
แนวปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนและการสงผลงาน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล 

 

ข้ันตอนการเสนอขอรับทุนประเภทบุคคล 

 

1. การสงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนประเภทบุคคล และการพิจารณาอนุมัติทุน 

มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 หัวหนาโครงการจัดทําขอเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ตามแบบ Concept 

Proposal for WU Grant โดยเสนอผานตามลําดับชั้น ดังนี้ 

1) หัวหนาสถานวิจัยของสํานักวิชา/วิทยาลัย พิจารณาขอเสนอในเบื้องตน  

2) เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัย และกรอบ

งบประมาณใหเปนไปตามเง่ือนไขของประกาศทุนประเภทบุคคล เสนอความเห็นตอ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

3) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นตอรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการสังคม เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.2 การทําสัญญารับทุน เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการภายใน 3 วันทําการ นับ

จากวันท่ีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคมอนุมัติ โดยจะจัดสงสัญญารับทุนใหหัวหนา

โครงการ หัวหนาสถานวิจัย คณบดี และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม ลงนามใน

สัญญารับทุนตามลําดับ 

1.3 การขออนุมัติจายเงินทุนงวดแรก เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการภายใน 1 วัน

ทําการ หลังจากนักวิจัยและผูบริหารท่ีเก่ียวของการลงนามในสัญญารับทุนเรียบรอยแลว 

  



 

 ผูขอรับทุน 

สงขอเสนอโครงการ 

 

 ผูบริหาร 

 พิจารณาตามลําดับช้ัน 

 แกไข อนุมัติ 

  ไมอนุมัติ  

 สถาบันวิจัยฯ 

แจงผลการพิจารณา 

 (ภายใน 3 วัน) 

แกไข ไมอนุมัติ อนุมัติ 

             ผูวิจัย 

 แกไขขอเสนอโครงการ จบ  

          (ภายใน …. วัน)          

 

ไมอนุมัติ ผูบริหาร สถาบันวิจัยฯ,ผูวิจัย 

 พิจารณาขอเสนอโครงการ      อนุมัติ  ทําสัญญารับทุน 

           ฉบับแกไข      (ภายใน  3  วัน) 

  

   สถาบันวิจัยฯ 

  ขออนุมัติเงินงวดแรก 

       (ภายใน 1 วันทําการ) 

 

   สวนการเงินฯ 

     จายเงิน 

 

 

 

 



2. การติดตามโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 นักวิจัยนําเสนอรายงานความกาวหนาดวยวาจา ทุก 3 เดือน โดยเจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและ

นวัตกรรมจะแจงกําหนดการรายงานความกาวหนาใหหัวหนาโครงการวิจัยและหัวหนาสถานวิจัย

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กรณีท่ีนักวิจัยติดภารกิจไมสามารถมานําเสนอความกาวหนา

ไดตามกําหนดการ หัวหนาโครงการจะตองสงรายงานความกาวหนาเปนเอกสารโดยผานความ

เห็นชอบของหัวหนาสถานวิจัยดวย 

2.2 เม่ือครบ 6 เดือน นักวิจัยตองนําเสนอรายงานความกาวหนาดวยวาจา และนําสงรายงาน

ความกาวหนานั้นอยางเปนทางการมายังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดวย เพ่ือเปนหลักฐาน

ประกอบการขออนุมัติจายเงินทุนงวดท่ีสองตอไป 

 

การติดตามโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

 

 
 ผูบริหาร ผูวิจัย เจาหนาท่ี 

 ทําสัญญารับทุน  

 

 เจาหนาท่ี   

 แจงกําหนดการรายงาน 

ใหผูวิจัยทราบไมนอยกวา 15 วัน 

 

    ผูวิจัย       ผูวิจัย 

               นําเสนอรายงานความกาวหนา นําสงรายงานความกาวหนา 6 เดือน 

ดวยวาจา (ทุก 3 เดือน)     (ผานระบบ e-office) 

 

 ผูบริหาร  ผูบริหาร 

พิจารณารายงานความกาวหนา          พิจารณารายงาน 6 เดือน                     

  

                อนุมัติ              สถาบันวิจัย 

    ขออนุมัติเงินงวดท่ี 2 

   

  สวนการเงินฯ 

  จายเงิน 

   

ไมอนุมัติ 



 

3. การขอขยายระยะเวลา  

หัวหนาโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาได 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน โดยทําบันทึกขอความขอขยาย

ระเวลาไมนอยกวา 15 วันกอนวันสิ้นสุดสัญญา โดยตองชี้แจงเหตุผลพรอมแนบผลการดําเนิน

โครงการวิจัยเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหตอเวลาไดจะถือเอาวัน

สุดทายของการตออายุเปนกําหนดสงผลงาน 

4. การปดโครงการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 การสงผลงานเม่ือครบระยะเวลาโครงการ 

หัวหนาโครงการสงรางบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) แทนการสงรายงานการ

วิจยัฉบับสมบูรณ ตามแบบ IRI paper report-1 และนําสงสรุปการเงินปดโครงการ  ตามแบบ 

Project cost.xls ท้ังนี้หัวหนาโครงการจะตองเก็บหลักฐานคาใชจายของโครงการวิจัยไวรอการ

ตรวจสอบเปนเวลา 10 ป  

4.2 ภายใน 1 เดือนนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  

หัวหนาโครงการนําสงหลักฐานการสงบทความวิจัยดังกลาวใหวารสารวิชาการพิจารณา

ตีพิมพ ตามแบบ IRI paper report-2 

4.3.ภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  

หัวหนาโครงการนําสงบทความวิจัย (Reprint) หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพบทความวิจัย

จากวารสาร ตามแบบ IRI final paper report เพ่ือขออนุมัติปดโครงการวิจัย 

 

กรณีท่ีนักวิจัยไมดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลาว สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะแจงกําหนดเวลา

สงผลงานอยางเปนทางการไปยังนักวิจัย  หากนักวิจัยยังไมสงผลงานตามกําหนดเวลาท่ีสถาบันวิจัยและ

นวัตกรรมแจงเตือน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการยุติโครงการและเรียกคืนเงินทุน โดย

ดําเนินการหักจากเงินเดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือยินยอมใหหักเงินเพ่ือชดใชการรับทุนท่ี

แนบในสัญญารับทุน 

 

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี https://iri.wu.ac.th/ หัวขอแบบฟอรม หรือ 

https://drive.google.com/drive/folders/1JXRqb7QdmErDlv9efrEr7noMEzLkPgD5?usp=sharing 

 

https://iri.wu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1JXRqb7QdmErDlv9efrEr7noMEzLkPgD5?usp=sharing
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