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ก 

คำนำ 
 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ  
ในการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ดนตรีให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนบูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เข้ากับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุศิลปวัฒนาธรรมของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สาธารณะและเชิงพาณิชย์ ต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ สามารถดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่นโยบาย 
และเป้าหมายในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ส่วนงานวิจัย สำนักงานสถาบันฯ ได้จัดทำคู่มือ
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ขอรับทุนทราบ
ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัยฯ การดำเนินงานวิจัย การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ และรายงานผลฉบับสมบูรณ์  

 ทั้งนี้ ส่วนงานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรือ
งานสร้างสรรค์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เป็นอย่างดี ี

 
 

ส่วนงานวิจัย 
พฤศจิกายน 2564 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อกำหนด
ทิศทางในการพัฒนาและบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้ก้าวไปสู ่การเป็นสถาบันดนตรีในระดับ
นานาชาติ โดยแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ได้ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบ ของปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นท้าทายอื่น ๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ตลอดจน ชุมชน สังคม และประเทศนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Passionate  รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน  

Grace   สง่างาม มีความสง่างาม และมีศักดิ์ศรีในตน  

Visionary  มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซ้ึงกว้างไกล  

Integrated  ประสานความแตกต่าง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสม
   กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับชั้น  

Modesty  อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ 
   ทางด้าน ดนตรีเพื่อผู้อ่ืนได้ 

พันธกิจ 

1) เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกท่ีมีศักยภาพสูง มีความคิด สร้างสรรค์  
และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

2) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับสังคม  
3) เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน  

และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ค่านิยม 

ปรัชญา 

ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน 
Music of Life, Music of Land 

Musique de la Vie et de la Terre 
ปณิธาน 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ 
ที ่จะเทิดพระเกียรติ และสืบสาน พระปณิธานของ 
สมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ ในการที ่จะพ ัฒนา
บุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มี
มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน โดย
การเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยแพร่ความรู ้ และ
ประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย 

เป็นสถาบันดนตรีช้ันนําระดับนานาชาติ 
To be a Leading International Conservatory of Music 

วิสัยทัศน ์
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1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2560 - 2564 

 พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีชั้นนำที่มีผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ทัดเทียมมาตรฐานสากล 
บูรณาการผลงานวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ 
ทั้งในเชิงสังคม คุณภาพชีวิต และในเชิงพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์ด้านการวิจัย  
1. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับภูมิภาค  
2. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศทั้งในเชิงสาธารณะและเชิง

พาณิชย์ 

เป้าหมายด้านการวิจัย 

1. เป็นเลิศในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับภูมิภาค  
2. มีการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน  
3. นำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ เป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ 

กลยุทธ์ด้านการวิจัย 

1. การจัดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศในเชิงวิชาการ 
3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
5. การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสังคม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการเสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 

การจัดทำคู่มือการเสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่ออธิบายให้ทราบถึงทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัย
สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุนเสนอขอทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ 
หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทราบรายละเอียดประเภทของทุน ขั้นตอน
และวิธีการขอรับทุน การจัดทำสัญญารับทุน การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการขับรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ 

4. เพื่อให้ผู้ประสานงานวิจัยของส่วนงานต่าง ๆ ทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุนที่ยื่นขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ  

5. เพ่ือการบริหารงานด้านการวิจัยของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทราบถึงทิศทาง นโยบาย 
เป้าหมาย และการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

2 มีข้ันตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ในการ
ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ 

3 สามารถกำกับ ติดตาม และบริหารคุณภาพภายใน ของส่วนงานด้านการวิจัยของสถาบันดนตรี  
กัลยาณิวัฒนา  
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บทที่ 2 
ทุนอุดหนุนงานวิจยั วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 

 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บริหารจัดการส่วนงานวิจัย และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการ และ
สร้างงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านดนตรี และต่อยอดสู่ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องสู่การเป็นสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติ  
 
2.1 โครงสร้างและระบบบริหารงานด้านการวิจัย 

 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กำหนดโครงสร้างและระบบบริหารงานด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและทิศทาง
ทางด้านการวิจัยของสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัย
สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ การสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย ติดตามการบริหารงานใน
ภาพรวมด้านการวิจัยของสถาบันฯ 

2) คณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  ทำหน้าที่
พิจารณางบประมาณ และจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ แก่
โครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนฯ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่
เสนอขอรับทุนอุดหนุนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิจัย 

3) รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทำหน้าที่ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ 
และติดตามการดำเนินงานส่วนงานวิจัยของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์ 

4) คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงาน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
ทำหน้าที่ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการแก่โครงการที ่เสนอขอรับทุน 
อุดหนุนฯ และร่วมกำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนฯ 

5) นักวิจัยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทำหน้าที่ ประสานงานโครงการที่เสนอขอทุนอุดหนุนฯ 
และให้ข้อมูลด้านการวิจัยแก่ผู้รับทุน และเจ้าหน้าประสานงานส่วนอื่น   
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2.2 ลักษณะโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

 การดำเนินโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สามารถจัดทำได้ดังนี้ 

1) “โครงการวิจัย” หมายความว่า การศึกษาหรือค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็น 
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุป
รวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์  

2) “โครงการวิจัยสร้างสรรค์” หมายความว่า สิ ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที ่ประกอบด้วย  
บทวิเคราะห์ที่อธิบาย และชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าว ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือใช้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถ
ในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สำหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ 
ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน อาทิ ผลงานด้านดนตรีหรือศิลปะ  

 

2.3 ประเภทของทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 เพื่อให้การพัฒนางานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
มีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของสถาบันฯ การจัดสรรงบประมาณเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรือ 
งานสร้างสรรค์ จากหมวดเงินรายได้ของสถาบันฯ และเงินทุนภายนอกสถาบันฯ  สามารถแบ่งประเภท 
ของทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที ่ ประเภททุน / นิยาม ระยะเวลา งบประมาณ 
1 ทุนสนับสนนุการทำวิจัยตามยุทธศาสตร์ 

การวิจ ัย หรือการวิจัยสร้างสรรค์ที ่ม ีความสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจในด้านการวิจัย หรือนโยบาย
การบริหารจัดการสถาบัน หรือนำกรอบการวิจัยและนวัตกรรม
จากภาครัฐบาลหรือภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ มาต่อ
ยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนเองหรือของผู้อื่น หรือ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง รวมถึงการขยายผลการใช้ประโยชน์สู่วงกว้างยิ ่งขึ้น 
โดยไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานวิจัยเดิม  

ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เกิน 150,000 บาท 

2 ทุนสนับสนนุการทำงานสร้างสรรค์ 
ผลงานสร้างสรรค์ที ่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
พันธกิจในด้านการวิจัย หรือนโยบายการบริหารจัดการสถาบนั 
ที่แสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม หรือผลงานท่ี
สะท้อนสังคม ประกอบกับหลักวิชาทางด้านดนตรี และศิลปะ
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องที่เอื ้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายและคุณค่าของงาน  

ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เกิน 150,000 บาท 
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ประเภทที ่ ประเภททุน / นิยาม ระยะเวลา งบประมาณ 
3 ทุนสนับสนนุเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย คู่มือ ตำรา แบบเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดรูปแบบกระบวน การเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือต่อ
ยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ใน
วงวิชาการและวิชาชีพ และ/หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่เกิน 10 เดือน
  

ไม่เกิน 30,000 บาท 

4 ทุนสนับสนนุเพ่ือการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
การวิจัยหรืองานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้อง
กับศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย 

ไม่เกิน 10 เดือน
  

ไม่เกิน 50,000 บาท 

5 ทุนสนับสนนุนกัวิจัยรุ่นใหม่* 
การวิจัยหรืองานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะ
นำไปสู ่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ่มี
คุณภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาส
แก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยมี
ขอบข่ายการวิจัยสอดคล้องตามประเภทท่ี 1 

ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เกิน 100,000 บาท 

6 ทุนประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 - 5 ตามการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ 

*หมายเหตุ   กรณีขอทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการต้อง ต้องเป็นพนักงาน
 สถาบันสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ไม่เกิน 5 ปี (ไม่นับรวมช่วงเวลาลาศึกษาต่อ) และไม่เคยได้รับ
 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่มาก่อน  

 
2.4 การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 2.4.1 วิธีการสมัครขอรับทุน 

1) ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ผ่านระบบ E-Research ทาง
ลิงค์ http://www.pgvim.ac.th/research/web 

2) กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ได้รับทุนอุดหนุนในปีก่อน ต้องแนบรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ หรือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง
ขณะที่ขอทุนอุดหนุนฯ ในรอบปัจจุบัน 

 2.4.2 กำหนดการรับสมัคร 

1) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้ง 6 ประเภท 
โดยมีรอบการรับสมัครโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ดังนี้  
- รับสมัครปีละ 2 รอบ  

รอบท่ี 1 ปิดรับสมัครภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
รอบท่ี 2 ปิดรับสมัครภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

  

http://www.pgvim.ac.th/research/web
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 2.4.3 ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์  
  คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ จะพิจารณาจากข้อเสนอโครงการว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของทุน
แต่ละประเภทหรือไม่ และพิจารณาจากคุณค่าของงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ ตลอดจนผลผลิตที่ได้
จากโครงการ เช่น ได้องค์ความรู้ ต้นแบบ กระบวนการใหม่ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยจำนวนกี่เรื่อง 

  การเขียนข้อเสนอโครงการ ต้องแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบเสนอโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อย่างชัดเจนถูกต้อง มีเหตุผลครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงาน โดยมีข้อแนะนำการเขียนแบบเสนอโครงการดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ กระชับ สื่อความหมายชัดเจน  
2) วัตถุประสงค์โครงการ ระบุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือ

กว้างเกินไป เรียงลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์  
3) ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย ระบุให้เห็นถึงความสำคัญของการ

วิจัย วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายและแสดงให้เห็นถึงความริเริ่มทางด้าน
วิชาการที่ผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับงานที่เสนอ ซึ่งสัมพันธ์กับ
ผลการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงาน   

4) ระเบียบวิธีวิจัย ระบุขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินโครงการ 

5) งบประมาณที่เสนอ นำเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการโดย
กำหนดหมวดที่ชัดเจน สอดคล้องกับเนื ้องาน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพื่อโครงการวิจัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคคลสนับสนุนการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค์ การจัดการแสดงดนตรี  

6) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย ระบุให้เห็นถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากงานวิจัย ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ งานต้นแบบ กระบวนการ
ใหม่ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการนำ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งในเชิงนโยบายขององค์กร ภาคเอกชน และการ
พัฒนาชุมชน   
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บทที่ 3 
การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 

 
 คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย 
วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัย
สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ และอนุมัติเห็นชอบการดำเนินโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์  
ผ่านระบบ E-Research ของสถาบัน โดยมีกระบวนการและวิธีการดังนี้  
 

3.1 กระบวนการขอรับเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์    

 สำนักงานสถาบันฯ ทำหน้าที ่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการโครงการที ่เสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาจัดสรร ดังนี้ 

3.1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเบื้องต้น โดย  
(1) นักวิจัยสถาบันฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดในข้อเสนอโครงการ 

(2) เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(3) เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบแผนการการจัดจ้าง 

(4) เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ ตรวจสอบการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ของ
ข้อเสนอโครงการ 

3.1.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของโครงการ (เชิงวิชาการ) โดย 

(1) คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ (โครงการของเจ้าหน้าที่สายวิชาการ) หรือ  
(2) ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ (โครงการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน) 

3.1.3 สำนักงานสถาบันฯ รับข้อเสนอโครงการ เพื่อดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนฯ   

3.1.4 คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 
แก่โครงการ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาประเมินโครงการ 

3.1.5 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติแผนดำเนินงาน และงบประมาณโครงการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เสนอ 

3.1.6 สำนักงานสถาบันฯ เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการ และแจ้งผลอนุมัติดำเนินงาน
โครงการแก่หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ  

 โดยสรุปกระบวนการจัดสรรงบประมาณเป็นแผนภาพที่ 1  

 

 

 

 



9 

แผนภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  
จากหมวดเงินรายได้ของสถาบันฯ และเงินทุนภายนอกสถาบันฯ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการ 

แก้ไขงบประมาณ 

แก้ไขรายละเอียดโครงการ 
และงบประมาณโครงการ 

หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ 

 

ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 

 

สำนักงานสถาบันฯ 

 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์  

หรืองานสร้างสรรค์ 

 

สำนักงานสถาบันฯ 

 
คณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 

สำนักงานสถาบันฯ 
 

 
หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ 

- เซ็นสญัญารับทุน 

- เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ 
 

เห็นชอบ 

เสนอพิจารณา 

เสนอพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณ 

อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

เสนอโครงการ 

เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการ 
และแจ้งผลการพิจารณา 
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3.2 องค์ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์    

 คณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  และคณะกรรมการ
บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ จาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโครงการฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติการดำเนินงานโครงการ 
ดังนี้  

1. ความเหมาะสมของประเด็นวิจัย  
- ความสำคัญของโครงการ 

- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
- ความสอดคล้องของโครงการ กับนโยบายด้านการวิจัยของสถาบัน 

- ความคิดริเริ่มด้านวิชาการ 

- การทบทวนวรรณกรรมที่ทันสมัย ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัย  

2. ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย 

- ระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน 

- ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ (ระบุดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) 
- มีความถูกต้องตามเทคนิคการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล จำนวนตัวอย่างที่เพียงพอและใช้

สถิติที่เหมาะสม 

- ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

3. ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย 

- ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้/วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับเรื่องที่เสนอขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  

- สถานที่ ห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการวิจัย 

- ระยะเวลาการดำเนินการวิจัยสอดคล้องกับแผนงานวิจัย และงบประมาณที่เสนอ 

- งบประมาณเหมาะสมกับแผนงานวิจัย  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ และผลกระทบของโครงการ 

- สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดองค์ความรู้ของประเทศ 

- เกิดประโยชน์ และผลกระทบต่อชุมชน สังคม หรือ 

- สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ของผู้วิจัย หรือ 

- การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงาน องค์กร หรือเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานภายนอก  
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3.3 การทำสัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 

 เมื่อสำนักงานสถาบันฯ เสนออธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ตาม
มติคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแล้วนั้น สำนักงานสถาบันฯ จะดำเนินการดังนี้  

1. ติดต่อหัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดในสัญญารับทุนวิจัย วิจัย
สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  

2. ส่งสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ให้ส่วนงานของผู้รับทุน เพื่อให้หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้า
โครงการ ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยฯ และหัวหน้าส่วนงานลงนามในฐานะพยาน ทั้งนี้ 
เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดทราบว่าบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทุนอุดหนุนและกำลังดำเนิน
งานวิจัยอยู่ โดยส่วนงานต้นสังกัดได้ยอมรับและให้การสนับสนุนให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เพ่ือ
การวิจัย จากนั้นส่งสัญญาที่ลงนามกลับมายังสำนักงานสถาบันฯ เพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม 

3. หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ ดำเนินการขอเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัย  
โดยอ้างอิงเกณฑ์การประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ประเภททุน / งวดเงิน งวดแรก งวดสุดท้าย (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) 
1) ทุนสนับสนุนการทำวิจัยตามยุทธศาสตร ์

(ไม่เกิน 150,000 บาท) 
เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา  

กำหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 20 
ของงบประมาณทั้งหมด 2) ทุนสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ 

(ไม่เกิน 150,000 บาท) 
3) ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(ไม่เกิน 30,000 บาท) 
งบประมาณทั้งหมด - 

4) ทุนสนับสนุนเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
(ไม่เกิน 50,000 บาท) 

งบประมาณทั้งหมด - 

5) ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่
(ไม่เกิน 100,000 บาท) 
 

เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา  ไม่เกิน 10,000 บาท 

หมายเหตุ  เอกสารการขอเบิกงบประมาณตามงวด ดังนี ้
1) สำเนาโครงการทีไ่ด้รบัอนุมัติ  จำนวน 1 ชุด 
2) สำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ อนุมตัิโครงการ จำนวน 1 ชุด 
3) ประมาณการค่าใช่จ่ายตามงวด จำนวน 1 ชุด  
4) หลักฐานการจ่ายเงิน (สำหรับการขอเบิกงบประมาณงวดอื่น ๆ) 
5) รายงานความก้าวหน้า (สำหรับการขอเบิกงบประมาณงวดอื่น ๆ) 
6) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับการขอเบิกงวดสุดท้าย) 
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3.4 กรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงในสัญญา 

 กรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงในสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ 
หรืองานสร้างสรรค์ สามารถดำเนินการได้ตามประเด็นดังนี้ 

กรณี แนวทางปฏิบัต ิ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการวิจัย 
และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ เช่น ชื่อโครงการ หัวหน้า
โครงการ ผู้ร่วมโครงการ รายการงบประมาณที่อยู่ต่าง
หมวดรายจ่าย และแผนดำเนินงานวิจัย เป็นต้น 

- หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย และโครงการวิจัย
สร้างสรรค์  

- หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ เสนอ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมชี้แจง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อขอขยายระยะเวลาเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 

- ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  
3 เดือน หรืออยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

ไม่สามารถดำเนินโครงการวิจ ัย และโครงการวิจัย
สร้างสรรค์ ได้ตามระยะเวลาในสัญญาที่ขอขยายเวลา
ทุนวิจัยฯ ครบ 2 คร้ัง  

- หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ ชี้แจง
เหตุผลที ่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี และคืนเงินทุนวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รับต่อสถาบัน ยกเว้นอธิการบดีมีดุลย
พินิจเป็นอย่างอื่น 

มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนิน
โครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ต่อไปได้ 

- หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการชี้แจง
เหตุผลที ่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่
ม ีป ัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที ่ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ เพื่อพิจารณาสั่งการตามความ
เหมาะสม 

การพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของสถาบัน - ให้โครงการวิจัยสิ้นสุดลง เว้นแต่มีผู้ร่วมโครงการที่
สามารถเป ็นหัวหน้าช ุดโครงการหร ือหัวหน้า
โครงการ และดำเนินงานต่อได้ หากไม่สามารถหา
หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการใหม่ได้  
สถาบันสามารถเรียกคืนเงินทุนทั ้งหมด ยกเว้น
อธิการบดีมีดุลยพินิจเป็นอย่างอื่น 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ - ให้ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาหารือจากส่วน
งานวิจัย เพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป 
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บทที่ 4 
การรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 

 
 การส่งรายงานสำหรับผู้ที ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  ต้อง
ดำเนินการในระหว่างการดำเนินงานตามแผนโครงการ และเมื่อสิ ้นสุดการดำเนินงานตามแผนโครงการ  
แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 

4.1 การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์   

 ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของ
การวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ตามรายละเอียดและกระบวนการดังนี้  

1. เสนอรายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน และเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนโครงการ นับตั้งแต่
วันที่อธิการบดีลงนามในสัญญารับทุนวิจัยฯ จำนวน 1 ชุด มาท่ีส่วนงานวิจัย สำนักงานสถาบันฯ 

2. ส่วนงานวิจัย สำนักงานสถาบันฯ เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ทั้งนี้ รายงานความก้าวหน้า เป็นการรายงานว่าโครงการได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือแผนดำเนินงานหรือไม่ หากมีการปรับแผน
ดำเนินงานโครงการและงบประมาณที ่ไม่ตรงตามที ่ระบุไว ้ในโครงการ จะต้องได้ร ับการอนุมัต ิจาก  
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ก่อน  

4.2 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์   

 ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ต้องเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์การ
วิจัย และการวิจัยสร้างสรรค์ ตามรายละเอียดและกระบวนการดังนี้ 

1. เสนอรายงานการวิจัย และการวิจัยสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา 
พร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน  
1 ชุด มาท่ีส่วนงานวิจัย สำนักงานสถาบันฯ 

2. (ถ้ามี) กรณีผลงานวิจัย หรือการวิจัยสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการเผยแพร่แล้ว ให้ส่ง
เอกสารตอบการการตีพิมพ์และเอกสารที่ได้ตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด มาที่ส่วนงานวิจัย สำนักงาน
สถาบันฯ 

 ทั้งนี้ รายงานการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุข้อความในกิติกรรม 
ประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจัย / โครงการวิจัยสร้างสรรค์ ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรือ
งานสร้างสรรค์ จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “This research project is 
supported by Princess Galyani Vadhana Institute of Music”  
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4.3 การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์  

 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้ เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือวิจัย
สร้างสรรค์ของตน ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเอกสารที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ 
หรือการสาธิต จัดแสดงผลงานวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย องค์กร หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์สถาบันฯ ในการก้าวไปสู่การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป   

 ทั้งนี้ การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยฯ 
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบันฯ ก่อนทำการตีพิมพ์ เผยแพร่ สาธิตหรือจัดแสดงได้ ประกอบ
กับการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน ต้องสอดคล้องกับรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์  

(1) เป็นเจ้าหน้าที่สายวิชาการหรือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของสถาบันฯ และกรณีที่ผลงานมีผู้เขียน
มากกว่า 1 คน มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เฉพาะบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น 

(2) กรณผีู้วิจัยได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงาน และ
งบประมาณดังกล่าวได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถใช้เงินสนับสนุนดังกล่าวเพื่อการเผยแพร่
ผลงานได้ 

2. ลักษณะผลงานที่มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์  

(1) มีผลงานวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์ ที่ได้รับหนังสือตอบรับให้เผยแพร่ หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ หรืออยู่ในขั้นตอนการตอบรับ (แนบหลักฐานประกอบ) และมีการ
ระบุว่าสถาบันฯ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนปรากฏในบทความอย่างชัดเจน 

(2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ  
โดยปรากฏหลักฐานที่สามารถนำมาใช้เป็นคะแนนได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

(3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู ่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
กำหนด 

(4) ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการนำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ภายในเทศกาลดนตรีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยปรากฏหลักฐานที่สามารถ
นำมาใช้เป็นคะแนนได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

(5) คุณภาพผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และปรากฏหลักฐานที่สามารถ
นำมาใช้เป็นคะแนนได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อการ
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

(6) ผลงานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
(7) ผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยู่ในกระบวนการเผยแพร่ในแหล่งอ่ืน ๆ 
(8) ผลงานไม่คัดลอกมาจากผลงานของตนเองและบุคคลอื่นตลอดจน ไม่เป็นผลงานที่บุคคลอ่ืน  

จดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว 
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ขอบข่ายเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์  

ลำดับที ่ รายการค่าใช้จ่าย เกณฑ์การสนับสนนุ 
1 ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน จ่ายตามจริง 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามเกณฑ์สถาบันฯ กำหนด 
3 ค่าที่พัก ตามเกณฑ์สถาบันฯ กำหนด 
4 ค่าตั๋วเครื่องบิน จ่ายตามจริง 
5 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จ่ายตามจริง 
6 ค่าคุ้มครองประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ จ่ายตามจริง 
7 ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท 
8 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ลงวารสาร จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท/ผลงาน 
9 ค่าตรวจไวยากรณ์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท/ผลงาน 
10 ค่าใช้จ่ายรวม 

- การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ 
- การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ (ในประเทศ) 
- การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ (ต่างประเทศ) 

 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท 
จ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้วิจัยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเกณฑ์สนับสนุนดังกล่าว หรือมีค่าใช้จ่ายเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข้างต้น ให้เสนอพิจารณาและเป็นไปตามที่อธิการบดีอนุมัติ 
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ภาคผนวก ก ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรือ
งานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 
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2. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 
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2. ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย และหลักฐานการรับจ่ายเงิน 
ทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 
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3. คำสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) พิจารณาประเมิน
โครงการงานวิจัย หรือโครงการวิจัยสร้างสรรค์   

 
 



30 

 
 
 
 



31 

ภาคผนวก ข แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ค แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และโครงการวิจัยสร้างสรรค์  
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ภาคผนวก ง รายละเอียดการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
1. ส่วนประกอบของรายงานวิจัย หรือรายงานวิจัยสร้างสรรค์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

1) หน้าปก (Cover) 
2) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) 
3) บทคัดย่อ (Abstract) 
4) สารบัญเรื่อง (Table of Contents) 
5) สารบัญตาราง (List of Tables)  
6) สารบัญภาพ (List of Illustrations) 
7) คำอธิบายสัญลักษณ์ และคำย่อที่ใช้ในการวิจัย (List of Abbreviations)  
8) บทนำ (Introduction) 
9) เนื้อเรื่อง/ทบทวนวรรณกรรม (Main body/Literature Review) 
10) ข้อวิจารณ์ (Discussion) 
11) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
12) บรรณานุกรม (Bibliography) 
13) ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี) 

 
 
  
 


