
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

          เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

...................................................................... 
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยสนับสนุนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับความรู้และความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ
และสะท้อนความเชี่ยวชาญต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คลอบคลุมงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควร
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1) นักวิจัยสายวิชาการ มีกรอบวิจัยท่ีเปิดรับ จ านวน 5 กรอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  
เป็นการวิจัยที่ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 

ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฏ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานให้กับงานวิจัยอ่ืน ๆ 
หรือแนวคิดอื่น ๆ 

1.2 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Community 

Development : SCD) โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดลอม  
(โครงการวิจัยภายใต้โครงการบริการวิชาการ)  
1.3 โครงการวิจัยเพื่ อการมุ่งสู่ เป้ าหมายของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 

Development Goals : SDGs) โดยคัดเลือกเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
ไว้ดังนี้ 



ก. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : SDG 4 ยกระดับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (1) ขจัดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา และเพ่ือให้กลุ่มที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและการ
ฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

(2) การพัฒนาหลักสูตร Up skill/ Re skill/ New skill ส าหรับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 
(3) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

(Lifelong Education) ของประชาชนทุกช่วงวัย 
(4) พัฒนาหลักสูตร (Job-Embedded) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-Up)  
(5) พัฒนานวัตกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุค

ปัจจุบัน (21st Century & New Normal) 

ข. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : SDG 7 ส่งเสริมให้มี การเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ เชื่อถือได้ และย่ังยืน 

(1) ยกระดับเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของมหาวิทยาลัย  

(2) พัฒนาระบบการจัดการน้ าอย่างมีประโยชน์เต็มประสิทธิภาพของทั้งมหาวิทยาลัย การก าจัดของ
เสีย และการสัญจรขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ค. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ : SDG 3 การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

(1) พัฒนาหรือส่งเสริมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งด้านสุขอนามัย ด้านโภชนาการ 
กีฬา การออกก าลังกาย การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ 

(2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ และการรักษาสุขภาพ 
ให้มีความพร้อมในการรับมือ 

(3) ส่งเสริมการใช้ชีวิตในยุคชีวิตวิถีใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (New Normal life) 
ส าหรับคนทุกวัย 

 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00z2YhpSsb8r2Y4MyurG4BTnQw1Jw:1621927345819&q=lifelong+education&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwix57GapuTwAhX34zgGHcJkBb0QBSgAegQIARA2


1.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  
(1) การศึกษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
(2) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ขับเคลื่อนการเก็บรวบรวม ประมวลผลบูรณา

การข้อมูลที่มีระบบ มีมาตรฐาน น าไปใช้ได้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ ปรับปรุงการท างานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

1.5 โครงการวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม และเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร 
(1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการเพ่ิมมูลค่าอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
(2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบรรเทาปัญหาเพ่ือตอบโจทย์สถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน  
(5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

2) นักวิจัยสายสนับสนุน มีกรอบวิจัยท่ีเปิดรับ จ านวน 3 กรอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 งานสนับสนุนงานบริการ งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานบริการของหน่วยงาน  ให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห์ องค์ความรู้จากงานวิจัย R2R ที่มี เพ่ือน าไปต่อยอดหรือเกิด
ประเด็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานประจ า 

2.2 งานสนับสนุนงานบริหาร งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.3 งานพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนางานประจ า หรือการพัฒนากลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน      ที่ส าคัญ
รวมถึง New Normal : Life Style ใหม่ บนโลกยุคดิจิทัล 
                     ทั้งนี้ การก าหนดผลผลิตและผลกระทบของโครงการวิจัยตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

3) ลักษณะโครงการวิจัย 
3.1 เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัย ไม่เกิน 1 ปี 
3.2 ไม่เป็นโครงการเพื่อขอรับวุฒิบัตร หรือปริญญาใด ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
3.3 ไม่เป็นโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนอุดหนุน หรือก าลังเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย    จาก

หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 
3.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องมีลักษณะเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดการวิจัย 



4) หลักเกณฑ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย และกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยครอบคลุมประเด็นใน
ด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการวิจัย มีหัวข้อและขอบเขตการวิจัยที่แน่นอน
และชัดเจน เป็นไปตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4.2 ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอโครงการวิจัยได้ ไม่เกินคนละ 1 โครงการ 
4.3 ได้รับการอนุมัติการท าวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.4 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด        (แบบ 

วจ.-ก01) หรือโครงการวิจัย R2R ตามแบบฟอร์ม (แบบ วจ.ก-01 R2R) 
4.5 เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย

อุดหนุน ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ไม่เกิน 100 ,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และประเภทบุคลากรสาย
สนับสนุน ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือตามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย
และทุนอุดหนุนการวิจัยเห็นสมควร 

4.6 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้ระบุลงไปในรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 

5) คุณสมบัติผู้เสนอโครงการวิจัย 
5.1 เป็นพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ งนี้ไม่รวม

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้อาจเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ (นักวิจัย
ต้องผ่านช่วงเวลาทดลองปฎิบัติงานแล้ว) 

5.2 ผู้ขอทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา หรือเป็นผู้ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ ณ 
หน่วยงานอื่น 

5.3 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร(ภายในระ
เวลา 2 ปีหลังถูกระงับโครงการ) 

5.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
5.5 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับจริยธรรมการท าวิจัย เว้นแต่พ้นก าหนดการถูกลงโทษแล้ว 
5.6 หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ ไม่

รวมถึงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วม
โครงการวิจัย   

 

 



6) การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ http://researchmis.pbru.ac.th/ พร้อมทั้งบันทึกข้อความ

ผ่านต้นสังกัด เพื่อน าส่งต้นฉบับข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

7) นักวิจัยต้องเข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยในกิจกรรมที่สถาบันวิจัยฯ เป็น
ผู้ด าเนินการ โดยไม่หลีกเหลี่ยงโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 

8) ก าหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย และการพิจารณาประกาศผล 
รับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง  30 เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
    ประกาศ   ณ   วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

  
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เก่ียวข้อง 

http://researchmis.pbru.ac.th/

