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เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับทุนเพ่ือจัดทำงานวิจัย รวมกบับุคคลภายนอกคณะเศรษฐศาสตร 

จากเงินรายไดตาง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
        

       1. ใบสมัคร และหนังสือรับรองจากหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร (แบบฟอรมของภาควิชา)   

       2. ใบสมัครของบุคคลภายนอก (แบบฟอรมของภาควิชา)   

       3. ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบฟอรมของภาควิชา)  

       4. ใบรายงานถึงประโยชนท่ีไดรับตอการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา      

          ภาควิชาเศรษฐศาสตรใหเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย (แบบฟอรมของภาควชิา) 

       5. รายงานสถานภาพการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร เม่ือ 5 ปท่ีแลว 

       6. ผูขอรับทุนไมไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน 

       7. ผูขอรับทุนไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนแตไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีจำเปน 

 แหลงทุนท่ีไดรับ.......................................................................................จำนวนเงิน...........................บาท 

       8. ผูขอรับทุนใชขอมูลทุติยภูมิชุดเดิมจากงานวิจัยท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนจากภาควชิาฯ กรณีทำงานวิจัยรวมกัน 2 คน 

       9. มีผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพรอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั (อยางนอย 1 รายการตองเปนบทความวิจัย)  

       10. ใบตอบรับการเขารวมของผูวิจัยรวม  
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2 
ใบสมัครขอรับทุน 

จากเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร  
 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร 

1.1 ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................……………………. ชื่อสกุล …................…………………………....................... 

1.2  สถานภาพของผูสมัคร  อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร ตำแหนงทางวชิาการ ……………………………………........................ 

1.3 กลุมวชิาหลักและรองในภาควิชาเศรษฐศาสตรที่ทานเลือกไว (เฉพาะผูสมัครที่เปนอาจารย)  

กลุมวิชาหลัก ……….......................................…………………………………………….. 

  กลุมวิชารอง  ………...............................……………………………………………………. 

  กลุมวิชารอง  ……….............................................……………………………………….. 

1.4 ระบุผูเขารวมโครงการวิจัย (ใสเพิ่มตามจำนวนผูวิจัยจริง) 

     1) ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................……………………. ชื่อสกุล …................…………………………................. 

        ตำแหนงทางวิชาการ …………………………….................................. ภาควิชา ................................................................ 

       คณะ/สถาบัน .............................................................................................................................................................. 

        โทรศัพท/โทรสาร ....................................................................... E-mail ………………………………………………………….. 

     2) ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................……………………. ชื่อสกุล …................…………………………................. 

        ตำแหนงทางวิชาการ …………………………….................................. ภาควิชา ................................................................ 

       คณะ/สถาบัน .............................................................................................................................................................. 

        โทรศัพท/โทรสาร ....................................................................... E-mail ………………………………………………………….. 

     3) ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................……………………. ชื่อสกุล …................…………………………................. 

        ตำแหนงทางวิชาการ …………………………….................................. ภาควิชา ................................................................ 

       คณะ/สถาบัน .............................................................................................................................................................. 

        โทรศัพท/โทรสาร ....................................................................... E-mail ………………………………………………………….. 

1.5 คุณสมบัติของผูวิจัยรวมอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

  มีผลงานวิจัยเผยแพรตอเนื่องภายในชวง 5 ปที่ผานมา จำนวนไมนอยกวา 2 บทความ และนักวิจัยรวมตองมีจำนวนคร้ัง

ของผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (H index) มากกวาหรือเทากับ 7 หรือ 

  มีผลงานวิจัยเผยแพรตอเนื่องภายในชวง 5 ปที่ผานมา จำนวนไมนอยกวา 2 บทความ โดย ณ ปที่ตีพิมพวารสาร 

 ตองอยูในกลุมควอไทลที่หนึ่ง (Q1) ในฐานขอมูล Scopus หรือวารสารตองอยูในกลุมควอไทลที่ Q1/Q2 ในฐานขอมูล    

 Scopus และอยูในฐานขอมูล Social Science Citation Index (SSCI) ทั้งนี้ การจัดกลุมวารสารเปนควอไทลตาม The    

 SCImago Journal Rank 

 **พรอมแนบสำเนารับรองของผูวิจัยรวม 
 

2.  ความประสงคในการขอรับทุนจากเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร 

2.1  ประเภทของการขอทุน เพื่อ 

   จัดทำวิจัย เร่ือง .................................................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................................................................ 
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ขาพเจาขอรับรองวากิจกรรมทางวิชาการคร้ังนี้ไมไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนหรือไดรับเงินสนับสนุน

จากแหลงเงินทุนอ่ืน แตไมเพียงพอกับคาใชจายที่จำเปน และไมไดอยูในระหวางการรับทุนเพื่อการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนา

อาจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และไดรับทราบระเบียบของเงินรายไดตางๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร พ.ศ. 

2565 โดยพรอมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอผูกพันตามที่ระบุไวในระเบียบของเงินรายไดฯ  

 

พรอมนี้ ไดแนบหลักฐาน/เอกสารตาง ๆ เพื่อขอรับทุนมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 

 

ความเห็นของหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 

………………………………เห็นควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได………………………………… 

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

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

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

   

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 
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หนังสือรับรองผูสมัครเพ่ือขอรับทุน 

จากเงินรายไดตางๆ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

………………………. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครขอรับทุนจากเงินรายไดตาง ๆ ชื่อ (นาย, นาง, น.ส.)…………………..........…… 

ชื่อสกุล………………………….         เปนอาจารยสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร ตำแหนง ……………...................……………… 

ปฏิบัติงานในภาควิชาเศรษฐศาสตรมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครขอทุน โดยบรรจุเขาปฏิบัติงาน 

ในภาควิชาฯ เม่ือวันท่ี…….…เดือน……….........……พ.ศ….......……  

                     

          พนักงานเงินรายไดสายสนับสนุน ของภาควิชาเศรษฐศาสตร ปฏิบัติงานมาแลวเปน

เวลาไมน อยกวา 1 ป นับถึงวันที ่ยื ่นใบสมัครขอรับทุน โดยบรรจุเขาปฏิบัติงานในภาควิชาฯ เม่ือวันท่ี……......

เดือน………….….พ.ศ…………………….     

 

 

    

      ลงชื่อ………………………...................…………………. 

                  (              ) 

 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

             วันท่ี …..… เดือน ………...….. พ.ศ……...… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Update 21 ต.ค. 65 

5 

ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทนุ      

จากเงินรายไดตาง ๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
 

โครงการวิจัย 
 

เรื่อง  …………………………………...............................................................................................………………………. 

 

1. ความสำคัญของปญหา                               

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  

 

3. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา    

 

4. การตรวจเอกสาร (แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ)   

 

5. วิธีการศึกษา  

 

6. ขอบเขตของการศึกษา   

 

7. แผนงานวิจัย (สอดคลองกับระยะเวลาการสงงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในเดือนกรกฎาคม) 

 

8. งบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย  

       

       ลงชื่อผูสมัคร …………………….................………….. 

                  (                                           ) 

                             วันท่ี …....…. เดือน …………...……….พ.ศ. ……....... 

 

หมายเหตุ  :  1)  ผูสมัครควรจัดพิมพขอเสนอโครงการวิจัยเปนแบบฟอรมขึ้นเองโดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 9  

รายการที่ระบุไว หรืออาจมีเพ่ิมเติมตามแตความเหมาะสม  
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ประโยชนที่ไดรับ 

จากโครงการศึกษาดูงาน/การฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/การเพ่ิมพูนความรูและทักษะ/การจัดทำ

เอกสารคำสอนหรือตำรา หนังสือวิชาการทางเศรษฐศาสตร/การวิจัย โดยใชเงินรายไดตาง ๆ ของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

……………………… 
  

ประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมทางวิชาการท่ีขอทุนจากเงินรายไดตาง ๆ ท่ีมีตอการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ดานการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ใหเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 

1) ประโยชนตอตนเอง 

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

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

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

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

2) ประโยชนตอหนวยงาน 

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

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

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

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

3) ประโยชนตอสังคมและประเทศ (ถามี) 

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

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

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

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

 

       ลงชื่อผูสมัคร …………………….................………….. 

                  (                                           ) 

                             วันท่ี …....…. เดือน …………...……….พ.ศ. ……....... 

 

 

 



 

Update 21 ต.ค. 65 

7 

แบบฟอรมรายงานของผูขอรับทุน 

ผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพรอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง (อยางนอย 1 รายการตองเปนบทความวิจัย) 
 

  บทความวิจัยตีพิมพในวารสาร ท่ีเปน   

      (   )  TCI 1 จำนวน ........... รายการ  
 

 ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร 
ปที่ ฉบับที ่

มีการตีพิมพ 
เลขหนา 

1     

2     

3     

4     

5     
 

      (   ) วารสารนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด ไดแก ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, 

Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse จำนวน ........... รายการ    
 

 ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร 
ปที่ ฉบับที ่

มีการตีพิมพ 
เลขหนา ฐานขอมูล 

1      

2      

3      

4      

5      
 

  หนังสือรวมบทความวิจัย (ท่ีไมใช Proceeding ของการประชุมวิชาการ) จำนวน ........... รายการ 
 

 ลำดับ ชื่อบทความ 
วัน/เดือน/ป 

ที่เผยแพร 
เลขหนา 

1    

2    

3    

4    

5    
 

ท้ังนี้ ไดแนบหลักฐานขอมูลท่ีบันทึกในระบบฐานขอมูลงานวิจัย และงานสรางสรรคมาพรอมแลว 
 

ลงชื่อผูสมัคร …………………….................………….. 
                   (                                        ) 
                         วันท่ี …....…. เดือน …………...……….พ.ศ. ……....... 
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แบบฟอรมรายงานสถานภาพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ เม่ือ 5 ปท่ีแลว  

เพ่ือประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปงบประมาณ 25............. 

 ช่ือผูขอรับทุน .............................................................. 

 ช่ือผูวิจัยรวม ............................................................... 
 

ช่ืองานวิจัยเม่ือ 5 ปท่ีแลว (กรณีท่ีมีการขอทุน) 

ป พ.ศ. ช่ือเรื่อง สถานภาพการเผยแพร 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

หมายเหตุ: กรณกีารขอรับทุนครั้งแรกไมตองกรอกขอมูล 
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ตารางแสดงการรายงานสถานภาพการเผยแพรผลงานวิจัยรวมกับบุคคลภายนอก  

ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร  

 

ปงบประมาณ 

ที่ขอรับทุน 

สถานภาพการเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนนุจากภาควิชาฯ เมื่อ 5 ปที่แลว 

ป พ.ศ. ของงานวิจัย 

ที่ตองเผยแพร  

ชวงปงบประมาณ 

ที่ขอทุนทำวิจัย  
สถานภาพการเผยแพร 

2566 2560 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรยีบรอยแลว 

2567 2561 ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2568 2562 ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2569 2563 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2570 2564 ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2571 2565 ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2572 2566 ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2573 2567 ต.ค. 2566 – ก.ย. 2567 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2574 2568 ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2575 2569 ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2576 2570 ต.ค. 2569 – ก.ย. 2570 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2577 2571 ต.ค. 2570 – ก.ย. 2571 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2578 2572 ต.ค. 2571 – ก.ย. 2572 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2579 2573 ต.ค. 2572 – ก.ย. 2573 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2580 2574 ต.ค. 2573 – ก.ย. 2574 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 

2581 2575 ต.ค. 2574 – ก.ย. 2575 ตองทำการเผยแพรผลงานวิจัยเรียบรอยแลว 
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