ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการทาวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
------------------------------------------เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ผ ลิ ต งานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของ
คณะ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดแนวปฏิบัติ
ในการขอรับทุนอุดหนุนการทาวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“งานวิจัย” หมายความว่า ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
“งานสร้างสรรค์” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่มีการศึก ษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุ กเบิ กในสาขาวิช านั้น รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์ ห รืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิล ปกรรมและ
จิตรกรรม
“ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่ น” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
“งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” หมายความว่า งานวิจัยในชั้นเรียนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนและทาการสอนโดยผู้ทาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้น เรียน และนาผลวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชานั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
“เอกสารประกอบการสอน” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่ างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
“เอกสารคาสอน” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น เนื้ อ หาวิ ช าและวิ ธี ก ารสอนอย่ า งเป็ น ระบบ โดยอาจพั ฒ นาขึ้ น จากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วย
ตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ
“ตารา” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา
หรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช า หรื อ ของหลั ก สู ต รก็ ไ ด้ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ควา มสามารถในการถ่ า ยทอดวิ ช าใน
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุด มศึกษา หรืออาจเป็นการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึง

๒
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจใน
สาระของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
“หนังสือ” หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดทา
“การเขียนบทความลงวารสารพิกุล ” หมายความว่า การเขียนบทความเกี่ยวกับสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ/บทความ ฯลฯ เพื่อลง
ตีพิมพ์ในวารสารพิกุลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ” หมายความว่า เป็นผลงานการตีพิมพ์/
เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ./สมศ. กาหนด
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนอุดหนุน ให้จ่ายตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
๒.๑ ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หรือเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ทุนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ต้องเป็นผลงานที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยรับทุนจากที่ใดมาก่อน
๒.๑.๒ ให้ ผู้ ขอรั บ ทุนอุดหนุน ทาบันทึก ข้ อความเสนอต่อ คณบดี พร้อมแนบแบบเสนอ
โครงการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๑.๓ คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทาหน้าที่พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปัญหาและอื่น ๆ และคณะกรรมการวิชาการ จะแจ้งผลให้ทราบในภายใน ๑๕ วัน
หรือไม่เกิน ๓๐ วัน
๒.๑.๔ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน (เฉพาะทุนอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ให้แบ่งเป็น ๒
งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เมื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน เสนอความก้าวหน้างานวิจัยจานวน ๓ บท และ
คณะกรรมการวิชาการ ได้พิจารณาว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ ให้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของทุนอุดหนุน
งวดที่ ๒ เมื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน ทาบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี ส่งรูปเล่มวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๒ เล่ม และ CD จานวน ๑ แผ่น ให้จ่ายที่เหลืออีก ๕๐% ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ พร้อมหนังสือตอบรับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ
(๒) สาเนาหลักฐานการตีพิมพ์ / เผยแพร่ / การใช้ประโยชน์ หรือการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
หากผู้ได้รับทุนอุดหนุนประสงค์จะเบิกเงินครั้งเดียวเมื่อ ผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็ อาจทาได้
โดยทาบันทึกข้อความเสนอคณบดี พร้อมส่งรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๒ เล่ม และ CD จานวน 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 ให้ ผู้ ขอรั บ ทุนอุดหนุนทาบันทึก ข้ อความเสนอต่อ คณบดี พร้อมแนบแบบเสนอ
โครงการงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๒.๓ คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทาหน้าที่พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา ประเด็นปัญหา และคณะกรรมการวิชาการฯ จะแจ้งผลให้ทราบในภายใน ๑๕ วัน
๒.๒.๔ การเบิ กจ่ ายทุนอุดหนุน ให้ จ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดย
ผู้ ได้รั บ ทุน อุดหนุ น ทาบั นทึกข้อความเสนอคณบดี พร้อมส่ ง รูปเล่ มฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ ม และ CD เพื่อเป็น
หลักฐานเผยแพร่ จานวน ๑ แผ่น ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณา
๒.๓ ทุนอุดหนุนการทาเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน / ตารา / หนังสือ ที่ใช้เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ ๑ ระดับตาแหน่ง
๒.๓.๑ ต้องไม่ได้ รั บ ทุนจากที่ ใ ดมาก่ อน และเป็น ผลงานที่ส มบูร ณ์ ที่ใช้ยื่น ขอก าหนด
ตาแหน่งวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแล้ว โดยเลือกเสนอได้ ๑ ประเภทเท่านั้น
๒.๓.๒ ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนทาบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย หลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง ใบเสร็จ ใบสาคัญรับเงิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาผลงาน ใบสาคัญรับเงินของผู้ขอทุนพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
๒.๓.๓ การเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อทาบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี
ขอส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ จานวน ๒ เล่ม พร้อม CD จานวน ๑ แผ่น และคณะกรรมการวิชาการได้
พิจารณาเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
๒.๔ เงินทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความวิชาการ โดยคณะฯ
จะจัดสรรเงินทุนอุดหนุนตามเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ. กาหนดไว้ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๔.๑ ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ค่านาหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
ค่าตอบแทน
๐.๒๐ – ๐.๔๐ มีการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
๑,๐๐๐
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ (ที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
แต่สภาสถาบันอนุมัติวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบของ ส.ก.อ. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
๐.๖๐
มีการตีพิมพ์ บ ทความวิช าการหรือบทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการ
๒,๐๐๐
ประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดั บ นานาชาติ หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
๐.๘๐ – ๑.๐๐ มี ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการหรื อ บทความวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการระดั บ
๓,๐๐๐
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ส.ก.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ รวมถึ ง
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ และผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร

๔
๒.๔.๒ ให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนจัดทาบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี พร้อมกับแนบหลักฐาน
การตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความวิชาการ จานวน 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 ต้องเป็นบทความที่ไม่ เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
๒.๕.๓ การเบิ ก จ่ า ยจะเบิ ก จ่ า ยให้ ค รั้ ง เดี ย วเมื่ อ บทความได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากกอง
บรรณาธิการให้ตีพิมพ์ได้ และมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๓ ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนในแต่ละรายการข้างต้น จะต้องจัดทาผลงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๑๐
เดือน นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญา (ยกเว้นทุนอุดหนุนการเขียนบทความลงวารสารพิกุล)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕

แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย / งานสร้างสรรค์
จากเงินทุนอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ผู้เสนอโครงการวิจัย (คนเดียว) และในกรณีเสนอเป็นคณะ ให้แจงรายละเอียด ดังนี
2.1 หัวหน้าโครงการ
2.2 นักวิจัยในโครงการ
ขอเสนอโครงการวิจัย จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
5. วัตถุประสงค์ (Objectives)
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
7. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research)

7.1 ขอบเขตเนื้อหา
7.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
7.3 ขอบเขตตัวแปร
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
9. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 – 10 เรื่อง)
10. วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology)

10.1
10.2
10.3
10.4

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

11. แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การแจกแจงข้อมูล
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
สรุปผลและเสนอผลการวิจัย

เดือน
1

2

3

4

5

6

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 ตาแหน่ง
14.3 ประวัติการศึกษา
14.4 ผลงานทางวิชาการ
14.5 ผลงานวิจัย
*****************

๗

แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน
จากเงินทุนอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................
1. โครงการวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน รายวิชา...........................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................................................................................................................
หัวข้อวิจัยเรื่อง..........................................................................................................................................................
2. มีวัตถุประสงค์หลักสาคัญที่วิจัยเพื่อศึกษาผู้เรียนในด้าน
 พุทธิพิสัย - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 จิตพิสัย - พฤติกรรมผู้เรียน
 ทักษะพิสัย - ความชานาญ รวดเร็ว
ขอเสนอโครงการวิจัยในชันเรียน จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
6. ขอบเขตของการวิจัย

6.1 ขอบเขตเนื้อหา
2.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.3 ขอบเขตตัวแปร
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
8. ระยะเวลาในการวิจัยในชันเรียน ตังแต่วันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....
ถึงวันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255.... รวมเวลาทังสิน......................... เดือน
9. รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอตามหมวดเงินประเภทต่าง ๆ
9.1 หมวดค่าตอบแทน......................................บาท
9.2 หมวดค่าใช้สอย......................................บาท
9.3 หมวดค่าวัสดุ......................................บาท
(กรุณาแยกรายการงบประมาณของแต่ละหมวดโดยละเอียด)

10. บรรณานุกรม
11. ชื่อผู้ขอรับทุน.....................................................ตาแหน่ง....................................................................
สังกัดโปรแกรมวิชา................................................................................................................................
*****************

๘

แบบเสนอโครงการจัดทาผลงานทางวิชาการ
จากเงินทุนอุดหนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
..................................
1. โครงการจัดทาผลงานวิชาการ
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา..............................................................................................
จานวน....................................หน้า
 เอกสารคาสอน รายวิชา................................................................................................................
จานวน....................................หน้า
 ตารา เรื่อง.....................................................................................................................................
จานวน....................................หน้า
 หนังสือ เรื่อง............................................................................................................................. .....
จานวน....................................หน้า
2. มีวัตถุประสงค์หลักสาคัญเพื่อนาไปใช้
ให้ผู้เสนอขอ/เสนอโครงร่างที่เป็นสารบัญในภาพรวม ได้แก่ คานา สารบัญ สารบัญภาพ (ถ้ามี) สารบัญ
ตาราง (ถ้ามี) และจานวนบทเรียนแต่ละบท ภาคผนวก
3. มีวัตถุประสงค์หลักสาคัญเพื่อนาไปใช้
 ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 ประกอบการเรียนการสอน
 เป็นตาราหรือหนังสือเสริมสร้างในการเรียน รายวิชา..........................................................................
4. ขอเสนอโครงการทาผลงานทางวิชาการ จากงบประมาณโครงการทุนอุดหนุนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
5. ระยะเวลาในการจัดทาผลงานวิชาการ ตังแต่วันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255....
ถึงวันที่............เดือน........................................พ.ศ. 255.... รวมเวลาทังสิน......................... เดือน
6. หมวดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ
11.1 หมวดค่าตอบแทน......................................บาท
11.2 หมวดค่าใช้สอย......................................บาท
11.3 หมวดค่าวัสดุ......................................บาท
(กรุณาแยกรายการงบประมาณของแต่ละหมวดโดยละเอียด)
7. ชื่อผู้ขอรับทุน.......................................................................ตาแหน่ง....................................................
สังกัดโปรแกรมวิชา............................................................................................................................. ...
*****************

๙

