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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยเล่มนี้ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นระบบและกลไกในการสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย แบบฟอร์ม 

ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานวิจัย  อันจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นักวิจัย

สามารถปฏิบัติงานวิจัยไดส้ำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัย ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เกี ่ยวข้อง และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ

ดำเนินงานด้านการวิจัย เสริมสร้างระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย  เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดสถาบันวิจัย ฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  
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สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2563 



 

3 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

สารบัญ 
หน้า 
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นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที ่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในส่วนของสถาบันวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายใน และภายนอกพร้อมเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน 
สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาท้องถิ่น บริการความรู้ด้านการวิจัยแก่
องค์กรท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพบปัญหานักวิจัยไม่
ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งปัญหาการประสานงาน ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยอาจส่งผลต่อการประสานงาน หรือไม่สามารถตอบข้อสงสัยของนักวิจัยได้ ทำให้กระบวนการ
ตั้งแต่การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานทั้ง
นักวิจัย และสถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากในกระบวนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมีหลายขั้นตอนที่
ต้องดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงประกาศการขอรับทุน และการเบิกจ่ายเงินวิจัยให้มีความถูกต้องชัดเจน  

ในฐานะที่ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานการ
สนับสนุนทุนการวิจัย ระหว่างผู้ขอทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน ฝ่ายการคลัง รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ
ให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการขอรั บทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้ง 
ติดตาม ตรวจสอบ อำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยที่ขอรับทุน จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำคู่มือการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถดำเนินการขอรับทุนได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดกระบวนการขั้นตอนที่ไม่จำเป็น คู่มือฉบับนี้ จะช่วยให้การดำเนินงานใน
ส่วนต่างๆ ของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป 
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วิสัยทัศน์  “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร 

การท่องเที่ยว และสรา้งสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นพลเมืองดี

ในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาส

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

4. น้อมนําแนวพระราชดําริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ

วิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

เผยแพร่สู่สากล 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

   “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”  

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว” 
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กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1. กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือ 

ผลการวิจัยมาใช้ประโยชย์โดยตรงสำหรับแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือสถาบันในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  

2. การวิจัยที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหาในสังปัจจุบัน ซึ่งต้องการหาคำตอบเพื่อแก้ไข 

 3.   การวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

เป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธภาพการเรียนการสอน ในกรอบประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

  3.1   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี 

การแพทย์ ๒) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล ๓) ระบบโลจิสติกส์ ๔) การบริการมูลค่าสูง และ ๕) พลังงาน 

ด้านเศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์ ดิจิทัล  

ระบบโลจิสติกส์ การบริการ พลังงาน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) โดยเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทย ในศตวรรษท่ี ๒๑      

๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ๔) การบริหาร  จัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ ๕) การกระจายความเจริญ และเมืองน่าอยู่ 

ด้านสังคม  
มุง่เน้นการสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนไทยมีสุขภาพท่ีดี  

มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีความเท่าเทียม มีการกระจายความเจริญ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ความรู้พื้นฐาน และเทคโนโลยีฐาน  

๒) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ ๓) การวิจัย เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านการสร้างองค์ความรู้ 

มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสะสมความรู้ และการพัฒนาต่อยอดด้าน วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี รวมถึงด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ประจำวันของคนใน

สังคม เช่น การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การปลูกจิตสำนึก เป็นต้น 
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ลักษณะโครงการวิจัย 

1. เป็นโครงการวิจัยที่กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี 

2. ไม่เป็นโครงการเพื่อขอรับวุฒิบัตร หรอืปริญญาใดๆ 

3. ไมเ่ป็นโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนอุดหนุน หรือกำลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงาน 

หรือองค์กรอื่นๆ 

4. ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อยในแผนวิจัย 

5. ข้อโครงการวิจัยให้ใช้รูปแบบตามสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกำหนด 

คุณสมบัติผู้เสนอโครงการวิจัย 

1. เป็นบุคลากรหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

2. บุคลากรหรืออาจารย์ต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทาง 

วิชาการ หรือเป็นผูถูกยืมตัวไปช่วย ณ หน่วยงานอื่น 

3. ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนของ  

มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืนใด หรือการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ หรือค้างส่งรายงานการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ  

หลักเกณฑ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนและชัดเจน เป็นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยจะต้อง 

เป็นบุคลากร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ประมาณ 1 ปี (การขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยในแต่ละฃ 

ครั้งทำได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน) 

4. การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ.....) 

5. เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย อุดหนุนไม่เกิน  

100,000 บาท หรือตามคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

6. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย 

และทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ตรงกับกรอบการ

วิจัย จะประเมินข้อเสนอโครงการจากความเหมาะสมของโครงการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ

โครงการวิจัยตลอดจนกระท่ังกรอบการวิจัย และวิธีดำเนินการ 
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7. การดำเนินการ 

7.1   ผู้รับทุนเป็นผู้ทำงานในโครงการวิจัยนี้ และถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ
ทุนหรือ นักวิจัยในโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะ
ให้ความเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือปรับเปลี่ยนโครงการ หรือยุ ติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความ
เหมาะสม 

ผู้รับทุนจะทำงานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและรับรองว่าจะไม่นำงานตาม
โครงการวิจัย บางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่นรับช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อน 

7.2   ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุน
มิได้เริ่มดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการวิจัยตามวิธีการที่เสนอไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากเกิดอุปสรรคไม่
สามารถดำเนินการวิจัยได้ หรือมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้
ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะยุติการสนับสนุนทุนวิจัย หรือให้
ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม 

กรณีไม่สามารถทำการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1 ผู้รับทุนต้อง
แจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
(การขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยในแต่ละครั้งทำได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยาย
เวลาเป็นวันกำหนดส่งมอบผลงาน 

7.3   ผู ้ร ับทุนต้องรับผิดชอบการดำเนินการวิจัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู ้ร่วมงาน 
ผู้เกี่ยวข้องตัวอย่างที่ใช้ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย  รวมทั้งจัดให้มีการบันทึก
ขั้นตอนและผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7.4   ผู้ให้ทุนมอบหมายให้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสานงานโครงการวิจัย เป็นผู้ทำการแทนผู้ให้ทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้ 

ผู้รับทุนยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำ
การของผู้รับทุน หรือสถานที่ที่ทำการวิจัย  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้ 

8. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นไปตามระเบียบและตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามเงื่อนไขดังนี้ 
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8.1   ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกำหนดการ และตามระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ งวดแรก คิดเป็น    ร้อยละ 40 ของทุนที่

ได้รับภายหลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว 

8.2   การเบิกจ่ายงวดที ่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนที ่ได ้ร ับ เมื ่อผ ู ้ร ับทุนส่งรายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั ้งผลการวิจัย    เบื ้องต้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

8.3   การเบิกจ่ายงวดสุดท้าย  คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม และแผ่นดิสเก็ต (CD) พร้อมทั้งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมาย และได้หนังสือตอบรับหรือ

ผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือวารสารการวิจัยหรือในที่ประชุมสัมมนาด้านการวิจัย

เรียบร้อยแล้ว 

ในการพิมพ์ผลงานการวิจัย โฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตาม

โครงการ ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื ่อใดในแต่ละครั้ง ผู ้รับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ไว้ในกิตติกรรมประกาศที่หน้าปกตามความเหมาะสม และส่งสำเนาของสิ่งที่ได้

โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุนจำนวน 1 ชุดด้วย โดยผลงานการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัยข้างต้น นักวิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมาย และได้หนังสือตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทาง

วิชาการหรือวารสารการวิจัยหรือในที่ประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินวิจัยงวด

สุดท้ายได ้

9. ผลงาน 

9.1   ผู้ให้ทุน และผู้รับทุนตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการที่ผู้ให้

ทุนกำหนดทั้งในระหว่างดำเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้องปรับปรุง

แก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ 
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9.2   ผู้รับทุนต้องนำส่งผลงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแบบในเอกสารโครงการวิจัยหรือ

ตามที่ผู ้ให้ทุนกำหนดโดยนำส่งแก่ผู ้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู ้ให้ทุนมอบหมาย ภายในกำหนดเงื่อนไขเวลาตามเอกสาร

โครงการวิจัย 

10. สิทธิและการยกเลิกสัญญา 

10.1   ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่า

ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับ

เดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัย ตามสัญญา ใน

กรณีเช่นนี้ ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน 

10.2   หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ให้ทุนได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับ

ทุนปฏิบัติตามสัญญาโดยกำหนดเวลาให้พอสมควรแล้ว แต่ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่

กำหนดให้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนต้องคืนทุนที่รับไปทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายในเวลา  15 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญา 

10.3   ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถทำการวิจัยต่อไปได้ หรือทำการวิจัยไร้ผล โดยมิใช่ความผิด

ของผู้รับทุน ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบอกเลิกสัญญาทันที แต่ต้องคืนทุนที่รับไป 

ทั้งหมดแก่ผู้ให้ทนุ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา 

10.4   ในกรณีนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ หรือเงินกองทุนเพื่อการวิจัย หากพ้น

ระยะเวลาที่กำหนดและนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีความประสงค์จะคืนทุน หรือถูกผู้ให้ทุนบอกเลิก

สัญญา  ผู้รับทุนจะไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ หรือเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเวลา 

1 ปี และต้องชดใช้เงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด 

ผิดสัญญา จนกว่าจะชำระครบถ้วน  

หากเหตุตามวรรคแรกเกิดข้ึนเพราะความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ให้
ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน 

10.5   หากมีเหตุที่ทำให้การวิจัยล่าช้ากว่ากำหนดเวลา โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนต้อง
แจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยทันทีต่อผู้ให้ทุนเพื่ออนุมัติ
ขยายเวลาให้ตามท่ีจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ต้องขยายเวลารวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
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10.6   เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความในเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
นี้ขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2541 ได้กำหนด จรรยาบรรณ

นักวิจัย ไว้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติสำหรับนักวิจัยทุกสาขาวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา  ค้นคว้า ให้เป็นไปอย่าง    

สมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย โดยกำหนดไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ 

ผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึง บุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ แสวงหา

ทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่ สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ต้นสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศ 

เวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกำหนดเวลา มคีวามรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ  

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทำวิจัย  

นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ 

หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่อง กับเรื ่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการ 

วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

กับ คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึก และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ศิรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจัย  

นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ 

เพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที ่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่

หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 3  
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6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทำวิจัย  

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ 

อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย  

7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน 

ความเปน็จริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปทางมิชอบ  

8. นักวิจัยพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และ 

เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  

นักวิจัยพึงมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

เพ่ือความเจริญ และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศปิวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีภารกิจเก่ียวกับการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การบริการวิชาการที่สร้าง

ความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงงาน หอวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ สำนักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ศูนย์วิจัยทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทำหน้าที่บริการวิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัยและ

ศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัย ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี 

พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง จึงมีผล

ทำให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการและสำนักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม”ปรัชญา “องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 



 

13 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน

เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์” 

  

พันธกิจ 

1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ บูรณาการองค์

ความรู้ด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และความเป็นไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็น

เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานให้

เกิดประสิทธิภาพ 

เอกลักษณ์ขององค์กร 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 

อัตลักษณ์ขององค์กร 

 “ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐาน

แห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี มีผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้รับผิดชอบหลายระดับ และการได้รับอนุมัติทุนมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สายบังคับบัญชา 

สานประสานงาน 

 

 

 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

ผู้ขอรับทุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัย 

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ประสานงานการขกรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะกรรมการขับเคลื่อน

งานวิจัย 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อ 

การวิจัย 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการวิจัยและ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิจัย 



 

15 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 
 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเพชรบุรี สามารถยื่นขอรับทุนได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยมี เงื่อนไขการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตาม

ประกาศฯ 

แผนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ผู้ขอรับทุนเสนอโครงการวิจัยผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยฯ 3 วันทำการ 
2 ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบออนไลน์ และส่งตัวจริงมายังสถาบันวิจัยฯ 1 วันทำการ 
3 ผู้ประงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจัดทำเอกสารเพื่อให้คณะอนุกรรมพิจารณา

กลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย 
3 วันทำการ 

4 คณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย 4 สัปดาห์ 
5 ผู้ขอรับทุนแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามความเห็นของคณะอนุกรรมพิจารณา

กลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี) 
2 สัปดาห์ 

6 ผู้ประสานงานจัดทำเอกสารเพ่ือให้ผู้รับทุนที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นมานำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย 

3 วันทำการ 

7 ผู้ขอรับทุนนำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

1 วันทำการ 

8 คณะอนุกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยเห็นชอบอนุมัติ
โครงการวิจัย 

5 วันทำการ 

9 ผู้ประสานจัดทำเอกสารเพ่ือรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย เห็นชอบอนุมัติโครงการวิจัย 

1 สัปดาห์ 

10 ผู้ประสานงานจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องผลการคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ส่งไปยังคณะต้นสังกัดของผู้รับทุน และแจ้งผู้รับ
ทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

1 สัปดาห์ 

11 ผู้ขอรับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และลงระบบ 3D เพ่ือขอรหัสเบิกจ่ายเงิน
วิจัย พร้อมเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดแรก 

2 สัปดาห์ 

12 ผู้ขอรับทุนนำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเอกสารการเบิกจ่ายงวดแรกอัปโหลดลง
ระบบออนไลน์ 

1 วันทำการ 



 

16 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
13 ผู้ขอรับทุนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 

 
ทุก 6 เดือน 

14 ผู้ประสานจัดทำเอกสารเพ่ือนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 ต่อ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติ 

1 สัปดาห์ 

15 ผู้ขอทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 2 3 วันทำการ 
16 ผู้ขอรับทุนขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน 

ก่อนวันสิ้นสุด
สัญญา 

17 ผู้ประสานจัดทำเอกสารเพ่ือนำเสนอการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 1  
ต่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติ (ถ้ามี) 

1 สัปดาห์ 

18 ผู้ขอรับทุนส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  1 วันทำการ 
19 ผู้ประสานดำเนินการจัดส่งเอกสาร ส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้ทรงฯประเมินผล

งานวิจัย 
2 สัปดาห์ 

20 ผู้ประสานดำเนินการจัดส่งข้อเสนอแนะให้กับผู้วิจัยปรับแก้เพ่ือส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

1 สัปดาห์ 

21 ผู้ขอรับทุนส่งบทความ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ                                                                                                                                     ตามท่ีวารสาร
กำหนด 

22 ผู้ขอรับทุนส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก่อนการเบิก
จ่ายเงินวิจัยงวด

สุดท้าย 
23 ผู้ประสานงาน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้วิจัยที่เผยแพร่ผลงาน เมื่อผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ 
24 ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สิ้นสุดสัญญา 
25 ผู้ขอทุนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 3 ปิดโครงการ 
26 ผู้ประสานงานจัดทำเอกสารดำเนินการกันเงินวิจัยรอบที่ 1 เพ่ือเบิกในงบประมาณถัดไป 

 
ไม่เกิน 2 

ปีงบประมาณ 
27 ผู้ขอรับทุนขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 2 พร้อมรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) 
ภายใน 15 วัน 
ก่อนวันสิ้นสุด

สัญญา 



 

17 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
28 ผู้ประสานจัดทำเอกสารเพ่ือนำเสนอการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 2  

พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ต่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบอนุมัติ
(ถ้ามี) 

1 สัปดาห์ 

29 ผู้ประสานงานจัดทำเอกสารดำเนินการกันเงินวิจัยรอบที่ 2 เพ่ือเบิกในงบประมาณถัดไป ไม่เกิน 2 
ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 



 

19 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 



 

20 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 



 

21 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 



 

22 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 



 

23 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 



 

24 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………… 

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)................................................................................................................. ..............           

 (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. ........... 
 

ส่วน ก : ลกัษณะโครงการวิจัย 

 1.  ระบุความสอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนงานวิจ ัยเช ิงบูรณาการกับ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อ) 

 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว,มหาลัยดิจิทัล,การเรียนการสอน) 
และให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจ  

      โครงการพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้และ นวัตกรรม/เพ่ือเป็นต้นแบบหรือนำมาใช้  
   ประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 2. ระบุประเภทของงานวิจัย (กรุณาระบุประเภทเพียง 1 หัวข้อ)   

 งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 
 งานวิจัยประยุกต์  (Applied  Research) 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)  

ส่วน ข : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมงานวิจัย (ถ้ามี) สัดส่วนที่ทำการวิจัย (%) และ

หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 

2. ประเภทการวิจัย ........................................................................................................................  

....................................................... ................................................................................ ................ 

3. สาขาวิชา/กลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย ....................................................................................................... 
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4. คำสำคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย  

............................................................................................................................. .......................... 

.................................................................................... ........................................................... ........ 

5. ความสำคัญ และท่ีมาของปัญหาที่ทำการวิจัย  

................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

................................................................. .............................................................................. ........ 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ....................................... ........ 

8. ทฤษฎี สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

......................................... ...................................................................................................... ........ 

............................................................................................................................. .......................... 

            9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง  

............................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................................... ............. 

                    10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

.............................................................................. ................................................................. ........ 

........................................................................................................ ....................................... ........ 

           11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................ ................................................... ........ 

           12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

............................................................................................................ ................................... ........ 

........................................................................................................................ ............................... 
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          13. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................. .................................................. ........ 

          14. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด) 

 

 

 

15. 

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ....................................... ........ 

16. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 นำไปบริการวิชาการ 
 ก่อให้เกิดการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ก่อให้เกิดรายได้แก่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ระยะเวลา คิดเป็น % 

ของงานวิจัย 

ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

งบประมาณ 

       

       



 

57 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

  17. งบประมาณของโครงการวิจัย ไม่เกิน 100,000 บาท 

รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย  

รายการ จำนวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1.  งบดำเนินงาน   

 1.1  ค่าตอบแทน   
เช่น  ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา  (จำนวน ...... คน x ....... วัน x….. บาท =  ……….บาท  

ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมลู  (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (จำนวน ..... 

คนๆ ละ ...... บาท)   ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  (จำนวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท)   

เป็นต้น 

  

1.2  ค่าใช้สอย   

เช่น   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัด   ค่าเบี้ยเลีย้ง (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท )  

ค่าที่พัก (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) ค่าพาหนะ   (ตามที่จ่ายจรงิ)   2) ค่าใช้จ่ายในการ

สัมมนา/ฝึกอบรม  ค่าอาหาร  (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)  ค่าอาหารว่าง  (จำนวน ..... คนๆ 

ละ ...... บาท)  ค่าที่พัก (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท) 3) ค่าใช้สอยอ่ืน เช่น  ค่าจ้างเหมา

บริการ  (คำอธิบาย :กรณีจ้างเหมาทำอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นครุภณัฑ์ให้นำไปอยู่ในหมวดงบลงทุน) 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน เงินประกนัสงัคม (คำอธิบาย : ตั้งได้เฉพาะรายการที่มีค่าจ้างช่ัวคราวราย

เดือนเตม็เวลาเท่านั้น)   ค่าเช่าทรพัย์สิน ค่าซ่อมแซม เป็นต้น 

  

1.3  ค่าวัสดุ   

  เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุก่อสรา้ง  ค่าวัสดุการเกษตร  ค่าวสัดุงาน

บ้านงานครัว  ค่าวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ ค่าวัสดุการแพทย์  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ค่าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  (จำนวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท) เป็นต้น 

  

รวมงบประมาณที่เสนอขอ   
 

หมายเหตุ    1.  ให้เขียนเฉพาะรายการที่มีค่าใชจ้่ายเท่านั้น    

2. ทำเป็นไฟล์ excel เพื่อสะดวกในการคำนวณงบประมาณ   

3. อัตราค่าใชจ้่ายในการเขียนงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการเบิกจ่าย

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 (สามารถดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯ http://research.ac.th หรอืดูในคูม่ือปฏิบัตกิารวิจยั)   

4. ค่าใช้สอยที่ไม่พิจารณาให้เนื่องจากมีงบประมาณส่วนอืน่ของมหาวทิยาลัยสนับสนนุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวจิยั ค่าเอกสารวิชาการ ค่าใช้จ่ายใน

การจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

      

http://research.ac.th/
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 18. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

   ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

     เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง) 

          19. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

   ไมม่ีงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

      เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง) 

           20. คำชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

           21. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้คำรับรองในการจัดทำข้อเสนอการ

วิจัยและดำเนินการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………..........................………… 

  

(ลงชื่อ)      . 

        (……………………………………….…………………) 

       หวัหน้าโครงการวิจัย 

        วันที่………เดือน…………….พ.ศ. ……….….. 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss, Rank 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั ้งภายในและภายนอกประเทศ  (โดยระบุ

สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโ ครงการวิจัย หรือ ผู้

ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

7.1  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย 

7.2  งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลัง

ไม่เกิน 5 ปี 

7.3  งานวิจัยที ่กำลังดำเนินการ : ชื ่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย 

(ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด 

พร้อมระบุว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

 

หมายเหตุ:   ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน

ข้อเสนอโครงการ 

 

 



 

60 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

แบบเสนอโครงการวิจัย R2R (Routine to Research)  

ประกอบการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัย.............................(ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ).................................................... 
 

ส่วน ก : ลกัษณะโครงการวิจัย 

 1.  ระบุความสอดคล้องของประเด็นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำในส่วนต่าง ๆ 

(Routine to Research)  (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อ) 

 งานสนับสนุนงานบริการ 

 งานสนับสนุนงานบริหาร 

 งานพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 งานบูรณาการงานวิจัย R2R 

ส่วน ข : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย   

1.1 หัวหน้าโครงการ............................................. ............................................ .................. 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย................................................................................................................... ... 

1.3  หน่วยงานหลัก...................................... ....................................................... ............... 

1.4 หน่วยงานสนับสนุน.............................................................................................................  

2. คำสำคัญ (Keyword) ของการวิจัย............................................................................................. 

 แบบ วจ.ก-01 R2R 

ฉบับปรับปรุงปี 2562 
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3. ความสำคัญ และท่ีมาของปัญหา............................................................................................ ..... 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย....................................................................................................... ...... 

5. ขอบเขตของการวิจัย................................................................................................................ .... 

6. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย.................................................. 

7. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง............................................. 

8. เอกสารอ้างอิง............................................................................ .................................................. 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.................................................... .............................................. 

10. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย.………….…… 

11. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล................................................. 

12. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย......................................... 

13. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด....................................................................... 

14. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด....................................................................... 

15. งบประมาณของโครงการวิจัย........................................ ......................................................... 

15.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการตามแบบ งป.1 

16. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

 เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหล่งทุนทุกแหล่ง)………………………………………… 

17. คำชี้แจงอ่ืนๆ............................................................ ................................................................... 
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18. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้คำรับรองในการจัดทำข้อเสนอการ

วิจัยและดำเนินการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ...................................................... 

 

 

 (ลงชื่อ)    .   

หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่ เดือน พ.ศ.. 

 

(ลงชื่อ)    . 

(            ) 

ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่ เดือน พ.ศ.. 

(ลงชื่อ)    . 

(            ) 

ผู้ร่วมวิจัย 

วันที่ เดือน พ.ศ.. 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย  

รายการ จำนวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1.  งบดำเนินงาน   

 1.1  ค่าตอบแทน   

เช่น  ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา  (จำนวน ...... คน x ....... วัน x….. บาท =  ……….บาท  ค่าตอบแทนผู้ให้ขอ้มูล  (จำนวน 

..... คนๆ ละ ...... บาท)ค่าตอบแทนกลุม่ตัวอย่าง (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)   คา่ตอบแทนวทิยากรในการฝกึอบรม  

(จำนวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท)  เป็นตน้ 

  

1.2  ค่าใช้สอย   

เช่น   1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปต่างจังหวัด   ค่าเบี้ยเล้ียง (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท )  ค่าที่พกั (จำนวน 

..... คนๆ ละ ...... บาท) ค่าพาหนะ   (ตามที่จ่ายจริง)   2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ฝึกอบรม  ค่าอาหาร  (จำนวน 

..... คนๆ ละ ...... บาท)  ค่าอาหารว่าง  (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)  ค่าทีพ่ัก (จำนวน ..... คนๆ ละ ...... 

บาท) 3) ค่าใช้สอยอื่น เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการ  (คำอธิบาย :กรณีจา้งเหมาทำอุปกรณ์ที่ถือวา่เป็นครุภัณฑ์ให้

นำไปอยู่ในหมวดงบลงทุน) ค่าจ้างเหมาแรงงาน เงินประกันสังคม (คำอธิบาย : ตั้งได้เฉพาะรายการที่มีค่าจ้าง

ชั่วคราวรายเดือนเต็มเวลาเท่านั้น)   ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม เป็นต้น 

  

1.3  ค่าวัสดุ   

  เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  ค่าวัสดุกอ่สร้าง  ค่าวัสดุการเกษตร  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่า

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุค่าวัสดกุารแพทย์  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น  (จำนวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท) เป็นต้น 

  

รวมงบประมาณที่เสนอขอ   

หมายเหตุ    1.  ให้เขียนเฉพาะรายการที่มีค่าใชจ้่ายเท่านั้น    

2. ทำเป็นไฟล์ excel เพื่อสะดวกในการคำนวณงบประมาณ   

3. อัตราค่าใชจ้่ายในการเขียนงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการเบิกจ่าย

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 (สามารถดาวนโ์หลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจยั ฯ http://research.ac.th หรอืดูในคูม่ือปฏิบัตกิารวิจยั)   

4. ค่าใช้สอยที่ไม่พิจารณาให้เนื่องจากมีงบประมาณส่วนอืน่ของมหาวทิยาลัยสนับสนนุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวจิยั ค่าเอกสารวิชาการ ค่าใช้จ่ายใน

การจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

แบบ งป.1 

http://research.ac.th/
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  

และ e-mail 

5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา  

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ                (โดย

ระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ 

ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 

7.1  หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย 

7.2  งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

7.3  งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำ

การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด 

 

หมายเหตุ:   ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน

ข้อเสนอโครงการ 

  

 

อากรแสตมป์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั (เงินรายได้) 

 

โครงการ (ชื่อภาษาไทย)……......……………………….............................................................……………………..…

 (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………..................................................................…………. 

 สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตั้งอยู่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

76000  เมื่อวันที่ …........……… เดือน…………….….....………. พ.ศ…….............…... ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้

ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………......……………...........…………  อยู่ที่บ้านเลขที่………… หมู่ที่………. ตำบล………………….

อำเภอ…………….…………..จังหวัด………………………รหัสจังหวัด………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน” อีก

ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 
 ก.  การให้และรับทุน 

 ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่ผู้รับทุน เพ่ือการวิจัย 

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

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

 ซึ ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการวิจัย” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน…………………..บาท         

(ตัวอักษร)………………....................................................…. โดยมีระยะเวลาดำเนินการของการวิจัยไม่เกิน……1..….ปี 

นับตั้งแต่วันที่………เดือน…………….……….พ.ศ.….........…. ถึงวันที่ …......….. เดือน………….…………. พ.ศ. …...........…. 

 ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกำหนดการจ่ายเงิน  ในเอกสารแนบ   

หมายเลข 2  และตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้ 

 

 

สัญญาเลขท่ี……….......................... 

                        อากรแสตมป์ 

     (อัตราพันละ 1 บาท) 
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งวดแรก ร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับภายหลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว 

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั้งผลการวิจัย  

เบื้องต้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

งวดสุดท้าย  ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งบทคัดย่อ
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้ง
หรือมอบหมาย และได้หนังสือตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือวารสารการวิจัย
หรือในที่ประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยผลงานการเผยแพร่ให้เป็นไปตามข้อที่ 7  

หากไม่เป็นไปตามข้อที่ 7 นักวิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
และได้หนังสือตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือวารสารการวิจัยหรือในที่
ประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดสุดท้ายได้ 
 สำหรับเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ให้ทุนจะโอนเงินให้ผู้รับทุนต่อเมื่อผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้าของการ

วิจัย พร้อมทั้งผลการวิจัยเบื้องต้น พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดแต่ละงวดแล้ว โดยผู้รับทุนจะเก็บ

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผู ้ให้ทุนตรวจสอบได้ทุก 6 เดือน หรือตามที่ผู ้ให้ทุน

เห็นสมควร และในกรณีที ่เกิดปัญหาซึ ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื ่อดำเนินการของผู ้รับทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คู่สัญญาตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข.  การดำเนินงาน 

 ข้อ 3. ผู้รับทุนเป็นผู้ทำงานในโครงการวิจัยนี้ และถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้รับทุนหรือ 
นักวิจัยในโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะให้ความ
เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือปรับเปลี่ยนโครงการ หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความเหมาะสม 
 ผู้รับทุนจะทำงานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและรับรองว่าจะไม่นำงานตามโครงการวิจัย    
บางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อ่ืนรับช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
 ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่ม

ดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  

 ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการวิจัยตามวิธีการที่เสนอไว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หาก

เกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ หรือมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใด ๆ 

ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด 30 วัน ทั้งนี้ ผู ้ให้ทุนมีสิทธิที ่จะยุติการ

สนับสนุนทุนวิจัย หรือให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม 
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 กรณีไม่สามารถทำการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1 ผู้รับทุนต้องแจ้ง

เหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน (การ

ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยในแต่ละครั้งทำได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ

พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยาย

เวลาเป็นวันกำหนดส่งมอบผลงาน  

 ข้อ 5. ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบการดำเนินการวิจัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย  รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกขั้นตอนและ

ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 ข้อ 6. ผู้ให้ทุนมอบหมายให้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย.................................ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานงานโครงการวิจัย เรื่อง…..…….………..........…................................... 

............................................................................................................................................................... ...................... 

เป็นผู้ทำการแทนผู้ให้ทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้ 

 ผู้รับทุนยินยอมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ทำการของ

ผู้รับทุน หรือสถานที่ท่ีทำการวิจัย  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้ 

 ข้อ 7. ในการพิมพ์ผลงานการวิจัย โฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตาม
โครงการ ในสิ ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั ้ง ผู ้ร ับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ไว้ในกิตติกรรมประกาศที่หน้าปกตามความเหมาะสม และส่งสำเนาของสิ่งที ่ได้
โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุนจำนวน 1 ชุดด้วย โดยผลงานการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  

  ค.  ผลงาน 

 ข้อ 8. ผู้ให้ทุน และผู้รับทุนตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการที่ผู้ให้ ทุน

กำหนดทั้งในระหว่างดำเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไข

งานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ 

 ข้อ 9. ผู้รับทุนต้องนำส่งผลงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแบบในเอกสารโครงการวิจัยหรือตามที่ผู้ให้

ทุนกำหนดโดยนำส่งแก่ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมาย ภายในกำหนดเงื่อนไขเวลาตามเอกสารโครงการวิจัย 
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 ง.  สิทธิและการยกเลิกสัญญา 

 ข้อ 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เป็นสิทธิร่วมกันของผู้รับ

ทุนและผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนมีสิทธินำออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รับทุนหรือ ขอ

อนุญาตผู้รับทุน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ข้อ 11. อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อโดยเงินทุนตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของผู้ให้ทุน  เมื่อ
เสร็จสิ้นการวิจัยตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เหลือจากการวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุนเจ้าของ
อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ทันท ีเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 12.  การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 

12.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่า  

ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับ

เดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัย ตามสัญญา ใน

กรณีเช่นนี้ ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน 

12.2 หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ให้ทุนได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับทุน 

ปฏิบัติตามสัญญาโดยกำหนดเวลาให้พอสมควรแล้ว แต่ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่

กำหนดให้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนต้องคืนทุนที่รับไปทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายในเวลา 15 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญา 

  12.3 ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถทำการวิจัยต่อไปได้ หรือทำการวิจัยไร้ผล โดยมิใช่ความผิดของ
ผู้รับทุน ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบอกเลิกสัญญาทันที แต่ต้องคืนทุนที่รับไป 
ทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา 

12.4 ในกรณีนักวิจัยที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ หรือเงินกองทุนเพื่อการวิจัย หากพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดและนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีความประสงค์จะคืนทุน หรือถูกผู้ให้ทุนบอกเลิก
สัญญา      ผู้รับทุนจะไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ หรือเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็น
เวลา 1 ปี และต้องชดใช้เงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผิด
นัด ผิดสัญญา จนกว่าจะชำระครบถ้วน  
  หากเหตุตามวรรคแรกเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ให้
ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 12 ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน 
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 ข้อ 13. หากมีเหตุที่ทำให้การวิจัยล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ 2 โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุน
ต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานวิจัยทันทีต่อผู้ให้ทุนเพ่ืออนุมัติ
ขยายเวลาให้ตามท่ีจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ต้องขยายเวลารวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

ข้อ 14. เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความในเอกสาร แนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือ
แย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

  

                  ลงชื่อ                 ผู้ให้ทุน 
            (..................................................................... )          

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 

     ลงชื่อ                  ผู้รับทุน 

                                                    (..................................................................... )    

 

     ลงชื่อ                    พยาน 

                                                    (..................................................................... ) 

                                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                                      

  

        ลงชื่อ           พยาน 

                                                    (..................................................................... ) 

                                                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                                               

หมายเหตุ   

  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้ผู้รับทุนดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิม  
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แบบรายงานความก้าวหน้า (ทุนภายในมหาวิทยาลัย) 

โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ……….. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
รายงานความก้าวหน้าในช่วงระหว่าง ..................(ว/ด/ป)................... ถึง ................(ว/ด/ป ณ ปัจจุบัน)................. 

1. ชื่อแผนงานวิจัย (กรณีโครงการชุด)  
     (ภาษาไทย)....................................................................................................................... ....................................  

            ............................................................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ..........................    

                 ......................................................................................... ............................................................. 

2. ชื่อโครงการวิจัย  
     (ภาษาไทย)....................................................................................................................... ....................................  

            ............................................................................................................ ................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ..........................    

                 .......................................................................... ............................................................................ 

3. ชื่อผู้วิจัย (นาย นาง นางสาว ยศ) ............................................................................... .........................................  
4. หน่วยงานที่สังกัด…………………………………………………………........................................……………………………...….. 

หมายเลขโทรศัพท์ ......................................โทรสาร.................................... e-mail ………………………..…………. 

5. ผู้ร่วมวิจัย จำนวน ................. คน ได้แก่ 
        5.1 ชื่อ............................................... สกุล ............................................ สังกัด............................................... 

        5.2 ชื่อ............................................... สกุล ............................................ สังกัด............................................... 

6. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …....…... จำนวนเงิน .............................. บาท 
7. ระยะเวลาทำการวิจัย.......................ปี เริ่มสัญญาวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .................. ถึง  

วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
8. ประเภทของการวิจัย 

 การวิจัยพื้นฐาน        การวิจัยประยุกต์         งานวิจยัเชิงปฏิบัติ       อ่ืน ๆ…………………….. 
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9. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 9.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (สรุป)......................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................................ 

.............................................................................................................................. ............................................... 
 ................................................................................... .......................................................................................... 
  

9.1 การดำเนินงานที่ผ่านมา (แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้ระบุ

ไว้ในสัญญากับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการจริงในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามี

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามลำดับอย่างไร) 

 

วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 
  
  
  
  

  

  

 

   ได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้    ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  

 ขณะนี้งานวิจัยได้ดำเนินไปแล้วประมาณ (ร้อยละ) .................................. ของงานทั้งหมด 

 9.1.1 มีงานที่เป็นไปตามแผนงานวิจัย คือ ...................................................................................................  

 .............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 9.1.2 มีงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานวิจัย คือ ......................................................................................... ...... 

 ............................................................................. ................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ................................................ 
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          เนื่องจาก ................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 

          และได้มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขการศึกษาวิจัย โดย .......................................................................... 
.............................................................................................................................. ............................................... 
9.2 คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและ/หรืออุปสรรค (ถ้าม)ี................................................................... ....................... 

 ............................................................................................................................. ................................................ 
9.3 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้าม)ี.................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................................ 
9.4 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท 
9.5 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทำต่อไป.......................................................................................... 
.............................................................................................................................. ............................................... 
9.6 แผนการส่ง (ร่าง) เล่มงานวิจัย  

  ส่ง (ร่าง) เล่มงานวิจัยแล้ว เมื่อวันที่...................................................... 

  คาดว่าจะส่ง (ร่าง) เล่มงานวิจัย ในวันที่............................................... 

9.7 แผนการส่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

  ได้รับหนังสือตอบรับ/ผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว เมื่อวันที่...................................................... 

  คาดว่าจะส่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่............................................... 

9.8 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ .............................................................................................................. .............................. 
 

 

 

                (ลงชื่อ) ............................................................... 

                (............................................................) 

          อาจารย์ประจำคณะ.......................................... 

                   ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 

          วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
 

 

 



 

73 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนักวิจัย)...............     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......             วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ ๑  (ทุนภายในมหาวิทยาลัย) 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๑. เรื่องเดิม/ความประสงค์ 
ตามท่ีข้าพเจ้า .......................................................... สังกัดคณะ.....................................................  

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง................................................................................................................... 

................................................................................... จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท.............................................

ประจำปงีบประมาณ ................ เป็นเงิน ............................... บาท เริ่มสัญญาวันที่ ......... เดือน ...................... 

พ.ศ. .................. ถึง วันที่......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................  ความทราบแล้ว นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้อง 

              ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินให้แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด โดยงวดแรกจ่ายจำนวนร้อยละ ๔๐ งวดที่ ๒    ร้อยละ 

๓๐ และงวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนทุนทั้งหมดตามที่คณะกรรมการกำหนด 

๓. ข้อพิจารณา 

    เพ่ือให้การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปตามแผนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุมัติ

เบิกเงินวิจัยงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๔๐) เป็นจำนวนเงิน .................... บาท...........(ตัวอักษรจำนวนเงิน)........... 

    รหัสเงิน  ...........(รหัสเงิน).............. 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

     ลงชื่อ  

 

                  (อาจารย์..............................................) 

          อาจารย์ประจำคณะ............................................. 
 

 

 เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………….……………………….. 

(อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารกัษ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

…………………………………………………. 

(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวชิญภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………………………………….……….. 

(………………………………………….) 

คณบดีคณะ................................................... 

 



 

74 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ใบสำคัญรับเงิน 

       ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่...........................เดือน..................................พ.ศ.................................. 

ข้าพเจ้า.....................(ชื่อนักวิจัย)...........................ที่อยู่......38.........ถนน.........................หาดเจ้าสำราญ........... 

ตำบล............นาวุ้ง...............อำเภอ..............เมือง....................จังหวัด.......เพชรบุรี............................................ 

ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

บาท ส.ต. 

ขอเบิกเงินวิจัยเรื่อง “เรื่อง ".......ชื่อโครงการวิจัย...........” งวดที่ ๑  เป็นเงิน จำนวนเงิน - 

   

     

   

   

   

   

   

   

                                                                                           รวมเงิน จำนวนเงิน - 

 

จำนวนเงิน..............จำนวนเงิน........... .บาท  (........จำนวนเงินตัวอักษร...............) 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผูร้ับเงิน 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผู้จ่ายเงิน 
 

 

 

 



 

75 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนักวิจัย)...............      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......              วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ ๒  (ทุนภายในมหาวิทยาลัย) 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๑. เรื่องเดิม/ความประสงค์ 
ตามที่ข้าพเจ้า ................................................ .......... สังกัดคณะ.....................................................  

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง................................................................................................................... 

จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท.....................................ประจำปีงบประมาณ ................ เปน็เงิน ................ บาท เริ่ม

สัญญาวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ............ ถึง วันที่......... เดือน ........... พ.ศ. .............  ความทราบแล้ว นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้อง 

             ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายเงินให้แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด โดยงวดแรกจ่ายจำนวนร้อยละ ๔๐ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ 

และงวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐  ของจำนวนทุนทั้งหมดตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

๓. ข้อพิจารณา 

    บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยและรายงานผลการวิจัยระยะที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึง

ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่  ๒ เป็นจำนวนเงิน .......จำนวนเงิน...... บาท ...(ตัวอักษรจำนวนเงิน)..... 

    รหัสเงิน  ...........(รหัสเงิน).............. 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

     ลงชื่อ  

                  (อาจารย์..............................................) 

          อาจารย์ประจำคณะ............................................. 
 

 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………….……………………….. 

(อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารกัษ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

…………………………………………………. 

(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวชิญภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………………………………….……….. 

(………………………………………….) 

คณบดีคณะ................................................... 

 



 

76 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ใบสำคัญรับเงิน 

       ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่...........................เดือน..................................พ.ศ.................................. 

ข้าพเจ้า.....................(ชื่อนักวิจัย)...........................ที่อยู่......38.........ถนน.........................หาดเจ้าสำราญ........... 

ตำบล............นาวุ้ง...............อำเภอ..............เมือง....................จังหวัด.......เพชรบุรี............................................ 

ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

บาท ส.ต. 

ขอเบิกเงินวิจัยเรื่อง “เรื่อง ".......ชื่อโครงการวิจัย...........” งวดที่ ๒  เป็นเงิน จำนวนเงิน - 

 

   

     

   

   

   

   

   

   

                                                                                           รวมเงิน จำนวนเงิน - 

 

 

จำนวนเงิน..............จำนวนเงิน........... .บาท  (........จำนวนเงินตัวอักษร...............) 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผู้รับเงิน 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผูจ้่ายเงิน 

 

 



 

77 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนักวิจัย)...............      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......              วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง ขออนุมัตเิบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ ๓  (ทุนภายในมหาวิทยาลัย) 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๑. เรื่องเดิม/ความประสงค์ 
ตามที่ข้าพเจ้า ................................................ .......... สังกัดคณะ............................ .........................  ได้รับทุน

สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง.......................................................................................................................... 

จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท...........................ประจำปีงบประมาณ ................ เป็นเงิน ................... บาท เริ่มสัญญาวันที่ ......... 

เดือน .............. พ.ศ. ..... ถึง วันท่ี......... เดือน ................ พ.ศ. .........  ความทราบแล้ว นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้อง 
    ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามสัญญาข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับผู้รับทุนเป็น  งวด ๆ ตามกำหนดการจ่ายเงิน ในเอกสาร

แนบหมายเลข ๒ และตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

    งวดสุดท้าย ร้อยละ ๓๐ ของทุนที่ได้รับ เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งบทคัดย่อเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตั้งหรือมอบหมายและได้หนังสือ

ตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือวารสารการวิจัยหรือในที่ประชุมสัมมนาด้านการวิจัยเรียบร้อย

แล้ว 

๓. ข้อพิจารณา 
    บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึ งขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งแผ่นบันทึก

ข้อมูล (CD-ROM) รวมถึงได้หนังสือตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุน ดังสิ่งที่ส่งแนบมาด้วย 

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๓ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน .......จำนวนเงิน...... บาท ...(ตัวอักษรจำนวนเงิน)..... 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 
     ลงช่ือ  

                  (อาจารย์..............................................) 

          อาจารย์ประจำคณะ............................................. 

 
เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………….……………………….. 

(อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารกัษ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

…………………………………………………. 

(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวชิญภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………………………………….……….. 

(………………………………………….) 

คณบดีคณะ................................................... 

 



 

78 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี      หน้า 

 

ใบสำคัญรับเงิน 

       ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่...........................เดือน..................................พ.ศ.................................. 

ข้าพเจ้า.....................(ชื่อนักวิจัย)...........................ที่อยู่......38.........ถนน.........................หาดเจ้าสำราญ........... 

ตำบล............นาวุ้ง...............อำเภอ..............เมือง....................จังหวัด.......เพชรบุรี............................................ 

ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

บาท ส.ต. 

ขอเบิกเงินวิจัยเรื่อง “เรื่อง ".......ชื่อโครงการวิจัย...........” งวดที่ ๓  เป็นเงิน จำนวนเงิน - 

 

   

     

   

   

   

   

   

   

                                                                                           รวมเงิน จำนวนเงิน - 

 

 

จำนวนเงิน..............จำนวนเงิน........... .บาท  (........จำนวนเงินตัวอักษร...............) 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผู้รับเงิน 

 (ลงช่ือ).......................................................................................................................    ผูจ้่ายเงิน 
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                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       .......................................                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที่  ...................../..............             วันที่  ....................................... 

เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อ 

                    การเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑. เรื่องเดิม/ความประสงค ์
     ตามที ่ข้าพเจ้า ................................  อาจารย์ประจำคณะ...........................  ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื ่อง

............................................................ ในวารสาร....................................................................... 

๒. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้อง 

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ข้อ ก) การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ ข) การสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

๓. ข้อพิจารณา 

         ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทน ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางใน

การสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ข้อ ก) การสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนเงิน ..........................บาท  (..............ตัวอักษรจำนวนเงิน.................) ข) การสนับสนุน

การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นจำนวนเงิน ..........................บาท  (..............ตัวอักษรจำนวนเงิน.................) 

     รหัสเงิน .................................... 

 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

         ลงชื่อ  

                    (.......................................................) 

                  อาจารย์ประจำคณะ.................................. 
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แบบ  วจ.-ผ01 

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

เลขที.่.........../...................... 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

    เขียนที.่.........................................................................  

    วันที่.....................เดือน......................พ.ศ. ................... 

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 1.ข้าพเจ้า...................................อายุ...................ป ี ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงาน  

ตำแหน่ง…............................................. ระดับ..........................................บาท  หนว่ยงาน/ภาควิชา…......................

คณะ……..........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอยื่นใบสมัครเพื่อใช้ทุนสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ  .............................................. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 2. แหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย 

  (   )   ทุนภายใน 

  (   )   ทุนภายนอก ชื่อทุน ............................................................................... 

  (   )   ทุนอ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... ............................................ 

          เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้   

3. ข้าพเจ้าขออนุมัติใช้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือสนับสนุน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ล ง า น ว ิ จ ั ย เ ป ็ น จ ำ น ว น เ ง ิ น ...............................................................................บ า ท 

(..................................... ................................................)  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้   

   (   )  ตีพิมพ์ 

    (   )  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่  (   ) ERIC   (   ) MathSciNet       (   

) Pubmed   (   ) Scopus   (   )  Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)    (   )  

JSTOR     (   ) Project Muse     

          (   )  ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่    (   ) TCI กลุ่ม 1     (   ) TCI กลุ่ม 2 
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ชื่อวารสาร............................................................................................................................. ................................... 

ชื่อบทความ..................................................................... .............................................................................. ........... 

ชื่อการประชุม (ถ้ามี)............................................................................................................................. .................. 

เมือง.........................................................ประเทศ……………………………………………………… 

เผยแพร่ในวันที่............................................. 

โดยจะออกเดินทาง (ถ้ามี) วันที่................................... และจะกลับมาปฏิบัติราชการ ในวันที่…….......................... 

4. เอกสาร/หลักฐานการประกอบการพิจารณา 

   4.1 การร่วมเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศ 

   (   )  รายงานผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่จะจัดพิมพ์  จำนวน  1  ชุด 

  (   )  หลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากวารสารฯ ยินดีที่จะให้เผยแพร่  จำนวน  1  ชุด 

 (   )  หลักฐานการตอบรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน  1  ชุด 

(   )  หลักฐานการจัดประชุม  1  ชุด 

(   )  หลักฐานการรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง 

       จากหัวหนว่ยงานต้นสังกัด  1  ชุด 

4.2 การร่วมเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ 

   (   )  รายงานผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่จะจัดพิมพ์  จำนวน  1  ชุด 

  (   )  หลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากวารสารฯยินดีที่จะให้เผยแพร่  จำนวน  1  ชุด 

 (   )  หลักฐานการตอบรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน  1  ชุด 

(   )  หลักฐานการจัดประชุม  1  ชุด 

(   )  หลักฐานหลักฐานการรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง 

       จากหัวหนว่ยงานต้นสังกัด  1  ชุด 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 
                    ขอแสดงความนับถือ 

   ลงช่ือ.................................................................................... 

                   (........................................................) 

        นักวิจัย 
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(สำหรับคณบดี , ผู้อำนวยการศูนย์สำนักหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย) 

แบบแสดงความคิดเห็น 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ............................. 

___________________________________ 

(    )  ชื่อผลงาน.............................................................................................................................. .......... 

(    )  ชื่อ ผู้วิจัย................................................................................. ...................................................... 

(    )  สังกัด............................................................................................................................. ................ 

(    )  วันที่นำเสนอ................................................... สถานที.่................................................................. 

(    )  ชื่อวารสาร............................................................................................................................. ......... 

(    )  แหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย ................................................................. 

(    )  คณะหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบถึงการได้รับทุนของนักวิจัย  

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินสนับสนุนตามโครงการนี้  ดังนี้  

  

(    )    เห็นชอบ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................. ....................... 

 

 (    )    ไม่เห็นชอบ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...................... 

.................................................................. ................................................................................. 

 

      

(........................................................) 

                                           ตำแหน่ง................................................... 

            วันที่.......เดือน……………....................พ.ศ..................  
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แบบเอกสารรับรองการดำเนินการวิจัยด้วยทุนส่วนตัว 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ............................. 

___________________________________ 

(    )  ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ........... 

(    )  ชื่อ  ผู้วิจัย....................................................................................................................................... 

(    )  สังกัด............................................................................................................................. ................ 

(    )  วันที่นำเสนอ................................................... สถานที.่................................................................. 

(    )  ชื่อวารสาร/งานสัมมนาวิชาการ......................................................................... ............................ 

(    )  แหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยด้วยทุนส่วนตัว 

        (    )   หนว่ยงานต้นสังกัดรับทราบและรับรองว่านักวิจัยดำเนินการวิจัยด้วยทุนวิจัยส่วนตัว 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................

.............................................................................................................................................................  

(    )  หน่วยงานต้นสังกัดไม่รับทราบและไม่รับรองว่านักวิจัยดำเนินการวิจัยด้วยทุนวิจัยส่วนตัว 

................................................................................................................................................................. .. 

.................................................................................. ................................................................................. 

.................................................................................. .................................................................................  

 

      

                (........................................................) 

          ตำแหน่ง.................................................. 

                   วันที่.......เดือน……………....................พ.ศ..................  
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนกัวิจยั)...............       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......               วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง   ขอส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย 

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งที่แนบมาด้วย  (ร่าง) รายงานวิจัย                           จำนวน  ๓  ฉบบั 

ตามท่ี ข้าพเจ้า ......................................................  สังกัดคณะ......................................... ได้รับทุน

สนับสนุนโครงการวิจยัเรื่อง “.......................................................................” จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท

.............................................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... เริ่มสัญญาวันที่ ......... เดือน ...................... 

พ.ศ. ..................... ถึง  วันที่......... เดือน ........ .............. พ.ศ. .................... ความทราบแล้ว นั้น 

บัดนีข้้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่ง (ร่าง) รายวิจัย (สิ่งที่แนบมาด้วย) 

เพ่ือส่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรับดำเนินการพิจารณาในลำดับขั้นตอนต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

                                                       (.........................................) 

          สังกัดคณะ.................................................................  
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนกัวิจยั)...............       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......               วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง   ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งที่แนบมาด้วย  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                           จำนวน  ๓  ฉบบั 

ซีดี              จำนวน  ๑  แผ่น 

ตามท่ี ข้าพเจ้า ......................................................  สังกัดคณะ......................................... ได้รับทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “.......................................................................” จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท

.............................................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... เริ่มสัญญาวันที่ ......... เดือน ...................... 

พ.ศ. ..................... ถึง  วันที่......... เดือน ...................... พ.ศ. .................... ความทราบแล้ว นั้น 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขรายงานวิจัยตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินและ

ให้ข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งรายวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สิ่งที่แนบมาด้วย) พร้อมหลักฐานการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดำเนินการในลำดับขั้นตอนต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                       (.........................................) 

          สังกัดคณะ................................................................. 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ................(ชื่อคณะของนกัวิจยั)...............     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......             วันที่   ………………………………………….. 

เรื่อง   ขอส่งผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งที่แนบมาด้วย  หนังสือตอบรับหรือเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย            จำนวน  ๑  ฉบับ 

ตามที่ ข้าพเจ้า ......................................................  สังกัดคณะ......................................... ได้รับ

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “.......................................................................” จากทุนอุดหนุนวิจัยประเภท

.............................................. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ................... เริ่มสัญญาวันที่ ......... เดือน ...................... 

พ.ศ. ..................... ถึง  วันที่......... เดือน ...................... พ.ศ. ....................  ความทราบแล้ว นั้น 

บัดนีข้้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยและไดห้นังสือตอบรับหรือผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยเสร็จสิ้นเป็น

ที่เรียบร้อย  จึงขอหนังสือตอบรับหรือเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย (สิ่งที่แนบมาด้วย) เพื่อให้สถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดำเนินการในลำดับขั้นตอนต่อไป    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                       (.........................................) 

          สังกัดคณะ.................................................................  
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สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย 
โครงการวิจัยเร่ือง “.....................................................................................................” 

จากทุนอุดหนนุวิจัยประเภท.............................................ประจำปีงบประมาณ ................  

เป็นเงิน ............................... บาท เร่ิมสัญญาวันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................  

ถึง วันที่......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................   

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างชั่วคราว  

(1) ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี.....คน ......เดือน (อัตรา.............บาท/เดือน) 
 

..................บาท 

2. ค่าตอบแทน 
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (..........บาท x ........วัน x ....คน) 

 
..................บาท 

3. ค่าใช้สอย 
(1) ค่าจ้างเหมาในการติดตั้งระบบ..................... ............... ระบบ 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้วิจยั ในภาคสนาม (..........บาท x ........วัน x ....คน) 
(3) ค่าถ่ายเอกสารในการค้นคว้า (.............หน้า x ...........บาท) 
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงานในงานภาคสนาม (..........บาท x ........วัน x ....คน) 

 
..................บาท 
..................บาท 
..................บาท 
..................บาท 

4. ค่าวัสดุ 
1) ค่าวัสดุสำนักงานและภาคสนาม 
2) สายไฟและสายสญัญาณ 
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
4) ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำหรบัการออกแบบ............................ 
5) ระบบ................................... 
    - ............................... 
6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค่าน้ำมัน) ............กม.x .........บาท x .........เดือน 

 
..................บาท
..................บาท 
..................บาท
..................บาท 
..................บาท 

 
      ..................บาท 

5. ค่าสาธารณูปโภค    
1) ค่าโทรศัพท์ 

 
..................บาท 

รวมเป็น .................บาท 
 

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ข้าพเจ้าจึงขอเบิก.........................บาท (ตัวอักษรจำนวนเงิน) ขอรับรองว่า

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ใช้ไปในโครงการวิจัยข้างต้นจริง 
 

     ลงช่ือ  

                  (อาจารย์..............................................) 

          อาจารย์ประจำคณะ............................................. 
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                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ................(ช่ือคณะของนักวิจัย)...............      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ที ่  ......................./๒๕.......              วันท่ี   ………………………………………….. 

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย รอบที่ ๑ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

๑. เรื่องเดิม/ความประสงค ์
๑.๑ ตามที่  ข ้าพเจ ้า . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ได ้ร ับท ุนสน ับสนุนโครงการวิจ ัยจากเงิน

............................................ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................ เรื่อง “........................................................................” โดยมีระยะเวลา

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่วันท่ี ………………………………… ถึง วันท่ี …………………………………………… นั้น  

๒. ข้อเท็จจริง/สาระสำคัญของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ทีเ่กี่ยวข้อง 

             ตามระเบยีบสภามหาวทิยาลัย ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นเงินอุดหนุนประเภททั่วไป  โดยให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะถัวเฉลี่ยตามที่ระบุไว้ในประกาศของแต่ละโครงการนั้นๆได้ การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เงินอุดหนุนโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ และระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลมเว้นแต่มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดหรือวางระเบียบไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับการซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามที่ต้องการเพื่อใช้ใน
โครงการให้จัดซื ้อได้ในราคาที่ผู ้มีอำนาจเห็นสมควรแม้ราคาจะต่างไปจากราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังหรือสำนักงาน
งบประมาณกำหนดไว้ ในกรณีที่เจ้าของทุนได้กำหนดเง่ือนไขการเบิกจ่ายไว้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของระบุ 
   ๓. ข้อพิจารณา 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ระยะเวลาการดำเนินการวิจัยได้ล่วงเลย
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นเวลา  
๖  เดือนนับตั้งวันท่ี  .................................................ถึงวันท่ี ............................. 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

ลงช่ือ  

     (...................................................)         

อาจารยส์ังกัดคณะ............................................ 

 

 เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

…………………………………………………. 

(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวชิญภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………………………………….……….. 

(………………………………………….) 

คณบดีคณะ................................................... 

เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

………………………….……………………….. 

(อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารกัษ์) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 

เห็นควรอนุมัติ 

…………………………………………………. 

(ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 


