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เงินสนบัสนุนการวิจัยทั่วไป (7.1.1) 
ทุนวิจัยที่สมัพันธกับการบมเพาะอาจารยวิจัย (Post-doctoral training) 

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 

วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหผูที่จบปริญญาเอกเขามาทํางานวจัิยในฐานะนักวิจัยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
2. ไดรับทุนบมเพาะอาจารยวิจัยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 2 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล ISI และมี Impact Factor ไมนอยกวา 1 
เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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เงินสนบัสนุนการวิจัยทั่วไป (7.1.2) 

ทุนวิจัยที่สมัพันธกับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิจัยโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทเปนผูชวยในการทําวิจัย 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโทอยูในความดูแล และไดรับทุนคาธรรมเนียมการศึกษา
จากคณะเทคนิคการแพทย 

2. เปนผูที่ยังไมมีทุนวิจัยใดๆในขณะทีข่อทนุ 
3. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 50,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 2 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI และมี Impact Factor ไมนอยกวา 
1 เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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เงินสนบัสนุนการวิจัยทั่วไป (7.1.3) 
ทุนวิจัยที่สมัพันธกับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 

วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิจัยโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเปนผูชวยในการทําวิจัย 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกอยูในความดูแล และไดรับทุนคาธรรมเนียม
การศึกษาจากคณะเทคนคิการแพทย 

2. เปนผูที่ยังไมมีทุนวิจัยใดๆ ในขณะที่ขอทุน 
3. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 1 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus ไมนอยกวา 1 เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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เงินสนบัสนุนการวิจัยทั่วไป (7.1.4) 
ทุนสนับสนนุการวิจัยทั่วไปประเภทที่ 1  

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 

วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสในการทําวิจัย 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 
2. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 50,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 2 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI และมี Impact Factor ไมนอยกวา 
1 เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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เงินสนบัสนุนการวิจัยทั่วไป (7.1.5) 
ทุนสนับสนนุการวิจัยทั่วไปประเภทที่ 2  

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 

วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสทําวิจัย 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 
2. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 4 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus ไมนอยกวา 1 เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน (7.2) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหบุคลากรในคณะเทคนิคการแพทยมีโอกาสพัฒนางานประจํา 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนบุคลากรสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 
2. ไมไดรับทุนวจัิยที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานในปที่ขอทุน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 50,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 2 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานที่สามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนางานประจําได 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน (7.3) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยสังกัดคณะเทคนิคการแพทย 
2. ไมไดรับทุนวจัิยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนในปที่ขอทุน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 50,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 2 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานที่สามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาเพื่องานบริการวิชาการ (7.4) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยและบคุลากรในคณะเทคนิคการแพทยไดมีโอกาสทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนางานบริการ
วิชาการ 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยหรือบุคลากรสังกัดคณะเทคนคิการแพทย 
2. ไมไดรับทุนวจัิยที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานบริการวิชาการจากแหลงทุนใดๆ ในปงบประมาณ

ที่ขอทุน 
งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 4 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

ผูรับทุนผลติงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ผานสถานบรกิารสุขภาพเทคนิคการแพทยและ
กายภาพบําบดั คณะเทคนคิการแพทย 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุเพื่อพฒันาผลงานภาคนิพนธ (7.5) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยไดพัฒนางานภาคนิพนธใหมีคุณภาพมากขึ้น 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยที่มีนักศึกษาทําภาคนิพนธอยูในความดูแล 
2. มีโครงรางภาคนิพนธที่มีคณุภาพ 
3. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 20,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 15 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ที่มี Impact Factor ไมนอยกวา 1 
เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุเพื่อพฒันาผลงานการศึกษาอิสระ (7.6) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือสงเสริมใหผลงานการศึกษาอิสระมีคุณภาพและไดรับการเผยแพรมากยิ่งขึ้น 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยที่มีนักศึกษาทําการศึกษาอิสระอยูในความดูแล 
2. มีโครงรางการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ 
3. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 20,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป จํานวน 5 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ที่มี Impact Factor ไมนอยกวา 1 
เรื่อง 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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ทุนสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาสิง่ประดิษฐและนวัตกรรม 

เพื่อการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบัตร (7.7) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือใหอาจารยไดมีโอกาสพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนอาจารยหรือบุคลากรสังกัดคณะเทคนคิการแพทย 
2. ไมเปนผูคางสงงานวิจัยที่ไดรับทุนจากคณะเทคนิคการแพทย หรือมหาวิทยาลยัขอนแกน 

งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน  100,000 บาท สําหรับการจดสิทธิบตัร  จํานวน 1 ทุน 
    50,000 บาท สําหรับการจดอนุสิทธิบัตร  จํานวน 1 ทุน 
    ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป 
เงื่อนไขการรับทุน 
 ผูรับทุนมีใบคาํขอจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรไมนอยกวา 1 รายการ 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 12 
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                    ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเปนเงินสนับสนนุการวิจัย (ตามประกาศขอ7.1-7.7 ) 

 
ข้ันตอนที่ 1  

 
                                              ประมาณ 1 เดือน 
 

ข้ันตอนที่ 2  
 
 

                                                  ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 3  

 
                                               ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                  วันทําสัญญาขอรับทุน 
 
ข้ันตอนที่ 4  

 
 

                  ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 5  

 
                 ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                 วันสิ้นสุดสัญญาขอรับทุน 
 
ข้ันตอนที่ 6  
 
 
     
                 ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 7  

 
 

 

ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัยฯ ยื่นเอกสาร 
มายังฝายวิจัยฯ 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R1 และ R2 

กรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณา  
ไปยังผูขอรับทุน โดยผูไดรับอนุมัติทุนตองทํา
สัญญาขอรับทุนภายใน 1 เดือนหลังจาก
ประกาศผล 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R3, R4 และ R5 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 1 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) 

ผูไดรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของการ
วิจัย และรายงานคาใชจายของเงินทุนงวดที่ 1 ให
แลวเสร็จ พรอมทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกจายเงินงวดที่ 2  

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R5, R6 และ R7 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 2 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) ***  

ผูไดรับทุนตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ 
หรือ บทความเพื่อสงตีพิมพ และรายงาน
คาใชจายของเงินทุนงวดที่ 2 ใหแลวเสร็จพรอม
ทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายเงินงวด 
ที่ 3   

ชุดเอกสารที่ใช : 

  - R5, R8 และ/หรือ R9 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 3 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) *** 
 

หมายเหตุ : *** ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยตองไดรับการประเมินในระดับดีขึ้นไปจากคณะกรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 
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แบบใหคะแนนโครงการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โครงการวิจัย เรื่อง ……………………………………………………………………………………... 
รหัสโครงการ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทของทุนวิจัยคือ.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ควรสนับสนุน 
 ไมควรสนับสนุน เพราะ……………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
               ลงชื่อ………………………………ผูพิจารณา 
                             (                  ) 
                            วันที่  ……/……………/……….  
 
  
หมายเหตุ : ทั้งนี้โครงการวิจัยที่จะไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนตองมีคะแนนต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไป  

หัวขอ คะแนน 
1. บทนํา (20 คะแนน)                                                                      
    1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา  
    1.2 ความเปนไปไดของการวิจัย  
    1.3 การนําไปใชประโยชน  
2. วัตถุประสงคการวิจัย (15 คะแนน )                                                   
    2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค และความเปนไปไดของโครงการ  
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ (15 คะแนน )                                                    
    3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
    3.2 เอกสารอางอิง  
4. ระเบียบวิธีวิจัยและแผนดําเนินงาน (20 คะแนน )                                  
    4.1 ขนาดตัวอยาง และวิธีการศึกษา  
    4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
    4.3 วิธีการเก็บ และวิเคราะหขอมูล  
    4.5 ตารางการปฏิบัติงาน  
5. ศักยภาพ และความพรอมของคณะผูวิจัย (10 คะแนน )                          
6. ระบุผลงานที่คาดวาจะตีพิมพได หรือจดสิทธิบัตรได (20 คะแนน)  

  
รวม 

 

ลับ 
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วิธีการและขั้นตอนการเบิกจายทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
1. การอนุมัติจายเงินทุนวิจัยแบงเปน 3  งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เบิกจายได 60% ภายหลังทําสัญญาขอรับทุนฯ  
งวดที่ 2 เบิกจายได 30% ภายหลังสงรายงานความกาวหนาครัง้ที่ 1 และรายงานคาใชจายของเงินทุนวิจัยงวดที่ 1  
งวดที่ 3 เบิกจายได 10% ภายหลังจากไดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความเพื่อสงตีพิมพ (Manuscript)  
                                  และรายงานคาใชจายของเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 
 

2. การขออนุมัติเบิกจายเงนิทุนวิจัย ใหผูวิจัยจัดทําเอกสาร ดังนี้ 
เอกสารการเบิกจายเงินทุนวิจัย งวด 1 งวด 2 งวด 3 

1. สัญญาขอรับทุน จํานวน 2 ชุด     
2. บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินทุนวิจัย จํานวน 2 ฉบับ    
3. ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน จํานวน 2 ฉบับ    
4. รายงานการใชจายเงินทุนวิจัย จํานวน 2 ฉบับ    
5. รายงานความกาวหนาของการวิจัย จํานวน 2 ชุด    
6. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความเพื่อสงตีพิมพ (Manuscript) จํานวน 2 เลม  
    พรอม file 

   

หมายเหตุ 

 •  ขั้นตอนของเอกสารเบิกจายเงิน มีดังนี้ 
     ฝายวิจัยฯ  -> หนวยการเงินคณะ ฯ -> เลขานุการคณะฯ -> คณบดี 

 •  เมื่อเอกสารการเบิกจายเงินดําเนินการเรียบรอยแลว หนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชีหัวหนา 
      โครงการวิจัย 
 
3. การจัดซื้อวัสดุและการจางงาน 

3.1 ผูไดรับทุนทําการจัดซื้อเองโดยเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไวเปนหลักฐาน 
3.2 ผูไดรับทุนทําการจางลูกจางหรือจางเหมาโดยอัตราคาจางที่เห็นสมควรกับความยากงายของงาน 
3.3 ผูไดรับทุนจายคาจางใหกับลูกจางเองโดยทําใบสําคัญการจายเงินหรือใบสําคัญรับเงินไวเปนหลักฐาน 
3.4 คาใชจายสามารถถัวจายไดทุกรายการในงบประมาณทุนวิจัยที่ไดรับ ตามความเหมาะสม 
 

4. การจายเงินทุนวิจัย 
4.1 หนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชีของหัวหนาโครงการวิจัยผูไดรับทุน และแจงทาง e - office 
4.2 ผูไดรับทุนแจงรับทราบการรับเงิน (เมื่อตรวจสอบเงินเขาบัญชีแลว) ไปยังหนวยการเงินคณะฯ ทาง e – office  
 
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย (ฉบับที่ 3/2553) เรื่องหลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางเครงครัด 
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                                                            บันทึกขอความ 

สวนราชการ              โทร 
ที่ ศธ                   วันที ่          
เร่ือง    ขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพ่ือขอรับทนุสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย 
          คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
เรียน รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑติศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
 
 ขาพเจา   นาย/นาง/นางสาว...………………………………………………………........................ 
ตําแหนง     (  ) บุคลากรสายสนับสนุน  (  ) อาจารย  (  ) ผศ.  (  ) รศ.  (  ) ศ.   
สาขา…………………………………..…ขอเสนอโครงการวิจัย เรื่อง......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………............... 
ประเภทของทุนวิจัยคือ............................................................................................................................ 
จํานวน 5 ชุดเพื่อรับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป…………… 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                 ลงชื่อ ......…………………………….… 
             (...................................................) 
                    หัวหนาโครงการวิจัย 
       

เอกสารหมายเลข R1 
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) 

กองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

------------------------------------ 

สวน  ก  :    องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
2. ประเภททุนวจัิย 
3. หนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย และสถานที่ตั้งพรอมทั้งชื่อหนวยงานและลักษณะของ

การรวมงานวจัิยกับหนวยงานอื่น (ถามี) 
4. คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนทีท่ําการวิจัย  
5. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย   
6. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย     
7. ความสําคัญ และที่มาของปญหาในทําการวิจัย   
8. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
11.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ  
12.  ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
13.  เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 
14.  วิธีการดําเนนิการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
15.  ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
      (ระบุขั้นตอนอยางละเอียด) 
16.  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
17.  ปจจัยที่เอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) 

 17.1  ที่มีอยูแลว 
 17.2  ที่ตองการเพิ่มเติม 

                 18. รายละเอยีดของงบประมาณ 
 19. ผลสาํเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไป  
  ใชประโยชน 
20. คําชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

 

เอกสารหมายเลข R2 
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สวน  ข  :     ประวัติคณะผูวิจัย 
   1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ 

   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank 
 2.   เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
3.   ตําแหนงปจจุบัน 
4.  หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail 
5.  วุฒิการศึกษา 
6.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผู
รวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย  

   7.1 ที่ปรึกษาโครงการวจัิย (ถามี) 
   7.2 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
   7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน   
        (อาจมากกวา 1 เร่ือง) 

7.4 งานวิจัยที่กําลังทาํ : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา
ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ       วันที่  

เร่ือง   ขอสงสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย  

         มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสมัพันธ 

 
 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………...............................
ตําแหนง (  ) บุคคลากรสายสนับสนนุ (  ) อาจารย   (  ) ผศ.        (  ) รศ.    (  ) ศ.    
สาขา……………………………ขอสงสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………............... 
ประเภทของทุนวิจัยคือ............................................................................................................................ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
    ลงชื่อ  ………………………………………… 
          (.......................................................) 
                                                                       หัวหนาโครงการวิจัย    
 
 
 
 
 
 

 
  

สําหรับเจาหนาที่ 

(  ) รายละเอียดในสัญญาครบถวน 
(  ) เอกสารประกอบสัญญาครบถวน 
(  ) ขาดเอกสาร / รายละเอียด 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
       (               ) 
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ….../………………/…….. 

เอกสารหมายเลข R3 
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     สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
       เขียนที…่……………………………….………… 

                 วันที…่……….เดือน………………………..พ.ศ………… 
 สัญญานี้ทําขึน้ระหวางคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย คณบดี ซ่ึงตอไปน้ีใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับ 

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..ตําแหนง (  ) บุคคลากรสายสนับสนุน 
(  ) อาจารย   (  )  ผูชวยศาสตราจารย        (  ) รองศาสตราจารย     (  ) ศาสตราจารย   
สาขา................................................……………….….คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
บัตรประจําตัวขาราชการ / บัตรประชาชนเลขที…่……………….......ออกใหโดย………………………... 
วันที่ออกบัตร …………………………..…………….บัตรหมดอายุ …..……..………………………….. 
ที่อยู/บานเลขที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………………ตําบล/แขวง……………….........
อําเภอ/เขต………...….……จังหวัด…………......……….หมายเลขโทรศัพท…………………………… 
 ซ่ึงตอไปในสญัญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง      คูสัญญาตกลงกันดังตอไปน้ี 
 ขอ 1   ผูใหทนุใหทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนคิการแพทย                  
ประจําปงบประมาณ……..… จํานวน……………………….บาท (………….………………………บาทถวน) 
แกผูรับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 
 (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทของทุนวิจัยคือ.............................................................................................................................. 
โดยผูรับทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ขอ 1 การวิจัยกําหนดแลวเสร็จ พรอมสงรายงานผลการวิจัยฉบบัสมบูรณ หรือบทความเพื่อสง
ตีพิมพ (Manuscript) และรายงานสรุปคาใชจายเงินทุนวิจัย จํานวน 2 ชุด ตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ผูใหทุน
กําหนด ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นสุดสัญญาขอรับทุนสนบัสนุนการวิจัยตอคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 2 การเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวจัิย ใหผูรับทุนเบิกเงินคาใชจายตามแผนงานโครงการที่
ไดรับอนุมัติเปนงวดๆ ดังน้ี 

งวดที ่1 เม่ือผูรับทุนทาํสญัญาขอรับทนุกับผูใหทุนแลว ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนจํานวนรอยละ 60 
ของเงินทุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 

งวดที ่2 เม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย และรายงานสรุปคาใชจายเงินในระยะ 6 
เดือนแรก นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินทุนงวดที่ 1 ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนอีกรอยละ 30 ของเงินทุน 

รหัสโครงการวิจัย…….………….. 
เอกสารหมายเลข R4 
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งวดที่ 3 เม่ือผูรับทุนปฏบิตัิตามเงื่อนไขของทุนเสร็จสิน้แลว ผูรับทนุจะไดรับเงินจํานวนที่เหลอือีกไม
เกินรอยละ 10 ของเงินทุน 

อน่ึง ผูรับทุน พรอมที่จะให ผูใหทุน ตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงิน เม่ือใดก็ได ทั้งน้ีไมเกิน 5 ป
หลังจากสิ้นสุดการรับทุน 
 ขอ 3 ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบ ขอบังคับ และประกาศการใหทุนซึ่งมีอยูแลว ขณะที่ทําสัญญา
น้ีโดยตลอด ผูรับทุนขอผูกพนัยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดังกลาวโดยเครงครัด 

 ขอ 4 ผูรับทุนตองดําเนินการวิจัย    ดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเรจ็   ไดผลสมความมุงหมายของ     
ผูใหทุน หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินการวิจัยไดดวยประการใดก็ดี หรือไมสามารถดําเนินการวิจัยให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในโครงการ ผูรับทุนตองรายงานแลวแจงเหตุผลให ผูใหทุนรับทราบ
เพ่ือพิจารณาโดยทันที 
 ขอ 5 เม่ือผูรับทุนนําผลการวิจัยดังกลาวไปลงพิมพเผยแพร ผูรับทนุตองลงขอความแสดง
กิตติกรรมประกาศคณะเทคนิคการแพทยที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยน้ี และตองสงสําเนาบทความที่ตีพิมพใน
วารสารนั้นให ผูใหทุน จํานวนอยางนอย 2 ชุด   รวมทั้งลิขสิทธิ์ และสิทธิบตัรทีเ่กดิจากผลงานดังกลาวให
เปนของผูรับทุนและผูใหทนุ 
 ขอ 6 หากผูรับทุนไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขการรับทุน จะตองชดใชเงินทุนที่ไดรับจากกองทุนนี้ทั้งหมด 
พรอมทั้งชําระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของทุนที่ไดรับ  
 
  หนังสือน้ีทําขึ้น 2 ฉบับ ผูใหทุนถือไว 1 ฉบับ ผูรับทุนถือไว 1 ฉบับ 
คูสัญญาอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใหทุน 
               (....……………………………………….) 
          คณบดี 

ลงชื่อ…………………………………………..พยานฝายผูใหทุน 
                 (..……………………………………….)                                            
     รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑติศึกษา และวเิทศสัมพันธ 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูรับทุน  
                 (..……………………………………….) 

            หัวหนาโครงการวิจัย      
ลงชื่อ…………………………………………..พยานฝายรับทุน 

                  (…………………………..…………….) 
                            ผูรวมดําเนินการวิจัย 
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                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ                    วันที ่  
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจายเงนิสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
        ประจําป ………….. 

เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสมัพันธ 

 
  ตามที่ขาพเจานาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..........
ตําแหนง (    )  บุคลากรสายสนับสนุน    (    ) อาจารย       (    )  ผศ.         (    )  รศ.        (    )  ศ.    
สาขา……………………………………ไดรับจัดสรรเงินทุนวิจัยโครงการวิจัย เร่ือง ………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………............. 
ประเภทของทุนวิจัยคือ........................................................................................................................... 
รหัสโครงการวิจัย…..…….…….. จํานวนเงิน……………...……บาท ขาพเจาใครขออนุมัติเบิกจายเงินทนุ
วิจัย งวดที่ ……จํานวนเงิน ……………บาท (……………….…………………………………บาทถวน) 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวิจัย  ดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเปนพระคุณยิ่ง 

                          ………………………..……. 
       (………………………………) 

               หัวหนาโครงการวิจัย 
 

        
        
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
       ไดตรวจสอบเอกสารของโครงการวิจัยนี้แลว                  อนุมัติตามเสนอ 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายเงินทุนวิจัยงวดที่ ……… .                                       ……………………………. 
จํานวนเงิน …...………………….. บาท                               (…………………………………) 
                  ……………………………….                           รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
      (………………………………...)         ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
         ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
                 วันที่……../…………./……….                          วันที่ ………/…………../……….. 

เอกสารที่ใชประกอบกับหลักฐานฉบับนี ้
งวดที่ 1 สัญญารับทุน และ ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 2 รายงานความกาวหนา, รายงานการใช  จาย
 เงินงวดที่ 1, ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 3 รายงานการใชจายเงินงวดที่ 2, ใบสําคัญรับ 
             เงิน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความ 
             เพื่อสงตีพิมพ  

เอกสารหมายเลข R5 



 22 

 
แบบรายงานการใชจายเงนิสนับสนุนการวิจัย 

กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
………………………………………………. 

 
 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว……………………................................................................................
ตําแหนง   (  ) บุคลากรสายสนับสนุน      (  ) อาจารย          (  ) ผศ.          (  ) รศ.          (  ) ศ.   
สาขา……………………………...หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง.…………………............................................. 
................................................................................................................................................................ 
ประเภทของทุนวิจัยคือ.............................................................................................................................. 
รหัสโครงการวิจัย……………….... ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทยประจําป…………....... 
จํานวนเงิน….……………..บาท   ไดเบกิจายเงินทุนวิจัย งวดที่ …… จํานวนเงิน ………………………บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัย และไดใชจายเงินไปแลวทัง้สิ้นจํานวนเงิน …………………………………บาท 
ตามรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
 

ใชจายไปแลว 
จํานวนเงิน 

 
 

หมวดคาใชจาย 

งบประมาณทีไ่ดรับ  
 (บาท) 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 

 
 
หมายเหตุ 

1.คาใชจายเกีย่วกบับุคคล               
  (คาตอบแทน) 

     

2.คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 
  (คาใชสอย คาวัสด)ุ 

     

3.อ่ืน ๆ      

รวม      

 
 ขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และสามารถแสดงหลกัฐานการ
ใชจายเงินไดเม่ือฝายวิจัยตองการตรวจสอบ 

…………………………………………… 
      (…………………………………………..) 
           หัวหนาโครงการวิจัย 
                                                                   วันที่ ………/…………../……….. 
 
 

เอกสารหมายเลข R6 
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แบบรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป …………….. 
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย…………………………..…………สาขา…………..………...…………....…………. 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………………...……………… 
         ……………………………………………………….…………………………… 
        (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………….………………………………………… 
         …………………………………………………………….……………………… 
ประเภทของทุนวิจัยคือ.............................................................................................................................. 
รหัสโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………………………… 
รายงานผลความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ ………………. 
ระหวางเดือน ……………….พ.ศ. ……… ถึงเดือน …………… พ.ศ. ……... 
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคนคิการแพทย ประจําป ……… 
เริ่มดําเนินการวิจัยเม่ือวันที ่…….เดือน ………..…… พ.ศ. .………  
คาดวาจะดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยประมาณวันที่ …….เดือน …………….. พ.ศ………….. 
 
รายละเอียดของโครงการวิจัย 
1. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.1 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว 
2.1 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

เอกสารหมายเลข R7 
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3. งานวิจัยของโครงการที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
3.1 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 …………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 …………………………………………………………………………………………………………… 

4. คําชี้แจงและปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการวิจัย (ถามี) 
4.1 …………………………………………………………………………………………………............... 
4.2 …………………………………………………………………………………………………............... 
4.3 ……………………………………………………………………………………………………........... 
4.4 …………………………………………………………………………………………………............... 

5.  ถาผูดําเนินการวิจัยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดนําเสนอคณะกรรมการวิจัยฯ โปรดแจงใหทราบดวย 
  ชื่อผูดําเนินการวิจัย     ชื่อผูดําเนินการวิจัย 
1……………………..….………..(ลาออก) 1……………………………………(ทําหนาที่แทน) 
2………………………………….(ลาออก) 2……………………………………(ทําหนาที่แทน) 

6.  ขอบเขตและระเบียบวิธกีารวิจัยที่เปลีย่นแปลงไป (ถามี) 
      ………………………………………………………………………………………………………….……. 
      …………………………………………………………………………………………………………….…. 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
7. กําหนดเวลาที่จะสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมดวยบทคัดยอ 

ประมาณเดือน ……………………………. พ.ศ. ……………… 
8. ขาพเจารับรองวาขอความทีก่ลาวไวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 

     ลงชื่อ ………………………………. 
(………………………………..) 

                                                                    หัวหนาโครงการวิจัย 
        วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 

 
            ลงชื่อ ………………………………. 

(………………………………..) 
รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑติศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

          วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 
หมายเหตุ 
1. ผูไดรับทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย จะตองทํารายงานผลความกาวหนาของโครงการวิจัยในระยะเวลา ทุกๆ 6 เดือน 

นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเริ่มดําเนินการ 
2. โครงการวิจัยที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในแบบเสนอโครงการ ตองรายงาน

และชี้แจงเหตุผลตอคณะกรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย และระบุเวลาที่คาดวาจะทําการวิจัยแลวเสร็จ 
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แบบนําสงรายงานผลโครงการวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
สวนราชการ        โทร 
ที่  ศธ         วันที่  
เร่ือง   ขอสงรายงานผลโครงการวิจัย กองทุนสนับสนนุการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย   
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสมัพันธ 
  ตามที่ ข า พ เ จ า ไ ด รั บ จั ด ส ร รทุ น สนั บ สนุ น ก า ร วิ จั ย  คณะ เทคนิ ค ก า ร แพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโครงการวิจัย  
เรื่อง……………….…………………………………………………...………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทของทุนวิจัยคือ............................................................................................................................ 
รหัสโครงการ ………………………….. บัดนี้ไดดําเนินการวิจัยเสรจ็สิ้นแลว จึงขอสง 
(     ) รายงานวิจัย จํานวน 2 เลม รายงานวิจัยน้ี 
 (     ) ไดมีการนําเสนอ  (     ) จะนําเสนอ 
 ในการประชุม / อบรม / สัมมนา (ระบุ) ……   ……………………………………….................... 
 วัน  เวลา  สถานที่  (ระบ)ุ …………………………………………………………………………… 
 รูปแบบการนาํเสนอ  (ระบุ) ………………………………………………………………………….. 
(     ) บทความเพื่อสงตีพิมพ (Manuscript) จํานวน 2 ชุด (ถามี) 
 เพ่ือลงตีพิมพในวารสาร ……………………………………………………………………………… 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ …………………………….. หัวหนาโครงการวิจัย 
                      (……………………………) 
                     ……./………………../……. 
 

เอกสารหมายเลข R8 
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ตัวอยางหนาปกรายงานการวิจัย ทุนวจิัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

 
รายงานการวิจัย 

 
 

เร่ือง 
 
 

(ภาษาไทย)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

                      ประเภทของทุนวิจัยคือ....................................................................... 
 
 

โดย 
คณะผูวิจัย………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
…………………………………………… 

 
 

รหัสโครงการ …………………………….. 
โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนบัสนุนจากวิจัยจากกองทุนวิจัย 

คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
                                               ประจําป …………….…….. 
 
 
 
  

เอกสารหมายเลข  R9 
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รายละเอียดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
1. รูปแบบ -    ขนาดกระดาษ A4 

- พิมพหนาเดียว 
- ปก (ตามตวัอยางปกรายงานที่ฝายวิจัยกาํหนด) 

 
2.  รายละเอียดของรายงาน 
      ตอนตน  ประกอบดวย 

1. ปกใน 
2. สารบัญ 
3. กิตติกรรมประกาศ (ระบุการไดรับจัดสรรทุนจากคณะเทคนิคการแพทย) 
4. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. คําสําคัญ (keywords) (ระบุไวตอนทายของบทคัดยอ)  

 
       เน้ือหา  ประกอบดวย 

1. Rational (review, problem statement, objective, scope of study) 
2. Materials and methods 
3. Results 
4. Discussion 
5. References 

 
        ภาคผนวก      

1. รายชื่อคณะผูวิจัยและสถานที่ทํางาน 
2. งบประมาณที่ใชจริงในโครงการ (โดยสรุป) 
3. การเผยแพรผลงาน หากระหวางการทาํวิจัยไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ 
    อยูในระหวางการดําเนินการ ใหบันทกึไวทายรายงานนี้ดวย 
4. แบบสอบถาม (ถามี) 
5. อ่ืนๆ ที่สําคัญสําหรับการวิจัยน้ี 
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เงินรางวัลสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ 

และวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (7.8) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือกระตุนใหบุคลากรในคณะเทคนิคการแพทยมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยมากขึน้ 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 บุคลากรของคณะที่มีชื่อเปนชื่อแรก (First author) หรือมีชื่อเปนผูรับผิดชอบบทความ 
(corresponding author) และเปนบทความที่ไมไดรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลบัขอนแกน 
งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละ 2,000 บาท สําหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus จํานวนทั้งสิ้น 
20 ทุน 
 ทุนละ 1,000 บาท สําหรับวารสารวิชาการระดับชาตทิีอ่ยูในฐานขอมูล TCI ที่มี impact factor 
จํานวนทั้งสิ้น 50 ทุน 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 

มีนิพนธตนฉบับลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 29 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงนิรางวัลสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย 

 
 

ข้ันตอนที่ 1  

 
                                                    ประมาณ 1 เดือน 
 

ข้ันตอนที่ 2  
 

                                                  ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 3  

 

ผูมีสิทธิขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ ภายในสัปดาหแรกของทุก
เดือน  

ชุดเอกสารที่ใช : 

  - R10 

  - Reprint จํานวน 2 ชุด 

กรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณา ไปยังผู
ขอรับทุน 

หนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชีผูไดรับ
ทุน ผูไดรับทุนตรวจสอบการโอนเงินและ
แจงกลับมายังหนวยการเงินคณะฯ 
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แบบขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผลงานที่ไดรับการตีพิมพ 
สวนราชการ      โทร 
ท่ี ศธ       วันท่ี 
เร่ือง  ขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัย 
 
1  เรียน  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
 ดวยขาพเจา ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………... 
ตําแหนง (  ) บุคลากรสายสนับสนุน      (  ) อาจารย       (  ) ผศ.  (  ) รศ.  (  ) ศ.   
สาขา………………………………… (  ) ผูเปนชื่อแรก (first author)     (  ) ผูรบัผิดชอบบทความ (corresponding author) 
ในผลงานวิจัยเรื่อง………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสาร (โปรดระบุชื่อวารสาร)……………………………………………………………………………. 

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus                    (เรื่องละ 2,000 บาท) 

             วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI ที่มี impact factor             (เรื่องละ 1,000 บาท)  
 
 ขาพเจาไดแนบสําเนาพิมพ (Reprint) และขอรับรองวาบทความดังกลาวไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของขาพเจา และไมไดย่ืนขอรับเงินรางวัลจากแหลงทุนอื่น 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและขออนุมัติเงินรางวัลดังกลาวในวงเงิน…………………………………บาท 
(……………………………………………..บาทถวน) จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
         (ลงชื่อ)………………………………………..  
                 (……………………………………….)  
 
2    กรรมการฝายวิจัย พิจารณา    

  เห็นควรใหการสนับสนุน                          3    อนุมัติตามเสนอ 

  ไมเห็นสมควร เพราะ...... ………………                    (…………………………………..) 
     ...........................................................                            คณบดี 

    (…………………………………….…..)     วันที่......./................./............. 
         รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
           วันที่......../............../............ 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข R10 
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เงินรางวัลสําหรับผูที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพสูง  (7.9) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในคณะเทคนคิการแพทย ผลติผลงานที่มีคณุภาพสูง 
คุณสมบัติของผูสมัคร  
 บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ ซ่ึงมี ISI impact factor ตัง้แต 5 ขึ้นไป โดย
เปนชื่อแรก (first author) หรือผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) 
งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละ 10,000 บาท โดยเปนเงินสมทบที่จะไดเพ่ิมเตมิจากที่ขอจากมหาวิทยาลยั 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 
 มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี ISI impact factor ตั้งแต 5 ขึ้นไป โดยเปนชื่อแรก  
(first author) หรือผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) 
 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 32 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินรางวัลสําหรบัผูท่ีตีพิมพในวารสารที่มคุีณภาพสูง ซึ่งมี Impact factor ต้ังแต 5 ขึ้นไป  

 
 

ขั้นตอนที่ 1  

 
                                                ไมเกิน 1 เดือน 
 

ขั้นตอนที่ 2  
 

                                      ไมเกิน 1 เดือน 
ขั้นตอนที่ 3  

 
 

 

ผูมีสิทธิขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ 
ผานการพิจารณาของกรรมการวิจัย 

ชุดเอกสารที่ใช : 

  - R11 

  - Reprint จํานวน 2 ชุด 

ฝายวิจัยฯ แจงผลการพิจารณา และสงเอกสาร
ในการเบิกจายเพื่อลงนามไปยังผูขอรับทุน 

หนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชีผูไดรับ
เงินรางวัล 
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แบบขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผลงานที่ไดรับการตพีิมพในวารสารที่มีคุณภาพสงู 
(Impact factor  ตั้งแต 5 ขึ้นไป) 

สวนราชการ                                                                               โทร 
ที่ ศธ                                                                                           วันที่ 
เรื่อง  ขอรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย 
 
1.  เรียน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
 ดวยขาพเจา  ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................ 
ตําแหนง (  ) บุคลากรสายสนับสนุน     (  ) อาจารย       (  ) ผศ.        (  ) รศ.       (  ) ศ. 
(  ) ผูเปนช่ือแรก (First author)       (  ) ผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) ในผลงานวิชาการ/วิจัย 
เรื่อง................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสาร (โปรดระบุช่ือวารสาร)..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 ซึ่งเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor =..................................... 
 
 ขาพเจาไดแนบสําเนาพิมพ (reprint) หลักฐานแสดงคามี impact factor ของป.......................... และขอรบัรองวา
บทความดังกลาวไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของขาพเจา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขออนุมัติเงินรางวัลดังกลาวในวงเงิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                                   (ลงช่ือ).......................................................... 
                                              (........................................................) 

 
 

2.  กรรมการฝายวิจัย พิจารณา   3.  อนุมัติตามเสนอ 

   เห็นควรใหการสนับสนุน 

  ไมเห็นสมควร    (.................................................) 
                                                                                                 คณบดี 
(.......................................................) 

   รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
วันที่........../......................../.............. 

เอกสารหมายเลข R11 



 34 

เงินทุนไปทาํวิจัย ดูงาน ฝกอบรมและเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
และเปนเงินสมทบไปเสนอผลงานไปตางประเทศ (7.10) 

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 

วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในคณะ มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณวิจัยและวชิาการในประเทศ และไป
เสนอผลงานวจัิยในตางประเทศมากยิ่งขึน้ 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 บุคลากรของคณะ ที่มีความประสงคจะไปเพ่ิมพูนประสบการณวิจัยและวชิาการในประเทศ และไป
เสนอผลงานวจัิยในตางประเทศ 
งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละไมเกิน 10,000 บาท ตอปตอคน 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 
 มีจดหมายตอบรับจากผูจัดงานใหไปรวมนําเสนอผลงานวิจัย 
 มีจดหมายตอบรับการไปทาํวิจัย ดูงาน ฝกอบรม 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 35 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงนิสมทบคาเดินทาง และคาที่พัก ในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/และเสนอ

ผลงานทั้งใน และตางประเทศ  
 

 
ข้ันตอนที่ 1  

 
                                                   ประมาณ 1 เดือน 
 
 

ข้ันตอนที่ 2  
 

                                                   ประมาณ 15 วันนับ 
                                                    จากวันเดินทางกลบั 

  
ข้ันตอนที่ 3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ  

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R12 และ R13 
 

กรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณา  
ไปยังผูขอรับทุน โดยผูไดรับอนุมัติทุนตองมา
ยืมเงินสนับสนุนที่หนวยการเงินคณะ ฯ 

ผูไดรับทุนตองสงเอกสารเบิกจายเงิน และสง
รายงานผลการไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/และ
เสนอผลงานทั้งใน และตางประเทศมายังฝาย
วิจัยฯ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ       วันที่    
เรื่อง    ขอยื่นความจํานงรับเงนิสนับสนุนจากกองทนุวิจัยคณะเทคนิคการแพทยเพื่อสมทบเปนคาเดินทาง
 และที่พักในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ  
เรียน    คณบดี (ผานหัวหนาสายวิชา/หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 
 เนื่องดวย...................................................................ตําแหนง…………………………………………...... 
สาขา…………………………………จะไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงาน เรื่อง………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………....................... 
ณ ………………………….....ประเทศ………………………ระหวางวันที่ …………....ถึง ………………….จึงเรียน 
มาเพื่อขอแสดงความจํานงรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อสมทบ 
เปนคาเดินทางและที่พักในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงาน (โปรดระบุวาใน หรือตางประเทศ)  

โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบดังตอไปนี้ 

1. แบบคําขอใชเงนิสมทบสนับสนุนบุคลากรไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน   

2. แนวความคิด และรางโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรื่องที่จะไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรมงาน รวมทั้ง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 3.   หนังสือตอบรับที่เปนทางการจากสถาบันที่ผูขอทนุจะไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม  
4. บทคัดยอพรอมทั้งสาระสําคัญที่จะนําเสนอในที่ประชุม (โปรดระบุวา เปน oral หรือ poster) 
5. สําเนาการลงทะเบียนหรือสําเนาใบสมัครการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
6. สําเนาหนังสือเชิญ/ตอบรับจากผูจัดการประชุม (ถามี) 
7. สําเนาหลักฐานการจัดประชุมทางวิชาการ 
8. ประมาณการคาใชจายในการเดินทางในระยะทางสั้นที่สุดประหยัดที่สุด 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                                                        ………………………..……….. 
             (……………….……………….) 
                                     ผูยื่นขอทุน 
                  ลงวันที่….../……………../……... 

เอกสารหมายเลข R12 
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แบบคําขอใชเงินสนบัสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทยเพื่อสมทบเปนคาเดนิทางและที่

พักในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน ทั้งในและตางประเทศ 
เขียนที…่………………………………………..………….  
วันที…่…….… เดือน……………………..พ.ศ…………… 

เรียน คณบดี (ผานหัวหนาสายวิชา/หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 ขาพเจา…………………………………..รับราชการเมื่อวันที…่ เดือน………พ.ศ………..ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง………………………ระดับ…....คณะ……………………………….โทรศัพท.....................
เคยไดรับทุนสนับสนุนกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสมทบคาเดินทางและ
ที่พักในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรมงาน/เสนอผลงาน ครั้งสุดทายเม่ือวันที…่ เดือน……….. พ.ศ………
ขอยื่นแบบคําขอใชเงินทุนสนับสนุน ฯ ครั้งน้ี ดังตอไปน้ี 
 1. วัตถปุระสงค ขาพเจาขอใชเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทยเพ่ือสมทบคา
เดินทางและทีพั่กในการไปทาํวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงาน (โปรดระบุ วาเปนในหรือตางประเทศ)  
จํานวน…………บาท (……………………………...บาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจาย ดังตอไปน้ี 
  ตางประเทศ 
  (   )  คาเดินทางไป-กลับ  
   ขอนแกน-กรุงเทพฯ   เปนเงิน…………………..บาท 
   กรุงเทพฯ-ประเทศที่ไป    เปนเงิน…………………..บาท 
  (   )  คาที่พัก…….คืน       เปนเงิน…………………..บาท 
    รวม      เปนเงิน…………………..บาท 
                       ในประเทศ 
  (   )  คาเดินทางไป-กลับ  
   ขอนแกน-จังหวัดที่ไป   เปนเงิน…………………..บาท 
  (   )  คาที่พัก…….คืน       เปนเงิน…………………..บาท 
    รวม      เปนเงิน…………………..บาท 

 2. เหตุผล เปนคาใชจายในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน (โปรดระบุวา ในหรือ
ตางประเทศ) ณ เมือง………………….ประเทศ………………………กําหนด……..ป………เดือน…….วัน 
 3. หลักฐานทีแ่นบ 
 (  ) 3.1 แบบคําขอใชเงินสมทบสนับสนุนบุคลากรไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงาน 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(  ) 3.2 แนวคิด และรางโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม 
 (  ) 3.3 กําหนดการทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรมงานพอสังเขป   
 (  ) 3.4 หนังสือตอบรับทีเ่ปนทางการจากสถาบันที่ผูขอทุนจะไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม  
 (  ) 3.5 หนังสือเชิญ/ตอบรับที่เปนทางการจากคณะกรรมการจัดประชุมใหเปนผูเสนอ  
            ผลงานในที่ประชมุ  

เอกสารหมายเลข  R13 
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 (  ) 3.6 สําเนาการลงทะเบยีนหรือสําเนาใบสมัครการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
 (  ) 3.7 กําหนดการประชมุ (Schedule) ที่ปรากฏชื่อของผูขอใชเงินฯ เปนผูเสนอผลงาน 
 (  ) 3.8 หนังสือยินยอมจากเจาของผลงาน กรณีที่ผูสมัครเปนผูมีสวนรวมในการเขียน 
              หรือผลิตผลงาน 
 (  ) 3.9 บทคดัยอ หรือบทความทางวชิาการของผลงานที่จะนําเสนอในการประชมุ 
  (  )  Oral Presentation   (  ) Poster Presentation 
 (  ) 3.10 หลกัฐานอื่น ๆ   
 4. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงอ่ืน (ถามี) โปรดระบุ 
  4.1 หนวยงาน……………………………………………… ประเทศ………………………… 
  4.2 ไดรับทุนสนับสนุน ดังตอไปน้ี 
  (   )  คาเดินทางจาก………………………………………ถึง………………………………...         
      จํานวน………………..บาท  
  (   )  คาที่พัก   จํานวน………………. บาท 
  (   )  คาลงทะเบียน  จํานวน………………..บาท 
 5. กําหนดเดินทาง (กรณีที่ไมทราบวันเดินทางโปรดระบุโดยประมาณ) วันที…่…เดือน……………
พ.ศ………..ไปยังเมือง/รัฐ………………………………..…ประเทศ………………………………………… 
 6. สถานที่สามารถติดตอไดทันทีที่บานเลขที…่…………..ตรอก/ซอย………………ตําบล……….. 
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………โทรศัพท…………โทรสาร……………………
 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบตัิตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553 เรื่องหลักเกณฑ 
และวธิีการพิจารณาการขอใชเงินกองทุนวจัิย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ และ
จะสรุปผลการไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน สงใหคณะภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
    ลงชื่อ……………………………………….ผูขอใชเงินสนับสนนุฯ  
          (…..………………….………………) 
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ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่……/.………พิจารณาแลวมีมติให……………………..ใชเงินสนับสนุนฯ 
ไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน (ในหรือตางประเทศ) เพ่ือเปน 
 (   )  คาเดินทาง   จํานวน ………………………….. บาท  
 (   )  คาที่พัก    จํานวน ………………………….. บาท 
      รวมทั้งสิ้น……………………….. บาท    
  (………………………………………………………………..………….…...บาทถวน) 
 
    
       ลงชื่อ………..……………………………………. 
     (……………………………….……………) 
                         ประธานกรรมการวิจัย     
                         ….. /..………./……… 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

คําอนุมัติ 
  
 อนุมัติใหใชเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสมทบเปน
คาเดินทางและที่พักในการไปทําวิจัย/ดูงาน/ฝกอบรม/เสนอผลงาน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  
 
    ลงชื่อ………..……………………………………. 
           (…….………………………………………) 
                       คณบดี 
            …..….. /…....………./………   
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ทุนสนับสนนุการสรางเครือขายวจัิย (7.11) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหคณาจารยและบุคลากรของคณะเทคนคิการแพทย ขยายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการทาํวิจัย เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายและความรวมมือ อันจะนําไปสู
การจัดทําโครงการรวม เพ่ือขอสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ 
คุณสมบัติของผูสมัคร  
 บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย เปนหัวหนาโครงการการสรางเครือขาย และมีผูรวมโครงการจาก
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จะมีการสรางเครือขายวิจัย 
งบประมาณที่จัดสรรให 
 ทุนละ 30,000 บาท จํานวน 2 ทุนตอป (สายวิชาละ 1 ทุน) 
เงื่อนไขการรับทุน 
 มีผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 

ไดขอเสนอโครงการวิจัยรวมเม่ือสิ้นสุดการรับทุน  หรือตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพ (Manuscript) 
ข้ันตอนของการขอใชเงินกองทุน 
 ตามแผนภูมิหนาที่ 41 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย  

 
 

ขั้นตอนที่ 1  

 
                                               ไมเกิน 6 สัปดาห 
 

ขั้นตอนที่ 2  
 

                                     ไมเกิน 2 สัปดาห 
ขั้นตอนที่ 3  

 
                                                ไมเกิน 6 เดือนนับจาก 
                วันทําสัญญาขอรับทุน 
 
ขั้นตอนที่ 4  

 
 

             ไมเกิน 2 สัปดาห 
ขั้นตอนที่ 5  

 
                ประมาณ 6 เดือนนบัจากวันสิ้นสดุสัญญาขอรับทุน 
 
ขั้นตอนที่ 6  
 
 
     

             ประมาณ 2 สัปดาห 
ขั้นตอนที่ 7  
  

 ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ 
 ผานการพิจารณาของกรรมการวิจัย 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R14 

 ฝายวิจัยฯ แจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับทุน  
โดยผูไดรับอนุมัติทุนตองทําสัญญาขอรับทุน
ภายใน 1 เดือนหลังจากประกาศผล 

ชุดเอกสารที่ใช : 

- R15, R16 และ R17 

 ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 1 ( 50% ของเงินที่ขอ) 
โดยหนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชี 

ผูไดรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย 
และรายงานคาใชจายเงินทุนงวดที่ 1 ใหแลวเสร็จ   
พรอมทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2  
(30% ของเงินที่ขอ) 
 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R18 และ R19 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 2 ที่หนวยการเงินคณะฯ  
และแนบรายงานการดําเนินการมายังกรรมการวิจัยฯ 

ผูไดรับทุนตองสงรายงานการดําเนินงานฉบับสมบรูณ 
หรือขอเสนอโครงการวิจัยรวม  
และรายงานคาใชจายของเงินทุนงวดที่ 2 ใหแลวเสร็จ 
พรอมทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
(20% ของเงินที่ขอ) พรอมหลักฐานการใชจาย   

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R20 และ R21 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 3 
โดยหนวยการเงินคณะฯ   โอนเงินเขาบัญชี 
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บันทึกขอความ  

สวนราชการ              โทร 
ท่ี ศธ                  วันท่ี           
เร่ือง    ขอเสนอโครงการวิจยั (Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิัยจากเงินกองทุนวิจัยเพื่อเปนเงิน

สนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
เรียน คณบดี  (ผาน หัวหนาสายวชิา..........................................) 
 
 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...……………………………………………………….................................... 
ตําแหนง             (  ) บุคลากรสายสนับสนุน (  ) อาจารย            (  ) ผศ. (  ) รศ.            (  ) ศ.   
สาขา………………………………ขอเสนอโครงการสรางเครือขายวิจัย เร่ือง.............................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
จํานวน 1 ชุด พรอมไฟลขอเสนอโครงการเพื่อเปนเงนิสนับสนุนการสรางเครือขายวจิัยคณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปงบประมาณ…………… 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ลงชื่อ    …………………………………… 
       (…………………………………) 
                  หัวหนาโครงการวิจัย 
 

ขอเสนอโครงการ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ชื่อโครงการ  ภาษาไทย ........................................................................................................................ 
  ภาษาอังกฤษ ................................................................................................................... 
2. หัวหนาโครงการ ...........................................................หนวยงาน........................................................ 
    ผูเขารวมโครงการ ........................................................หนวยงาน........................................................ 
3. บทนําและเหตุผลของการสรางเครือขาย ................................................................................................ 
4. วัตถุประสงค ........................................................................................................................................ 
5. วิธีดําเนินการ........................................................................................................................................ 
6. งบประมาณ........................................................................................................................................... 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและแผนการในการคงหรือขยายความรวมมือตอไป......................................... 
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                       บันทึกขอความ 

สวนราชการ         โทร 
ท่ี ศธ        วันท่ี  

เร่ือง   ขอสงสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทนุวิจยัคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวจัิย 

เรียน  รองคณบดีฝายวจิัย บณัฑิตศึกษา และวิเทศสัมพนัธ 

 
 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………...................................... 
ตําแหนง   (  ) บุคลากรสายสนับสนนุ (  ) อาจารย               (  ) ผศ.   (  ) รศ.              (  ) ศ.    
สาขา……………………………ขอสงสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการสรางเครือขายวจิัยจากกองทุนวิจยัคณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเปนพระคณุยิ่ง 
  ลงชื่อ  ……………………………   
                                                        (                )                                  
                                                                                                       หัวหนาโครงการวิจัย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สําหรับเจาหนาที่ 

(  ) รายละเอียดในสัญญาครบถวน 
(  ) เอกสารประกอบสัญญาครบถวน 
(  ) ขาดเอกสาร / รายละเอียด 
 
 
ลงช่ือ………………………………. 
        (               ) 
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ….../………………/…….. 
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สัญญาขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวจัิย 
     เขียนที่...................................................................................... 

            วันที…่……….เดือน……………………….พ.ศ………….. 
 สัญญานี้ทําขึ้นระหวางคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย คณบด ีซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับ 

นาย/นาง/นางสาว………………………………….ตําแหนง   (  ) บุคลากรสายสนับสนุน 
(  ) อาจารย (  )  ผูชวยศาสตราจารย (  ) รองศาสตราจารย   (  ) ศาสตราจารย   
สาขา………………………………………………….….….คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
บัตรประจําตัวขาราชการ/ บัตรประชาชนเลขที่………………………………………..………………....... 
ออกใหโดย………………………....... วนัที่ออกบัตร ………………….บัตรหมดอาย ุ…..……………… 
ที่อยู/บานเลขที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………………ตําบล/แขวง……………...…........
อําเภอ/เขต…..…………..……จังหวดั……………..…….....….หมายเลขโทรศัพท……………..………… 
 ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง      คูสัญญาตกลงกันดังตอไปนี ้

 ขอ 1   ผูใหทุนใหทนุสนับสนุนการวจิัยจากกองทุนวิจยัคณะเทคนิคการแพทย เพื่อเปนเงิน
สนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย ประจําปงบประมาณ………….…จํานวน………………………บาท 
(………….…………………………………………………..………..……บาทถวน) แกผูรับทุนเพื่อวจิัยเร่ือง 
 (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
โดยผูรับทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ขอ 1 การสรางเครือขายกําหนดแลวเสร็จ พรอมสงรายงานผลการสรางเครือขายฉบับสมบูรณและ
หลักฐานการสรางเครือขาย หรือโครงการวิจัยรวมที่ไดรับทุนสนับสนุนหรืออยูในระหวางการขอทุนสนับสนุน 
หรือบทความเพื่อสงตีพิมพ (Manuscript) และรายงานสรุปคาใชจายเงินทุนวิจัย จํานวน 2 ชุด ตามเงื่อนไขและ
รูปแบบที่ผูใหทุนกําหนด ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นสุดสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตอคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 2 การเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ใหผูรับทุนเบิกเงินคาใชจายตามแผนงานโครงการที่ไดรับ
อนุมัติเปนงวด ๆ ดังนี้ 

รหัสโครงการ…….………………… 
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งวดที่ 1 เมื่อผูรับทุนทําสัญญาขอรับทุนกับผูใหทุนแลว ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนจํานวนไมเกิน 15,000 
บาท 

งวดที่  2 เมื่อผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย และรายงานสรุปคาใชจายเงินในระยะ 6 
เดือนแรก นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินทุนงวดที่ 1 ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนอีกไมเกิน 9,000 บาท  
 งวดที่ 3 เมื่อผูรับทุนสงรายงานการดําเนินงานฉบับสมบูรณ และขอเสนอโครงการวิจัยรวม หรือ
บทความเพื่อสงตีพิมพ (Manuscript) ผูรับทุนจะไดรับเงินจํานวนที่เหลืออีกไมเกิน 6,000 บาท 
อนึ่ง ผูรับทุน พรอมที่จะให ผูใหทุน ตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงิน เมื่อใดก็ได 
 ขอ 3 ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบ ขอบังคับ และประกาศการใหทุนซึ่งมีอยูแลว ขณะที่ทําสัญญานี้
โดยตลอด ผูรับทุนขอผูกพันยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดังกลาวโดยเครงครัด 
 ขอ 4 ผูรับทุนตองดําเนินโครงการ    ดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จ   ไดผลสมความมุงหมายของ     
ผูใหทุน หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินโครงการไดดวยประการใดก็ดี หรือไมสามารถดําเนินโครงการให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในโครงการ ผูรับทุนตองรายงานแลวแจงเหตุผลให ผูใหทุนรับทราบเพื่อ
พิจารณาโดยทันที 
 ขอ 5 เมื่อผูรับทุนนําผลจากโครงการดังกลาวไปลงพิมพเผยแพร หรือมีการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอทุนสนับสนุน ผูรับทุนตองลงขอความแสดงกิตติกรรมประกาศ คณะเทคนิคการแพทยที่ใหทุนอุดหนุน และ
ตองสงสําเนาบทความที่ตีพิมพในวารสารนั้นให ผูใหทุน จํานวนอยางนอย 2 ชุด   รวมทั้งลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
ที่เกิดจากผลงานดังกลาวใหเปนของผูรับทุนและผูใหทุน 
    ขอ 6 หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน จะตองชดใชเงินทุนที่ไดรับจากกองทุนนี้ทั้งหมด 
พรอมทั้งชําระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของทุนที่ไดรับ   
 
    หนังสือนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ ผูใหทุนถือไว 1 ฉบับ ผูรับทุนถือไว 1 ฉบับ 
 คูสัญญาอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใหทุน 
                    (……………………………………….)                                            
                                         คณบดี 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูรับทุน  
                     (……………………………………….) 
 
 ลงชื่อ…………………………………………..พยาน 
                                           รองคณบดีฝายวิจัย บณัฑติศกึษา และวิเทศสัมพันธ 
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                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ        โทร 
ท่ี ศธ                    วันที่   
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย  เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป ………….. 

เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

  ตามที่ขาพเจานาย/นางนางสาว…………………………………………………. 
ตําแหนง   (    )  บุคลากรสายสนับสนุน  (    )  อาจารย (    )  ผศ.        (    )  รศ.            (    )  ศ.    
สาขา……………………………………ไดรับจัดสรรเงินทุนเพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รหัสโครงการ……….…..…….……..จํานวนเงิน……………...……บาท  ขาพเจาใครขออนุมัติเบิกจายเงินทุน  งวดที่ ……
จํานวนเงิน ……………บาท (……………….……………………บาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางและติดตอสื่อสาร
ในการดําเนินโครงการ  ดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเปนพระคุณยิ่ง 

                             
……………………………....... 

     (………………………………) 
                            หัวหนาโครงการวิจัย 

        
        
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ไดตรวจสอบเอกสารของโครงการนี้แลว                     อนุมัติตามเสนอ 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายเงินทุนงวดที่ ……… .                                                  ….…..……………………………. 
จํานวนเงิน …...………..บาท                                                                             (………………………………………) 
                                                                                                                  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

 …………………………………….…                        
  (…………………………..………...)   
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
                     วันที่……../…………./……….                                          วันที่ ………/…………../………. 

เอกสารที่ใชประกอบกับหลักฐานฉบับนี ้
งวดที่ 1 สัญญารับทุน และ ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 2 รายงานความกาวหนา, รายงานการใช  จาย
 เงินงวดที่ 1, ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 3 รายงานการใชจายเงินงวดที่ 2, ใบสําคัญรับ 
             เงิน, รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ 
             หรือบทความเพื่อสงตีพิมพ  
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แบบรายงานการใชจายเงนิสนับสนุนการวจัิย 
                     กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                                             เพื่อเปนเงินสนบัสนุนการสรางเครือขายวิจัย 
 ………………………………………………………. 

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ……………………........................................................................................
ตําแหนง    (  )  บุคลากรสายสนับสนุน    (  ) อาจารย  (  ) ผศ.         (  ) รศ.         (  ) ศ.   
สาขา……………………………...หัวหนาโครงการวจิัยเร่ือง.………………….................................................. 
…………………………………........................................................................................................................... 

รหัสโครงการ.................………………...ไดรับทุนสนับสนุนการสรางเครือขายวิจยัคณะเทคนิค
การแพทยเพื่อเปนเงินสนบัสนุนการสรางเครือขายวิจัย ประจําป…………....... จํานวนเงนิ….……………..บาท   
ไดเบิกจายเงนิทุน งวดที่ …………. จํานวนเงนิ ……………………บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดาํเนนิงาน และ
ไดใชจายเงนิไปแลวทั้งสิ้นจาํนวนเงิน ………………………………… บาท ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ใชจายไปแลว 
จํานวนเงิน (บาท) 

 
 

หมวดคาใชจาย 

งบประมาณที่ไดรับ  
 (บาท) 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 

 
 
หมายเหต ุ

1.คาตอบแทน      
2.คาใชสอย      
3.คาวัสด ุ      

รวม      

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ และสามารถแสดงหลักฐานการใช
จายเงนิไดเมือ่ฝายวิจยัตองการตรวจสอบ 

…………………………………… 
      (…………………………………..) 
         หัวหนาโครงการ 
     วันที่ ………/……………../………. 
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แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการสรางเครือขายวิจัย 
กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ …………….. 

 
ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)…………………………………………….…………………...……………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………….. 
    (ภาษาอังกฤษ) …………………………………….………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………….. 
หัวหนาโครงการ................................................................................................................................................... 
ผูรวมโครงการ....................................................................................................................................................... 
รหัสโครงการ …………………………… 
รายงานผลความกาวหนาของโครงการ คร้ังที่ ………………. 
ระหวางเดือน ……………….………. พ.ศ. ………….. ถึงเดือน ……………………… พ.ศ. ……ไดรับทุน
สนับสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย 
ประจําป ………… เร่ิมดําเนนิการเมื่อวนัที ่…………..เดอืน ………..………… พ.ศ. .……… คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยประมาณวนัที่ ……..เดือน ………………….. พ.ศ. ………. 
 
รายละเอียดของโครงการ 
 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 

5.1 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

6. งานที่ไดดําเนนิการไปแลว 
6.1 …………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………… 
6.2 …………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………… 
6.3 …………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 

 
 

เอกสารหมายเลข R19 
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7. งานของโครงการที่จะดําเนนิการในชวงตอไป 
7.1 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
7.3 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
8. คําชี้แจงและปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการ (ถามีกรุณาแจง) 

……………………………………………………………………………………………………..................
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………......………
...……………………………………………………………………………………………......……………
…..……………………………………………………………………………………....................................
.......................................................................................................................................................................... 

9. กําหนดเวลาทีจ่ะสงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ  
ประมาณเดือน ……………………………. พ.ศ. ……………… 

10. ขาพเจารับรองวาขอความที่กลาวไวขางตนเปนความจริงทกุประการ 
 

     ลงชื่อ ………………………………. 
(………………………………..) 

                                                                                            หัวหนาโครงการ 
        วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 
 
           ลงชื่อ ………………………………. 

(………………………………..) 
   รองคณบดีฝายวจิัย บณัฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

              วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 
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แบบนําสงรายงานผลโครงการวิจัย กองทุนสนับสนนุการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัย 
 

 
สวนราชการ        โทร 
ท่ี  ศธ         วันท่ี  
เร่ือง  ขอสงรายงานผลโครงการวิจยั กองทนุสนับสนุนการสรางเครือขายวจิัย คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเปนเงินสนับสนนุการสรางเครอืขายวิจัย 
 
เรียน  รองคณบดีฝายวจิัย บณัฑิตศึกษา และวิเทศสัมพนัธ 
  ตามที่ขาพเจาไดรับจัดสรรทุนสนับสนุนการสรางเครือขายวิจยั คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโครงการ เร่ือง ……………….…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
รหัสโครงการ ………………………….. บัดนี้ไดดําเนนิการวิจยัเสร็จสิ้นแลว จึงขอสง 
(     ) รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ และขอเสนอโครงการวิจยัรวม จํานวน 2 ชุด พรอมไฟล 
(    )       ตนฉบับบทความเพื่อการตีพิมพ 2 ชุด พรอมไฟล 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ ……………………………………….. 
                        (……………………………………….) 

            หัวหนาโครงการ 
                      ……./………………../……… 
 

เอกสารหมายเลข R20 
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ตัวอยางหนาปกรายงานโครงการ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินสนับสนุนการสรางเครือขายวจัิย 

 

 
 

 
รายงานการวิจยั 

 
              เร่ือง 

 
 

(ภาษาไทย)……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 

 
 
 

โดย 
     คณะผูรวมโครงการ……………………………………… 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

เอกสารหมายเลข  R21 
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ทุนสนับสนนุโครงการวิจัยนํารองเพื่อใหสามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทุน 

ภายนอกมหาวิทยาลัย (7.12) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพบคุลากรของคณะเทคนิคการแพทย ใหมีโอกาสไดรับทุนวิจัย
สนับสนุนทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย และจากภายนอกประเทศ 
คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

1. เปนบุคลากรของคณะเทคนคิการแพทยทีม่ีศักยภาพในการขอทุนจากแหลงภายนอก   
2. ไมไดอยูในระหวางการติดคางงานวิจยัที่ขอทุนจากคณะเทคนิคการแพทย และ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มีขอเสนอโครงการวิจยันํารอง และโครงการวิจัยทีจ่ะขอทุนสนับสนุนจากภายนอก ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเหน็ชอบจากผูทรงคุณวฒุิภายนอก 
งบประมาณทีจั่ดสรรให 
 ทุนละไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณโครงการที่จะขอทุนสนับสนุน แตไมเกิน 100,000 บาทตอ
โครงการ 
เงื่อนไขการรบัทุน 
 มีผลสัมฤทธ์ิดังนี้ 

มีขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไดรับ 
ความเหน็ชอบจากผูทรงคุณวฒุิภายนอก 
ขั้นตอนของการขอใชเงนิกองทุน 
 ตามแผนภูมหินาที่ 53 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองเพื่อใหสามารถขอทุนวิจัย  

จากแหลงเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลยั   
 

ขั้นตอนที่ 1  
                                                   ประมาณ 2 เดือน 
 

ข้ันตอนที่ 2  
 
 

                                                 ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 3  

 
                                              ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                 วันทําสัญญาขอรับทุน 
 
ข้ันตอนที่ 4  

 
 

                 ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 5  

 
                  ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                 วันสิ้นสุดสัญญาขอรับทุน 
 
ข้ันตอนที่ 6  
 
 
     
                  ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 7  

ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R22 

กรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณา  
ไปยังผูขอรับทุน โดยผูไดรับอนุมัติทุนตองทํา
สัญญาขอรับทุนภายใน 1 เดือนหลังจาก
ประกาศผล 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R23 และ R24 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 1 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) 

ผูไดรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของการ
วิจัย และรายงานคาใชจายของเงินทุนงวดที่ 1 ให
แลวเสร็จ พรอมทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกจายเงินงวดที่ 2  

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R23, R24 และ R25 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 2 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) ***  

ผูไดรับทุนตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ 
หรือ บทความเพื่อสงตีพิมพ และรายงาน
คาใชจายของเงินทุนงวดที่ 2 ใหแลวเสร็จพรอม
ทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายเงินงวด 
ที่ 3   

ชุดเอกสารที่ใช : 

  - R24, R26 และ/หรือ R28 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 3 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) *** 

หมายเหตุ : *** ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยตองไดรับการประเมินในระดับดีขึ้นไปจากคณะกรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ       วันที่    
เรื่อง    ขอยื่นความจํานงรับทุนสนับสนุนโครงการนํารองเพื่อใหสามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอก   

มหาวิทยาลัย 
เรียน    คณบดี  (ผานหัวหนาสายวิชา) 
 
 เนื่องดวย...................................................................ตําแหนง……………………………………………... 
สาขา………………………………จะขอยื่นความจํานงรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองเรื่อง………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จึงเรียนมาเพื่อขอแสดงความจํานงรับเงินสนบัสนุนโครงการนํารองเพือ่ใหสามารถขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเปน
จํานวนเงิน...........................บาท (........................................................................................................................)  

โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอโครงการวิจัยนํารอง จํานวน 5 ชุด 

2. ขอเสนอโครงการวิจัยที่จะขอทุนสนับสนุนจากภายนอก จํานวน 5 ชุด 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                                ....………….………………….. 
             (……….………….……………….) 
                                     ผูยื่นขอทุน 
             ลงวันที่….../……………../……... 

เอกสารหมายเลข  R22 

สําหรับเจาหนาที่ 

(  ) รายละเอียดในสัญญาครบถวน 
(  ) เอกสารประกอบสัญญาครบถวน 
(  ) ขาดเอกสาร / รายละเอียด 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
       (……………………………… ) 
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ….../………………/…….. 
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สัญญาขอรับทุนสนับสนนุโครงการวจิัยนํารองจากกองทุนวิจยัคณะเทคนคิการแพทย  
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

       เขียนที…่………………………… 
          วันที…่……….เดือน………………………..พ.ศ………… 

 สัญญานี้ทําขึน้ระหวางคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย คณบดี ซ่ึงตอไปน้ีใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับ 

นาย/นาง/นางสาว………………………………….ตําแหนง   (  ) บุคลากรสายสนับสนนุ 
(  ) อาจารย (  )  ผูชวยศาสตราจารย (  ) รองศาสตราจารย   (  ) ศาสตราจารย   
สาขา................................................……………….…….คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
บัตรประจําตัวขาราชการ/ บตัรประชาชนเลขที…่……………….......ออกใหโดย………………………... 
วันที่ออกบัตร …………………………..…………….บัตรหมดอายุ …..……..………………………….. 
ที่อยู/บานเลขที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………………ตําบล/แขวง……………….........
อําเภอ/เขต………...….……จังหวัด…………......……….หมายเลขโทรศัพท…………………………… 
 ซ่ึงตอไปในสญัญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง      คูสัญญาตกลงกนัดังตอไปน้ี 
 ขอ 1   ผูใหทนุใหทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคนคิการแพทย ประจําป
งบประมาณ………….…จํานวน……………………….บาท (………….…………………บาทถวน) 
แกผูรับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 
 (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยผูรับทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

ขอ 1 การวิจัยกําหนดแลวเสร็จ พรอมสงรายงานผลการวิจัยฉบบัสมบูรณ หรือบทความเพื่อสง
ตีพิมพ (Manuscript) และรายงานสรุปคาใชจายเงินทุนวิจัย จํานวน 2 ชุด ตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ผูใหทุน
กําหนด ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นสุดสัญญาขอรับทุนสนบัสนุนการวิจัยตอคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 2 การเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวจัิย ใหผูรับทุนเบิกเงินคาใชจายตามแผนงานโครงการที่
ไดรับอนุมัติเปนงวดๆ ดังน้ี 

งวดที ่1 เม่ือผูรับทุนทําสญัญาขอรับทนุกบัผูใหทุนแลว ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนจํานวนรอยละ 60 
ของเงินทุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 

งวดที ่2 เม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาของการวิจัย และรายงานสรุปคาใชจายเงินในระยะ 6 
เดือนแรก นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินทุนงวดที่ 1 ผูรับทุนจะไดรับเงินทุนอีกรอยละ 30 ของเงินทุน 

 

รหัสโครงการวิจัย…….………….. เอกสารหมายเลข R23 
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งวดที่ 3 เม่ือผูรับทุนสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ผูรับทุนจะไดรับเงินจํานวนที่เหลืออีกไมเกินรอย
ละ 10 ของเงินทุน 

อน่ึง ผูรับทุน พรอมที่จะให ผูใหทุน ตรวจสอบหลักฐานการใชจายเงิน เม่ือใดก็ได ทั้งน้ีไมเกิน 5 ป
หลังจากสิ้นสุดการรับทุน 
 ขอ 3 ผูรับทุนทราบและเขาใจระเบียบ ขอบังคับ และประกาศการใหทุนซึ่งมีอยูแลว ขณะที่ทําสัญญา
น้ีโดยตลอด ผูรับทุนขอผูกพนัยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดังกลาวโดยเครงครัด 

 ขอ 4 ผูรับทุนตองดําเนินการวิจัย    ดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเรจ็   ไดผลสมความมุงหมายของ     
ผูใหทุน หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินการวิจัยไดดวยประการใดก็ดี หรือไมสามารถดําเนินการวิจัยให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในโครงการ ผูรับทุนตองรายงานแลวแจงเหตุผลให ผูใหทุนรับทราบ
เพ่ือพิจารณาโดยทันที 
 ขอ 5 เม่ือผูรับทุนนําผลการวิจัยดังกลาวไปลงพิมพเผยแพร ผูรับทนุตองลงขอความแสดง
กิตติกรรมประกาศคณะเทคนิคการแพทยที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยน้ี และตองสงสําเนาบทความที่ตีพิมพใน
วารสารนั้นให ผูใหทุน จํานวนอยางนอย 2 ชุด   รวมทั้งลิขสิทธิ์ และสิทธิบตัรทีเ่กดิจากผลงานดังกลาวให
เปนของผูรับทุนและผูใหทนุ 
 ขอ 6 หากผูรับทุนไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขการรับทุน จะตองชดใชเงินทุนที่ไดรับจากกองทุนนี้ทั้งหมด 
พรอมทั้งชําระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของทุนที่ไดรับ  
 
  หนังสือน้ีทําขึ้น 2 ฉบับ ผูใหทุนถือไว 1 ฉบับ ผูรับทุนถือไว 1 ฉบับ 
คูสัญญาอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใหทุน 
               (....……………………………………….) 
          คณบดี 

ลงชื่อ…………………………………………..พยานฝายผูใหทุน 
                 (..……………………………………….)                                            
     รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑติศึกษา และวเิทศสัมพันธ 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูรับทุน  
                 (..……………………………………….) 

            หัวหนาโครงการวิจัย      
ลงชื่อ…………………………………………..พยานฝายรับทุน 

                  (…………………………..…………….) 
                            ผูรวมดําเนินการวิจัย 
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                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ                    วันที ่  
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย    

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป ………….. 

เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสมัพันธ 

 
  ตามที่ขาพเจานาย/นาง/นางสาว…………………………………………………............... 
ตําแหนง (    )  บุคลากรสายสนับสนุน   (    )  อาจารย       (    )  ผศ.      (    )  รศ.       (    )  ศ.    
สาขา……………………………………ไดรับจัดสรรเงินทุนวิจัยโครงการวิจัยนํารอง  
เรื่อง …………………………………………………………………………………..……….…………......... 
……………………………………………………………………………………………............................... 
รหัสโครงการวิจัย…..…….…….. จํานวนเงิน……………...……บาท ขาพเจาใครขออนุมัติเบิกจายเงินทนุ
วิจัย งวดที่ ……จํานวนเงนิ ……………บาท (……………….……………………………………บาทถวน) 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวิจัยนํารอง  ดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเปนพระคุณยิ่ง 

                          ………………………..……. 
       (………………………………) 

                   หัวหนาโครงการวิจัยนํารอง 
 

        
        
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
       ไดตรวจสอบเอกสารของโครงการวิจัยนี้แลว                  อนุมัติตามเสนอ 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายเงินทุนวิจัยงวดที่ ……… .                                       ……………………………. 
จํานวนเงิน …...………………….. บาท                               (…………………………………) 
                  ……………………………….                           รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
      (………………………………...)         ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
         ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
                 วันที่……../…………./……….                          วันที่ ………/…………../……….. 

เอกสารที่ใชประกอบกับหลักฐานฉบับนี ้
งวดที่ 1 สัญญารับทุน และ ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 2 รายงานความกาวหนา, รายงานการใช  จาย
 เงินงวดที่ 1, ใบสําคัญรับเงิน 
งวดที่ 3 รายงานการใชจายเงินงวดที่ 2, ใบสําคัญรับ 
             เงิน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือบทความ 
             เพื่อสงตีพิมพ  
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แบบรายงานการใชจายเงนิสนับสนุนโครงการวิจัยนํารอง 
กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

………………………………………………. 
 
 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหนง   (  ) บุคลากรสายสนับสนนุ  
(  ) อาจารย   (  ) ผศ. (  ) รศ. (  ) ศ.   สาขา…………………………….…...หัวหนาโครงการวิจัยนํารอง
เรื่อง.…………………................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
รหัสโครงการวิจัย……………….... ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเทคนิคการแพทยประจําป…………......
จํานวนเงิน….……………..บาท   ไดเบกิจายเงินทุนวิจัย งวดที่ …… จํานวนเงิน ………………………บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการวิจัย และไดใชจายเงินไปแลวทัง้สิ้นจํานวนเงิน …………………………………บาท 
ตามรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
 

ใชจายไปแลว 
จํานวนเงิน 

 
 

หมวดคาใชจาย 

งบประมาณทีไ่ดรับ  
 (บาท) 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 

 
 
หมายเหตุ 

1.คาใชจายเกีย่วกบับุคคล               
  (คาตอบแทน) 

     

2.คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 
  (คาใชสอย คาวัสด)ุ 

     

3.อ่ืน ๆ      

รวม      

 
 ขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และสามารถแสดงหลกัฐานการ
ใชจายเงินไดเม่ือฝายวิจัยตองการตรวจสอบ 

…………………………………………… 
      (…………………………………………..) 
           หัวหนาโครงการวิจัย 
                                                                   วันที่ ………/…………../……….. 
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แบบรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยนํารอง 
กองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป …………….. 
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยนํารอง…………………………..…………สาขา…………..………...…………......... 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ……………………………………………….………………...………………… 
         ……………………………………………………….…………………………… 
        (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………….…………………………………...…… 
         …………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการวิจัย ……………………… 
รายงานผลความกาวหนาของโครงการวิจัยนํารอง ครั้งที่ ………………. 
ระหวางเดือน ……………….พ.ศ. ……… ถึงเดือน …………… พ.ศ. ……... 
ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนํารองจากคณะเทคนคิการแพทย ประจําป ………เริ่มดําเนินการวิจัยเม่ือ 
วันที่ …….เดือน ………..…… พ.ศ. .……… คาดวาจะดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยประมาณวันที่ ……. 
เดือน …………….. พ.ศ. ………. 
 
รายละเอียดของโครงการวิจัยนํารอง 
11. วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนํารอง 

11.1…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

11.2..…………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………… 
11.3……………………………………………………………………………………………………..….… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
11.4………………………………………………………………………………………………………...… 
 …………………………………………………………………………………………………………
งานวิจัยนํารองที่ไดดําเนินการไปแลว 
12.1……………………………………………………………………………………………………...…… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
12.2……………………………………………………………………………………………………..……. 
 …………………………………………..……………………………………………………………… 
12.3……………………………………………………………………………………………………...……      
……………………………………………………….……………………………………………………….. 
12.4…………………………………………………………………………………………………………...      
………………………………………….…………………………………………………………………….. 

เอกสารหมายเลข R26 
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12. งานวิจัยของโครงการวิจัยนํารองที่จะดําเนินการในชวงตอไป 
13.1………………………………………………………………………….…………………………..……      
13.2……………………………………………………………………………………………………...…… 
13.3………………………………………………………………………………………………….…..……  
13.4………………………………………………………………………………………………….…..……
คําชี้แจงและปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการวิจัย (ถามี) 
4.1 ………………………………………………………………………………………………….............. 
4.2 ………………………………………………………………………………………………….............. 
4.3 ………………………………………………………………………………………………….............. 
4.4 ………………………………………………………………………………………………….............. 

5.  ถาผูดําเนินการวิจัยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดนําเสนอคณะกรรมการวิจัยฯ โปรดแจงใหทราบดวย 
  ชื่อผูดําเนินการวิจัย     ชื่อผูดําเนินการวิจัย 
1……………………..….………..(ลาออก) 1……………………………………(ทําหนาที่แทน) 
2………………………………….(ลาออก) 2……………………………………(ทําหนาที่แทน) 

6.  ขอบเขตและระเบียบวิธกีารวิจัยที่เปลีย่นแปลงไป (ถามี) 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
9. กําหนดเวลาที่จะสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมดวยบทคัดยอ 

ประมาณเดือน ……………………………. พ.ศ. ……………… 
10. ขาพเจารับรองวาขอความทีก่ลาวไวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 

     ลงชื่อ ………………………………. 
(………………………………..) 

                                                               หัวหนาโครงการวิจัยนํารอง 
        วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 

 
            ลงชื่อ ………………………………. 

(………………………………..) 
รองคณบดีฝายวจัิย บัณฑติศึกษา และวิเทศสัมพันธ 

          วันที่ ……… เดือน …………………. พ.ศ. ………. 
หมายเหตุ 

1. ผูไดรับทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย จะตองทํารายงานผลความกาวหนาของโครงการวิจัยนํารองในระยะเวลา ทุกๆ 6 
เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเริ่มดําเนินการ 

2. โครงการวิจัยที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในแบบเสนอโครงการ ตองรายงาน
และชี้แจงเหตุผลตอคณะกรรมการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย และระบุเวลาที่คาดวาจะทําการวิจัยแลวเสร็จ 
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แบบนําสงรายงานผลโครงการวิจัยนํารอง กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
สวนราชการ        โทร 
ที่  ศธ         วันที่  
เร่ือง   ขอสงรายงานผลโครงการวิจัยนํารอง กองทุนสนับสนุนการวจัิย คณะเทคนิคการแพทย   
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรียน  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสมัพันธ 
  ตามที่ขาพเจาไดรับจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนํารอง คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ……………….…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการ ………………………….. บัดนี้ไดดําเนินการวิจัยเสรจ็สิ้นแลว จึงขอสง 
(     ) รายงานวิจัย จํานวน 2 เลม รายงานวิจัยน้ี 
 (     ) ไดมีการนําเสนอ  (     ) จะนําเสนอ 
 ในการประชุม / อบรม / สัมมนา (ระบุ) ……………….…………………………........................... 
 วัน  เวลา  สถานที่  (ระบ)ุ …………………………………………………………………………… 
 รูปแบบการนาํเสนอ  (ระบุ) ………………………………………………………………………….. 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ …………………………….. หัวหนาโครงการวิจัย 
                      (……………………………) 
                     ……./………………../……. 
 

เอกสารหมายเลข R27 
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ตัวอยางหนาปกรายงานโครงการวิจัยนํารองจากกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 
 

 
รายงานการวิจัย 

 
 

เร่ือง 
 
 

(ภาษาไทย)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
 
 

โดย 
คณะผูวิจัย………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
…………………………………………… 

 
 

รหัสโครงการ …………………………….. 
โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนบัสนุนจากวิจัยจากกองทุนวิจัย 

คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
                                               ประจําป …………….…….. 
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รายละเอียดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
1. รูปแบบ -    ขนาดกระดาษ A4 

- พิมพหนาเดียว 
- ปก (ตามตวัอยางปกรายงานที่ฝายวิจัยกาํหนด) 

 
2.  รายละเอียดของรายงาน 
      ตอนตน  ประกอบดวย 

6. ปกใน 
7. สารบัญ 
8. กิตติกรรมประกาศ (ระบุการไดรับจัดสรรทุนจากคณะเทคนิคการแพทย) 
9. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
10. คําสําคัญ (keywords) (ระบุไวตอนทายของบทคัดยอ)  

 
       เน้ือหา  ประกอบดวย 

2. Rational (review, problem statement, objective, scope of study) 
3. Materials and methods 
6. Results 
7. Discussion 
8. References 

 
        ภาคผนวก      

1. รายชื่อคณะผูวิจัยและสถานที่ทํางาน 
2. งบประมาณที่ใชจริงในโครงการ (โดยสรุป) 
3. แบบสอบถาม (ถามี) 
4. อ่ืนๆ ที่สําคัญสําหรับโครงการวิจัยนํารองนี้ 
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ทุนสนับสนนุกลุมวิจัยทางกายภาพบําบัดนํารอง (7.13) 
(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 

 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพใหอาจารยสายวิชากายภาพบาํบัด คณะเทคนิคการแพทย ใน
การจัดตั้งกลุมวิจัย หรือพัฒนากลุมวิจยัใหเปนศูนยวิจยัเฉพาะทางที่ไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

1.  หัวหนาโครงการเปนอาจารยที่มีศักยภาพในสายวิชากายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.  หัวหนาโครงการไมเปนผูที่ติดคางโครงการวิจยัของคณะหรือมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มีสมาชิกรวมโครงการไมนอยกวา 5 คน (รวมหวัหนาโครงการ) ซ่ึงอาจเปนอาจารยในคณะเทคนิค

การแพทย หรือนอกคณะเทคนิคการแพทย หรือนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. มีขอเสนอโครงการของการจดัตั้งกลุมวจิัยหรือศูนยวิจยัเฉพาะทางที่มคีุณภาพ และมศีักยภาพ (ดูจาก 

track record) 
งบประมาณทีจั่ดสรรให 
 ทุนละ 200,000 บาท จํานวน 1 ทุนตอป (ตอเนื่องไมเกนิ 2 ป) 
เงื่อนไขการรบัทุน 

มีผลสัมฤทธ์ิ  ดังนี ้
1. มีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติที่มี Impact factor อยางนอย 1 เร่ือง 
2. มีขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับการจัดตั้งกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเฉพาะทางดานกายภาพบําบัด 

ขั้นตอนของการขอใชเงนิทุน 
 ตามแผนภูมหินา 65 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อเปนเงินสนับสนุนกลุมทางกายภาพบําบัดนํารอง  

 
 

ขั้นตอนที่ 1  

 
                                                 ประมาณ 1 เดือน 
 

ข้ันตอนที่ 2  
 
 

                                               ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 3  

 
                                             ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                วันทําสัญญาขอรบัทุน 
 
ข้ันตอนที่ 4  

 
 

               ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 5  

 
                ประมาณ 6 เดือนนับจาก 
                วันสิ้นสุดสัญญาขอรับทุน 
 
ข้ันตอนที่ 6  
 
 
     
              ประมาณ 2 สัปดาห 
ข้ันตอนที่ 7  

 

ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ 
 

ชุดเอกสารที่ใช : 
 - R29 และ R30 

กรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณา  
ไปยังผูขอรับทุน โดยผูไดรับอนุมัติทุนตองทํา
สัญญาขอรับทุนภายใน 1 เดือนหลังจาก
ประกาศผล 

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R4 และ R5 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 1 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) 

ผูไดรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของการ
วิจัย และรายงานคาใชจายของเงินทุนงวดที่ 1 ให
แลวเสร็จ พรอมทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติ
เบิกจายเงินงวดที่ 2  

ชุดเอกสารที่ใช : 

 - R5, R6 และ R7 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 2 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) ***  

ผูไดรับทุนตองสงรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ 
หรือ บทความเพื่อสงตีพิมพ และรายงาน
คาใชจายของเงินทุนงวดที่ 2 ใหแลวเสร็จพรอม
ทั้งยื่นบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายเงินงวด 
ที่ 3   

ชุดเอกสารที่ใช : 

  - R5, R8 และ/หรือ R9 

ผูไดรับทุนรับเงินงวดที่ 3 (หนวยการเงินคณะฯ 
โอนเงินเขาบัญชีหัวหนาโครงการวิจัย) *** 

หมายเหตุ : *** ทั้งนี้รายงานผลการวิจัยตองไดรับการประเมินในระดับดีขึ้นไปจากคณะกรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ       วันที่    
เรื่อง    ขอยื่นความจํานงรับทุนสนับสนุนกลุมวิจัยกายภาพบําบัดนํารอง 
เรียน    รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ   
 
 เนื่องดวย...................................................................ตําแหนง…………………………………………... 
ตองการจัดต้ังกลุมวิจัยชื่อ…………………….………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
จึงเรียนมาเพื่อขอแสดงความจํานงรับทุนสนบัสนุนกลุมวิจัยทางกายภาพบําบัดนํารองจัดต้ังจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนจํานวนเงิน...........................บาท (..................................................)  

โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบดังตอไปนี้ 

1. โครงการจัดต้ังกลุมวิจัยฯ (ตามแบบ R30 จํานวน 5 ชุด) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                                ....………….………………….. 
             (……….………….……………….) 
                                     ผูยื่นขอทุน 
             ลงวันที่….../……………../……... 

เอกสารหมายเลข  R29 

สําหรับเจาหนาที่ 

(  ) รายละเอียดในสัญญาครบถวน 
(  ) เอกสารประกอบสัญญาครบถวน 
(  ) ขาดเอกสาร / รายละเอียด 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
       (………………………………..) 
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ….../………………/…….. 
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รายละเอียดขอเสนอโครงการจัดตั้งกลุมวิจัยกายภาพบําบัดนํารอง 

 
สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

สวนนี้เปนการสรุปสาระสําคัญโดยยอของโครงการประกอบดวยชื่อกลุมวิจัย ความสําคัญของ
โครงการ เปาหมาย แผนงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
สวนที่ 2 ขอเสนอโครงการ ประกอบดวย 

1. ชื่อกลุมวิจัย 
2. หนวยงานตนสังกัด 
3. ชื่อหัวหนาโครงการ 
4. ชื่อนักวิจัย (จํานวนอยางนอย 4 คน) 
5. ความสําคัญของการจัดตั้งกลุมวิจัย 
6. เปาหมายและเหตุผลในการจัดตั้งกลุมวิจัย 
7. วิสัยทศัน พันธกิจ ของกลุมวิจัย 
8. โครงสรางการบริหารกลุมวจัิย 
9. กิจกรรมและโครงการวิจัยทีจ่ะดําเนินการเพื่อใหบรรลวุตัถุประสงค 
10. แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 2 ป 
11. งบประมาณแตละปไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) โดยจําแนกเปน 

- หมวดทุนการศึกษา 
- หมวดโครงการวิจัย 
- หมวดคาดําเนนิการสวนกลาง 
หมายเหตุ งบประมาณที่ไดรับจะไมสามารถสนับสนุนใหนักวิจัยเดินทางไปดําเนินกิจกรรม
ในตางประเทศได 

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามเปาหมายตัวชี้วัด จําแนกเปนราย ป 2 ป ดังน้ี 
- การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (เรื่อง) 
- การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติที่ไดรับการรบัรองโดย Thai Citation 

Index,TCI  (เรื่อง) 
- นวัตกรรม ทรพัยสินทางปญญา เทคโนโลยีใหม สิ่งประดิษฐตนแบบ (เร่ือง) 
- จํานวนเงินทนุภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน (บาท) 
- การนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ (เรื่อง) 
- การนําเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ (เรื่อง) 
- การถายทอดเทคโนโลยี / การใหบริการทางวิชาการของกลุมวิจัย 
- จํานวนหัวขอวิทยานิพนธทีดํ่าเนินงานโดยกลุมวิจัย 
- ประเด็นผลงานวิจัยที่เปนนโยบายระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น 
 

เอกสารหมายเลข  R30 



 68 

สวนที่ 3 ประวัตินักวิจัย ประกอบดวย 
1. วัน เดือน ปเกิด : 
2. ปจจุบันอายุ : 
3. ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน : 
4. สถานที่ติดตอ 
5. ประวตัิการศึกษา 
6. ประวตัิการทํางาน 

6.1 ประวตัิการรับราชการ 
6.2 เกียรติประวตัทิี่ไดรับการยกยอง 
6.3 การใหบริการแกสังคม (ประสบการณอ่ืนๆ) 

7. ผลงานทางวิชาการ 
7.1 ผลงานวิจัย 
7.2 บทความทางวิชาการ 
7.3 ตํารา 
7.4 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ทุนสนับสนุนเพื่อสรางความรวมมอืกับตางประเทศ (7.14) 

(ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553) 
 
วัตถุประสงคของทุน 
 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหบคุลากรของคณะเทคนิคการแพทยมีโอกาสในการสรางเครือขายกับสถาบัน
ในตางประเทศ 
คุณสมบัตขิองผูสมัคร  
 1.  เปนบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทยที่มีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติยอนหลัง  5 ป ไมนอย
กวา 2 เร่ือง 
 2.  ไมเปนผูทีต่ิดคางทุนวจิัยของคณะเทคนิคการแพทย และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
งบประมาณทีจั่ดสรรให 
 ตามที่จายจริง แตไมเกนิ 100,000 บาทตอทุน จํานวน 2 ทุนตอป 
เงื่อนไขการรบัทุน 

มีผลสัมฤทธ์ิดังนี้ (ขอใด ขอหนึ่ง หรือหลายขอ) 
1. มีโครงการวิจัยรวม เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหลงทนุภายนอก  
2. มีจดหมายยอมรับ (Acceptance letter) เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาสําหรับ 

         นักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
3. มีการเซ็นขอตกลงความรวมมือ หรือดําเนินการใหมีการเซ็นขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง 

         คณะเทคนิคการแพทย และสถาบันที่ผูขอทุนเดินทางไป  
ขั้นตอนของการขอใชเงนิทุน 
 ตามแผนภูมหินา 70 
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ขั้นตอนการขอใชเงินกองทุนวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อสรางความรวมมือกบัตางประเทศ  

 
 

ขั้นตอนที่ 1  

 
                                                 ประมาณ 1 เดือน 
 

ขั้นตอนที่ 2  
 
                                      ประมาณ 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 3  

      
                 ประมาณ 15 วัน 

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
ขั้นตอนที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมีสิทธิ์ขอใชเงินกองทุนวิจัย ฯ ยื่นเอกสาร
มายังฝายวิจัยฯ 

ชุดเอกสารที่ใช : 
  - R31 และ R32 

กรรมการวิจัย แจงผลการพิจารณาไปยังผู
ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อจัดทําเอกสารยืมเงินที่
หนวยการเงินคณะฯ 

หนวยการเงินคณะฯ โอนเงินเขาบัญชีผูรับทุน 
ประมาณ 1 สัปดาห กอนการเดินทาง 

ผูไดรับทุนสงเอกสารเบิกจายเงิน และรายงาน
ผลการดําเนินงานมายังฝายวิจัยฯ 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ        โทร 
ที่ ศธ       วันที่    
เรื่อง    ขอยื่นความจํานงเพื่อขอรับทนุสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทยเพื่อสรางความรวมมือกับ 

ตางประเทศ 
เรียน    คณบดี  (ผานหัวหนาสายวิชา) 
 
 เนื่องดวย...................................................................ตําแหนง…………………………………………... 
สาขา…………………………………จะไปทําการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย (หรือสถาบัน)………………… 
……………………………ณ………………………………………ประเทศ………………………………ระหวาง
วันที่………...ถึง..................จึงเรียนมาเพื่อขอแสดงความจํานงรับเงินสนบัสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อสรางความรวมมือกับตางประเทศ  

โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบดังตอไปนี้ 

1. แบบคําขอใชเงินสนับสนนุบุคลากรไปสรางความรวมมือกับตางประเทศ 
 2. วัตถุประสงค แนวคิดหรอืรางโครงการวิจัยและตารางกิจกรรมรวมทั้งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 3. จดหมายตอบรับจากสถาบันในตางประเทศ 
 4. ประมาณการคาใชจายในการเดินทางในระยะทางสั้นที่สุด และประหยัดที่สุด 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
                                                                ....………….………………….. 
             (……….………….……………….) 
                                     ผูยื่นขอทุน 
             ลงวันที่….../……………../……... 
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สําหรับเจาหนาที่ 

(  ) รายละเอียดในสัญญาครบถวน 
(  ) เอกสารประกอบสัญญาครบถวน 
(  ) ขาดเอกสาร / รายละเอียด 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
       (………………………………..) 
 ฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ 
          ….../………………/…….. 
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แบบคําขอใชเงินสนบัสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย 

เพื่อสรางความรวมมือกับตางประเทศ 
เขียนที…่……………………………………..   
วันที…่…… เดือน…………..พ.ศ…………… 

เรียน คณบดี (ผานหัวหนาสายวิชา) 
 ขาพเจา…………………………………..รับราชการเมื่อวันที…่ เดือน………พ.ศ………..ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง………………………ระดับ…....คณะ……………………………….โทรศัพท..................... 
 ขอใชเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทยเพ่ือสรางความรวมมือกบัตางประเทศ  
จํานวน…………บาท (……………………………...บาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจาย ดังตอไปน้ี 
  ตางประเทศ 
  (   )  คาเดินทางไป-กลับ  
   ขอนแกน-กรุงเทพฯ   เปนเงิน…………………..บาท 
   กรุงเทพฯ-ประเทศที่ไป    เปนเงิน…………………..บาท 
  (   )  คาที่พัก…….คืน       เปนเงิน…………………..บาท 
    รวม      เปนเงิน…………………..บาท 
                              ในประเทศ 
  (   )  คาเดินทางไป-กลับ  
   ขอนแกน-จังหวัดที่ไป   เปนเงิน…………………..บาท 
  (   )  คาที่พัก…….คืน       เปนเงิน…………………..บาท 
    รวม      เปนเงิน…………………..บาท 

1. ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงอ่ืน (ถามี) โปรดระบุ 
  4.1 หนวยงาน……………………………………………… ประเทศ…………………… 
  4.2 ไดรับทุนสนับสนุน ดังตอไปน้ี 
  (   )  คาเดินทางจาก………………………………………ถึง……………………………...         
      จํานวน………………..บาท  
  (   )  คาที่พัก   จํานวน………………. บาท 
  (   )  คาลงทะเบียน  จํานวน………………..บาท 
 2. กําหนดเดินทาง (กรณีที่ไมทราบวันเดินทางโปรดระบุโดยประมาณ) วันที…่…เดือน……………
พ.ศ………..ไปยังเมือง/รัฐ………………………………..…ประเทศ………………………………………. 
 3. สถานที่สามารถติดตอไดทันทีที่บานเลขที…่…………..ตรอก/ซอย………………ตําบล……… .  
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………โทรศัพท…………โทรสาร………………….
 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบตัิตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย ฉบับที่ 3/2553 เรื่องหลักเกณฑ 
และวธิีการพิจารณาการขอใชเงินกองทุนวจัิย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ และ
จะสรุปผลการสรางความรวมมือกับตางประเทศ สงใหคณะภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกจิกรรม 
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      ขอแสดงความนับถือ 
    ลงชื่อ……………………………………….ผูขอใชเงินสนับสนุนฯ  
               (…………………………………) 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่……/.………พิจารณาแลวมีมติให……………………..ใชเงินสนับสนุนฯ 
ไปทําวิจัย/ดูงาน/ ฝกอบรม/เสนอผลงาน (ในหรือตางประเทศ) เพ่ือเปน 
 (   )  คาเดินทาง   จํานวน ………………………….. บาท  
 (   )  คาที่พัก    จํานวน ………………………….. บาท 
      รวมทั้งสิ้น……………………….. บาท    
 (……..…………………………………………………………….……..……..บาทถวน) 
 
    
       ลงชื่อ………..……………………………………. 
     (………………………………………) 
                         ประธานกรรมการวิจัย     
                         ….. /..………./……… 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

คําอนุมัติ 
  
 อนุมัติใหใชเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือสมทบเปน
คาเดินทางและที่พักในการสรางความรวมมือกับตางประเทศ  
 
    ลงชื่อ………..……………………………………. 
     (………………………………………) 
                       คณบดี 
      ….. /..………./………  

 
 

 


