ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2555
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกลุมอยูในมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นวิจัยและวิชาการถือเปนภารกิจ
ที่สําคัญของบุคลากรที่สังกัดในมหาวิทยาลัย และเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพตาง ๆของมหาวิทยาลัย การจัดสรร
ทุนอุดหนุนการทําวิจัย / วิชาการจึงมีความจําเปนสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา ในการผลิต
ผลงานวิจัย / วิชาการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตระหนักถึงความสําคัญดานการทําวิจัย/ วิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัย
ออกมาเปนทุนอุดหนุนประเภทตางๆ ใหกับคณาจารยบัณฑิตศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย นิสิต และบุคลากร ไดผลิตผลงานวิจัย/ วิชาการที่
จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ตอองคกร และตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
2. ประเภทการสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณเงินรายไดของบัณฑิตวิทยาลัยประจําป 2555 เปน 3 กลุมดังนี้

-2กลุมที่ 1 สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
• รหัส GRAD T-1-55 ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยบัณฑิตศึกษา
• รหัส GRAD T-2-55 ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
• รหัส GRAD T-3-55 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตีพมิ พระดับนานาชาติ
• รหัส GRAD T-4-55 ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยบัณฑิตศึกษา
• รหัส GRAD T-5-55 เงินสนับสนุนคณาจารยที่เชิญจากตางประเทศ (Visiting staff)
กลุมที่ 2 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
• รหัส GRAD S-1-55 ทุนการศึกษาเพื่อทําปริญญานิพนธ
• รหัส GRAD S-2-55 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสุนการตีพิมพผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
• รหัส GRAD S-3-55 ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา
• รหัส GRAD S-4-55 เงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (Postgraduate Student Exchange)
• รหัส GRAD S-5-55 เงินตอบแทนนิสิตชวยสอน (Teaching Assistant; TA)
กลุมที่ 3 สําหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
• รหัส GRAD A-1-55 ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จากงานประจําสูงานวิจยั (R2R)
• รหัส GRAD A-2-55 ทุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

-3กลุมที่ 1 สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา
 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยบัณฑิตศึกษา (รหัสGRAD T-1-55)
- วงเงินงบประมาณไมเกินทุนละ 100,000 บาท ระยะเวลาการใหทนุ 1 ป
- สนับสนุนโครงการวิจัยหรือสวนหนึ่งของโครงการวิจัยของคณาจารยบัณฑิตศึกษาที่
สามารถพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ / นักวิจัยมืออาชีพ
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
มีรายชื่อเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2.
เปนคณาจารยที่มีตําแหนงวิชาการเปนอาจารยหรือผูชวยศาสตราจารย
3.
ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหหัวหนาโครงการเสนอได 1 โครงการ ตอปงบประมาณเทานั้น และตองไมซ้ํากับ
GRAD T-2-55 และ GRAD T-3-55
2.
เปนโครงการเดี่ยวหรือบูรณาการระหวางสาขาวิชาหรือหนวยงานที่สามารถทําสําเร็จได
ภายใน 1 ปนบั จากวันทําสัญญารับทุน
3.
กรณีเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงอื่นดวย ผูเสนอโครงการตองชี้แจง
รายละเอียดถึงความไมซ้ําซอนของทุนที่ไดรับ
4.
ไมคางงานวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานตนสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ขอกําหนดหลังจากการลงนามในสัญญารับทุน
1.
หากผลงานที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นรู ป แบบใดๆ ก็ ต าม ผู วิ จั ย /คณะผู วิ จั ย ต อ งระบุ คํ า
ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
2.
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ใหสงสําเนาตนฉบับใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทําฐานขอมูล
3.
ผูขอรับทุนตองพัฒนาใหตนเองไดรับตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น โดยตองยื่นขอตําแหนง
วิชาการภายใน 3 ปหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น

-4 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (รหัสGRAD T-2-55)
- วงเงินงบประมาณไมเกินทุนละ 200,000 บาท ระยะเวลาการใหทนุ 1 ป
- สนับสนุนโครงการวิจัยหรือสวนหนึ่งของโครงการวิจัยของคณาจารยบัณฑิตศึกษาที่เปน
โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดแก
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและกระบวนการเรียนการสอน
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
3.โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อกระบวนการเรียนรูใหม
4.โครงการวิจัยและพัฒนาจิตวิทยาการเรียนรู
5.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยรวมกับประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น
6.โครงการสังเคราะหองคความรูและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
7.โครงการวิจัยและพัฒนาดานวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8.โครงการวิจัยเพื่อจัดการความรูดานวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อการดํารงชีวิต
9.โครงการวิจัยดานสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
มีรายชื่อเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2.
ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหหัวหนาโครงการเสนอได 1 โครงการ ตอปงบประมาณเทานั้นและตองไมซ้ํากับ
GRAD T-1-55 และ GRAD T-3-55
2.
เปนโครงการเดี่ยวหรือบูรณาการระหวางสาขาวิชาหรือหนวยงานที่สามารถทําสําเร็จได
ภายใน 1 ปนบั จากวันทําสัญญารับทุน
3.
กรณีเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงอืน่ ดวย ผูเสนอโครงการตองชี้แจง
รายละเอียดถึงความไมซ้ําซอนของทุนที่ไดรับ
4.
ไมคางงานวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานตนสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ขอกําหนดหลังจากการลงนามในสัญญารับทุน
1.
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานตองนําเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ/ นานาชาติ
หรือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (ตามที่สมศ.รับรอง) / นานาชาติ
2.
ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผูวิจัย/คณะผูวิจัย ตองระบุคําขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
3.
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ใหสงสําเนาตนฉบับใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทําฐานขอมูล

-5 ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตีพิมพระดับนานาชาติ (รหัสGRAD T-3-55)
- วงเงินงบประมาณไมเกินทุนละ 200,000 บาท ระยะเวลาการใหทนุ 1 ป
- สนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อใหนิสิตที่ดูแลสามารถทํางานปริญญา
นิพนธที่มีคุณภาพและสามารถนําผลงานปริญญานิพนธไปตีพิมพระดับนานาชาติ
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
มีรายชื่อเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2.
เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษาในโครงการที่ขอรับทุน
3.
ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหหัวหนาโครงการตองเปนอาจารยที่ปรึกษาและมีนิสิตเปนผูรวมวิจัย โดยเสนอได
1 โครงการ ตอปงบประมาณเทานั้นและตองไมซ้ํากับ GRAD T-1-55 และ GRAD T-2-55
2.
โครงการวิจยั ที่เสนอขอตองเปนปริญญานิพนธหรือสวนหนึง่ ของปริญญานิพนธของนิสิตที่
สามารถทําสําเร็จไดภายใน 1 ปนับจากวันทําสัญญารับทุน
3.
กรณีเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงอืน่ ดวย อาจารยที่ปรึกษาตองชี้แจง
รายละเอียดถึงความไมซ้ําซอนของทุนที่ไดรับ
4.
ไมคางงานวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานตนสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ขอกําหนดหลังจากการลงนามในสัญญารับทุน
1.
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานอยางนอยตองตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามที่สมศ.รับรอง โดยมีชื่อนิสิตเปนผูนิพนธชื่อแรก(first author)และอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูนิพนธชื่อหลัก (corresponding author)
2.
ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผูวิจัย/คณะผูวิจัย ตองระบุคําขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
3.
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ใหสงสําเนาตนฉบับใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทําฐานขอมูล

-6 ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-4-55)
- วงเงินงบประมาณทุนละไมเกิน 40,000 บาท โดยกําหนดเพดานสูงสุดตามเมืองที่ไป
นําเสนอผลงานดังนี้
ระยะทาง

ตัวอยางเมือง

เมืองที่มีระยะการเดินทาง
ไมเกิน 3,600 ไมล

เชน Beijing, Bangalore, Busan,Chengdu, Chennai,
Colombo, Denpasar, Dhaka, Dubai, Fukuoka, Guangzhou,
Haneda , Hanoi, Hong Kong, Ho Chi Minh City,
Hyderabad, Islamabad, Jakarta, Kathmandu, Karachi,
Kolkata, Kuala Lumpur, Kunming, Kuwait, Lahore, Manila,
Mumbai, Muscat, Nagoya, New Delhi, Osaka, Perth,
Penang, Phnom Penh, Seoul, Singapore, Shanghai, Taipei,
Tokyo Vientiane, Xiamen, Yangon
เมืองตางๆในประเทศออสเตเลียและนิวซีแลนด ยกเวน เมือง
Perth
เมืองตางๆในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา เชน Athens, Auckland,
Brisbane, Brussels, Copenhagen Frankfurt, Johannesburg,
London, Madrid, Milan, Melbourne, Moscow, Munich,
Oslo, Paris, Rome, Stockholm, Sydney, Zurich
เมืองตางๆ ในประเทศแคนนาดา อเมริกาและอเมริกาใต

เมืองที่มีระยะการเดินทาง
3,600-8,000ไมล

เมืองที่มีระยะการเดินทาง
มากกวา 8,000ไมล

เพดานเงินสูงสุด
ที่สนับสนุน
30,000 บาท

35,000 บาท

40,000 บาท

- สนับสนุนรายการคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจากการไปนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม และ
ตองไมเกินเพดานของทุน โดยรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นทัง้ หมดจากการนําเสนอผลงานวิชาการ
สามารถขอสนับสนุนรวมกับแหลงทุนอืน่ ได ทัง้ นี้รายการที่ขอรับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
ตองไมไดรับทุนสนับสนุนซ้ําซอนจากหนวยงานอืน่ ๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีรายการ
สนับสนุนดังตอไปนี้
1. คาตั๋วเครื่องบิน และคาพาหนะอื่นๆ ที่ตองโดยสารไปทีป่ ระชุม
2. คาที่พกั
3. คาลงทะเบียน
4. อื่นๆ เชน คาทําวีซา
หมายเหตุ 1. ไมมีนโยบายสนับสนุนคาเบี้ยเลี้ยงรายวัน คาใชจา ยอืน่ ๆที่ไมเกีย่ วของกับการไปนําเสนอ
ผลงาน
2. กรณีไปประชุมงานประชุมเดียวกัน มีผูเสนอขอมากกวา 1 คนและเปนเพศเดียวกัน จะ
สนับสนุนคาทีพ่ ักเพียง 1 หองตอ 2 คน เทานัน้
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1.
เปนคณาจารยบัณฑิตศึกษาในปการศึกษาที่ขอรับทุน และยังปฏิบัตหิ นาทีก่ ารสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาอยู
2.
ปงบประมาณที่ขอรับทุนตองเปนที่ปรึกษาปริญญานิพนธของนิสิตบัณฑิตศึกษา
3.
เปนผูทเี่ คยเขารวมกิจกรรม หรือชวยเหลืองานบัณฑิตวิทยาลัย
4.
ไมเปนผูทเี่ คยไดรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัยใน
อดีตที่ผานมา
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหคณาจารยบัณฑิตศึกษา 1 คนเสนอได 1 ครั้งตอปงบประมาณ
2.
สนับสนุนการนําเสนอผลงานทัง้ การนําเสนอปากเปลา และโปสเตอร เฉพาะงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ทัง้ ในและตางประเทศ โดยผลงานตองไดรับการตอบรับให
นําเสนอผลงานในงานประชุมดังกลาว
3.
ผลงานทีน่ ําเสนอตองมีความเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีชื่อผูขอรับทุน
เปนผูรวมนิพนธในงานเรื่องนั้น ทัง้ นี้อาจไมจําเปนตองเปนผูน พิ นธแรกหรือผูนิพนธหลัก
โดยผลงานที่นาํ เสนอ 1 เรื่องสามารถขอรับการสนับสนุนตอผูรับทุน 1 คนเทานัน้ ยกเวน
เปนผลงานระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
ขอกําหนดหลังผานการคัดเลือกใหรับทุน
1.
หากผลงานที่ไดรับการนําเสนอ เชน power point, โปสเตอร หรือมีการเผยแพรในรูปแบบใดๆ
ก็ตาม เชน proceedings ตองระบุคําขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
2.
หลังจากทานไดเขารวมประชุมเสร็จสิ้นลง ใหสงรายงานผลการนําเสนอผลงานพรอม
สําเนาใบเสร็จรายการที่ไดรับการสนับสนุนตามแบบฟอรมที่กําหนดใหกับบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อจะไดดําเนินการเรื่องการเบิกจายตอไป
3.
ทุกรายการที่ขอรับการสนับสนุนตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินเพือ่ ตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นจากการไปนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจายเงิน
ตามใบเสร็จทีใ่ ชจริง แตไมเกินวงเงินที่ประกาศใหการสนับสนุน

-8 เงินสนับสนุนคณาจารยที่เชิญจากตางประเทศ หรือ Visiting staff (รหัส GRAD T-5-55)
- วงเงินงบประมาณไมเกินทุนละ 50,000 บาท โดยมีรายการสนับสนุนดังตอไปนี้
1. คาตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด และคาพาหนะอืน่ ๆ ตามที่จายจริง
2. คาอาหารวันละไมเกิน 1,000 บาท
3. คาที่พกั วันละไมเกิน 3,000 บาท
4. คาตอบแทนเหมาจายไมเกิน 20,000 บาท
5. คาของขวัญ / ของที่ระลึก ไมเกิน 2,000 บาท
- สนับสนุนคณาจารยบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศมา
แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณใหกับคณาจารยและนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับเงินสนับสนุน
1.
เปนคณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา และตนสังกัดมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2.
เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป/ ปริญญานิพนธ
3.
มีประวัติการชวยงานหรือการเขารวมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
เงื่อนไขและขอกําหนดขอรับเงินสนับสนุน
1.
ผูขอตองมีโครงการพรอมกิจกรรมในโครงการในการขอรับการสนับสนุน โดยกําหนดใหแต
ละหลักสูตรเสนอได 1 โครงการ ตอปงบประมาณเทานัน้ และเปนโครงการที่สามารถ
ดําเนินการไดเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 2555 กรณีเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
แหลงอื่นดวย ผูเสนอโครงการตองชี้แจงรายละเอียดถึงความไมซา้ํ ซอนของทุนที่ไดรับ
2.
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศที่เชิญมาตองมีการทํากิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
บัณฑิตศึกษา เชน จัดกิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณงานวิจัย/ วิชาการใหกับนิสิต
3.
หากมีวัสดุอุปกรณที่ใชทาํ กิจกรรมทางวิชาการ เชน สื่อสิ่งพิมพพมิ พตางๆ ซองเอกสาร ของ
ที่ระลึกแจก ตองระบุบัณฑิตวิทยาลัยเปนแหลงเงินสนับสนุน

-9กลุมที่ 2 สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
 ทุนการศึกษาเพื่อทําปริญญานิพนธ (รหัส GRAD S-1-55)
- วงเงินงบประมาณทุนละไมเกิน 30,000 บาท
- สนับสนุนการทําปริญญานิพนธของนิสติ บัณฑิตศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
เปนนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทีม่ ีการทําปริญญานิพนธในมหาวิทยาลัย
2.
ไมคางชําระคาลงทะเบียน และศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
3.
ผานการสอบโครงรางปริญญานิพนธ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหนิสติ บัณฑิตศึกษา 1 คนเสนอได 1 เรื่องเทานัน้ และตองไมซา้ํ กับ GRAD S-2-55
2.
เปนปริญญานิพนธที่สามารถทําสําเร็จไดภายใน 1 ปนบั จากวันทําสัญญารับทุน
3.
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเปนผูรับรอง และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พรอมทัง้ เสนอชื่อนิสิต
4.
นิสิตบัณฑิตศึกษาตองไมเปนผูที่รับทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธซ้ําซอนกับแหลง
ทุนอืน่
ขอกําหนดหลังผานการคัดเลือกใหรับทุน
1.
ทุนการศึกษานี้สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อทําปริญญานิพนธ ดังนั้น
นิสิตที่ไดรับทุนตองผาน ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และแจงอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธทราบหลังจากไดรับทุนเรียบรอย
2.
นิสิตที่ไดรับทุนตองมีการปรึกษาพรอมรายงานความกาวหนาของงานวิจัยใหกับอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธทราบเปนระยะ
3.
ทุนที่ไดรับเปนแบบเหมาจาย เพื่อความโปรงใสในการใชเงิน นิสิตตองเก็บรายละเอียดการ
ใชจายพรอมใบเสร็จ (ถามี) สําหรับการตรวจสอบ ถามีการรองขอจากหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
4.
นิสิตที่ไดรับทุนตองดําเนินการทําการวิจัย และตีพิมพผลงานใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ป หลัง
ไดรับทุน
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6.

7.
8.

การตีพิมพผลงานตองตีพิมพวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดมาตรฐาน กรณีเปนวารสาร
ในประเทศตองอยูในฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย โดยดูรายละเอียดไดใน
www.kmutt.ac.th
การตีพิมพผลงานและนําผลงานนั้นมาขอจบการศึกษา ตองระบุชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู
โดยมีชื่อนิสิตเปนผูนิพนธชื่อแรก(first author)และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเปนผู
นิพนธชื่อหลัก (corresponding author) และนิสิตมีสวนรวมในผลงานนั้นไมนอยกวารอย
ละ 50 โดยสัดสวนของผลงานระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาใหเปนการตกลงระหวาง
2 ฝาย โดยทําบันทึกขอความแจงใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิจัยและการประกัน
คุณภาพทราบ
หากผลงานที่ไดรับการนําเสนอ เชน power point, โปสเตอร หรือมีการเผยแพรในรูปแบบใดๆ
ก็ตาม เชน proceedings ตองระบุคําขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
กรณีที่นิสิตไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกคืนทุนทั้งหมดที่
ไดรับจัดสรรไปจากบัณฑิตวิทยาลัย และทางบัณฑิตวิทยาลัยขอระงับการจบการศึกษา
จนกวานิสิตจะปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน

- 11  ทุนการศึกษาเพื่อสนับสุนการตีพมิ พผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา(รหัส GRAD S-2-55)
กรณีสารนิพนธ และ ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
สายวิทยาศาสตร
- มีการนําเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติที่ไมใชหนวยงานในมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นหรือเปนเจาภาพหลัก และมีการตีพิมพเปน full paper ใน proceedings ทุนละ 2,500 บาท
- ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลตามที่สมศ.รับรอง เชน ISI,
Pubmed, Scopus ทุนละ 5,000 บาท
สายสังคมศาสตร
- มีการนําเสนอผลงานในงานประชุมระดับนานาชาติที่ไมใชหนวยงานในมหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นหรือเปนเจาภาพหลัก และมีการตีพิมพเปน full paper ใน proceedings ทุนละ 2,500 บาท
- ตีพิมพในวารสารระดับชาติทสี่ มศ.รับรอง และวารสารนั้นมีคุณภาพคะแนนเทากับ 0.5
คะแนนทุนละ 2,500 บาท
- ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติหรืออยูในฐานขอมูลสากลที่สมศ.รับรอง ทุนละ 5,000 บาท
กรณีปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก
สายวิทยาศาสตร
- ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากลตามที่สมศ.รับรอง เชน ISI,
Pubmed, Scopus ทุนละ 5,000 บาท
สายสังคมศาสตร
- ตีพิมพในวารสารระดับชาติทสี่ มศ.รับรอง และวารสารนั้นมีคุณภาพคะแนนเทากับ 0.5
คะแนนทุนละ 2,500 บาท
- ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติหรืออยูในฐานขอมูลสากลที่สมศ.รับรอง ทุนละ 5,000 บาท
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
มีสถานภาพเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการเรียน ทุกระดับชัน้ และทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยในปการศึกษาที่ขอรับทุน
2.
ไมคางชําระคาลงทะเบียน ยังศึกษาในระยะเวลาทีก่ ําหนด และไมไดอยูในชวงขอขยายเวลา
3.
ผานการสอบปองกันปริญญานิพนธ หรือสารนิพนธแลว
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหนิสติ บัณฑิตศึกษา 1 คนเสนอได 1 ผลงานเทานัน้ และตองไมซ้ํากับ
ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-55)
2.
เปนผลงานที่เกิดจากปริญญานิพนธหรือสารนิพนธโดยมีชื่อนิสิตเปนผูนิพนธชื่อแรก (first
author) และอาจารยที่ปรึกษาเปนผูน พิ นธชื่อหลัก (corresponding author)
3.
บทความที่ขอรับทุนตองเปนฉบับ reprint หรือ final proof แลว เทานัน้ ไมรับฉบับราง (draft)

- 12  ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา(รหัส GRAD S-4-55)
- วงเงินงบประมาณทุนละไมเกิน 10,000 บาทสําหรับในประเทศ และไมเกิน 25,000 บาท
สําหรับตางประเทศ
- สนับสนุนรายการคาใชจา ยทุกรายการทีเ่ กิดขึ้นจากการไปนําเสนอผลงานตามความ
เหมาะสม และตองไมเกินวงเงินของทุน โดยรายการคาใชจายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดจากการนําเสนอ
ผลงานวิชาการสามารถขอสนับสนุนรวมกับแหลงทุนอืน่ ได ทั้งนี้รายการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัยตองไมไดรับทุนสนับสนุนซ้ําซอนจากหนวยงานอื่นๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
มีสถานภาพเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกแผนการเรียน ทุกระดับชั้นและทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยในปการศึกษาที่ขอรับทุน
2.
ไมคางชําระคาลงทะเบียน ยังศึกษาในระยะเวลาทีก่ ําหนด และไมไดอยูในชวงขอขยายเวลา
3.
เปนผูมีความประพฤติดี เขารวมกิจกรรม และชวยเหลืองานคณะ /มหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหนิสิตบัณฑิตศึกษา 1 คนเสนอได 1 ครั้งตลอดการเปนนิสิตบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรที่ศึกษาอยู
2.
สนับสนุนการนําเสนอผลงานทัง้ การนําเสนอปากเปลา และโปสเตอรในงานประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งในและตางประเทศ โดยผลงานตองไดรับการ
ตอบรับใหนําเสนอผลงานในงานประชุมดังกลาว
3.
ผลงานทีน่ ําเสนอตองเปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ โดยผานการสอบโครงรางปริญญา
นิพนธแลว และผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหนําเสนอผลงานได
ขอกําหนดหลังผานการคัดเลือกใหรับทุน
1.
ผลงานทีน่ ําเสนอนิสิตตองมีชื่อนิสิตเปนผูน ิพนธชื่อแรก(first author)และอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูนพิ นธชอื่ หลัก (corresponding author) พรอมระบุหลักสูตรทีน่ สิ ิตศึกษาอยู
2.
หากผลงานที่ไดรับการนําเสนอ เชน power point, โปสเตอร หรือมีการเผยแพรในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตาม เชน proceedings ตองระบุคาํ ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
3.
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ใหสง รายงานผลการนําเสนอผลงานพรอมสําเนาใบเสร็จ
รายการที่ไดรับการสนับสนุนตามแบบฟอรมที่กําหนดใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจะได
ดําเนินการเรื่องการเบิกจายตอไป

- 13  เงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลีย่ น (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-55)
- วงเงินงบประมาณไมเกินทุนละ 50,000 บาท โดยสนับสนุนรายการดังตอไปนี้
1. คาตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด และคาพาหนะอืน่ ๆ ตามที่จายจริง
2. คาอาหารวันละไมเกิน 2,000 บาท
3. คาที่พกั วันละไมเกิน 3,000 บาท
4. คาลงทะเบียนตามที่จา ยจริง
- สนับสนุนเฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนการสอน การทําวิจยั หรือฝกอบรมในตางประเทศ
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
เปนนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทีม่ ีการทําปริญญานิพนธในมหาวิทยาลัย ทีศ่ ึกษามา
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และศึกษาในระยะเวลาทีก่ ําหนด
2.
ไมคางชําระคาลงทะเบียน
3.
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.50
เงื่อนไขและขอกําหนดของทุน
1.
ผูขอตองมีโครงการพรอมกิจกรรมในโครงการในการขอรับการสนับสนุน โดยกําหนดให
นิสิตบัณฑิตศึกษา 1 คนเสนอได 1 โครงการเทานั้นตลอดการเปนนิสิตในหลักสูตรที่
ศึกษาอยู ไมวา จะศึกษาในระดับการศึกษาใดก็ตาม และเปนโครงการที่สามารถดําเนิน
การไดเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 2555 กรณีเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลง
อื่น ผูเสนอโครงการตองชี้แจงรายละเอียดถึงความไมซ้ําซอนของทุนที่ไดรับ
2.
นิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนประสบการณตางประเทศ ตองเกี่ยวของกับการเรียนการสอน การวิจัย
และตองมีการนําเสนอประสบการณใหกับนิสิตในสาขาเดียวกัน/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรหลังเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณพรอมเขียนเลาประสบการณไมเกิน 1
หนากระดาษ A4 และรูปถายกิจกรรมใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อลงจดหมายขาว



- 14 เงินตอบแทนนิสิตชวยสอน หรือ Teaching Assistant; TA (รหัส GRAD S-5-55)
- เงินสนับสนุนเดือนละ 3,600 บาท ระยะเวลาไมเกิน 10 เดือน
- สนับสนุนคณาจารยบัณฑิตศึกษาที่มภี าระงานเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ตองการนิสิตบัณฑิตศึกษามาชวยดูแลการเรียนการสอนการวิจัยในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับเงินสนับสนุน
1.
เปนคณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา และมีรายชื่อนิสติ ที่เปนผูชว ยสอนไมเกิน 1 คน
2.
เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษาทัว่ ไป/ ปริญญานิพนธ
3.
มีประวัติการชวยงานหรือการเขารวมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
4.
มีหลักฐานภาระงานที่แสดงวามีภาระงานมากกวา 35 หนวยภาระงานตอสัปดาห
5.
มีอัตราสวนคณาจารยในสาขาวิชา(สาขาตรง) ของผูขอรับทุนกับจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา
สะสมมากกวา 1: 5 หรือหลักสูตรที่ผูขอรับทุนสังกัดมีจาํ นวนการสมัครของผูสมัครเขาศึกษา
ตอจํานวนที่เปดรับมากกวาหรือเทากับ 1
เงื่อนไขและขอกําหนดของเงินสนับสนุน
1.
ผูขอตองมีโครงการพรอมรายละเอียดโครงการภาระหนาที่รับผิดชอบของนิสิตที่เปนผูชวย
สอนซึ่งสามารถชวยปฏิบัติงานไดสัปดาหละ 10 ชั่วโมง
2.
นิสิตที่ไดรับเงินตอบแทนนิสติ ชวยสอนภายใตโครงการที่อาจารยเสนอตองมารายงานตัว
และเซ็นตชื่อรับเงินตอบแทนที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกสิน้ เดือน

- 15 กลุมที่ 3 สําหรับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย


ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จากงานประจําสูงานวิจัย หรือ R2R (รหัส GRAD A-1-55)
- วงเงินงบประมาณทุนละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาการใหทุน 1 ป
- สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัยให
บรรลุปรัชญา มีความสอดคลองกับพันธกิจและวัฒนธรรมองคกร
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
เปนผูบริหารหรือบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
2.
ไมอยูระหวางลาศึกษาตอ
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดใหหัวหนาโครงการเสนอได 1 โครงการ ตอปงบประมาณเทานัน้ (ไมนับรวมกับทุน
กลุมที่ 1)
2.
เปนโครงการที่สามารถทําสําเร็จไดภายใน 1 ปนับจากวันทําสัญญารับทุน
3.
ไมคางงานวิจยั ที่ไดรับทุนจากหนวยงานตนสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ขอกําหนดหลังจากการลงนามในสัญญารับทุน
1.
ผูวิจัย/คณะผูวิจัย ตองนําเสนอผลงานใหกับคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยได
รับทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
2.
หากผลงานที่ไดรับการเผยแพรในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผูว จิ ัย/คณะผูวจิ ยั ตองระบุคําขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัยไวในกิตติกรรมประกาศ
3.
หากผลงานที่ไดรับการตีพิมพ ใหสงสําเนาตนฉบับใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทํา
ฐานขอมูล

- 16 

ทุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (GRAD A-2-55)
- วงเงินงบประมาณตามคาเลาเรียนที่จา ยจริง ระยะเวลาการใหทนุ 2 ป
- สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท
เพื่อนําองคความรูมาพัฒนาการทํางานใหกับบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัตขิ องผูเสนอขอรับทุน
1.
เปนบุคลากรสายสนับสนุนที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
2.
มีระยะเวลาของสัญญาจางเหลือไมนอ ยกวา 1 ป
เงื่อนไขการใหทุน
1.
กําหนดบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน โดยขอรับการสนับสนุนเพียง 1 ครั้ง โดยทางผูบริหาร
จะเปนผูตงั้ งบประมาณสนับสนุนคาเลาเรียนใหตลอด 2 ปการศึกษา
2.
หลักสูตรที่ลาศึกษาตอตองเปนหลักสูตรแบบแผน ก เรียนนอกเวลาราชการ และเปน
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทานัน้
3.
การทําปริญญานิพนธตองทําในเรื่องเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอกําหนดหลังผานการคัดเลือกใหรับทุน
1.
รายงานความกาวหนาการเรียนใหกับคณบดีทุกภาคการศึกษา
2.
ตองปฏิบัติงานในเวลาราชการไดเต็มเวลา
3.
ขอกําหนดการใชทุน ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

- 17 3. การสมัครขอรับทุนอุดหนุน
ผูสนใจสามารถสงเอกสารตามแตละประเภททุนกําหนด มายังสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในตาราง หากมีขอสงสัยประการใดหรือตองการขอมูล
เพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่คุณนวลลออ เบอรภายใน 5730 หรือ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ เบอรมือถือ 081-371-0535
รหัสทุน
วัตถุประสงค
กลุม ที่ 1 คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา
GRAD T-1-55

GRAD T-2-55

GRAD T-3-55

GRAD T-4-55

GRAD T-5-55

สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย
บัณฑิตศึกษาที่มีตําแหนงเปน
อ า จ า ร ย ห รื อ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ ป น ไปตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
สนั บสนุ นงานปริ ญ ญานิ พนธ
ของนิ สิ ตให สามารถตี พิ มพ ใน
ระดั บ นานาชาติ โ ดยผ านทาง
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญา
นิพนธ
สนั บสนุ นการนํ าเสนอผลงาน
ของคณาจารยบัณฑิตศึกษาใน
งานประชุมระดับนานาชาติ

เอกสาร

ระยะเวลาการสมัคร

-บั นทึ กข อความผ านคณบดี /ผู อํ านวยการต น ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
สังกัด
เพิ่มภายหลัง
-โครงการวิจัยแบบ ว 1 ด จํานวน 10 ชุด
-บั นทึ กข อความผ านคณบดี /ผู อํ านวยการต น ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
สังกัด
เพิ่มภายหลัง
-โครงการวิจัยแบบ ว 1 ด จํานวน 10 ชุด
-บั นทึ กข อความผ านคณบดี /ผู อํ านวยการต น ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
สังกัด
เพิ่มภายหลัง
-โครงการวิจัยแบบ ว 1 ด จํานวน 10 ชุด

- บันทึกขอความผานคณบดี/ผูอํานวยการตน
สังกัด
- แบบฟอรมการขอรับทุนสามารถโหลดไดจาก
เว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัยพรอม CV
- ใบตอบรับการนําเสนอผลงาน
สนับสนุนการเชิญ visiting staff -บันทึกขอความผานประธานบริหารหลักสูตร
มาชวยการเรี ยนการสอน การ และคณบดี /ผูอํานวยการตนสังกัด
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
-โครงการที่ขอรับทุนที่ระบุผูรับผิดชอบโครงการ
ที่ชัดเจนจํานวน 5 ชุด (กรณีเปนทุนvisiting
staff ใหแนบ CV ดวย)

เปดรับตลอดปงบประมาณ
แตพิจารณาใหตาม
งบประมาณที่เหลือ

เปดรับตลอดปงบประมาณ
แตพิจารณาใหตาม
งบประมาณที่เหลือ

- 18 รหัสทุน
วัตถุประสงค
กลุม ที่ 2 นิสติ บัณฑิตศึกษา
GRAD S-1-55

เอกสาร

ระยะเวลาการสมัคร

รอบที่ 1 ถึงวันที่ 16
สนับสนุนนิสิตบัณฑิตศึกษาใน บันทึกขอความผานประธานบริหารหลักสูตร
หลักสูตรที่ทําปริญญานิพนธให - โครงรางปริญญานิพนธกรอกตามแบบ ว 1ด มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
ไมเกิน 15 หนาจํานวน 10 ชุด
ทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพิ่มภายหลัง จะประกาศรอบที่ 2
-หลักฐานการสอบผานโครงรางปริญญานิพนธ
ประมาณเดือนเมษายน

GRAD S-2-55

GRAD S-3-55

GRAD S-4-55

GRAD S-5-55

สนับสนุนการตีพิมพผลงานสาร - บันทึกขอความผานประธานบริหารหลักสูตร
- แบบฟอรมการขอรับทุนสามารถโหลดไดจาก
นิพนธและปริญญานิพนธ
เว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย
- เอกสารฉบับ reprint หรือ final proof
สนับสนุนใหนิสิตมีประสบ
- บันทึกขอความผานประธานบริหารหลักสูตร
การณในการนําเสนอผลงานใน - แบบฟอรมการขอรับทุนสามารถโหลดไดจาก
เว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย
งานประชุม
- ใบตอบรับการนําเสนอผลงาน
สนั บ สนุ น ให นิ สิ ต มี ป ระสบ -บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม ผ า น ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ
ก า ร ณ ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น กรรมการบริหารหลักสูตร
ตางประเทศ
-โครงการที่ขอรับทุนจํานวน 5 ชุด พรอม CV
ส นั บ ส นุ น ค ณ า จ า ร ย -บันทึกขอความผานคณบดี/ ผูอํานวยการตน
บั ณฑิ ตศึ กษาที่ ภาระงานมาก สังกัด
และตองการนิสิตชวยงาน
-โครงการที่ขอรับทุนจํานวน 5 ชุด พรอม CV

รหัสทุน
วัตถุประสงค
กลุมที่ 3 บุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
GRAD A-1-55

GRAD A-2-55

ผู บริ หารและบุ คลากรที่ สั งกั ด
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทํ า งานวิ จั ย
และนํ า ผลงานวิ จั ย มาพั ฒ นา
องคกร
ผลักดันใหเจาหนาที่สาย
สนับสนุนมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและ
นํามาพัฒนาองคกร

เอกสาร
- บันทึกขอความผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ
-โครงการวิจัยแบบ ว 1 ด จํานวน 10 ชุด

เปดรับตลอดปงบประมาณ
แตพิจารณาใหตาม
งบประมาณที่เหลือ
เปดรับตลอดปงบประมาณ
แตพิจารณาใหตาม
งบประมาณที่เหลือ
เปดรับตลอดปงบประมาณ
แตพิจารณาใหตาม
งบประมาณที่เหลือ
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
เพิ่มภายหลัง

ระยะเวลาการสมัคร
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
หากมีงบประมาณเหลือจะประกาศ
เพิ่มภายหลัง

- บันทึกขอความผานรองคณบดีฝายวิจัยฯ เปดรับตลอดปงบประมาณ
พรอมรายละเอียดหลั กสูตรที่ขอเข าศึกษาต อ
และประกาศผลสอบหรือใบรายงานตัวการเปน
นิสิต

- 19 4. การพิจารณาใหทุน
4.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหทุนอุดหนุนแตละประเภท เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการ / บุคคลที่สมควรไดรับทุน และแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยรับทราบ โดยจะพิจารณาเปนรอบๆตามระยะเวลาที่กําหนดและวงเงินที่คงเหลือในปงบประมาณ
นั้นๆ
4.2 กรณีที่เปนทุนรหัส T-1-55 / T-2-55 / T-3-55 และ S-1-55 บัณฑิตวิทยาลัยจะเชิญผูเสนอ
ขอรับทุนนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหทุนอุดหนุนในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด สวนทุนรหัส
T-4-55 และ S-3-55 ไมตองมานําเสนอแตตองมีใบตอบรับการนําเสนอผลงานและกรอกแบบฟอรมตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สวนทุนประเภทอื่นๆพิจารณาตามเอกสาร
4.3 ผลการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด
4.4 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด และปฏิบัติตาม
สัญญาทุกประการ
4.5 หากบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจพบวามีการรายงานขอมูลที่เปนเท็จ จะขอตัดสิทธิก์ ารใหทุนอุดหนุน
ทุกประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอย 2 ปงบประมาณ พรอมรายงานหัวหนาหนวยงานตน
สังกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารยดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- 20 ปฏิทินการขอรับทุนอุดหนุนวิจยั ของบัณฑิตวิทยาลัย
รหัสT-1-55 / T-2-55 / T-3-55 / A-1-55 ที่ตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
ที่
1.
2.
3.
4.

ขั้นตอนการดําเนินการ
ประกาศรับสมัครทุน (รับขอเสนอโครงการ)
นําเสนอโครงการวิจยั / แกไขตามขอเสนอแนะ
สงเอกสารที่แกไขแลวพรอมที่จะทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัย
เริ่มโครงการวิจัย

ระยะเวลา
ถึง 16 มกราคม 2555
มกราคม- กุมภาพันธ 2555
เมษายน-พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555

หมายเหตุ: 1. โครงการที่ไดรับอนุมัติเงินทุนแลว หากตองทําวิจยั ในมนุษย/สัตวทดลอง ตองเสนอโครงการ
เพื่อขอใบอนุญาตการทําวิจัยกอน จึงจะไดรับการเสนอโครงการเพื่อทําสัญญากับสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
3. หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามไดที่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิจัยและประกัน
คุณภาพ เบอรมือถือ081-371-0535

- 21 (ตัวอยาง)

บันทึกขอความ
สวนราชการ ภาควิชา.......................คณะ................ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.............
ที่ .................................................................. วันที่ .......................................................................
เรื่อง ขอสงเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผานคณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก..............................)
ขาพเจ า...................................................................สั งกั ดภาควิชา/หนวยงาน
....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.......................................... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มี ค วามประสงค ข อสมั ค รรั บ ทุ น อุ ด หนุ น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จากงบประมาณเงิ น รายได ข องบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555 ประเภททุน.....................................รหัส...................................
เรื่อง “..................... ................. .........................................” ในวงเงินงบประมาณ ..........................
บาท (...................................) ตามรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัยที่แนบ จํานวน 10 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดําเนินการตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
หัวหนาโครงการ
......../......./.......

(ลงชื่อ).......................................
(.................................................)
คณบดีคณะ/สถาบัน/สํานัก.....................................
......../......./.......
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เลขที.่ ............./2555

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการขอทุนอุดหนุนวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประเภททีเ่ สนอขอทุนวิจัย
{
{
{
{
{

GRAD T-1-55
GRAD T-2-55
GRAD T-3-55
GRAD S-1-55
GRAD A-1-55

ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตีพมิ พระดับชาติ/นานาชาติ
ทุนการศึกษาเพื่อทําปริญญานิพนธ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั จากงานประจําสูงานวิจยั (R2R)

2. ลักษณะโครงการวิจัย ประเภท................................................จํานวนเงิน..................................
โครงการวิจยั นี้
{ ขอรับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เทานั้น
{ ไดรับทุนจากแหลงทุนอื่นแลว(ระบุชื่อทุน)...........................................................................
จํานวนเงิน...............................บาท
{ อยูระหวางของบประมาณจากแหลงทุนอืน่ (ระบุชื่อทุน).........................................................
จํานวนเงิน...............................บาท
3. โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการวิจัยในขณะนี้ (หากมีหลายโครงการ ใชใบแนบได)
1..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน......................
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป......................
2..........................................................................จํานวนเงิน..................บาท แหลงทุน......................
คาดวาจะเสร็จในเดือน.............................ป......................
4. เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย / ผูชวยนักวิจยั จํานวน.............................โครงการ (หากมีหลาย
โครงการ ใชใบแนบได)
{ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)...............................................................................................................................................
{ อยูระหวางดําเนินการ...................โครงการ (ชื่อโครงการ,แหลงทุนและจํานวนเงินที่
ไดรับ)...............................................................................................................................................

- 23 5. สามารถติดตอหัวหนาโครงการไดที่ (โทรศัพทภายใน,มือถือ)........................................................
E-mail address :.............................................................
6. โครงการนี้ ทําการวิจัย
{ ในมนุษย

{ ในสัตวทดลอง

{ อื่นๆ (ระบุ)................................

* หากไดรับการพิจารณาอนุมัติ จะตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกําหนด และปฏิบัติตาม
ระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
** หากไมสามารถดําเนินการได จะตองขอยุติ / ยกเลิกโครงการ และคืนเงินสวนที่เหลือจากการ
ดําเนินโครงการ

**หากโครงการวิจยั ที่ตองทําในมนุษยหรือทําในสัตวทดลองตองแนบแบบฟอรมการขออนุญาตทําวิจัย
พรอมโครงการ (สงที่ฝายวิจยั คณะแพทยศาสตร หรือฝายวิจัย คณะของผูวจิ ัยสังกัด)
1. โครงการวิจยั ที่ทําในมนุษย
จํานวน 5 ชุด พรอม CD 1 แผน
2. โครงการวิจยั ที่ทําในสัตวทดลอง จํานวน 1 ชุด พรอม CD 1 แผน
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(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2554)

แบบ ว-1ด
แบบเสนอโครงการวิจยั (Research Project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ
(
) เงินรายได บัณฑิติวทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทย) ......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................
สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม
I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความ
สอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด
ยุทธศาสตร .........................................................................................................
- ระบุความสําคัญกับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ
............................................................................................................................
II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ และ 1 แผนงานวิจัยที่มี
ความสอดคลองมากที่สุด)
- ยุทธศาสตรการวิจัยที่ .........................................................................................
- กลยุทธการวิจัยที่ ................................................................................................
- แผนงานวิจัยที่ ....................................................................................................
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเรื่องที่ควรวิจยั เรงดวนตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
- กลุมเรื่อง ............................................................................................................
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1
หัวขอที่มีความสอดคลองมากที่สุด)
- นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก : เรื่อง ..................................................
............................................................................................................................
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล : นโยบาย ....................................
........................................................................................................................................
V ระบุความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (กรณีขอทุนรหัส GRAD T-2-55)
........................................................................................................................................

- 25 สวน ข : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผูร ับผิดชอบ [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนที่ทําการวิจัย (%)] และหนวยงาน
ประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
2. ประเภทการวิจัย
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
11. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบตั ร และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
16. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการเพิ่มเติม
17. งบประมาณของโครงการวิจัย ระบุรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ
18. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป
สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1.
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank
2.
เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3.
ตําแหนงปจจุบัน
4.
หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และe-mail
5.
ประวัติการศึกษา
6.
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7.
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทําการ
วิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง)
งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทําการวิจัย
ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด

- 26 เพดานของคาใชจายประเภทตางๆ ตารมระเบียบของมหาวิทยาลัย
รายการคาใชจาย
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูชวยวิจัย
- อัตราวันละไมเกิน 300 บาท/คน
คาตอบแทนนักวิจัย
- ใหไมเกิน 10% ของงบประมาณโครงการ แตไมเกิน 20,000 บาท
คาตอบแทนนิสิตชวยงานวิจัย
- ตามกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินรายได
คาตอบแทนผูถูกทดลองทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
- อัตราคนละไมเกิน 1,000 บาท/วัน
คาตอบแทนผูใหขอมูล
- อัตราคนละไมเกิน 500 บาท/ครั้ง
คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
- อัตราโครงการละไมเกิน 1,000 บาท/ครั้ง
คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
- อัตราไมเกิน 500 บาท/คน
คาใชสอย ประกอบดวย
คาจางบันทึกขอมูล
โดยใชเกณฑพิจารณาตามลักษณะขอมูล 1 ชุด
- เรคคอรดไมเกิน 20 เรคคอรด
กําหนดจายขอมูลละไมเกิน 10 บาท
- เรคคอรดมากกวา 20 เรคคอรดขึ้นไป
กําหนดจายขอมูลละไมเกิน 15 บาท

ระบุ
รายละเอียด
คาใชจาย

เปนเงิน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ (บาท)
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รายการคาใชจาย
คาจางเหมาจายวิเคราะหขอมูล/แปลผลขอมูล
- โครงการแบบบูรณาการ ไมเกิน 5,000 บาท
- โครงการเดี่ยว ไมเกิน 3,000 บาท
คาจางเหมาพิมพรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัดตาง ๆ
-หนาละไมเกิน 20 บาท
คาจางสําเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด
-ไมเกินหนาละ 50 สตางค
คาจางสําเนาเขาปกเย็บเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
- เลมละไมเกิน 200 บาท
ไมเกิน 1,500 บาท
(ใหสงฝายวิจัย มศว จํานวน 5 เลม , ฝายวิจัย
คณะแพทยศาสตร 2 เลม และลงขอมูลใน
แผน CD 11 แผน)
คาใชจายเดินทางไปเก็บขอมูล
(ถามี) ใหอธิบายรายละเอียด
คาวัสดุ ประกอบดวย
(ถามี) ใหอธิบายรายละเอียด

คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย
(ถามี) ใหอธิบายรายละเอียด

รายจายอื่นๆ ประกอบดวย
(ถามี) ใหอธิบายรายละเอียด

รวมทั้งสิ้น

ระบุรายละเอียด
คาใชจาย

เปนเงิน

รวมเปนเงิน
งบประมาณ (บาท)

