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แบบ บภศ.1 

ค ำช้ีแจงกำรจดัท ำแบบเสนอโครงกำรวิจยัเพ่ือขอรบัทนุ 

ทนุสนบัสนนุกำรท ำดษุฎีนิพนธ ์วิทยำนิพนธ ์และกำรศึกษำอิสระ  

ระดบับณัฑิตศึกษำ คณะเภสชัศำสตร ์มหำวิทยำลยัขอนแกน่ 

 

แบบ บภศ.1 หมายถงึ แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการขอทุนสนับสนุนการท าดุษฎนีิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และ 

 การศึกษาอสิระ ระดบับณัฑติศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับการ 

 สนับสนุนจากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย 7 ส่วน ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 :  ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส่วนท่ี 2 :  ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ 3 :  สาระส าคญัของโครงการวิจัย    โครงการที่เขยีนขอทุนต้องเขยีนตามหัวข้อที่ก  าหนดต่อไปนี้   โดยสรปุ 

 ประเดน็อย่างสั้น ๆ และชัดเจน พมิพล์งบนกระดาษขนาด เอ 4 ความยาวไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ        

   เร่ิมนบัหนา้ตัง้แต่หนา้แรกถึงหนา้ทีมี่ลายเซ็นของนกัศึกษา     (ไม่นบัรวมเอกสารแนบ 1)   ขนาด  

  ตวัอกัษรใช ้ Font Angsana  หรือ  Eucrosia  14   หา้มส่งเคา้โครงวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

   ทั้งเล่มมาแทนใหส่้งเฉพาะส าเนา บว.23 เท่านั้น 

 
รายละเอยีดสาระส าคญัของโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

1.  ระบุชื่อวิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ชื่อเดยีวกบัที่ได้รับอนุมตัเิค้า 

โครงวิทยานพินธ/์การศึกษาอสิระ) 

2.  ระบุว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด เช่น Basic Research, Pure Research, Theoretical Research,  

Applied Research, Operational Research เป็นต้น 

3.  ระบุความเชื่อมโยงกบัโครงการวิจัยอื่นของอาจารย์หรือกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4. ระบุค าส าคัญ (Keywords) ซึ่งเป็นค าที่มีความส าคัญต่อชื่อเร่ืองหรือเนื้ อหาของโครงการวิจัยที่

สามารถน าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มชีื่อเร่ืองประเภทเดียวกนัได้ จากเร่ืองที่ท าการวิจัย ทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน 

5. แสดงให้เหน็ถงึความจ าเป็นและความส าคญัที่ต้องมกีารศึกษาวิจัยเร่ืองนี้  โดยพยายาม 

ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึง

ข้อเทจ็จริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reviewed Literature) ตรวจสอบสถิต ิ

สอบถามความคดิเหน็จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตผุลที่จ่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎแีละหรือสมมตฐิานใน

สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

6. แสดงวัตถุประสงคข์องโครงการวิจัยนี้อย่างชัดเจนและเรียงตามล าดบัความส าคญัเป็นข้อ ๆ  

โดยเชื่อมโยงกบัความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

7. แสดงความคาดหมายว่า จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

7.1   แก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าการวิจัย 

7.2   เป็นองคค์วามรู้ในการวิจัยต่อไป 

7.3   บริการความรู้แก่ประชาชน 

7.4   บริการความรู้แก่ภาคธรุกจิ 
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7.5   น าไปสู่การผลิตเชิงพาณชิย์ 

7.6   เพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิต 

7.7   เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

7.8   อื่น ๆ (ระบ)ุ 

 และระบุชื่อหน่วยงานหรือองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

8. แสดงถงึทฤษฎ ีสมมตฐิานหรือกรอบแนวความคดิ (Conceptual Framework) โดยกล่าวถงึ 

ความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยนี้ กับโครงการวิจัยเรื่องอื่น ๆ มีความก้าวหน้า มีข้อดีข้อเสีย

เพียงใด และบูรณาการ (Integration) ผลการวิจัย หรือต่อยอดอย่างไร  

9. วิธดี าเนินการวิจัย 

9.1   แบบการวิจัย (Research Design) 

9.2   ขั้นตอนและวิธใีนการวิจัย การเกบ็ข้อมูล การก าหนดพ้ืนที่ ประชากร ตวัอย่าง ฯลฯ 

9.3   ขั้นตอนและวิธกีารในการวิเคราะห์ข้อมูล 

9.4   อื่น ๆ 

10 ระบุขอบเขตการวิจัยในเชิงปริมาณและหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกบัปัญหาที่จะท าการวิจัย 

ที่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 

11 ระบุเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการวิจัย และระบุสถานที่ที่จะใช้

เป็นที่ท าการศึกษาวิจัย และหรือเกบ็ข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน 

12 ระบุชื่อวารสารวิชาการหรือชื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่คาดว่าจะส่งผลงานวิจัยไปลง

พิมพ์หรือเผยแพร่ หรือระบุวิธกีารอื่น ๆ ที่คาดว่าจะด าเนินการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย  

 13. ระบุค าชี้แจงอื่น ๆ หรือรายละเอยีดใด ๆ กต็ามที่จะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้ ผู้ตรวจสอบ

เข้าใจโครงการวิจัยดีขึ้น หรือรายละเอยีดใด ๆ กต็ามในอนัที่จะเป็นประโยชน์และชี้ ให้เหน็ถึงคุณค่าของโครงการวิจัย

มากย่ิงขึ้น 

เอกสารแนบทา้ย     

รายละเอียดแผนงบประมาณการวิจยั  ตามแบบฟอรม์ 

นักศึกษาแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการวิจัยทั้งหมด  ระบุรายละเอียดงบประมาณของ

โครงการวิจัยตามแผนการด าเนินงาน  และให้รวมเงินในช่องงบประมาณทั้งหมดของโครงการ        งบประมาณ

ที่ได้รับจากแหล่งทุนอื่น และงบประมาณที่เสนอขอ   ทั้งนี้ งบประมาณที่เสนอขอ ควรสัมพันธ์กับโครงร่าง

งานวิจัย   

ส่วนท่ี 4 :  ส าเนาหนงัสอือนุมตัเิค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ บว. 23  (เอกสารแนบ) 

ส่วนท่ี 5 :  ใบส าคญัรับเงนิ (ยังไม่ต้องใส่วันที่) 

ส่วนท่ี 6 :  ส าเนาบตัรประจ าตวั 

ส่วนท่ี 7 :  ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 
 

หมายเหตุ  1.  โปรดดูค าชี้แจงรายละเอยีดในแต่ละหัวข้อ  

2.   ในกรณทีี่นักศึกษาย่ืนเอกสารไม่ครบทั้ง 7 ส่วน จะถูกตดัสทิธิ์ในการเสนอขอทุน 

3.   พมิพส่์วนท่ี 3 ลงบนกระดาษขนาด เอ 4 ความยาวไม่เกนิ 5 หน้ากระดาษ (ไม่นบัรวมเอกสารแนบ1)  

      ขนาดตวัอกัษรใช้ Font Angsana  หรือ  Eucrosia  14     
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                                          ล าดบัท่ี........................  

แบบส่งเอกสารเพือ่สมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนการท าดุษฎีนิพนธ ์

วิทยานิพนธ ์และการศึกษาอิสระ   

ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

  1. ส าหรบัคณะเภสชัศาสตร ์

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…………..………..… 

ขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ บภศ.1) จ านวน 1 ชุด เพ่ือสมัคร

ขอรับทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และการศึกษาอสิระ 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอขอรับทุนดงันี้   

 

(  ) ตรวจสอบเอกสารแลว้ ดงันี้  

 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ บภศ.1) 

 ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ใบส าคญัรับเงนิ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวั 

 ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 

 ส าเนา บว.23 

 

…………………………………………………………………………ผู้ส่งเอกสาร 

(…………………………………………………………………..) 

วันที่..........เดือน........................  พ.ศ. .............. 

 

…………………………………………………………………………ผู้รับเอกสาร 

(…………………………………………………………………..) 

วันที่..........เดือน........................  พ.ศ. .............. 

 

 

          หมายเหตุ  ผู้สมคัรทุนต้องกรอกแบบส่งเอกสารทั้ง 2 ส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ล าดบัท่ี.......................                   

แบบส่งเอกสารเพือ่สมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนการท าดุษฎีนิพนธ ์

วิทยานิพนธ ์และการศึกษาอิสระ   

ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

   2.  ส าหรบันกัศึกษา 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…………..………..… 

ขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ บภศ.1) จ านวน 1 ชุด เพ่ือสมัคร

ขอรับทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และการศึกษาอสิระ 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอขอรับทุนดงันี้   

 

(  ) ตรวจสอบเอกสารแลว้ ดงันี้  

 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ บภศ.1) 

 ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ใบส าคญัรับเงนิ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวั 

 ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 

 ส าเนา บว.23 

 

…………………………………………………………………………ผู้ส่งเอกสาร 

(…………………………………………………………………..) 

วันที่..........เดือน........................  พ.ศ. .............. 

 

…………………………………………………………………………ผู้รับเอกสาร 

(…………………………………………………………………..) 

วันที่..........เดือน........................  พ.ศ. .............. 

 

 

           หมายเหตุ  ผู้สมคัรทุนต้องกรอกแบบส่งเอกสารทั้ง 2 ส่วน 
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ส่วนที ่1 : ค ารบัรองอาจารยที์ป่รึกษา  

ค ารบัรองของอาจารยที์่ปรึกษา  

ส าหรบัผูข้อทุนสนบัสนุนการท าดุษฎีนพินธ ์วิทยานิพนธ ์และการศึกษาอิสระ   

ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………….………..………เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์/ 

การศึกษาอสิระ ของ นาย, นาง, นางสาว…………………………………….……………....... ............. 

ขอรับรองว่า   (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ทา่นพิจารณาเหน็ว่า ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อสิระของนักศึกษาที่ขอทุนมีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการในระดับหน่ึง หรือหลาย
ระดับต่อไปนี้ ) 
 [    ] 1. สามารถท างานวิจัยให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาที่ก  าหนดไว้ในแบบเสนโครงการวิจัย  
โดยข้าพเจ้าจะควบคุมก ากบั ติดตาม และให้ค าปรึกษา ตลอดจนกระทั่งสิ้นสดุโครงการวิจัย 
 [    ] 2. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีสามารถน าผลงานวิจัยลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่มี ผู้ประเมิน 
      [    ] 3. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีสามารถน าผลงานวิจัยลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติที่มีผู้ประเมิน 
 [    ] 4. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีสามารถน าผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 [    ] 5. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีสามารถน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 [    ] 6. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ที่แท้จริง 
 [    ] 7. วิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระน้ีสมควรได้รับการอุดหนุนบางส่วนเพ่ือช่วยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น 
 [    ] 8. อื่นๆ ………………………………………………………………… 
       

(ลงช่ือ)…… ………………………ผู้รับรอง 
 (……………………………………………) 

                อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอสิระ  
                                                            วนัเดือนปีท่ีรับรอง……./……………./………. 

(  ) รับทราบ 
(  ) อื่น ๆ....................................................... 
 ................................................................ 

 

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

             ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ส่วนที ่2 : ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

งวดที ่1 งวดที ่2 
1.1 เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
             ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ ……………………….. 
โดยมีหลักฐานเพ่ือประกอบการย่ืนขอรับสนับสนุนทุนวิจัย  ดังน้ี 

             (    )  แบบย่ืนเสนอโครงการวิจัย 
             (    )  ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา  
             (    )  บว. 23 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
                        ……………………………………..เจ้าหน้าที่  
                       ……………/…………../…………… 

1.2 2.1   เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
            ได้รับเอกสารโดยมีหลักฐานเพ่ือย่ืนขอรับเงินงวดที่ 2 
ดังน้ี 
            (    ) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์   
            (    ) เอกสารแสดงผลงานที่ผ่านการน าเสนอ 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
                
                       ………………………………..เจ้าหน้าที่ 
                      ……………/…………../…………… 

1.2  เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา ประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์    ในคราวประชุม  คร้ังที่    …………………. 
เวียนรับรอง คร้ังที่ ……     เม่ือวันที่ ……………………….. 
เหน็ควร 
      (   )  อนุมัติในวงเงินรวม………………………...…...บาท   
      (   ) ไม่อนุมัติในวงเงินรวม…………………………...บาท   
      (   )  อื่นๆ …………………………………………….. 
 
                            ….……………………………………. 
                                 (ศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง) 
                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
                                    ……../ ................. / ............... 

2.2 เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
              ทั้งน้ี ได้ตรวจสอบหลักฐานตามเสนอ  (2.1) แล้ว เหน็
ควรพิจารณา ดังน้ี 
              (   )  อนุมัติ ให้จ่ายเงินงวดที่ 2 ได้ 
                      จ านวนเงิน……………..บาท 
              (   )  ไม่อนุมัติ 
              (   )  อื่นๆ ………………………….………………. 
    
                       ….……………………………………. 
                              (ศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง) 
                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
                        …………../……………./……………. 

1.3 งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป 
 ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่าย เงินแล้ว ตามหนังสือ 

ที่ อว.660301.11.1/ …… เม่ือวันที่ ……………………………. 
 
 
                   …………..………….……………..เจ้าหน้าที่ 
                   (….………………………………….) 
                  ……………/…………../…………… 

2.3  (   )  อนุมัติตามเสนอในข้อ 2.2 
      (   )  ไม่อนุมัติ 
      (   )  อื่นๆ……………………………………………… 
             …………………………………………………… 
      ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กบันักศึกษาที่ขอรับทุนต่อไป 
  
 
                          ….……………………………………. 
                          (………………………………………..) 
                                      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
                          …………../……………./……………. 

  
1.4  ด าเนินการแจ้งนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว         
  
 
                   …………..………….……………..เจ้าหน้าที่ 
                   (….………………………………….) 
                  ……………/…………../……………           
                

2.4 ขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายเงินแล้ว เม่ือวันที่…………… 
 
                   …………..………….……………..เจ้าหน้าที่ 
                   (….………………………………….) 
                  ……………/…………../…………… 
2.5  ด าเนินการแจ้งนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว         
 

                   …………..………….……………..เจ้าหน้าที่ 
                   (….………………………………….) 
                  ……………/…………../……………           
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ส่วนที ่3 แบบ บภศ.1    

(ส่วนที ่3 ความยาวจ านวนไม่เกิน 5 หนา้ (ไม่นับรวมเอกสารแนบ 1) ขนาดตัวอกัษรใช ้Font 14) 

    

แบบเสนอโครงการวิจยั 

ประกอบการขอทุนสนบัสนุนการท าดุษฎีนพินธ ์วิทยานพินธ ์และการศึกษาอิสระ   
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ครั้งที.่................  ปีการศึกษา.................... 
 

  

สาระส าคญัของโครงการวิจยั (ดูค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย) 

1. ช่ือ-สกุล  (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………....................................................... 
   รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………………………………………………………….......... 
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญา  

[ ] โท แผน.............................................แบบ................................................................ 
[  ] เอก แบบ..................................................................................................................... 

   หลักสตูร ........................................................................................................................... 
   สาขาวิชา.............................................................................…………………………………... 
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ์) …………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………….     
    หมายเลขโทรศัพท…์………………………………………..E-mail………………………………….. 
4. เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ เร่ือง…………………………..………………………..……….. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     ผ่านการอนุมัติเม่ือวันที่………………………………………………………………………………... 
5. ได้ผ่านการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น 

ชื่อแหล่งทุน  ทุนทีไ่ดร้บั (บาท) ก าลงัพจิารณาใหทุ้น 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
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         ไม่ได้รับสนับสนุนทุน เน่ืองจาก…………………………………………………………….. 
 

6.  อาจารย์ที่ปรึกษามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี จ านวน......................................บาท 

  7.  นักศึกษามีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน ในวงเงิน…………………………..บาท และขอรับรองว่า
ข้อความและค าร้องที่ย่ืนเป็นความจริง 

8. ช่ือวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ 

9. ประเภทของงานวิจัย 

10. ความเช่ือมโยงกบัโครงการวิจัยอื่นของอาจารย์หรือกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. ค าส าคัญ (Keywords) 

12. ความส าคัญ และที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจัย และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reviewed Literature) 

13. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

15. ทฤษฎี สมมติฐานหรือกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของโครงการวิจัย 

16. วิธดี าเนินการวิจัย 

17. ขอบเขตของการวิจัย 

18. ระยะเวลาที่ท  าการวิจัย และสถานที่ท  าการทดลองและ/หรือเกบ็ข้อมูล 

19. วารสาร / การประชุมสมัมนา หรือวิธกีารที่คาดว่าจะเผยแพร่ผลงานวิจัย 

20. ค าชี้แจงอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………………………… 

           (………………………………………………………………) 

                 นักศึกษาผู้เสนอโครงการวิจัย 

    วันเดือนปีที่ย่ืน……….เดือน……………..พ.ศ…………… 

 

 

เอกสารแนบ   1. งบประมาณของโครงการวิจัยแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด งบประมาณที่ได้รับจาก

แหล่งทุนอื่นและงบประมาณที่เสนอขอให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมค ารับรองของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์(ดังตัวอย่างที่แนบ) 
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ตวัอย่าง 

รายละเอียดแผนงบประมาณการวิจยั   

 
(แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งมี่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564) 
 

รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณทั้งหมด         

ของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดร้บั

จากแหล่งทุนอ่ืน 

งบประมาณท่ี 

เสนอขอ 

งบประมาณท่ี

ควรไดร้บัการ

จดัสรร 

1. ค่าสารและวัสดเุคมทีี่เกี่ยวกบัการศึกษา

ทางห้องปฏบิตักิาร 

1.1………………………………… 

1.2………………………………… 

1.3………………………………… 

 

 

 

…………………………………

…………………………..…… 

 

 

…………………………………

…………………………..…… 

 

 

………………………………

……………………………… 

 

2. ค่าวัสด ุเช่น หมกึพิมพ์ กระดาษ 

อปุกรณส์ านักงาน (ระบุจ านวนที่ใช้ 

และค่าใช้จ่ายต่อหน่วย)  

2.1………………………………… 

2.2………………………………… 

2.3………………………………… 

 

 

 

 

………………………….……. 

…………………….……………

……………………………….. 

 

 

 

…………………………………

………………………………… 

……………………………….. 

 

 

 

………………………………

……………………………… 

…………………………….. 

 

3. ค่าใช้สอย เช่น ค่าน า้มนัเชื้อเพลงิที่ใช้

ในการเดนิทางไปเกบ็ข้อมูล ค่า

โทรศัพท ์ (ระบุจ านวนคร้ัง และ

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง) ค่าถ่ายเอกสาร (ระบุ

จ านวนที่ใช้ และค่าใช้จ่ายต่อหน่วย)   

3.1………………………………… 

3.2………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

………………………..……… 

 

 

 

 

 

…………………………………

……………………………..… 

 

 

 

 

 

………………………………

…………………………..… 
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รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณทั้งหมด         

ของโครงการ 

งบประมาณท่ีไดร้บั

จากแหล่งทุนอ่ืน 

งบประมาณท่ี 

เสนอขอ 

งบประมาณท่ี

ควรไดร้บัการ

จดัสรร 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

4.1 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทน   

      ค่าของที่ระลึก (ไม่เกนิ 100 บาท/คน) 

4.2 ค่าธรรมเนียมการขอจริยธรรมตาม 

      ที่จ่ายจริง 

4.3 ค่าธรรมเนียมการตพิีมพ์ตามที่จ่ายจริง   

      แต่ต้องไม่มกีารเบกิจ่ายซ า้ซ้อนจาก 

      แหล่งทุนอื่น 

4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาฐานข้อมูล 

 

*ค่าตอบแทนควรสอดคล้องกบักจิกรรม 

  ในการวิจัย 

 

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

 

………………………….…… 

 

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

 

………………………….…… 

 

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

……………………….……… 

  

 

………………………….…… 

 

………………………. 

  

……………………… 

  

………………………. 

  

 

……………………… 

รวมเงิน 

 

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

 
หมายเหตุ  

1. ให้รวมเงินในช่อง งบประมาณทั้งหมดของโครงการ งบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนอื่น และงบประมาณที่เสนอขอ  
2. งบประมาณที่เสนอขอ ควรสมัพันธก์บัโครงร่างงานวิจัย 

 
 

 

ค ารบัรองของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

   

  งบประมาณเป็นไปตามเค้าโครงที่ได้รับอนุมตั ิ      

  งบประมาณมกีารเปล่ียนแปลงไปจากเค้าโครงที่ได้รับอนุมตั ิ (ชี้แจงเหตผุล) เนื่องจาก....................................................    
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

        

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

                                            วนัที่..........เดอืน ……..………….….. พ.ศ.…………… 
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ใบส ำคญัรับเงนิ 

เลขท่ี…………… 
 

                                                                    วนัที ่         
                        ขา้พเจา้                                                                                     อยูบ่า้นเลขท่ี    
 ต าบล                                                        อ าเภอ                                             จงัหวดั       

ได้รับเงนิจำก  มหำวทิยำลยัขอนแก่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
ดังรำยกำรต่อไปนี ้
 

                                             รำยกำร                                                                                  จ ำนวนเงิน        
สนบัสนุนโครงการวิจยั  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนเงิน   ( ....................................................................................)             
 
ลงช่ือ…………………………………….. 
  


