
 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจัย 

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

 เพื่อให้การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)สำหรับคณะ/หน่วยงาน/และนักศึกษาผู้ได้รับทุน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การจ่ายเงินทุน  
   บัณฑิตวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยแต่ละงวดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้แก่  
  นักศึกษาผู้รับทุน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 

    งวดที่ 1 เมื ่อได้รับแจ้งอนุมัติทุนและทำสัญญารับทุน พร้อมส่งเอกสารประกอบตามสัญญารับทุนตามที่   
                   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนดเรียบร้อยแล้ว  

 งวดที่ 2  เมื่อนักศึกษาผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบตามสัญญารับทุนไปยัง 
                      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
  งวดที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัยจะจ่ายเงินประกันตามสัญญาทั้งหมดที่หักไว้ร้อยละ 5 เมื่อนักศึกษาผู้รับทุนส่ง 
                      รายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุน   
                      และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้ว 

2. การใช้จ่ายเงินและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
        2.1  การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย ขอให้ใช้จ่ายตามรายการงบประมาณ และระยะเวลาการรับทุนที่กำหนดจากสำนักงาน  
การวิจัยแห่งชาติ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการเงินมาเบิกจ่ายได้ กรณีมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายแตกต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก่อน  

 

2.2  การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (ข้อ 1) 
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความ
ประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมิต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่
อย่างใด  และตามระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

2.3  รายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เมื่อนักศึกษาผู้รับทุนดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ทำหนังสือส่ง
มอบครุภัณฑ์ให้แก่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด  

2.4   นักศึกษาผู้รับทุนต้องใช้เงินทุนอุดหนุนที่ได้รับในการทำวิจัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการในสัญญาเท่านั้น 
 

2.5   ให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน และเก็บหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น หลักฐานการใช้จ่ายเงิน หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์ และอ่ืนๆไว้
ที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆได้
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3. การติดตามและการรายงานผลการวิจัย 
การติดตามและการรายงานผลการวิจัยขอให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยกิจกรรมส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาผู้รับทุนจัดทำเอกสารการ
รายงานผลการวิจัยตามแบบที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนด โดยเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบผ่านคณะต้น
สังกัดก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรายงานผลให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติทราบต่อไป  
 
4. การขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย         
    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา รายการค่าใช้จ่าย ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย เนื่องจาก
งานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรืออ่ืนๆ จากที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว นั้น ขอให้นักศึกษาผู้รับทุนจัดทำหนังสือขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยพร้อมชี้แจงเหตุผลแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอขออนุมัติไปยังสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ และต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งน้ี ต้องดำเนินการไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา  
 
5. การปิดโครงการ 
    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ขอให้ผู้รับทุนดำเนินการ ดังนี้ 

 5.1 ทำหนังสือขออนุมัติปิดโครงการวิจัย (วช.4) 
 5.2 รายงานการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการวิจัย (วช.4.1 – 4.2) 

          โดยเสนอเรื่องผ่านคณะต้นสังกัดก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย กรณีมีเงินทุนวิจัยคงเหลือให้ผู้รับทุนนำเงิน
คงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) โอนคืนให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การดำเนินโครงการตามสัญญา
สิ้นสุดลง 
 

6. การส่งรายงาน/ผลงาน 
     ขอให้นักศึกษาผู้รับทุนทำหนังสือขอส่งรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์(วช.5) 
และแนบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยเสนอเรื่องผ่านคณะต้นสังกัดก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
ดังนี้  

6.1 วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม โดยระบุข้อความในกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับการสนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนา
บัณฑิตศึกษาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ......” 

6.2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ/ต่างประเทศ หรือผลงานทีน่ำเสนอในการประชุมวิชาการ และเอกสาร
ตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 1 ชุด 

6.3 นำรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย พร้อมคำบรรยายเก่ียวกับผลงานวิจัย ขึ้นเว็บไซต์ 
http://thai-explore.net 

6.4 แผ่น CD จำนวน 1 ชุด ทีท่ำการบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF/Adobe Acrobat 
ดังนี ้

6.4.1 ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์  
6.4.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
6.4.3 ผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารใน/ตา่งประเทศ หรือผลงานที่นำเสนอในการประชุมวชิาการ 

และเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน 
6.4.4 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4  
6.4.5 แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรมของนักวิจัย  
6.4.6 แบบสอบถามการประกอบอาชพีของนักวิจัย  
6.4.7 สรุปงานวิจัยในรปูแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และสถานศึกษา 

  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  
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7. การยุติการรับทุน 
7.1  กรณีที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 

  7.1.1 ให้นักศึกษาผู้รับทุนทำหนังสือขอยุติโครงการวิจัยพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เสนอขอความ  
เห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุนก่อนส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 

7.1.2 นักศึกษาผู้รับทุนคนืเงินทนุทั้งหมดให้แก่สำนักงานการวิจยัแห่งชาติหลังได้รับอนุมัติให้ยุตโิครงการ 
 

 7.2  กรณีดำเนินการไปแล้วบางส่วน 
   7.2.1  ให้นักศึกษาผู้รับทุนทำรายงานการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว พร้อมชี้แจงเหตุผลในการขอยุติโครงการ 
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุนก่อนส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
   7.2.2  นักศึกษาผู้รับทุนคืนเงินทุนส่วนที่เหลือให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหลังได้รับอนุมัติให้ยุติโครงการ 
กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัย และหรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ไม่รับรองรายงานดังกล่าวนักศึกษาผู้รับทุนอาจจะต้องคืน
เงินทุนวิจัยทั้งหมด 
     บัณฑิตวิทยาลัย และหรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีสิทธิระงับการให้ทุนและอาจพิจารณาเรียกเงินทุน
วิจัยคืน ในกรณีที่ผู้รับทุนมิได้ดำเนินการวิจัยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หรือมิได้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ หรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศเงื่อนไขสัญญาหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
8. ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน 
 8.1 ใบเสร็จรับเงิน /หลักฐานการจ่ายเงินอ่ืน ๆ จะต้องมีรายการปรากฏ ดังนี้ 
    8.1.1  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
    8.1.2  วันเดือนปีที่รับเงิน 
    8.1.3  นามผู้ซื้อ ขอให้ระบุชื่อโครงการวิจัย และชื่อนักศึกษาผู้รับทุน 
     8.1.4  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
    8.1.5  จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
    8.1.6  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
 

        8.2 หลักฐานการจ่ายเงิน จะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก กรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดในหลักฐานการจ่ายเงิน 
ให้ผู้รับเงินขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีการแก้ไขทุกแห่ง 
 

 8.3 กรณีที่ซื้อสินค้าจากบริษัท /ห้าง /ร้านค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าผู้ขาย
คำนวณราคาสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องหรือไม่ จากการตรวจสอบที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ขายมักจะคำนวณราคา
สินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มผิด ทำให้ต้องนำหลักฐานไปให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จึงจะนำมาขออนุมัติเบิกจ่ายได้  
 

 8.4 ในการซื้อสินค้า  ผู้ขายจะออกหลักฐานให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้ 
      8.4.1 ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะออกหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด ให้แก่ผู้ซื้อ 
      8.4.2 บริษัท /ห้าง /ร้านค้า ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะออกหลักฐานได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

• ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน อยู่ในฉบับเดียวกัน 
• ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ และ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งแยกคนละฉบับ วิธีนี้จะต้องใช้หลักฐานทั้ง 2 

ฉบับควบคู่กันในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
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9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
    วช.1     ขอส่งเอกสารประกอบการรับทุนอุดหนุน 
 วช.2 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร  
 วช.3    ใบสำคัญรับเงิน  
 วช.4    ขออนุมัติปิดโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงิน 
 วช.4.1  รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 
 วช.4.2  รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 
 วช.5    ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
สามารถ Download เอกสารได้ที่ www.grad.psu.ac.th 

 
10. แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้กับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 
 
11.  ติดต่อสอบถาม 

ฝ่ายทุน:  นางสาวสมศรี หลีวิจิตร                 โทร. 0-7428-6983  E-mail: somsri.l@psu.ac.th 
ฝ่ายการเงิน: นางสาวอารยา วรวัฒน์นฤนาท    โทร.  0-7428-6985  E-mail: araya.wo@psu.ac.th 
ฝ่ายพัสดุ: นางมาริสา พงษ์จีน โทร.  0-7428-6980  E-mail: marisa.p@psu.ac.th  
 

 
 
 
 

    บัณฑิตวิทยาลยั 
กรกฎาคม 2563

http://www.grad.psu.ac.th/


 

วช.1 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะ......................................  โทร………….… 

ที่  มอ            วันที่....................................................                  

เรื ่อง  ขอส่งเอกสารประกอบการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงาน 
         การวิจัยแห่งชาติ  
เรียน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
  ตามที่ข้าพเจ้า...................................นักศึกษาปริญญา.................คณะ.........................ได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน................................บาท  ในดำเนินการวิจัย
เรื่อง……………........................………  นั้น ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ.............ดังนี้  
   1. สัญญารับทุน     จำนวน ..... ฉบับ 
   2. สำเนาโครงการวิจัย    จำนวน ..... ฉบับ 
   3. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร            (วช. 2) จำนวน ..... ฉบับ 
   4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   จำนวน ..... ฉบับ 
   5. ใบสำคัญรับเงินงวด                        (วช. 3) จำนวน ..... ฉบับ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                                   (……………….................….............................) นักศึกษาผู้รับทุน 
                                                           
                      (……………….................…..............................) อาจารย์ที่ปรึกษา   
 
 
    

คณะต้นสังกัดของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
เรียน คณบดีคณะ...........................     
 
 เพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรนำเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวต่อไป 
 
 (เสนอผ่านงานการเงิน และคณบดีของคณะต้น
สังกัด) 
 
 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
   เพื่อโปรดทราบ และจะได้ดำเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 



 

วช.2 
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   
          ข้าพเจ้า ...............................................................................อยู่บ้านเลขที่............................................... 
ถนน.............................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์..............................................................  
 
                     มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัย โอนเงินค่า......ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย เร่ือง ...................................................................................................ระดับปริญญา..........................................  
ประจำปีงบประมาณ ........................................ 
                     งวดที่..................จำนวน............….………..บาท   (.......................................................) 
           งวดที่..................จำนวน............….………..บาท   (.......................................................) 
           งวดที่..................จำนวน............….………..บาท   (.......................................................) 
           งวดที่..................จำนวน............….………..บาท   (.......................................................) 
ตามสัญญาเลขที่.......................................................................ลงวันที่............................................................................. 
เข้าบัญชีเงินฝาก..............ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด...(มหาชน)....สาขา......................................................................... 
ชื่อบัญชี......................................................................เลขที่บัญชี...................................................................................... 
           ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
จากที่จะได้รับจากทางราชการ โดยจะไม่นำมาเบิกในทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่
ข้าพเจ้าได้รับ 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ยื่นคำขอ 
                                                                  (......................................................................) 

 
 

ลงชื่อ.............................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                                 (.......................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วช.3 
เลขที่........................................ 

ใบสำคัญรับเงิน 
 

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

 ข้าพเจ้า……..........................................................…..……อยู่บ้านเลขที่...….....…ถนน……..........................…….....  
ตำบล………................……….…อำเภอ.....................................จังหวัด....…..............…..............…….…ได้รับเงินจาก   
กรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน 
ชื่อโครงการ xx 
  
เงินอุดหนุนงวดที่    1         =................................บาท  
  
เงินอุดหนุนงวดที่    2         =................................บาท  
  
เงินอุดหนุนงวดที่    3         =................................บาท  
  
  
  
  
 
จำนวนเงิน (...................................…..........................................) 

xx 

 
 

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

 
                                                      

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

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



 

 

 
วช.4 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  คณะ..........................................  โทร. ........... 

ที่  มอ          วันที่              

เรื่อง  ขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัย  

        แห่งชาติ และรายงานการใช้จ่ายเงิน 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  
  ข้าพเจ้า.........................................นักศึกษาปริญญา................ คณะ................................................. 

 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ

................จำนวน........................  บาท(........................................................)  นั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอปิดโครงการทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน และขอคืนเงินทุนวิจัยที่เหลือ จำนวน.................... บาท 

ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมนี้ได้โอนเงินดังกล่าว เข้าบัญชี “.........(ตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง).........”

เลขที่บัญชี ........................ เรียบร้อยแล้วตามหลักฐานการโอนเงินที่แนบ  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
    
                                                                   ………………..............….............................. นักศึกษาผู้รับทุน 
                       (                                                ) 
 
    ………………..............….............................. อาจารย์ที่ปรึกษา                            
                      (                                                 )  
                                  

คณะต้นสังกัดของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
เรียน คณบดีคณะ...........................  
 
      เพื่อโปรดทราบ  และเห็นสมควรนำเสนอบัณฑิต
ว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาการป ิดโครงการว ิจ ัยของ 
นักศึกษาดังกล่าวต่อไป 
 
(เสนอผ่านงานการเงิน และคณบดีของคณะต้น
สังกัด) 
 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
      เพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปิดโครงการว ิจัย
ของ……………………..............จากทุนอุดหนุนการทำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ
................ และรายงานการใช ้จ ่ายเง ิน และจะได้
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 

 



 

 

 
  
 
 

 

 

 
    

 
 

วช.4.1 
รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่........................ถึงวันที่........................................ 
      งบประมาณปี ..................................... จำนวนเงิน......................................................... บาท 

รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รบั
(บาท)  

งบประมาณทีใ่ช้จ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
- 

 
ค่าใช้สอย 
- 
 
ค่าวัสด ุ
- 
 
อ่ืน ๆ 
-      

                   รวมเงิน    

     
           ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยโดยแท้จริง และเป็นรายการตามงบประมาณ
ที่ขอตั้ง และอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/หน่วยงานเจ้าของ
หลักสูตร ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการใช้จ่ายเงิน และเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินตลอดโครงการวิจัยไว้ที่
อาจารย์ที่ปรึกษา/ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 ลงชื่อ.…………..……………….........……….... เจ้าหน้าที่การเงิน 
    (                                        ) 
   ตำแหน่ง ..........................................            

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

 
 
 
  

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



 

 

 
 

     

 
 

วช.4.2 
รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่........................ถึงวันที่........................................ 
งบประมาณปี ..................................... จำนวนเงิน......................................................... บาท 

ว/ด/ป เลขที่ใบเสร็จ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

   รับเงินจาก วช.  xx    
 xx xx  xx xx    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

                   รวมเงิน  

        คงเหลือ    

  

 

                                       
                                       ลงชื่อ.…………..………………….....…….........……... นักศึกษาผู้รับทุน 

                         (                                                      )           

   
                                                    

  

                                        ลงชื่อ.…………..………………………………….......…...อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                         (                                                        )  



 

 

วช.5 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะ..........................................  โทร. ........... 

ที่  มอ          วันที่              

เรื ่อง ขอรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัย  
        แห่งชาติ  
เรียน คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า.........................................นักศึกษาปริญญา................ คณะ.......................................... ....... 
 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ
................ นั้น บดันี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
   

1. วิทยานิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม 
 2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร/นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ และเอกสารตอบรับการตีพิมพ์

ผลงาน จำนวน 1 ชุด 
       3. ซีดีรายงานผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น 
(ตามเอกสารแนบ) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปดว้ย จักเป็นพระคณุยิ่ง 
 
    ………………..............….............................. นักศึกษาผู้รับทุน 
                       (                                                ) 
 
    ………………..............….............................. อาจารย์ที่ปรึกษา                            
                      (                                                 )  

 
 
 

คณะต้นสังกัดของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
เรียน คณบดีคณะ...........................  
 
      เพื่อโปรดทราบ  และเห็นสมควรนำเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
      เพื ่อโปรดพิจารณา รายงานผลการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุน
ของ……………………..............จากทุนอุดหนุนการทำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ
................ และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 

 




