งานประจ านั้นๆ มีมาตรฐาน 

มีการท างานที่เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้รับบริการและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 

๒. เกณฑ์การให้ทุน 

     ภายในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  จ านวนทุนและจ านวนเงิน

สนับสนุนรวมทั้งสิ้น ๔ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งการให้ทุนเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑     หลังได้รับการอนุมัติโครงการ    ร้อยละ ๖๐ 
งวดที่ ๒     ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์    ร้อยละ ๑๐ 
งวดที่ ๓     ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   ร้อยละ ๓๐ 

๓. คุณสมบัติ 

๓.๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานในคณะเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

๓.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน 

๔. เงื่อนไขการขอรับทุน 
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๔.๑ ผู้รับทุนสนับสนุนต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน ๖ เดือน และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

๔.๒ ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

๔.๓ ผู้รับทุนสนับสนุนต้องท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบ
ข้อเสนอโครงการในรูปแบบวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่ 
กพอ. ยอมรับ หรือ บทความวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ ใน
รูปแบบ Proceeding ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๔ ข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุนต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยในงานวิจัยเรื่อง
เดียวกันนี้จากแหล่งทุนอ่ืนมาก่อน 

      ๔.๕    งานวิจัย หรือ การศึกษาทดลองในคน/สัตว์/พืชพรรณที่ต้องด าเนินการตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์/พืชพรรณ และผู้วิจัยต้องแสดงหลักฐานในการขอจริยธรรมการวิจัยในคน

(Certificate of Approval)/ ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ /หนังสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากร

ชีวภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยฯ 

๕. การยื่นขอรับทุนสนับสนุน 

๕.๑ ให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจขอรับแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนตามแบบฟอร์ม บงส. ๑ ได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ 

๕.๒ ให้ผู้ยื่นค าขอรับทุนจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม บงส. ๑ ส่งถึงประธาน
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 

๕.๓ ต้องได้รับการยินยอมให้ท าโครงการวิจัยจากผู้บังคับบัญชา  

๖. กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

๖.๑ ประกาศรับสมัคร   พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
๖.๒ เปิดรับข้อเสนอโครงการ   ตลอดปีประมาณ ๒๕๕๙ 
๖.๓ การพิจารณาและการประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จะพิจารณา

จากข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอเข้ามาทุกเดือนจนกว่าจะได้โครงการครบตามจ านวนเงินที่ได้ก าหนดไว้ 

๗. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน 

   คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ  จ านวน 
๑๐ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆ จ านวน ๑ ท่าน ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน ตามระเบียบ
ปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงิน
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สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

๘.๑   ผู้ขอรับทุนต้องยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศนี้ 

๘.๒   ความชัดเจนของข้อเสนอโครงการที่แสดงถึงน าหลักกระบวนการของการท าวิจัยมา
ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานประจ าให้มีคุณภาพ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสคิด ทดลอง ท าการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดงานประจ า
นั้นๆ ต่อไป 

๙.  การด าเนินการส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน 

๙.๑   ด าเนินการตามข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายตามบัญชีเงินสนับสนุนฯ แจ้งให้ทราบ
พร้อมผลการพิจารณา 

๙.๒   ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ 

๙.๓   จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมแนบแบบฟอร์ม บงส. ๔,  บทคัดย่อ
งานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ ๑ ชุด พร้อมส าเนาลงในแผ่น CD-ROM ส่งถึงประธานคณะกรรมการบริหารเงิน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 

๙.๔   รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามข้อ ๔.๓ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ในกรณีท่ีผู้รับทุนสนับสนุนไม่สามารถเผยแพร่ผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้รายงานสถานะการเผยแพร่ผลงานแก่คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนฯ ทุก ๖ เดือน 

๑๐.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

๑๐.๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    
มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล) 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

                    มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก 2 
  



 

15 

 

แบบฟอร์ม  บงส.  1   
แบบเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

--------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .................................................................................................. .... 
           (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................  
ส่วน ก    :  ลักษณะโครงการวิจัย               
           โครงการวิจัยใหม่ 
           โครงการวิจัยต่อเนื่อง โปรดระบุ .................................................................................  
     โปรดระบุความสอดคล้อง 

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 
VI ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
VII ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
ส่วน  ข   :องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

1.ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท าการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ท างานวิจัย (%) ของผู้วิจัยใน
โครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย 

2.ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท คือ 
 2.1 การวิจัยพื้นฐาน  (basic research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทาง
เอกสารหรือทางการทดลอง เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่
สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความและการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตุผล  คุณประโยชน์และคุณค่า เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ 
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หรือเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ ทั้งนี้สามารถน าองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวง
นักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ เป็นต้น 
 2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) (applied research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหา
ความรู้ใหม่ๆ  การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพ้ืนฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไป
ประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน ๆ               

2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือดัดแปลง
หรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรู้เดิม ซึ่งอาจเป็นความรู้จาก
การวิจัย หรือการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการให้บริการใหม่ หรือต่อยอด
ความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม โดยเป็นการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การแปร
รูป การสร้างตราสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ 

3.ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ดังนี้ 
 3.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ 
ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์
ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์  แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมี
อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค  นิวเคลียร์เคมี  
เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบ
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เกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดีวรรณคดี ศิลปกรรม 
ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย 
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง 
  3.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจการบัญชี 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์มานุษยวิทยา  จิตวิทยา
สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม 
พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ  คติชนวิทยา และอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์เทคนิคพิพิธภัณฑ์และ
ภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.ระบุค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท า
การวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือ
ค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

5.ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัย
เรื่องนี้  

6.วัตถุประสงค์ของโครงกรวิจัย  ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัด เจนและเรียงตามล าดับ
ความส าคัญเป็นข้อ ๆ  โดยเชื่อมโยงกับความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
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7.ขอบเขตของโครงการวิจัย  ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ปัญหาที่ท าการวิจัยแต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 

8.ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

9.การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (reviewed literature) 
ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/
สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

10.เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบ
สากล 

11.แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

11.1 ด้านวิชาการ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร 
11.2 ด้านนโยบาย 
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม  
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 
11.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล โปรดอธิบายขั้นตอนวิธีการท าการ

วิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพ้ืนที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 

13. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)  
โดยระบุตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย รวมทั้งระบุ
ขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gant chart)โดยละเอียด  

14. งบประมาณของโครงการวิจัย  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอโดย
จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน  ดังตารางตัวอย่าง 

รายการ จ านวน (บาท) 
1. งบด าเนินงาน  (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)  
    1.1 ค่าตอบแทน  เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ, ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ, ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ เป็นต้น ค่าตอบแทน  เช่น 
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย  ทั้งนี้หากเป็น
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ ไม่ควรเกิน ร้อยละ 20  
ของงบประมาณท้ังโครงการ 
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รายการ จ านวน (บาท) 
    1.2 ค่าใช้สอย เช่น  
         1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
         2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
         3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
         4) ค่าจ้างเหมาบริการ  
         5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  
         6) ค่ารับรองและพิธีการ  
         7) ค่าเงินประกันสังคม  
         8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ ฯลฯ  
    1.3 ค่าวัสดุ เช่น  
         1) วัสดุส านักงาน  
         2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
         3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
         4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
         5) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา  
         6) วัสดุคอมพิวเตอร์  
         7) วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ  
    1.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ 

 

ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม   
รวมงบประมาณที่เสนอขอ  

 
15. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ  (Output/Outcome) 
16. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
17. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี        

(ลงชื่อ) .………………………………………………………………. 
           ( ………………………………………………………………….)  
                      หัวหน้าโครงการวิจัย  
               วันที่...... เดือน ................. พ.ศ............                             
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ส่วน  ค   : ประวัติผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน - ต าแหน่งบริหาร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.2 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท า

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
หมายเหตุ :  
1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย
แห่งชาติ (ผนวก 1) และจัดส่งเอกสาร/หลักฐานการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยฯ 
3. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 2) และและจัดส่ง
เอกสาร/หลักฐานการขอใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล   
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตาม 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ
วิศวกรรม (ผนวก 3) และจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารเงิน
สนับสนุนการวิจัยฯ 
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตามแนวทาง  
การด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสารเคมี (ผนวก 4)  
6. สามารถศึกษารายละเอียดได้จากภาคผนวก ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อินทราเนตงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ภาคผนวก 3 
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แบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุน

การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
ชื่อเรื่อง   
งบประเมินที่เสนอ    
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ความเหมาะสมในกรอบแนวคิดการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความถูกต้องในเชิงวิชาการของข้อเสนอโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความเหมาะสมของงบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ข้อเสนอโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(กรณีพ้ืนที่เว้นไม่พอ ท่านสามารถแนบเพ่ิมเติมได้) 
       ลงชื่อ .................................................................. 
        (......................................................................... ) 
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ภาคผนวก 4 
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 ตัวอย่าง สัญญาเลขท่ี Seed Grant 2559/…… 

  

 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
………………....................................... 

สัญญานี้   ท าขึ้น  ณ    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อ วันที่ 

............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................   ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล  ต าแหน่ง คณบดี   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า    “ผู้ให้ทุน”   ฝ่ายหนึ่งกับ   ........................ ต าแหน่ง ...........................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้รับทุน”อีกฝ่ายหนึ่ง 

 โดยที่ผู้ให้ทุน มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา และน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนโดยมี .............................. 
เป็นผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย เพ่ือด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม ของ คณะของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
การวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้  
 

(ภาษาไทย)   
(ภาษาอังกฤษ)    

 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน  ………….. บาท  
(…………………………………….)  มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (12 เดือน)  นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา  

ข้อ 2. ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงจะแบ่งจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นงวด ๆ ตามก าหนดเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2559   รายละเอียดดังนี้    
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งวดที่ 1   จ านวนเงินร้อยละ 30   ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ    คิดเป็นเงิน  ............  

บาท       (..........................................) จะจ่ายให้เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว   
งวดที่ 2    จ านวนเงินร้อยละ 30     ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ    คิดเป็นเงิน   ..............  

บาท       (.......................................) เมื่อผู้รับทุนขออนุมัติเบิกเงินพร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 
และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่  1 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 งวดที่ 3   จ านวนเงินร้อยละ 10   ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ    คิดเป็น  ....................  
บาท    (.....................................)  เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

งวดที่ 4    จ านวนเงินร้อยละ 30    ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับคิดเป็นเงิน   .................  บาท   
(......................................)   เมื่อผู้รับทุนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้ฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น ISI Web of Knowledge, Scopus เป็นต้น หรือ ฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับ หรือการเผยแพร่ใน
รูปแบบ Proceeding ที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยหน่วยงานที่จัดท าไม่อยู่ใน Beall's list หรือ 
ฐานข้อมูลระดับชาติ   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2   

ข้อ 3. งานวิจัยที่ขอรับทุน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้ฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น ISI Web of Knowledge, Scopus เป็นต้น หรือ ฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับ หรือการเผยแพร่ใน
รูปแบบ Proceeding ที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus โดยหน่วยงานที่จัดท าไม่อยู่ใน Beall's list หรือ 
ฐานข้อมูลระดับชาติ   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2   

ข้อ 4   รายได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับ
ทุนจะต้องน ารายได้หรือผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้คณะ  หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการให้แก่คณะภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ 5  ผู้วิจัยต้องรายงานการเงินตามแบบที่ก าหนดพร้อมส าเนาสมุดบัญชีธนาคารแยกจากเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ ์  

ข้อ 6. ผู้รับทุนทราบและเข้าใจข้อบังคับในสัญญานี้ และ/หรือประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และจะปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 7. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฏหมายหรือสิทธิใด ๆ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้  
 ข้อ 8. ผู้รับทุนจะต้องท างานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และรับรองว่าจะไม่น างาน
ตามโครงการวิจัยบางส่วน หรือทั้งหมดไปให้ผู้อ่ืนรับช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน  



 

26 

 

 ข้อ 9. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การศึกษาทดลองในคน/สัตว์/พืชพรรณท่ีต้องด าเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์/พืชพรรณ และ
ผู้วิจัยต้องแสดงหลักฐานในการขอจริยธรรมการวิจัยในคน(Certificate of Approval)/ ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ /หนังสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
 ข้อ 10. หากผู้รับทุนมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการและรายจ่ายงบประมาณใน
หมวดต่าง ๆ หรือการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการวิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่เป็นสาระส าคัญใน
โครงการ ผู้รับทุนจะต้องท าค าเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนจะต้องแจ้งผลมายัง
ผู้รับทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าเสนอขออนุมัติ  
 ข้อ 11. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 6 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ข้อ 12. การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยหรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะขอขยายได้ไม่เกิน 2 
ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 6 เดือน  
 ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้รับทุนละทิ้งโครงการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบ โดยจะมีก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับ
ทุนไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับทุนยินยอมชดใช้
คืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์
การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครงการต่อไปได้ หรือไม่อาจด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการที่ได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าร้องพร้อม
ชี้แจงเหตุผลเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อขออนุมัติยุติโครงการ  และยินยอมชดใช้เงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ให้
ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ 14. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับทุนนี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้ให้ทุน 
ส าหรับการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุน ซึ่งเกิดจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนก าหนด 
 ข้อ 15. การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรือผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษว่า “This 
research project is supported by Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 
University”  
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 ข้อ 16. เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ถือตามข้อตกลงในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้ง
กันเองหรือมิได้กล่าวไว้ให้ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
 สัญญานี้ท าขึ้น 2  ฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ  
  
 ลงชื่อ......................................................ผูใ้ห้ทุน          ลงชื่อ........................................ ...........ผู้รับทุน 
         (รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล)            (..............................................) 
                   คณบดี                   ต าแหน่ง .............................  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์              
                                                                       
 

ลงชื่อ..............................................พยาน              ลงชื่อ..................................................พยาน  
                   ( รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ )                             (นายยุทธพล ผ่องพลีศาล) 
         รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ             หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
                         และสารสนเทศ  
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ตัวอย่าง        สัญญาเลขท่ี R2R Research Grant 2559/…… 

 

 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
………………....................................... 

สัญญานี้   ท าขึ้น  ณ    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อ วันที่ 

............ เดือน ................................ พ.ศ. ..................   ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล  ต าแหน่ง คณบดี   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า    “ผู้ให้ทุน”   ฝ่ายหนึ่งกับ   ........................ ต าแหน่ง ...........................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้รับทุน”อีกฝ่ายหนึ่ง 

 โดยที่ผู้ให้ทุน มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา และน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนโดยมี .............................. 
เป็นผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย เพ่ือด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม ของ คณะของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
การวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้  
 

(ภาษาไทย)   
(ภาษาอังกฤษ)    

 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน  ………….. บาท  
(…………………………………….)  มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (12 เดือน)  นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา  

ข้อ 2. ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงจะแบ่งจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นงวด ๆ ตามก าหนดเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2559   รายละเอียดดังนี้    
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งวดที่ 1   จ านวนเงินร้อยละ 60   ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ    คิดเป็นเงิน  ............  

บาท       (..........................................) จะจ่ายให้เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว   
งวดที่ 2   จ านวนเงินร้อยละ 10   ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ    คิดเป็น  ....................  

บาท    (.....................................)  เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
งวดที่ 3    จ านวนเงินร้อยละ 30    ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับคิดเป็นเงิน   .................  บาท   

(......................................)   เมื่ อผู้รับทุนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้ภายใต้กรอบข้อเสนอ
โครงการในรูปแบบวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่ กพอ. 
ยอมรับ หรือ บทความวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ ในรูปแบบ 
Proceeding ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 3. งานวิจัยที่ขอรับทุน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้ภายใต้กรอบข้อเสนอ
โครงการในรูปแบบวารสารระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่ กพอ. 
ยอมรับ หรือ บทความวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ ในรูปแบบ 
Proceeding ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน                    

ข้อ 4   รายได้หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับ
ทุนจะต้องน ารายได้หรือผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้คณะ  หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการให้แก่คณะภายใน  30 
(สามสิบ) วัน นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ 5  ผู้วิจัยต้องรายงานการเงินตามแบบที่ก าหนดพร้อมส าเนาสมุดบัญชีธนาคารแยกจากเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ ์  

ข้อ 6. ผู้รับทุนทราบและเข้าใจข้อบังคับในสัญญานี้ และ/หรือประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และจะปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 7. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฏหมายหรือสิทธิใด ๆ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้  
 ข้อ 8. ผู้รับทุนจะต้องท างานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และรับรองว่าจะไม่น า งาน
ตามโครงการวิจัยบางส่วน หรือทั้งหมดไปให้ผู้อ่ืนรับช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน  
 ข้อ 9. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การศึกษาทดลองในคน/สัตว์/พืชพรรณท่ีต้องด าเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์/พืชพรรณ และ
ผู้วิจัยต้องแสดงหลักฐานในการขอจริยธรรมการวิจัยในคน(Certificate of Approval)/ ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ือ
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งานทางวิทยาศาสตร์ /หนังสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
 ข้อ 10. หากผู้รับทุนมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการและรายจ่ายงบประมาณใน
หมวดต่าง ๆ หรือการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการวิจัย หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่เป็นสาระส าคัญใน
โครงการ ผู้รับทุนจะต้องท าค าเสนอขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนจะต้องแจ้งผลมายั ง
ผู้รับทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าเสนอขออนุมัติ  
 ข้อ 11. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 6 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ข้อ 12. การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยหรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะขอขยายได้ไม่เกิน 2 
ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 6 เดือน  
 ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้รับทุนละทิ้งโครงการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบ โดยจะมีก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับ
ทุนไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้รับทุนยินยอมชดใช้
คืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์
การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครงการต่อไปได้ หรือไม่อาจด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการที่ได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค าร้องพร้อม
ชี้แจงเหตุผลเสนอต่อผู้ให้ทุนเพ่ือขออนุมัติยุติโครงการ  และยินยอมชดใช้เงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ให้
ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ 14. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับทุนนี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้ให้ทุน 
ส าหรับการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุน ซึ่งเกิดจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนก าหนด 
 ข้อ 15. การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรือผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษว่า “This 
research project is supported by Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 
University”  
 ข้อ 16. เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ถือตามข้อตกลงในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้ง
กันเองหรือมิได้กล่าวไว้ให้ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
 สัญญานี้ท าขึ้น 2  ฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ  
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 ลงชื่อ......................................................ผูใ้ห้ทุน          ลงชื่อ........................................ ...........ผู้รับทุน 
         (รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล)            (..............................................) 
                   คณบดี                   ต าแหน่ง .............................  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์              
                                                                       
 

ลงชื่อ........................................... ...พยาน              ลงชื่อ..................................................พยาน  
                   ( รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ )                             (นายยุทธพล ผ่องพลีศาล) 
         รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ             หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
                         และสารสนเทศ  
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ภาคผนวก 5 
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔  

โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๕๐๙-๑๐ 
 

ที่ ศธ   ๐๕๑๗.๑๕/  
วันที่   พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง    ขอเปิดบัญชี 
เรียน    ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
   ด้วย ..................................... อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับทุนส่งเสริม

นักวิจัยรุ่นใหม่  เพื่อด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “............................................................................................... 
................................................................................................” ซึ่งข้อก าหนดของการรับทุนก าหนดให้หัวหน้า
โครงการวิจัยต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยในโครงการดังกล่าวจากของรัฐ 

      
  ในการนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ขอความกรุณาจากท่าน โปรดเปิดบัญชีออมทรัพย์

เพ่ือรับทุนวิจัยให้กับหัวหน้าโครงการดังกล่าวโดยใช้ชื่อบัญชี  “………………………………………”  ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้
มีอ านาจในการเบิกจ่ายบัญชีดังกล่าว ๒ ใน ๓ คน ได้แก่ ๑) ……………………….  ๒) ……………………………  ๓) 
……………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ  จะขอบคุณยิ่ง 
       
      ขอแสดงความนับถือ 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทร .................. 
ที่          วันที่  
เร่ือง     ขออนุมัติไม่เปิดบัญชีโครงการวิจัย 
________________________________________________________________________________ 
 

เรียน    คณบดี 

   ตามสัญญาการ รั บทุ นสนั บสนั น ง านวิ จั ย  เ ลข ที่  ………………… ล ง วั นที่  …………………….. 
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) จ านวน ................. บาท (...................................) เพ่ือ
ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “.........................................................................................................................  
.....................................................................” โดยมี........................................... เป็นหัวหน้าโครงการนั้น   

  ขอเรียนว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 
๑๓ (๑) ย่อหน้าที่ ๒. ระบุว่า “หากเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรแต่ละครั้งมีจ านวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท หัวหน้าโครงการวิจัยอาจขออนุมัติไม่เปิดบัญชีกับธนาคารก็ได้” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดังนั้น 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายทุนวิจัยโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ท าวิจัย จึงขออนุมัติไม่เปิด
บัญชีโครงการวิจัยตามข้อบังคับข้างต้น โดยจะขอน าเงินทุนวิจัยที่ได้รับแต่ละงวดฝากเข้าบัญชีของหัวหน้า
โครงการวิจัยโดยตรง     

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

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

                                                                          หัวหน้าโครงการวิจัย       
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แบบฟอร์ม  บงส.  4   

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
--------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)...................................................................................................... .......................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................... ........................................ 
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ .................................. จ านวน ........................... บาท  
ระยะเวลาการท าการวิจัย .................... ปี เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (เดือน,ปี)...............................................  
หัวหน้าโครงการวิจัย ......................................................................................................... .................... 
ราย  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ............ วันที่ …………. เดือน …………….….... พ.ศ ………….……. 
โดยขออนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการ  จ านวน ........................................ บาท 
(......................ตวัอักษร..............................................................)  
 
ส่วนที่ 2 : รายงานเนื้อหาโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

2. ตถุประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 

4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

5. ระเบียนวิธีวิจัย 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
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6. ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 

7. ผลผลิต หรือ ตัวชี้วัดของรายงานความก้าวหน้า 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 
      ……………………………………………………………………………………………................................................ 

8. ตารางการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ (Grant Chart) 
กิจกรรม ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

หมายเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
   หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะท าตามข้อเสนอโครงการ 
   หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้ว 
9. งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรือไม่ (ระบุรายละเอียดว่างานวิจัยส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไป

หรือไม่  หากไม่ส าเร็จให้ระบุเหตุผลและปัญหาของการศึกษาวิจัย) 
10.  ผลงานวิจัยที่ได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ...........................ของงานวิจัย  ตลอดโครงการ 
11. งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบด าเนินงาน    
     1.1 ค่าตอบแทน    
     1.2 ค่าใช้สอย    
     1.3 ค่าวัสด ุ    

รวม    
12. อุปสรรคหรือปัญหา และแนวทางแก้ไข (ระบุอุปสรรค  ปัญหา  และสิ่งที่ท าให้ผลการวิจัยล่าช้า 
และแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างท าการวิจัย  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเหล่านี้ใน
การวิจัยที่จะด าเนินต่อไป 
    ……………………………………………………………………………………………................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………................................................ 
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13. แผนการด าเนินงานตามโครงการที่จะด าเนินการต่อไป 
    ……………………………………………………………………………………………................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………................................................ 
เอกสารแนบ 
             บทคัดย่องานวิจัย   อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 
              แผ่น CD-ROM  
 
      (ลงชื่อ)  …………………………..…………………. 
       (หัวหน้าโครงการ / ผู้ขอรับการสนับสนุน) 
         ……………/……………………./……………… 
 
หมายเหตุ : การจัดท ารายงานความก้าวหน้าต้องน าเสนอรายละเอียดที่สื่อให้คณะผู้ตรวจสอบทาง 
วิชาการอ่านและเข้าใจกระบวนการท างานที่ผ่านมาอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการอนุมัติและ
เบิกจ่ายเงินงวด 
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับเรื่อง ………………………………………….. วันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. ………. 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
    ครั้งที่....................วันที่ ……. เดือน……………....พ.ศ…………. 
    ผลการพิจารณา 
          อนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการเรื่อง....................................................... 
............................................................................................................................. ................  จ านวน 
........................................ บาท  (............................................................ ...............) 
          ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………….  
    (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ)  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
--------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)...................................................................................................... .......................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................... ........................................ 
หมายเลขโครงการ.................................................................................... ................................. 
เริ่มด าเนินโครงการเมื่อวันที่ …………. เดือน …………………..…….….... พ.ศ ………….……. 
        สรุปผลการด าเนินงาน  วันที่ …………. เดือน …………….….... พ.ศ ………….……. 
โดยขออนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการ  จ านวน ........................................ บาท 
(......................ตวัอักษร..............................................................)  
 
ส่วนที ่2 : รายงานเนื้อหาโครงการ 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

2. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาทางวิชาการของคณะ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

3. แผนการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………................................................ 
เอกสารแนบ 
       บทคัดย่องานวิจัย     รายงานฉบับสมบูรณ์ 
        แผ่น CD-ROM     อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 
      (ลงชื่อ)  …………………………..…………………. 
                     (หัวหน้าโครงการ) 
         ……………/……………………./……………… 
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งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับเรื่อง ………………………………………….. วันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. ………. 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ ครั้งที่....................
วันที่ ……. เดือน……………....พ.ศ…………. 
ผลการพิจารณา 
         อนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการเรื่อง....................................................... 
............................................................................................................................. ................  จ านวน 
........................................ บาท  (...........................................................................) 
          ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………….  
    (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ)  
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ค าอธิบายการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ให้ผู้วิจัยส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 1 เล่ม พร้อมแนบเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี) และ แบบสรุปรายการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (ดังเอกสารแนบท้าย) ถึงคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  พร้อมไฟล์ .doc บน
แผ่นบันทึกข้อมูล  
หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
 1. หน้าปก (Cover) ให้มีทุกหัวข้อโดยเรียงล าดับหมายเลจ ดังนี้ 
     1.1 ให้ท าปกแข็ง (อย่งน้อย 120 แกรม) เคลือบมัน สันกาว เข้าเล่มมีตรามหิดลตามรูปแบบที่
ก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย ปกหน้า สีเขียว ตัวหนังสือสีด า การเข้าเล่มแบบ
เย็บลวด หรือ ไสกาว 
     1.2 ให้ระบุค าว่า “รายงานการวิจัย” และชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อ
ผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด  
    1.3 ให้ใช้กระดาษในการจัดท ารายงานวิจัยขนาด A4  80 แกรม 
    1.4 ด้านล่างของปก ให้ระบุข้อความ  
  1.4.1 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (Seed Grant) จากบัญชีเงิน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีงบประมาณ .......... 
  1.4.2 ให้ระบุ เดือน พ.ศ. ที่พิมพ์ 
 2. ปกในมีข้อความเช่นเดียวกับหน้าปก 
3. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้ระบุในการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยนี้ได้รับ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (Seed Grant) จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือ ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant)จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมทั้งระบุปีงบประมาณที่ได้รับทุน 
 4. บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ให้จัดท าบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นความเรียงที่มีรายละเอียด ดังนี้ ปัญหา วัตุประสงค์ วิธีด าเนินการโดยสังเขป ผล
ของการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนข้อเสนอแนะ ที่เป็นประเด็นหลัก ซึ่งมีความยาวของบทคัดย่อไม่เกินกว่า 1 
หน้า A4 
 5. ค าส าคัญ (Keywords) 
 6. สารบัญเรื่อง (Table of Contents) 
 7. สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) 
 8. สารบัญภาพ (List of Illustrations) (ถ้ามี) 
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 9. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อท่ีใช้ในการท าวิจัย (List of Abbreviations) (ถ้ามี) 
2. ส่วนเนื้อเรื่อง อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 บทน า (Introduction) ระบุถึงเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผู้ท าการวิจัยมาก่อนความส าคัญและท่ีมา
ของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยโดยสรุป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.2 การทบทวนวรรณกรรม ระบุถึงทฤษฎีและ/หรือแนวความคิดที่น ามาใช้ในการวิจัย  
 2.3 ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย (Ethereal& Method) 
การออกแบบการวิจัย (Research Design) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 2.4 ผลการวิจัย (Result) ควรมีรูปภาพหรือตารางภาพ ที่สามารถอธิบาย สื่อ และจัดระเบียบให้เกิด
ความเข้าใจงา่ย หรือเน้นประเด็นที่ส าคัญ 
 2.5 อภิปรายผล และ วิจารณ์ผล (Discussion and Conclusion) ได้แก่ การอธิบายผลการทดลอง 
ผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รวมถึงการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ได้
มีการศึกษาไว้แล้ว 
 2.6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ให้สรุปเรื่องราวในการวิจัยพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วิจัยในขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางการประยุกต์ของผลงานวิจัยที่ได้ 
 2.7 บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย
ก่อนแล้วตามด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ให้เรียงล าดับการอ้างอิงเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง 
 2.8 ภาคผนวก (Appendix) ส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้  เป็นส่วนที่เสนอรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม
จากเนื้อหาของการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้เนื้อหาในรายงานมีมากเกินไป และเพ่ือเชื่อมโยงให้ทราบ
รายละเอียดของการวิจัยในประเด็นที่ส าคัญ  ซึ่งอาจประกอบด้วย  ข้อมูลผลการทดลอง (Raw data) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) และประวัติของผู้วิจัย เป็นต้น  
3. รายละเอียดการพิมพ์ 

3.1 ก าหนดมาตรฐานกระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นขนาดมาตรฐาน A4 และมี
น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 แกรม  การพิมพ์เนื้อหาใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point และพิพม์ 2 หน้า
โดยรูปภาพและแผนภูมิจะต้องเป็นภาพสี 

3.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก าหนดให้เว้นขอบกระดาษไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
ขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว 
ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว 
ขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า   ในส่วนหน้าไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
3.4 ส่วนเนื้อเรื่องนับตั้งแต่บทที่ 1 ใช้หมายเลข 1, 2, 3,... เว้นแต่หน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของ

บรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใช้เลขหน้าก ากับแต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
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3.5 เลขหน้าให้พิมพ์ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว และให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบขวามือ  
3.6 ชื่อบทและหัวข้อในส่วนประกอบเนื้อเรื่อง  เมื่อเริ่มส่วนเนื้อเรื่องของแต่ละบทจะต้องขึ้นหน้าใหม่

เสมอ โดยพิมพ์ค าว่าบทที่และตัวเลขก ากับบทไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ บรรทัดทัดลงมาเป็นชื่อ
บท 

3.7 การจัดท าตาราง  ภาพ หรือแผนภูมิ  ต้องมีหมายเลขประจ าและเรียงตามล าดับตามประเภท เลข
ล าดับที่และชื่อตารางให้พิมพ์อยู่ส่วนบนของตารางและจัดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้า ล าดับที่ และชื่อภาพ 
หรือแผนภูมิ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่างของภาพหรือแผนภูมิ และจัดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้าและควรพิมพ์อยู่ใน
หน้าเดียวกัน 
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ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย ทุน Seed Grant (ไทย) 
ปกหน้า สีเขียว ตัวหนังสือสีด า  การเข้าเล่มแบบเย็บลวด หรือ ไสกาว 

 

 

 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง...................ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.......................... 

 
 

ชื่อผู้วิจัย 
(ปกหน้าให้ ระบุ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และ คณะ 

ปกใน ให้ระบุ ชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ  
(Seed Grant) จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีงบประมาณ .................... 

 
เดือน ปีท่ีเสร็จโครงการ 
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ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย ทุน R2R Grant (ไทย) 
ปกหน้า สีเขียว ตัวหนังสือสีด า  การเข้าเล่มแบบเย็บลวด หรือ ไสกาว 

 

 

 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง..................................................................... 

 
 
 

ชื่อผู้วิจัย 
(ปกหน้าให้ ระบุ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และ คณะ 

ปกใน ให้ระบุ ชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า  
(R2R Research Grant)จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีงบประมาณ ................... 

 
 

เดือน ปีท่ีเสร็จโครงการ
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ตัวอย่างปกหน้ารายงานการวิจัย  
ทุน Seed Grant และ R2R Grant (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

Research Project Report 
Title ..................................................................... 

 
 
 

Research Project Leader  
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 

 
 
 
 
 
 

This research project is supported by  
Faculty of Environment and Resource Studies,  

Mahidol University  
Fiscal Year ............... 

 
 

(Month/year) 
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แบบสรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ.............. 

 
โครงการวิจัยเรื่อง................................... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ........................................ 
เบอร์โทรติดต่อ...........................................อีเมล์.....................................  
 
งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับ จ านวน.........................บาท 
ทุนวิจัยครั้งนี้ส าหรับการวิจัยตั้งแต่วันที่...................ถึงวันที่...................... 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบด าเนินงาน    
     1.1 ค่าตอบแทน    
     1.2 ค่าใช้สอย    
     1.3 ค่าวัสด ุ    

รวม    
 
สรุป งบประมาณคงเหลือ จ านวน...................บาท (........ตวัอักษร.......) 
         ดอกเบี้ยที่ได้รับ (ถ้ามี) จ านวน..........................บาท (.........ตัวอักษร........) 
         รวมส่งคืนเงินทุนวิจัยคงเหลือพร้อมดอกผล ทั้งสิ้น จ านวน.................บาท (........ตัวอักษร.......) 
 

ลงนาม.........................................หัวหน้าโครงการ 
      (                                          ) 

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

(หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ให้นักวิจัยเป็นผู้จัดท า  และส่งให้แหล่งทุนพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์) 
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แบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ข้อเสนอแนะแก่รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากบัญชี

เงินสนับสนุนการวิจัยและบริหารวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)   
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. บทคัดย่อ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2. บทน า 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4. วิธีด าเนินการวิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ผลการวิจัย  และการอภิปรายผล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           6. เอกสารอ้างอิง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. คุณค่าทางวิชาการในภาพรวม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (กรณีพ้ืนที่เว้นไม่พอ  ท่านสามารถแนบเพ่ิมเติมได้) 
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่าน       
  ผ่านมีการแก้ไขในรายละเอียดเล็กน้อย (ให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยให้ความเห็นชอบในส่วนที่แก้ไขได้) 
  ผ่านมีการแก้ไขในส่วนส าคัญ และ ส่งกลับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
  ไม่ผ่าน 

ลงชื่อ .............................................................. 
                   (...................................................................... ) 
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รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
--------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)...................................................................................................... .......................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................... ........................................ 
หมายเลขโครงการ..................................เริ่มด าเนินโครงการเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………….... พ.ศ …………. 
โดยขออนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการ  จ านวน ........................................ บาท 
(......................ตวัอักษร..............................................................)  
 

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดผลงานตีพิมพ์ 
รายละเอียดผลงานตีพิมพ์ 
เรื่อง             
ชื่อวารสาร           
ปีที ่   เล่มที่  ฉบับที่    หน้า    
ชื่อผู้เขียนหลัก            
ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงาน           
2. วารสารนี้เป็นวารสารระดับนานาชาติ/ระดับชาติที่ระบุตามสัญญารับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 ระดับนานาชาติฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge  
 ระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus  
 วารสารที่ สกว. และ สกอ. ยอมรับ  
 ระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี ................ 
 Proceeding ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus 
 รูปแบบ Proceeding ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. เอกสารแนบ 

เอกสารผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ   
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  
อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................................................................  

      (ลงชื่อ)  …………………………..…………………. 
       (หัวหน้าโครงการ / ผู้ขอรับการสนับสนุน) 
         ……………/……………………./……………… 



 

54 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับเรื่อง ………………………………………….. วันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. ………. 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
ครั้งที่....................วันที่ ……. เดือน……………....พ.ศ…………. 
ผลการพิจารณา 

อนุมัติเงินงวดที่ ................. ในการด าเนินโครงการเรื่อง.......................................................  
............................................................................................................................. ................  จ านวน 
........................................ บาท  (............................................................ ...............) 

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………….  
    (ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ)  
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ .............. 
 
ที่  
วันที่                        ๒๕๕๙ 
เรื่อง   ขออนุมัติขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย  
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
อ้างถึง ๑. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ................ ลงวันที่ ..................................... 
   

ตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการได้อนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง 
“..................................................................” โดยมี .................................................. เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่ง
บัดนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้ครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน รวมทั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ติดตาม
ให้นักวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้า / รายงานฉบับสมบูรณ์ นั้น ในการนี้  ผู้ด าเนินโครงการขอเรียนว่า เนื่อง
จาก......................................................................................................................................................................  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะเร่งปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไป จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาด าเนิน
โครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ............................  ถึงวันที่ .......................... จ านวนทั้งสิ้น ........ เดือน เพ่ือให้นักวิจัย
ได้ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและจะเร่งจัดส่ง รายงาน
ความก้าวหน้า / รายงานฉบับสมบูรณ์ แก่กองทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อไป  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 

(..................................................................) 
       หัวหน้าโครงการ 
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