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คู#มือสมัครขอรับทุนประจำป3งบประมาณ 2564 

โครงการทุนมหาบัณฑิต วช. ดFานมนุษยศาสตรJและสังคมศาสตรJ 

(NRCT Master Research Grants: NRCT-MAG)  

 

ความเปaนมา 

 

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด9านมนุษยศาสตร=-สังคมศาสตร=               มีเปBาหมายที่

จะสร9างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่นอกจากจะมีความใฝHใจที่จะแสวงหาความรู9 และมีทักษะในการทำ

วิจัยอยMางเปNนระบบแล9ว ยังรู9จักทำงานเปNนกลุMม    มีความนับถือในความเห็นของผู9ที่คิดเห็นตMางจากตน

ได9 มีความเปNนนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรม ด9วยเปBาหมายหลักนี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. 

ด9านมนุษยศาสตร=-สังคมศาสตร=จึงจะให9ทุนวิจัยที่มุMงเน9นการทำวิจัยเปNนกลุMม  ๆละ 2-3 คน กลMาวคือ อาจารย=

ที่ปรึกษา 1 ทMานดูแลนักศึกษา 1 กลุMม โดยในกลุMมมีนักศึกษาผู9วิจัยอยMางน9อย 2 คน อยMางมาก 3 คน 

และแตMละคนในกลุMมตMางทำวิจัยในหัวข9อวิทยานิพนธ= (Thesis Topic) ของตน หัวข9อเหลMานั้นเปNน

หัวข9อยMอยของหัวข9อ (Topic) เดียวกัน หัวข9อดังกลMาวนี้จะเปNนหัวข9อหนึ่งภายใต9ประเด็นหัวข9อใหญM 

(Issue) สรุปได9วMาเปBาหมายของโครงการนี้ก็คือ การสร9างนักวิจัยที่ค9นคว9าด9วยตนเองได9 สามารถตMอ

ยอดไปทำวิจัยในขั้นลึกยิ่งขึ้นตMอไปได9  ในขณะเดียวกันก็รู9จักที่จะทำงานรMวมกัน โดยตระหนักวMางาน

ในสMวนของตน เปNนสMวนหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับงานอื่น ๆ ในชิ้นงานที่ใหญMกวMา ความตระหนักเชMนนี้

นMาจะชMวยให9การทำงานชิ้นใหญMสำเร็จมากกวMาที่จะสร9างความสำคัญโดดเดMนให9แกMตนเอง  และชิ้นงาน

ใหญMที่สำเร็จในคราวหนึ่งจะชMวยให9เกิดผลลัพธ= (output/outcome) ที่มีประสิทธิภาพสูงและนำไปใช9

งานได9ในเวลาอันรวดเร็ว 

สำหรับประเด็นหัวข9อวิจัยนั้น ในแตMละปnจะมีการประกาศประเด็นหัวข9อ    ซึ่งเปNนการ

ตัดสินของคณะกรรมการผู9ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยข9อมูลความต9องการ    การวิจัยในเรื่องนั้น ๆ สูงมาก 

และจากประเด็นปqญหาในสังคม รวมทั้งแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาล ประเด็น

หัวข9ออาจมีได9มากกวMาหนึ่งประเด็นหัวข9อ และประเด็นหัวข9อที่ประกาศอาจมีกำหนดเวลามากกวMา 1 

ปn หรือซ้ำกันได9ในปnถัดไปเพื่อเปsดโอกาสให9มีการทำวิจัยตMอเนื่องในประเด็นหัวข9อเดียวกันได9 ทั้งนี้

เปNนไปตามความกว9างขวางลึกซึ้งและความเปNนประโยชน=ของประเด็นหัวข9อนั้น ๆ 



2 
 

งบประมาณสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. อยูMในวงเงิน 220,000 บาท (สอง

แสนสองหมื่นบาทถ9วน) ตMอ 1 ทุน จำแนกเปNนเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน เงินสนับสนุน

การจัดประชุมเสนอความก9าวหน9าวิทยานิพนธ=ของนักศึกษาผู9รับทุนและเงินจัดกิจกรรมประเภทตMาง 

ๆ เพื่อเตรียมความพร9อมและเสริมความรู9ให9กับนักศึกษาผู9รับทุนตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 

วัตถุประสงคJ  

 

(1) สร9างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและสามารถทำงานเปNนกลุMม ตMางรู9วMาผลงาน

ของตนเปNนสMวนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญพอๆกันกับสMวนประกอบอื่นในงานวิจัยใหญM อีกทั้ง

กระตุ9นและสร9างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อกันในหนMวยงานตMาง ๆ ของสถานศึกษาเดียวกัน และ

ระหวMางสถาบันการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให9อาจารย=และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิต

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพรMวมกัน 

(2) สร9างชุดความรู9ในสาขามนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= ทำให9เกิดฐานความรู9ที่แตMละ

ประเด็นมองได9รอบด9านมากขึ้น ทั้งในด9านเวลาและพื้นที่ เพื่อการทำวิจัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก หรือ

นำไปศึกษาประยุกต=ใช9ให9ได9ประโยชน=ได9จริงมากขึ้น 

(3) สร9างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอยMางมีระบบและสามารถนำ

ความรู9และประสบการณ=ไปทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นไปอีกได9  

 

เปcาหมายของโครงการฯ 

 

 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด9านมนุษยศาสตร= - สังคมศาสตร=            มีเปBาหมายที่

จะสร9างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่นอกจากจะมีความใฝHใจแสวงหาความรู9และมีทักษะในการทำวิจัย

อยMางเปNนระบบแล9ว ยังรู9จักทำงานเปNนกลุMม มีความนับถือในความเห็นของผู9ที่คิดเห็นแตกตMางจากตน

ได9 และมีความเปNนนักวิจัยที ่มีคุณธรรมจริยธรรม ด9วยเปBาหมายหลักดังกลMาวนี้ โครงการทุนวิจัย

มหาบัณฑิต วช.    ด9านมนุษยศาสตร=-สังคมศาสตร=จึงจะให9ทุนวิจัยที่มุMงเน9นการทำวิจัยเปNนกลุMม กลุMมละ 

2-3 คน โดยแตMละคนในกลุMมวิจัยตMางทำงานวิจัยในหัวข9อวิทยานิพนธ=ของตนเอง    อันถือเปNนหัวข9อ

วิจัยยMอย (Thesis topic) ที่อยูMภายในหัวข9อวิจัย (Topic) เดียวกัน และหัวข9อวิจัยดังกลMาวนี้จะต9อง
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สอดคล9องและอยูMภายใต9ประเด็นวิจัยหัวข9อใหญM (Issue) อีกทีหนึ่ง ด9วยเหตุนี้ ประเด็นวิจัยหัวข9อใหญM 

(Issue) หนึ่งประเด็นจะมีหัวข9อวิจัย (Topic) ได9หลายหัวข9อ ดังจะเห็นได9จากแผนภูมิที่ 1 ข9างลMาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 

ในแผนภูมิที่ 1 ประเด็นวิจัยหัวข9อใหญM (Issue) มีหัวข9อวิจัย (Topic) อยูM 3 หัวข9อ/กลุMม 

โดยแตMละกลุMมจะมีอาจารย=ที่ปรึกษา 1 คน ทำให9ประเด็นวิจัยหัวข9อใหญMประเด็นนี้มีอาจารย=ที่ปรึกษา

อยูMรวม 3 คน นอกจากนั้น จะเห็นได9วMาอาจารย=      ที่ปรึกษาในแตMละกลุMมมีนักศึกษาผู9วิจัยผู9เขียน

วิทยานิพนธ=ระดับปริญญาโทอยูMในความดูแลไมMเทMากัน คือ 1 คน 2 คน และ 3 คน ตามลำดับ (ขึ้นอยูM

กับประเภททุนแบบกลุMมหรือแบบรายบุคคล) 

สรุปได9วMาเปBาหมายของโครงการนี้ คือ การสร9างนักวิจัยที่ค9นคว9าด9วยตนเองได9 สามารถตMอ

ยอดไปทำงานวิจัยในขั้นลึกขึ้นตMอไปได9 และในขณะเดียวกันก็รู9จักที่จะทำงานรMวมกัน โดยตระหนักวMา

งานวิจัยในสMวนของตนนั้น เปNนสMวนหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับงานวิจัยอื่น ๆ ในชิ้นงานวิจัยที่ใหญMกวMา 

ความตระหนักเชMนนี้นMาจะชMวยให9การทำงานชิ้นใหญMสำเร็จมากกวMาที่จะสร9างความสำคัญโดดเดMน

ให 9 แก M ง านของตนเอง และงานช ิ ้น ใหญ Mท ี ่ สำ เร ็จ ในคราวหน ึ ่ ง  จะช Mวยให 9 เก ิดผลล ัพธ=  

(output/outcome) ที่มีประสิทธิภาพสูงและนำไปใช9งานได9ในเวลาอันรวดเร็ว 

 

ประเด็นวิจัยหัวข/อ
ใหญ3 (Issue) 

นักศึกษาผู/วิจัย 
นักศึกษาผู/วิจัย 

อาจารยBท่ีปรึกษา 

 
หัวข%อวิจัย 
(Topic) 
 

หัวขFอวิจัยย#อย/หัวขFอ

วิทยานิพนธJ (Thesis 

Topic) 

2  

1  

3  
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การใหFทุน 

1. จำนวนทุน 

งบประมาณสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. อยูMในวงเงิน 220,000 บาท (สอง

แสนสองหมื่นบาทถ9วน) ตMอ 1 ทุน จำแนกเปNนเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน เงินสนับสนุน

การจัดประชุมเสนอความก9าวหน9าวิทยานิพนธ=ของนักศึกษาผู9รับทุนและเงินจัดกิจกรรมประเภทตMาง 

ๆ เพื่อเตรียมความพร9อมและเสริมความรู9ให9กับนักศึกษาผู9รับทุนตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ในป3งบประมาณ 2564 นี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ดFานมนุษยศาสตรJ-

สังคมศาสตรJจะสนับสนุนทุนวิจัยไม#เกิน 50 ทุน 

 

2. ประเด็นหัวขFอวิจัย 

โครงการที่ขอรับการสนับสนนุจะต9องอยูMในประเด็นหัวข9อวิจัยดังรายละเอียดตMอไปนี ้

(1) ในแตMละปnจะมีการประกาศประเด็นหัวข9อวิจัยใหญM (Issue) ซึ่งได9จากการกลั่นกรองของ

คณะกรรมการผู9ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยข9อมูลจากแบบสอบถามของนักวิชาการจำนวนหนึ่งและ

ความต9องการการวิจัยอยMางมากในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งจากประเด็นปqญหาในสังคมปqจจุบันและ

แนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาล 

(2) ในแตMละปnประเด็นหัวข9อใหญM (Issue) มมีากกวMาหนึ่งประเด็นหัวข9อ 

(3) ประเด็นหัวข9อใหญMหนึ่งๆ อาจซ้ำกันได9ในปnถัดไป เพื่อเปsดโอกาสให9มีการทำวิจัยตMอเนื่องใน

ประเด็นหัวข9อเดียวกันได9 ทั้งนี้ ให9เปNนไปตามความกว9างขวางลึกซึ้งและความเปNนประโยชน=ของ

ประเด็นหัวข9อนั้น ๆ 

 

ประเด็นหัวขFอวิจัยประจำป3งบประมาณ 2564 

q ครอบครัว ชุมชน คนรอบขFาง: ความสัมพันธJของมนุษยJในยุคสมัยของความพลิกผัน 

q ภูมิทัศนJ ภูมิศาสตรJ ภูมินิเวศ: นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลFอมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน 

q ของเก#าที่ตFองเล#าใหม# การทFาทายพรมแดนทางทฤษฎีของศาสตรJและศิลปw 

q ความรูFคืออำนาจ-มนุษยศาสตรJเพื่อการพัฒนา การสรFางความยั่งยืนจากฐานรากผ#านภาษา 

วรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ 
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ในแตMละประเด็นหัวข9อ กลุMมผู9เสนอขอรับทุนจะต9องเสนอหัวข9อ (Topic) ที่ชัดเจนและครอบคลุม

หัวข9อวิทยานิพนธ= (Thesis) 1 เรื่อง หรือ 2-3 เรื่อง ตามลักษณะทุนที่เสนอขอรับทุน (แบบกลุMมหรือ

แบบรายบุคคล) 

 

 

 

 

1. การเสนอหัวข9อ (Topic) และหัวข9อวิทยานิพนธ= (Thesis Topics) ควรศึกษางานเดิมที่มีผู9ทำไว9

แล9ว และควรแสดงอยMางชัดเจนให9ถึงเห็นความแตกตMาง ประโยชน=ของการวิจัย หรือการตMอยอด

ขึ้นไปในเชิงวิชาการได9 

2. อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=ควรพิจารณาโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. สาขามนุษยศาสตร=

และสังคมศาสตร= ในลัก ษ ณ ะ ที ่ช Mวยส M ง เ ส ร ิ ม ห ั วข9อวิจ ัยที่ท Mานส น ใ จ อ ย ู M แ ล 9 ว ด 9 ว ย 

นอกเหนือจากค ว ามต9 อ ง ก า ร ชM ว ยพัฒน านักวิจัยรุMนเยาว=และนอกเหนือจากการชMวยให9

นักศึกษาได9มีทุนในการทำวิจัยเทMานั้น 

3. โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด9านมนุษยศาสตร=-สังคมศาสตร=ให9ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เปNน

วิทยานิพนธ=เทMานั้น แตMไม#สนับสนุนภาคนิพนธJ 

 

3. ระยะเวลาของทุนและคุณสมบัติของผูFสมัคร 

(1) ระยะเวลาของการสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. คือ 12 เดือนนับแตMวันที่

เริ่มทำสัญญา กรณียังไมMสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา สามารถ

ขอขยายระยะเวลารับทุนไดF 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน  

(2) ผู9สมัครขอรับทุนต9องเปaนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท ณ เวลาที่ขอรับทุน 

(3) ระหวMางยื่นเอกสารสมัครผู9สมัครขอรับทุนต9องไดFรับการอนุมัติโครงร#างวิทยานิพนธJจาก

ภาควิชาอย#างเปaนทางการแลFว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อหัวขFอใหFดำเนินการก#อน

ช#วงเวลาทำสัญญากับทาง วช. (เดือนมิถุนายน 2564) 

(4) หัวข9อวิทยานิพนธ=อยูMในขอบขMายประเด็นหัวข9อวิจัย (Issue) ที่ วช. กำหนดและอยูMใน

ขอบขMายของหัวข9อ (Topic) ที่อาจารย=ที่ปรึกษาประจำกลุMมเห็นชอบ 

โปรดอ&าน 
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(5) มีหนังสือจากอาจารย=ที่ปรึกษาวMายินดีรับเปNนที่ปรึกษา และการรับเปNนอาจารย=ที่ปรึกษา

ผMานความเห็นชอบของภาควิชาแล9ว 

 

4. ลักษณะของทุนที่ใหFการสนับสนุน 

(1) แบบกลุ#ม : นักศึกษาผู9วิจัยเสนอขอรับทุนเปNนกลุMม กลุMมละ 2 คน หรือ 3 คน โดยมี

อาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMาน เปNนผู9ดูแลประจำกลุMม 

(2) แบบบุคคล : นักศึกษาผู9วิจัยเสนอขอรับทุนเปNนรายบุคคล โดยมีอาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMาน

เปNนผู9ดูแล  

 

5. เงื่อนไขการรับทุน 

(1)   ระยะเวลาของการสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. คือ 12 เดือนนับแตMวันที่เริ่มทำ

สัญญา กรณียังไมMสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา สามารถขอขยาย

ระยะเวลารับทุนได9 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน 

 (4)  อาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMาน ดูแลนักศึกษาผู9รับทุนได9สองกรณีดังนี้ 1)  ในกรณีขอรับทุนแบบกลุ#ม 

อาจารย=ที่ปรึกษาจะมีนักศึกษาผู9รับทุนจำนวน 2-3 คนในความดูแลของตนเอง หรือ 2) ใน

กรณีขอรับทุนแบบรายบุคคล อาจารย=ที่ปรึกษาจะมีนักศึกษาผู9รับทุนจำนวน 1 คนในความ

ดูแลของตนเอง ทั้งนี้อาจารย=ที่ปรึกษาต9องทำหน9าที่ดูแลให9การวิจัยของนักศึกษาทั้งหมดใน

กลุMมให9ดำเนินไปด9วยความเรียบร9อยและลุลMวงตามวัตถุประสงค=ของการให9ทุน 

 (5)      นักศึกษาผู9รับทุนสามารถรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหลMงทุนอื่นๆ ได9 แต#ตFองแจFงใหF วช. 

ทราบก#อนวันทำสัญญา  

 

6. อาจารยJที่ปรึกษาและจำนวนนักศึกษาผูFวิจัยในความดูแล 

(1)  ขอรับทุนแบบกลุMม : อาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMานดูแลนักศึกษาในกลุMมซึ่งมี 2 คน หรือ 3 คน และ

อาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMานอาจควบคุมกลุMมวิทยานิพนธ=ได9มากกวMา 1 กลุMม 

(2)   ขอรับทนุแบบรายบุคคล : อาจารย=ที่ปรึกษา 1 ทMาน ดูแลนักศึกษา 1 คน  
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6. งบประมาณสนับสนุน 

ตามที่ได9กลMาวแล9วข9างต9นวMาโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. จะให9ทุนนักศึกษาในสังกัด ใน

วงเงินจำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ9วน) ตMอนักศึกษา 1 ทMาน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

1. เงินสนับสนุนนักศึกษาผูFรับทุน 

เงินทุนที่นักศึกษาแตMละคนได9 ประกอบด9วย 

(1) ค"าตอบแทนผู,ช"วยวิจัย ในวงเงิน 84,000 บาท (เดือนละ 7,000 บาท กำหนดให9ไมMเกิน 12 

เดือน) โดยแบMงจMาย 2 งวด 

(2) ค"าใช,จ"ายในการทำวิจัย ในวงเงิน 116,000 บาท  โดยแบMงจMาย 2 งวด เพื่อเปNนคMาใช9จMายตMาง ๆ 

ที่เกี่ยวข9องกับการทำวิจัย เชMน คMาเดินทางไปเก็บข9อมูล คMาที่พักในการเก็บข9อมูล คMาตอบแทนผู9ให9

ข9อมูล คMาหนังสือ คMาอุปกรณ=ในการเก็บข9อมูล/วิเคราะห=ข9อมูล เปNนต9น โดยคMาใช9จMายดังกลMาวจะ

แบMงออกเปNน 4 หมวดดังนี้ 1. หมวดคMาตอบแทน 2. หมวดคMาจ9าง 3. หมวดคMาใช9สอย และ 4. 

หมวดคMาวัสด ุเทMานั้น 

(3) ค"าตอบแทนตีพิมพ;บทความ วงเงินไมMเกิน 20,000 บาท โดยจะขึ้นอยูMกับการตีพิมพ=บทความใน

วารสารของผู9รับทุนตามฐานข9อมูล ดังตMอไปนี ้ 

  

- Tier 2 เปNนเงิน 5,000 บาท/ บทความวิชาการ 1 ชิ้น  

- Tier 1 เปNนเงิน 10,000 บาท/ บทความวิชาการ 1 ชิ้น 

- ACI เปNนเงิน 15,000 บาท/ บทความวิชาการ 1 ชิ้น 

- Scopus เปNนเงิน 20,000 บาท/ บทความวิชาการ 1 ชิ้น 

  

2. เงินสนับสนุนอาจารยJที่ปรึกษาผูFรับทุน 

(1) ค"าติดตามความก,าวหน,าวิทยานิพนธ; ในวงเงินจำนวน 60,000 บาท เพื่อใช9ติดตามความก9าวหน9า

วิทยานิพนธ= เชMน การจัดประชุมเพื ่อให9นักศึกษาในที ่ปรึกษาเสนอรายงานความก9าวหน9าของ

วิทยานิพนธ= โดยเชิญผู9เชี่ยวชาญหรือกรรมการของวิทยานิพนธ=แตMละฉบับมาให9คำแนะนำ หรือเปNน

คMาใช9จMายสำหรับอาจารย=ที่ปรึกษาในการเดินทางลงพื้นที่กับนักศึกษา เพื่อติดตามการทำวิจัย

ภาคสนาม เปNนต9น 

(2) ค"าตอบแทนอาจารย;ที่ปรึกษา จำนวน 20,000 บาท  

 



8 
 

8. การจ#ายเงินแต#ละงวด 

งวดที่ 1  เบิกจMายเมื่อลงนามในสัญญารับทุนถูกต9อง โดยจะประกอบด9วยเงินทุนตMอไปนี ้

(1) คMาตอบแทนผู9ชMวยวิจัยสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน เดือนละ 7,000 บาท เปNนเวลา 2 เดือน จำนวน 

14,000 บาท  

(2) งบสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน จำนวน 48,700 บาท 

(3) งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมและติดตามความก9าวหน9าวิทยานิพนธ=สำหรับอาจารย=ที่ปรึกษา 

จำนวน 22,800 บาท  

 
งวดที่ 2  จMายเมื่อนักศึกษาผู9รับทุนนำเสนองานและเข9ารMวมกิจกรรมรายงานความก9าวหน9าครั้งที่ 1 

โดยจะประกอบด9วยเงินทุนดังตMอไปนี ้

(1) คMาตอบแทนผู9ชMวยวิจัยสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน เดือนละ 7,000 บาท เปNนเวลา 10 เดือน 

จำนวน 70,000 บาท 

(2) งบสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาผู9รับทุน จำนวน 67,300 บาท 

(3) งบสนับสนุนการตีพิมพ=บทความ (เบิกจMายครั้งที่ 1) จำนวน 9,000 บาท 

(4) งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมและติดตามความก9าวหน9าวิทยานิพนธ=สำหรับอาจารย=ที่ปรึกษา 

จำนวน 37,200 บาท 

(5) คMาตอบแทนอาจารย=ที่ปรึกษา (เบิกจMายครั้งที่ 1) จำนวน 16,000 บาท 

เงินประกันผลงาน จMายเมื่อโครงการวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ= 

(1) งบสนับสนุนการตีพิมพ=บทความเมื่อสิ้นสุดโครงการ จำนวน 11,000 บาท 

(2) คMาตอบแทนอาจารย=ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ จำนวน 4,000 บาท 

 

หมายเหต ุ  
การเบิกจMายเงินสำหรับการจัดกิจกรรมติดตามความก9าวหน9าของอาจารย=ที ่ปรึกษาผู9

ควบคุมวิทยานิพนธ= ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ต9องเปNนการจMายจริงในวงเงินที่สนับสนุน ทั้งนี้ อาจารย=ที่

ปรึกษาต9องจัดทำรายงานกิจกรรมที่จัดขึ้นและรายงานการเงินตอนปsดโครงการด9วยเชMนกัน 
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9. เกณฑJในการจัดทำงบประมาณ 

เพื่อความสะดวกในการจัดงบประมาณของผู9รับทุน และความเข9าใจที่ตรงกันในการสื่อสาร

และติดตามการใช9จMายเงินของผู9ประสานงานหลังจากได9รับทุน ผู9ขอรับทุนควรเข9าใจแผนการใช9

จMายเงินงบประมาณ โดยแบMงออกเปNนหมวด 4 หมวด คือ ค#าตอบแทน ค#าจFาง ค#าใชFสอย และค#า

วัสด ุเทMานั้น รายละเอียดการใช9จMายเงินตามหมวดตMาง ๆ มีดังนี ้ 

1) หมวดค"าตอบแทน ได9แกM คMาตอบแทนที่โครงการเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบรรยาย

หรือให9ข9อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมของโครงการ เชMน ค#าตอบแทนวิทยากร ที่โครงการเชิญมา

บรรยายในกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต ค#าตอบแทนผู2ทรงคุณวุฒิ ที่โครงการเชิญมาให9ข9อเสนอแนะใน

กิจกรรมพัฒนาบัณฑิต (เกณฑ=ในการจMายคMาตอบแทนขึ้นอยูMกับความเหมาะสมของเนื้องานที่ทำและ

ดุลยพินิจของอาจารย=ที่ปรึกษา) 

2) หมวดค"าจ,าง ได9แกM คMาใช9จMายที่โครงการจ9างบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะรายวัน ราย

เดือน หรือจ9างเหมาในการทำงานอยMางใดอยMางหนึ่ง เชMน ค#าจ2างเจ2าหน2าที่ในการประสานงานเก็บ
ข2อมูล ค#าจ2างผู2ช#วยแปลภาษา ค#าจ2างเจ2าหน2าที่แจกแบบสอบถาม (ในกรณีที่มีกลุMมตัวอยMางมากกวMา 

200 คนขึ้นไป) ค#าจ2างคนขับรถ (ในกรณีออกภาคสนาม) เปNนต9น ฯลฯ 

*** หมายเหตุ อัตราคMาจ9างผู9ชMวยเก็บข9อมูลแจกแบบสอบถาม (ในกรณีที่มีกลุMมตัวอยMาง

มากกวMา 200 คนขึ้นไป) ต9องมีจำนวนไมMเกิน 2 คน ด9วยอัตราจ9างคนละไมMเกิน 300 บาท / วัน คMาจ9าง

ผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9านเทคนิคที่จำเปNนตMองานวิจัย ต9องมีจำนวนไมMเกิน 4 คน ด9วยอัตราจ9างคนละไมMเกิน 

400 - 500 บาท / วัน และคMาจ9างผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9านภาษาที่จำเปNนตMองานวิจัย ต9องมีจำนวนไมMเกิน 

2 คน ด9วยอัตราจ9างคนละไมMเกิน 700 - 800 บาท/วัน  ทั้งนี้ อัตราคMาจ9างให9ขึ้นอยูMกับดุลยพินิจของ

อาจารย=ที่ปรึกษา 

3) หมวดค"าใช,สอย ได9แกM คMาใช9จMายเพื่อซื้อสินค9าหรือบริการตMางๆ เชMน ค#าเดินทาง ค#าเบี้ย
เลี้ยง ค#าที่พัก ค#าเช#าสถานที่จัดประชุม ค#าถ#ายเอกสาร             ค#าไปรษณียM เปNนต9น โดยมีเกณฑ=การ

เบิกจMายดังนี ้  

(ก) ค#าเดินทาง ให9เบิกจMายได9เทMาที่จMายจริงตามหลักฐานประกอบ เชMน ตั๋วรถทัวร=    เรือ รถไฟ 

เครื ่องบินชั ้นประหยัด (ใช9ตัวจริงเทMานั ้น ไมMสามารถใช9ใบถMายสำเนาได9) โครงการฯ ไม#

อนุญาตใหFเบิกจ#ายในลักษณะเหมาจ#าย  

- การเดินทางโดยเครื ่องบิน โครงการฯ อนุมัติคMาเดินทางโดยเครื ่องบิน        ชั้น

ประหยัดเทMานั้น 



10 
 

- การเดินทางโดยรถยนตMส#วนตัว ให9เบิกเฉพาะคMาน้ำมันที่จMายจริงตามใบเสร็จ แตMไมMเกิน

อัตราคMาน้ำมันรวมคMาสึกหรอ โครงการฯ กำหนดให9อัตรากิโลเมตรละ 4 บาท ตาม

ระยะทางของเส9นทางหลวงสายหลัก สำหรับอาจารย=ที่ปรึกษาต2องไม#สูงเกินกว#าอัตรา
ค#าโดยสารโดยเครื่องบินชั้นประหยัด ภายใต9หลักการ “ประหยัดและจำเปaน” และ

ภายใต9กรอบงบประมาณที่มีอยู M โดยใบเสร็จคMาน้ำมันที่จะเบิก ให2ระบุหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใช2น้ำมันด2วย ในกรณีที่เปNนการเชMารถจากสMวนบุคคลที่ไมMมีใบเสร็จที่

ถูกต9องตามระเบียบ โครงการฯ ให9ขอสำเนาบัตรประชาชนของผู9รับเงิน/คนขับ และ

ให9ผู 9ร ับเงินลงนามในใบสำคัญรับเงิน และกรอกเลขทะเบียนรถให9ถูกต9องเพื่อ

ตรวจสอบได9 

- หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจำเปNนต9องมีผู9ชMวยเก็บข9อมูลรMวมเดินทางเพื่อเก็บข9อมูล

ด9วย ทางโครงการฯ สามารถอนุมัติสำหรับคMาเดินทางให9กับผู9ชMวยเก็บข9อมูลได9จำนวน

ไมMเกิน 8 คนตMอครั้ง (โดยแบMงเปNนผู9ชMวยเก็บข9อมูลแจกแบบสอบถามจำนวนไมMเกิน 2 

คน ผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9านเทคนิคจำนวนไมMเกิน 4 คน และเปNนผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9าน

ภาษาที่จำเปNนจำนวนไมMเกิน 2 คน) ในอัตราการใช9จMายเชMนเดียวกับนักศึกษาผู9รับทุน 

โดยที่นักศึกษาผู9รับทุนต9องอธิบายและแจกแจงให9ทราบถึงหน9าที่และความรับผิดชอบ

ในการเก็บข9อมูลของแตMละทMานอยMางละเอียดให9ตรงตามวันของการทำงานที่เกิดขึ้น

จริง 

(ข) ค#าที่พัก ต9องไมMเบิกหรือค9างที่พักราคาแพงจนเกินความจำเปNน และในกรณีที่ไปพักบ9านญาติ 

บ9านเพื่อน หรือพักตามวัดจะเบิกคMาที่พักไมMได9 แตMอาจจะเบิกคMาใช9จMายอื่น ๆ เพิ่มได9ตาม

เหตุผลและความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยขออนุญาตกับโครงการฯ เปNนรายกรณี ไม#อนุญาตใหF

เบิกจ#ายในลักษณะเหมาจ#าย ในกรณีที่ไปเก็บข9อมูลตMางจังหวัดเปNนรายเดือนอนุมัติให9

เบิกจMายเปNนคMาเชMารายเดือนได9  

- หมายเหตุ ในกรณีที ่มีความจำเปNนต9องมีผู 9ช Mวยในการเก็บข9อมูลในภาคสนาม ทาง

โครงการฯ จะอนุมัติให9ผู9รับทุนเบิกคMาที่พักให9กับผู9ชMวยเก็บข9อมูลได9จำนวนไมMเกิน 8 คน 

(โดยแบMงเปNนผู9ชMวยเก็บข9อมูลแจกแบบสอบถามจำนวนไมMเกิน 2 คน ผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9าน

เทคนิคจำนวนไมMเกิน 4 คน และเปNนผู9ชMวยเก็บข9อมูลด9านภาษาที่จำเปNนจำนวนไมMเกิน 2 

คน) ในอัตราไมMเกิน 400 บาท / คน / วัน ซึ่งเปNนอัตราเดียวกันกับนักศึกษาผู9รับทุนของ

โครงการฯ หากเกินกว#ากำหนด นักศึกษาผู2รับทุนจะต2องเปSนผู2รับผิดชอบในส#วนที่ต#างเอง 
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นอกจากนั ้น ต9องทำจดหมายขออนุญาตกับทางโครงการฯ เปNนลายลักษณ=อักษร

ประกอบด9วย 

(ค) ค#าใช2จ#ายในการจัดประชุม ได9แกM คMาเชMาสถานที่ คMาอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ= คMาอาหาร 

เครื่องดื่ม คMาเอกสาร คMาจ9างเจ9าหน9าที่ เปNนต9น ให9พิจารณาการเบิกจMายตามดุลยพินิจของ

อาจารย=ที่ปรึกษา 

 

4) หมวดค"าวัสดุ ได9แกM คMาใช9จMายในการซื้อวัสดุอุปกรณ=ที่จำเปNนในการวิจัยโดยไมMเปNน

เครื่องครุภัณฑ= เชMน กระดาษ หมึกพิมพ= ปากกา เครื่องบันทึกหนMวยความจำ (handy drive) เอกสาร

ตำราตMาง ๆ  

 

10. การรายงานความกFาวหนFาและการเงิน 

 

สำหรับรายงานการเงิน ขอให9ใช9แบบฟอร=มรายงานการเงินตามที่ วช. กำหนดและเก็บ

หลักฐานคMาใช9จMายไว9เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งผู9รับทุนจะต9องทำสรุปรายงานการใช9จMายเงิน

พร9อมเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว9กับตัว เพื่อใช9สำหรับปsดโครงการด9วยหลักฐานใบเสร็จฉบับสำเนา โดย

หลักฐานใบเสร็จฉบับจริงนั้นให9ผู9รับทุนเก็บไว9กับตัวเพื่อเปNนหลักฐานในกรณีสำนักงานการตรวจเงิน

แผMนดินเรียกขอตรวจสอบการใช9จMายเงินของผู9รับทุนในระยะ 10 ปnหลังจากปsดโครงการ 

 

11. ผลงานที่ตFองส#ง วช. เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

1. วิทยานิพนธ=ที่ผMานการอนุมัติและเอกสารแสดงการอนุมัติวิทยานิพนธ= พร9อมข9อมูลและ

บันทึกข9อมูลลงฐานข9อมูลของ วช. 

2. หนังสือแสดงการตอบรับการลงตีพิมพ=บทความในวารสารหรือหนังสือ พร9อมบทความที่

ได9รับการตีพิมพ=ของนักศึกษาผู9วิจัย (ตัวบทความสามารถสMงในภายหลังได9 เมื่อได9รับการ

ตีพิมพ=เรียบร9อยแล9ว) และบันทึกข9อมูลลงในฐานข9อมูลของ วช. 

3. เขียนสรุปข9อมูลโครงการลงฐานข9อมูล ในเว็บไซต=ของ วช. 

4. สรุปรายงานการเงินตลอดทั้งโครงการ พร9อมสำเนาหน9าแรกและหน9าสุดท9ายของสมุด

บัญชีธนาคาร แคชเชียร=เช็คคืนเงินสMวนที่เหลือ 
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12. กำหนดเวลาในการดำเนินการประจำป3งบประมาณ 2564 

กิจกรรม เวลาในการดำเนินการ 

1. ประกาศประเด็นหัวข9อ (Issue) มกราคม 2564 

2. ประกาศรับสมัครทุน มกราคม 2564 

3. ยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน 15 กุมภาพันธ= - 15 มีนาคม 2564 

4. พิจารณาทุน 16 มีนาคม – เมษายน 2564 

5. ประกาศผลผู9ได9รับทุน พฤษภาคม 2564 

6. ทำสัญญารับทนุ พร9อมเบิกเงินงวดที่ 1 มิถุนายน 2564 

7. รายงานความก9าวหน9า รอบ 2 เดือน พร9อมเบิก

เงินงวดที่ 2 

เดือนสิงหาคม 2564 

8. รายงานความก9าวหน9า รอบ 6 เดือน  เดือนธันวาคม 2564 

9. ดำเนินการปsดโครงการทุนวิจัย พร9อมเบิกเงิน

ประกันผลงาน 

ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
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ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน 

 

1. โครงการประกาศประเด็นหัวข9อ (Issue) ใน เดือนมกราคม 2564 

2. ผู9สนใจพิจารณาประเด็นหัวข9อ (Issue) พร9อมกำหนดหัวข9อ (Topic) ของตัวเอง 

3. นักศึกษาเสนอหัวข9อยMอย/หัวข9อวิทยานิพนธ= (Thesis Topic) ตามหัวข9อ (Topic) ที่

ประกาศให9อาจารย=พิจารณาและเสนอโครงรMางวิทยานิพนธ=ตMอคณะที่สังกัดเพื่อไดFรับการอนุมัต ิ

4. นักศึกษากรอกข9อมูลในระบบข9อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหMงชาติ (ระบบ NRIIS) 

(https://nriis.nrct.go.th/) ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยเลือกกลุMมหัวข9อรับทุนที่ต9องการ

สมัคร และกรอกข9อมูลให9ครบถ9วนตามหัวข9อที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนสMงข9อเสนอการวิจัย

ให9สมบูรณ= (สถานะข9อเสนอโครงการเปNน “แหลMงทุนได9รับข9อเสนอโครงการเรียบร9อยแล9ว” ในระบบ 

NRIIS) พร9อมแนบไฟล=ในรูปแบบ PDF ดังนี ้

4.1. แบบฟอรJขFอเสนอ MA1 (อาจารย=ที่ปรึกษา) (กรอกรายละเอียดในระบบ NRIIS)  

4.2. แบบฟอรJมขFอเสนอ MA2 (นักศึกษา) (กรอกรายละเอียดในระบบ NRIIS) 

4.3. แนบไฟลJหนังสืออนุมัติหัวขFอวิทยานิพนธJ 

4.4. แนบไฟลJจดหมายรับรองโดยอาจารยJที่ปรึกษา 

4.5. แนบไฟลJเคFาโครงวิทยานิพนธJ ความยาว 20-25 หน9า ไมMรวมบรรณานุกรม และไมM

เปNนบทหนึ่งบทใดของวิทยานิพนธ= (กรุณาไมMระบุชื่อ - นามสกุล และสังกัดของผู9สมัคร 

เพื่อสำหรับสMงให9ทางผู9ทรงคุณวุฒิประเมินผล) 

4.6. แนบไฟลJแนวทางสังเคราะหJวิทยานิพนธJเขFากับประเด็นรับทุน ความยาว 4-7 หน9า 

สำหรับไฟล=แนวทางการสังเคราะห=นั้น ในกรณีผู9สมัครแบบกลุMมรMวมกันเขียนแนวทาง

สังเคราะห=เพียง 1 ฉบับเทMานั้น 

 
 5. คณะกรรมการพิจารณาข9อเสนอโครงการใน เดือนเมษายน 2564 

 6. โครงการฯ ประกาศผลภายใน เดือนพฤษภาคม 2564 

 8. นักศึกษาผู9วิจัยทำสัญญารับทุน วช. ภายใน เดือนมิถุนายน 2564
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ตัวอย'างการกรอกเนื้อหาในเอกสารสมัครทุน 
 

1. ตัวอย'างลักษณะการเขียนขั้นตอนและแผนดำเนินการวิจัย (แผนการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามความกHาวหนHาของอาจารยIที่ปรึกษาใหHระบุใน
ลักษณะตารางแบบเดียวกัน) 

กิจกรรม 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

ม
ิ.ย

.6
4
 

ก
.ค

.6
4
 

ส
.ค

.6
4
 

ก
.ย

.6
4
 

ต
.ค

.6
4
 

พ
.ย

.6
4
 

ธ
.ค

.6
4
 

ม
.ค

.6
5
 

ก
.พ

.6
5
 

ม
ี.ค

.6
5
 

เ
ม
.ย

.6
5
 

พ
.ค

.6
5
 

1. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข<อง                         

2. สำรวจพื้นที่ศึกษา                         

3. เก็บข<อมูลทุติยภูม ิ                         

4. เก็บข<อมูลปฐมภูม ิ                         

5. วิเคราะหPข<อมูล                         

6. เขียนงานวิจัย                         

7. เขียนวิทยานิพนธPฉบับสมบูรณP                         
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หน$าที่ของผู$เกี่ยวข$องในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. 

 

หน$าที่ของอาจารยAทีป่รึกษา 

1. ควบคุมวิทยานิพนธ0ของนักศึกษาผู ;ว ิจ ัยในหัวข;อที ่ร ับผิดชอบ จัดให;ม ีการเสนอ

ความก;าวหน;าของวิทยานิพนธ0เปGนระยะ ๆ ให;เปGนไปตามที่กำหนดในสัญญา 

2. จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนามุมมองและทักษะด;านการวิจัยให;กับนักศึกษาผู;วิจัย เชSน จัด

ผู;เชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อให;นักศึกษาผู;วิจัยมีมุมมองตSอปTญหาวิจัยได;ดียิ่งขึ้น ฯลฯ 

3. เรSงรัดให;การทำวิทยานิพนธ0เสร็จสิ้นได;ทันตามกำหนดในสัญญารับทุน 

 

หน$าที่ของนักศึกษาผู$วิจัย 

1. ศึกษา ค;นคว;า และวิจัยตามโครงรSางวิทยานิพนธ0ที่เสนอขอรับทุนและได;รับการอนุมัติจาก

สถาบันศึกษาที่ตนเองสังกัด 

2. เข;ารSวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและรายงานความก;าวหน;าวิทยานพนธ0ทุก 6 เดือนในเวทีการ

ประชุมวิชาการที่จะจัดขึ้นรอบละ 2 วัน โดยผู;รับทุนต;องอยูSเข;ารSวมกิจกรรมตลอดงาน 

3. เขียนและสอบป]องกันวิทยานิพนธ0ให;สำเร็จทันตามกำหนดในสัญญารับทุน 

4. ระบุข;อความในวิทยานิพนธ0ฉบับสมบูรณ0วSา เป#นวิทยานิพนธ,ในโครงการที่ได7รับการ

สนับสนุนจาก วช. ภายใต7โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ด7านมนุษยศาสตร,-สังคมศาสตร, 

5. เขียนบทความที่เปGนสSวนหนึ่งของวิทยานิพนธ0หรือจากผลสรุปข;อค;นพบในวิทยานิพนธ0 

และจะต;องเผยแพรSบทความนี้ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติ หรือใน

ลักษณะหนังสือรวมบทความ และระบุในบทความวSา บทความชิ้นนี้เป#นโครงการที่ได7รับ

การสนับสนุนจาก วช. ภายใต7โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ด7านมนุษยศาสตร,-

สังคมศาสตร, 
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โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. 

ด$านมนุษยศาสตรA – สังคมศาสตรA 

(NRCT Master Research Grants : NRCT-MAG) 

 

ผู7ประสานงานโครงการฯ 

1. ผู;ชSวยศาสตราจารย0 ดร.ตุลย0 อิศรางกูร ณ อยุธยา 

2. รองศาสตราจารย0 ดร. พจี ยุวชิต 

 

สำนักงานโครงการฯ 
ห;อง 813  ชั้น 8  อาคารมหาจักรีสิรินธร 

คณะอักษรศาสตร0 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท  แขวงวังใหมS  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  10330 

 

 

 

ข.อมูลติดต6อโครงการ 
โทร : 098-335-2409 

Email : nrct_maggrad@nrct.go.th 

Facebook : โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. (https://www.facebook.com/nrctmag)  


