
 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
------------------------------------------- 

 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัย        
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของ
คณะ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “งานวิจัย” หมายความว่า ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
 “งานสร้างสรรค์” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและ
จิตรกรรม  
 “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
 “งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” หมายความว่า งานวิจัยในชั้นเรียนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนและท าการสอนโดยผู้ท าวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และน าผลวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชานั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น   
  “เอกสารประกอบการสอน”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน  
  “เอกสารค าสอน”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วย
ตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ   
 

  “ต ารา”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา
หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงควา มสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรืออาจเป็นการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง



 
๒ 

ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจใน
สาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้  โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
   “หนังสือ”  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดท า 
 “การเขียนบทความลงวารสารพิกุล” หมายความว่า การเขียนบทความเกี่ยวกับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ/บทความ ฯลฯ เพ่ือลง
ตีพิมพ์ในวารสารพิกุลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  “การตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ” หมายความว่า เป็นผลงานการตีพิมพ์/ 
เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค/์บทความวิชาการ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ./สมศ. ก าหนด 
 

 ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนอุดหนุน ให้จ่ายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
  ๒.๑  ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หรือเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ทุนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
    ๒.๑.๑  ต้องเป็นผลงานที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยรับทุนจากท่ีใดมาก่อน 
    ๒.๑.๒  ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมแนบแบบเสนอ
โครงการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๒.๑.๓  คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะท าหน้าที่พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปัญหาและอ่ืน ๆ และคณะกรรมการวิชาการ จะแจ้งผลให้ทราบในภายใน ๑๕ วัน 
หรือไม่เกิน ๓๐ วัน 
   ๒.๑.๔  การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน (เฉพาะทุนอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ให้แบ่งเป็น ๒ 
งวด ดังนี้ 
    งวดที่ ๑ เมื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเสนอความก้าวหน้างานวิจัยจ านวน ๓ บท และ
คณะกรรมการวิชาการ ได้พิจารณาว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ ให้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของทุนอุดหนุน 
    งวดที่ ๒ เมื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี ส่งรูปเล่มวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม และ CD จ านวน ๑ แผ่น ให้จ่ายที่เหลืออีก ๕๐% ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ พร้อมหนังสือตอบรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ 
  (๒)  ส าเนาหลักฐานการตีพิมพ์ / เผยแพร่ / การใช้ประโยชน์ หรือการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา   
   หากผู้ได้รับทุนอุดหนุนประสงค์จะเบิกเงินครั้งเดียวเมื่อผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็อาจท าได้ 
โดยท าบันทึกข้อความเสนอคณบดี พร้อมส่งรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน ๒ เล่ม และ CD จ านวน ๑ แผ่น พร้อม
เอกสารตามข้อ (๑) หรือ (๒) ให้คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาความถูกต้องก่อนอนุมัติจ่ายทุนอุดหนุน 
 ๒.๒  ทุนอุดหนุนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
    ๒.๒.๑  ต้องเป็นเรื่องใหม่  ซึ่งไม่เคยรับทุนจากที่ใดมาก่อน 



 
๓ 

    ๒.๒.๒  ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมแนบแบบเสนอ
โครงการงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๒.๒.๓  คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะท าหน้าที่พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปัญหา และคณะกรรมการวิชาการฯ จะแจ้งผลให้ทราบในภายใน ๑๕ วัน 
   ๒.๒.๔  การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดย       
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอคณบดี พร้อมส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม และ CD เพ่ือเป็น
หลักฐานเผยแพร่ จ านวน ๑ แผ่น ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณา  
 

  ๒.๓  ทุนอุดหนุนการท าเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน / ต ารา / หนังสือ ที่ใช้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ ๑ ระดับต าแหน่ง 
     ๒.๓.๑  ต้องไม่ได้รับทุนจากที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ที่ใช้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแล้ว โดยเลือกเสนอได้ ๑ ประเภทเท่านั้น 
    ๒.๓.๒  ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย หลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง ใบเสร็จ ใบส าคัญรับเงิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าผลงาน ใบส าคัญรับเงินของผู้ขอทุนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
   ๒.๓.๓  การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี 
ขอส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม พร้อม CD จ านวน ๑ แผ่น และคณะกรรมการวิชาการได้
พิจารณาเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  
 

 ๒.๔  เงินทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค ์/ บทความวิชาการ โดยคณะฯ 
จะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนตามเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ. ก าหนดไว้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๔.๑  ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
  

ค่าน  าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย ค่าตอบแทน 
๐.๒๐ – ๐.๔๐ มีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ (ท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สภาสถาบันอนุมัติวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบของ ส.ก.อ. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  

๑,๐๐๐ 

๐.๖๐ มีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  หรือมีการตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล  TCI 

๒,๐๐๐ 

๐.๘๐ – ๑.๐๐ 
 

มีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกเหนือจาก 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ส.ก.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  รวมถึง
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ และผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร 

๓,๐๐๐ 

 



 
๔ 

   ๒.๔.๒  ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมกับแนบหลักฐาน
การตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความวิชาการ จ านวน ๒ ชุด เช่น หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
หน้าปก และสารบัญของวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 

 ๒.๕  ทุนอุดหนุนการเขียนบทความลงวารสารพิกุล บทความละ ๑,๐๐๐ บาท  
    ๒.๕.๑  ผู้ขอรับทุนอุดหนุนสามารถเขียนลงตีพิมพ์ได้ท่านละ ๑ บทความ ต่อวารสารพิกุล ๑ 
ฉบับ 
   ๒.๕.๒  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพ่ือ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
    ๒.๕.๓ การเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อบทความได้รับการคัดเลือกจากกอง
บรรณาธิการให้ตีพิมพ์ได ้และมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
 

 ข้อ ๓  ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนในแต่ละรายการข้างต้น จะต้องจัดท าผลงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๑๐ 
เดือน นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญา (ยกเว้นทุนอุดหนุนการเขียนบทความลงวารสารพิกุล)  
   
 
 
 
 
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด) 
                                                           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



 
๕ 

แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
จากเงินทุนอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

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

1.  ช่ือโครงการวิจัย 
  (ภาษาไทย) 
 (ภาษาอังกฤษ) 
 

2.  ผู้เสนอโครงการวิจัย (คนเดียว) และในกรณีเสนอเป็นคณะ ให้แจงรายละเอียด ดังนี  
2.1 หัวหน้าโครงการ 
2.2 นักวิจัยในโครงการ 

 

    ขอเสนอโครงการวิจัย  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
4.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

5.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 

6.  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
 

7.  ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research) 
7.1 ขอบเขตเนื้อหา  

         7.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
7.3 ขอบเขตตัวแปร 

 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

9.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (Literature Review)  (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 – 10 เรื่อง) 
 

10. วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
  10.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

10.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
10.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  10.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

11.  แผนการด าเนินงาน  
 

ระยะเวลา เดือน 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 
การเก็บรวบรวมข้อมูล       
การแจกแจงข้อมูล       
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล       
สรุปผลและเสนอผลการวิจัย       



 
๖ 

12.  หมวดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ 
  12.1  หมวดค่าตอบแทน......................................บาท 
 12.2  หมวดค่าใช้สอย......................................บาท 
 12.3  หมวดค่าวัสดุ......................................บาท 
          (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแต่ละหมวดโดยละเอียด) 
 

13.  บรรณานุกรม 
 13.1  ภาษาไทย 
 13.2  ภาษาอังกฤษ 
 

14.  ประวัตินักวิจัย 
 14.1  ชื่อ 
 14.2  ต าแหน่ง 
 14.3  ประวัติการศึกษา 
 14.4  ผลงานทางวิชาการ 
 14.5  ผลงานวิจัย 
 

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

  



 
๗ 

แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั นเรียน 
จากเงินทุนอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

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

1.  โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั นเรียน รายวิชา...........................................................................................................  
      สาขาวิชา.................................................................. ............................................................................................... 
      หัวข้อวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................................................... 
 

2.  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญท่ีวิจัยเพื่อศึกษาผู้เรียนในด้าน 
 พุทธิพิสัย  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จิตพิสัย  -  พฤติกรรมผู้เรียน 
 ทักษะพิสัย - ความช านาญ รวดเร็ว 

 

    ขอเสนอโครงการวิจัยในชั นเรียน  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ 
 

3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
5.  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
 

6.  ขอบเขตของการวิจัย  
6.1 ขอบเขตเนื้อหา  

         2.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
6.3 ขอบเขตตัวแปร 

 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

8.  ระยะเวลาในการวิจัยในชั นเรียน  ตั งแต่วันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....  
    ถึงวันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....    รวมเวลาทั งสิ น.........................  เดือน 
 

9.  รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอตามหมวดเงินประเภทต่าง ๆ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน......................................บาท 
 9.2  หมวดค่าใช้สอย......................................บาท 
 9.3  หมวดค่าวัสดุ......................................บาท 
            (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแต่ละหมวดโดยละเอียด) 
 

10. บรรณานุกรม 
 

11.  ชื่อผู้ขอรับทุน.....................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
     สังกัดโปรแกรมวิชา................................................................................................................................  
 
 

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



 
๘ 

แบบเสนอโครงการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
จากเงินทุนอุดหนุน  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

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

1.  โครงการจัดท าผลงานวิชาการ  
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา..............................................................................................  

จ านวน....................................หน้า 
 เอกสารค าสอน รายวิชา................................................................................................................  

จ านวน....................................หน้า 
 ต ารา เรื่อง...................................................................................... ............................................... 

จ านวน....................................หน้า 
 หนังสือ เรื่อง............................................................................................................................. ..... 

จ านวน....................................หน้า 

2.  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญเพื่อน าไปใช้ 
 ให้ผู้เสนอขอ/เสนอโครงร่างที่เป็นสารบัญในภาพรวม  ได้แก่  ค าน า  สารบัญ  สารบัญภาพ (ถ้ามี)  สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี)  และจ านวนบทเรียนแต่ละบท  ภาคผนวก 
 

3.  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญเพื่อน าไปใช้ 
 ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ประกอบการเรียนการสอน 
 เป็นต าราหรือหนังสือเสริมสร้างในการเรียน รายวิชา.......................................................................... 

 

4.  ขอเสนอโครงการท าผลงานทางวิชาการ  จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์ 
     และสังคมศาสตร์ 
 

5.  ระยะเวลาในการจัดท าผลงานวิชาการ  ตั งแต่วันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....  
     ถึงวันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....    รวมเวลาทั งสิ น.........................  เดือน 
 

6.  หมวดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ 
  11.1  หมวดค่าตอบแทน......................................บาท 
 11.2  หมวดค่าใช้สอย......................................บาท 
 11.3  หมวดค่าวัสดุ......................................บาท 
            (กรุณาแยกรายการงบประมาณของแต่ละหมวดโดยละเอียด) 
 

7.  ชื่อผู้ขอรับทุน............................................................. ..........ต าแหน่ง.................................................... 
     สังกัดโปรแกรมวิชา............................................................................................................................. ... 

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