ขั้นตอนการดาเนินงานขอรับทุนวิจยั
ผูข้ อทุนจัดทาโครงร่างการวิจัย
ประกอบด้วย
1. เอกสาร วจ.ภศ.003 6 ชุด + CD 1 แผ่น
2. บันทึกข้อความขอทุนวิจัย

คณะกรรมการพิจารณา

ผ่านการพิจารณา

ลงนามในสัญญารับทุน
(วจ. ภศ. 004) 2 ชุด

ดาเนินการเบิกจ่าย ตามเอกสารการเงินที่
ส่งเบิก โดยต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับ

สิน้ สุดสัญญา หรือเสร็จสิน้ งานวิจัย ผู้รับ
ทุนต้องทารายงานการวิจัยส่งอย่างช้าไม่
เกิน 1 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ

(วจ. ภศ. 005)

ไม่ผ่านการพิจารณา

ขัน้ ตอนการขอรับทุนเพือ่ สนับสนุนงานวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขัน้ ตอนการเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอสนับสนุนทุนวิจยั
1. ผู้ขอทุนจัดทาโครงร่างการวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนตามแบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัยจานวน

6

ชุด

พร้อมแผ่นซีดขี ้อมูล 1 แผ่น โดยส่งมายังคณะกรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (วจ. ภศ.
003 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัย) ภายในวันตามทีร่ ะบุในประกาศ และคณะกรรมการวิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร์เพื่อพิจารณาและประกาศผล
2. คณะกรรมการวิจัยแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยให้ผู้ขอรับทุนทราบ
การวิจัยผู้ขอรับทุนต้องแก้ไข

กรณีที่มีการแก้ไขโครงร่าง

และส่งโครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไขมายังคณะกรรมการวิจัย

กรณีที่ไม่มแี ก้ไข

จะดาเนินการออกประกาศให้ทนุ วิจัย และแจ้งผู้ขอรับทุนมาทาสัญญาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ. ภศ. 004)
ขัน้ ตอนดาเนินการทาวิจยั
1. ระหว่างการดาเนินการวิจัย ผู้รับทุนต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 4 เดือน โดยจัดทารายงาน
ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จนกว่าจะสิน้ สุดการวิจัย (วจ. ภศ. 005 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
การวิจัย)
2. หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์หรือระเบียบวิธีวิจัยต้องขออนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ก่อน
3. ในกรณีที่ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่สามารถทาการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะกรรมการวิจัย ฯ อาจจะ
พิจารณาดาเนินการต่อผู้รับทุน ฯ ตามข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 งดการพิจารณาให้ทุนวิจัยในปีตอ่ ไป
3.2 กาหนดมาตรการลงโทษตามที่เห็นสมควร
ขัน้ ตอนรายงานผลการวิจยั
ผู้รับทุนวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดีของงานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 2 ชุด
ที่คณะกรรมการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน … คณะเภสัชศาสตร์…………… โทร ……………………………………………………………………………..………………
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/……………………..................................... วันที่ ………………………………………………………………….…………
เรือ่ ง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ด้วย ข้าพเจ้า................................................................... ตาแหน่ง..........................................
มีความประสงค์จะขอทุนสนับสนุนการดาเนินการวิจัยปีการศึกษา……………………จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ในหัวข้อเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
..............................................................................................................................................................................
โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ................... เดือน และใช้งบประมาณ .................................. บาท ทัง้ นี้ได้สง่ เอกสาร
โครงร่างวิจัย (Research proposal) จานวน ๘ ชุด มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ…………………………………………………. หัวหน้าโครงการ
(

วันที่ ..…..… / …….. / ………

)
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แบบเสนอโครงร่างงานวิจยั (Research proposal)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการ พร้อมหน่วยงานสังกัด และที่อยู่
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................................................
หน่วยงาน .............................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรสาร ..................................................................................................................................
Email address............................................................................................................................................................................
3. ปัญหาทีม
่ าและความสาคัญของงานวิจัย

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์การวิจัย
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ (ประชากร ตัวอย่าง เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ
้ มูล)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

.........................................................................................................................................................
7. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ (พร้อมรายละเอียด)

.........................................................................................................................................................
8. ระยะเวลาดาเนินการ................เดือน

ระหว่าง...................ถึง...........................

9. แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย

.........................................................................................................................................................
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10. การบูรณาการงานวิจัย (ถ้ามี)


การเรียนการสอน คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………….



บริการวิชาการ คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………….



อื่นๆ

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

หมายเหตุ เอกสารนี้ความยาวไม่เกิน 5 หน้า
ลงชื่อ …………………………..…………. หัวหน้าโครงการ
(

วันที่ …..… / …….. / ………

)
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สัญญารับทุนการวิจยั
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เขียนที่ ………….……………………………..……..
วันที่ ……….… เดือน ………….………… พ.ศ. ………………….…….
ข้าพเจ้า…………………………………….………….. นามสกุล …………………………….…………อายุ ………… ปี

สัญชาติ

……………..…. เชื้อชาติ………….…….. อยู่บ้านเลขที่ ….……………….……....……ถนน ……………………. แขวง …………………………
เขต……………………….………จังหวัด …………………………….. สังกัด ภาควิชา / คณะ ….………….………..……………………………………
มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ ………………………....…เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจาปี

พ.ศ..........…….

เป็นจานวนเงิน

……………...บาท

(……………..………..…………………..…….) เพื่อทาวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………..............…
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………......................................................................................
ยินยอมปฏิบัตติ ามสัญญา

ระเบียบหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนโดยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แทน ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้ให้ทุน” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของผู้ให้ทุน ซึ่งมีอยูแ่ ล้วขณะที่ทาสัญญานี้โดย
ตลอด ข้าพเจ้าขอผูกพันยินยอมปฏิบัตติ ามระเบียบหลักเกณฑ์ กฎและข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะทาการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สาเร็จ

ได้ผลสมความมุง่ หมายของผู้ให้ทุนหากเกิด

อุปสรรคไม่สามารถทาการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที และข้าพเจ้าจะรายงาน
ผลการวิจัยตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

และการส่งใบสาคัญ โดย

เคร่งครัดตามเวลาที่กาหนดไว้ และข้าพเจ้าจะใช้เงินทุนอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ข้อ 4. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทุก 4 เดือน นับแต่วันที่ได้ทาสัญญาขอรับทุนเป็นต้นไป จะส่งรายงานความก้าวหน้า
และส่งรายงานสรุปผลเมื่อสิน้ ปีของการได้รับทุน

แม้วา่ การวิจัยนัน้ จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์

และเมื่อทาการวิจัยเสร็จ

สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการแล้ว จะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และซีดีตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึน้
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ลิขสิทธิ์ของผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ เป็นของผูใ้ ห้ทุนเป็นระยะเวลา
2 ปี ก่อนที่จะถือเอาลิขสิทธิ์นั้นเป็นของข้าพเจ้า และเมื่อข้าพเจ้านาผลการวิจัยดังกล่าวไปลงพิมพ์เผยแพร่ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะลงข้อความแสดงกิตกิ รรมประกาศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่อาจทาการวิจัยให้ลุล่วงตลอดไปตามโครงการวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรเงินทุนส่งเสริม และผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่าไม่มเี หตุอันสมควร ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
หรือบางส่วนแก่ผู้ให้ทุน
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หนังสือสัญญานี้ ทาขึน้ 2 ฉบับ ดังนี้ 1) ผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ และ 2) ผูไ้ ด้รับทุนถือไว้ 1 ฉบับ
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อ

หน้าพยาน
(ลงชื่อ) …………………………………………….. ผู้ให้ทุน
(………….………….…………………..)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
(ลงชื่อ) …………………..……...…….…. พยานฝ่ายผู้ให้ทุน
(…………………...……………..)
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
(ลงชื่อ) ………...………………………… พยานฝ่ายผู้ให้ทุน
(…………..….………………….)
เจ้าหน้าที่การเงินของคณะเภสัชศาสตร์
(ลงชื่อ) …………………………………………… ผู้รับทุน
( ………………………….……………..)
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แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจยั
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ ……………………..……..
1. ชื่อ – สกุล............……………………………………………………………………….………………………
2. ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………..
3. ได้รับทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ประจาปีการศึกษา ……….. จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ รวม………...……บาท
(ตัวอักษร) ………………………………..……………………… บาท
4. เริ่มทาโครงการฯ เมื่อ (เดือน/ปี/ พ.ศ. ) ……………………………………………………………………
กาหนดจะเสร็จโครงการวิจัย เมือ่ (เดือน/ปี/ พ.ศ.) ………………………………………………………....
5. ปัจจุบันดาเนินโครงการวิจัย ไปแล้วประมาณร้อยละ ………………………………………………………...
6. รายละเอียดของโครงการวิจยั ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว (ระบุรายละเอียดและสรุปผลการวิจัยที่ได้ทาไปแล้ว)
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตัง้ แต่เริ่มโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ……………………… บาท
(ตัวอักษร) …………………………..……………………………
ลงชื่อ ……………………………. หัวหน้าโครงการ
(

)
…..… / …….. / ………

