
  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 
 

กระบวนการด าเนนิงาน 
การบริหารงานด้านทุนวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

โดย 
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

รับรองโดย 
ลายมือชื่อ............................... 

(ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส) 
 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 พฤษภาคม 2560 



1 
 

 
ค ำน ำ 

  
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ในการท างาน มีรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการเสนอขอทุนวิจัยจากงบบ ารุงการศึกษา (บกศ.)  และงบประมาณ
แผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมีแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้มีความชัดเจนเอ้ือต่อ
การปฏิบัติยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากงบรายได้และงบแผ่นดิน  โดยได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบมาตรฐานของการด าเนินงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย  ประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างงานวิจัยข้อตกลงสัญญาเพ่ือรับทุนวิจัย  แบบฟอร์มการส่งรายงาน
ความกา้วหน้า การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตลอดจนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานวิจัยเล่มนี้ จะเอ้ือประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานใหมแ่ละคณาจารย์ที่ได้รับทุน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีปะสิทธิภาพต่อไป 

 

สุมาภรณ์  บดีรัฐ 

 มีนาคม  2558 
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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 1. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานได้

อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการวิจัยมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหลักส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แต่สภาพปัจจุบันคือ การด าเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality 
Management System ) โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาใช้ เพ่ือให้
เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้ให้มีการ
จัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการจัดการเพ่ือให้พันธ
กิจดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจึงมีนโยบายหนุน
เสริมที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายโอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านกระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยเชิงพ้ืนที่ในชุมชน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ได้แก่ งบประมาณ
แผ่นดิน งบรายได้จากมหาวิทยาลัยส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ทั้งประเภทโครงการเดี่ยวและ
โครงการชุดในการสนับสนุนการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้แก่ 
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา คือ ผลการด าเนินด้านการวิจัยโดยเฉพาะจานวนผู้ที่ทางานวิจัย
ขาดการถ่ายทอด หรือ สร้างนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือมาเป็นทีมวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัย เพ่ือนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจึงได้ใช้
กระบวนการ PDCA หรือหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่ประสิทธิภาพด้านงานวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการด าเนินงานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2. ขอบเขต 
 การบริหารจัดการด้านทุนวิจัยเป็นการด าเนินงานส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือการบริหารงานด้านการวิจัยมีระบบและมีประสิทธิภาพและเพ่ือการบริการกับคณาจารย์นักวิจัย
ได้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
 
แผนผังโครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค ำจ ำกัดควำม 

การประสานงาน  หมายถึง   "การจัดระเบียบวิธีการท างาน   เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกัน   ขัดแย้งกัน   หรือเหลื่อมล้ า
กัน   ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และนโยบายขององค์การนั้น
อย่างสมานฉันท์  และมีประสิทธิภาพ" 

การบริหาร (administration) หมายถงึ ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การ
บริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับ
ใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตาม
ดูแลสิ่งต่าง ๆ  

การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะ
ตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/
หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริม 
เผยแพร่การวิจัย 

งานบริหาร
ธุรการ 
งานคลังและพสัด ุ
งานนโยบายและ
แผน 
 

งานนโยบายและแผนการวิจัย
และพัฒนา 
งานจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
งานพัฒนาบุคลากรทางการวิจยั 
งานพัฒนาเครือข่ายการวิจยั 
งานวิจัยและพัฒนา 

งานข้อมูลและ   
สารสนเทศงานวิจัย 
งานเผยแพร่   
ผลงานการวจิัย 
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าค าสั่ง ประกาศ ทุนวิจัย 
๒. การเบิกจ่ายทุนวิจัยและติดตามการท าวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
๓. จัดท างบประมาณโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีละ  1  ครั้ง 
๔. ประสานงานกับอาจารย์  นักศึกษา  และเครือข่ายด้านการวิจัยจากภายนอกเกี่ยวกับการ

ท างานวิจัย 
๕. ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับการติดตามการท าวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
๖. ให้บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการท างานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 
๗. ติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนให้อาจารย์รายงานความก้าวหน้า 
๘. รวบรวมบทความอาจารย์ เพ่ือจัดเตรียมเผยแพร่ การน าไปใช้ 
๙. ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
๑๐. จัดท า SAR เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย 
๑๑. ดูแลระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 
๑๒. จัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และสรุปทุนในแต่ละปี 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรหรือสถาบันวิจัย 

 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งงำน 
 บทบาทหน้าที่ (ของต าแหน่ง) : รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ด้านการวิจัย 
 หัวหน้างาน : รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้อ านวยการส านัก : ตรวจสอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย : เห็นชอบ/อนุมัติ 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ผา่น 

 

    

ผา่น 

เริ่มต้น 

ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการ /ตาม
ข้อเสนอแนะ 

รวบรวมข้อเสนอ
โครงการ 

นักวิจัย/อาจารย์ 
เขียนข้อเสนอ

โครงการ 

พิจารณา 

นักวิจัยปรับแก้
ข้อเสนอโครงการ
ตามข้อเสนอแนะ 

พิจารณา 

ไมผ่า่น 

รับทราบ 

1 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 1 

บันทึกลงระบบ 
NRMS 

จัดท าหนังสือและ
ข้อมูลเตรียมส่ง วช. 

รับทราบและตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

วช.พิจารณา 
ข้อเสนอโครงการ 

จัดส่งเอกสาร 

ลงนามหนังสือส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจยั 

2 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 

ตรวจสอบผลการพิจารณา
จากระบบ NRMS 

จัดประชมุพิจารณาตาม
ผลการพจิารณาของ วช. 

 

พิจารณาด้าน
งบประมาณ 

รับทราบผลการพจิารณา 

ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการ /ตาม
ข้อเสนอแนะ 

นักวิจัยปรับแก้
ข้อเสนอโครงการ
ตามข้อเสนอแนะ 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

จัดท าประกาศผล
การพิจาณาทุน 

3 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

3 

จัดประชมุปฐมนิเทศ
นักวจิัยทีได้รับอนุมตัิทนุ 

 
ตรวจสอบสัญญาทนุวิจัย 

 

นักวจิัยเขียนสญัญารับทนุ
วิจัย 

 
รับทราบ 

 

ลงนามสัญญาทุนวจิัย 

 
ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ

วิจัยงวดที ่1 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 1 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 1 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 1 

 
ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 
4 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

4 

ด ำเนินกำรติดตำม
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรวิจัย ครั้งที ่1 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่2 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 2 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 2 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 2 

 
ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

นักวจิัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 

 

ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า  

 

5 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

5 

ด ำเนนิกำรตดิตำม
รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรวิจยั ครั้งที่ 2 

จัดเวทีน ำเสนอ 

 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่2 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 2 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 2 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 2 

 
ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

นักวจิัยขึ้นเวทนี าเสนอ
รายงานความก้าวหน้า 

 

ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า  

 

5 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่3 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 3 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 3 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 3 

 

พิจารณา 

 

นักวจิัยปรับแกต้าม
ข้อเสนอแนะและส่ง

รายงานความก้าวหน้า  
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันจัดท า 20 มีนาคม 2558  SOP  No  …………………………… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่4 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 4 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 4 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 4 

 

5 

ด ำเนินกำรปิด
โครงกำรวิจัย 

นักวจิัยส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (คลิบหนีบ) 

 

จัดท าหนงัสือประสานงาน
นักวจิัยและจัดส่งรายงาน
วิจัย ตรวจสอบหลกัฐาน

การปิดโครงการและปิดใน
ระบบ NRMS 

 

ตรวจ 

นักวจิัยปรับแกร้ายงาน
การวจิัยเข้าเล่มพรอ้มแนบ

หลักฐานตามเงื่อนไข
สัญญาทุนวจิัย 

 

คัดเลือกผู้ทรงคุณวฒุิ
ตรวจรายงาน 

 

สิ้นสุด 
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7.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ 

๑.งบประมาณแผ่นดิน 
๒.งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (บกศ.) 
๓.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

➢ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
➢ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
➢ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
➢ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) 
➢ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 
ขั้นตอนกำรขอรับทุนงบประมำณแผ่นดิน 
 ด าเนินการเมื่อได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้หน่วยงานสามารถเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับรับอุดหนุนการวิจัย  
ขั้นตอน ที ่๑ จัดท ำประกำศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1.1 จัดท าบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศ
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุน  

1.2 จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ http://research.kpru.ac.th/หรือ
ติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่ำงงำนวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 

2.1 รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งรูปแบบเอกสาร จ านวน 1 ชุด และไฟล์ ซึ่งมีการเซ็นส่งเพ่ือเป็นหลักฐาน  
2.2 จัดท าสรุป โดยแยกเป็นคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และงบประมาณ น าเรียนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๓ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

3.1 จัดการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแต่งตั้งผู้พิจารณาโครงการโดยแยกตาม
ศาสตร์ที่คณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัยโดย 1 ข้อเสนอโครงการวิจัยให้คระ
กรรมการตรวจ 2 ท่าน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาและจัดล าดับตามคะแนนที่คณะกรรมการพิจารณา 
ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
 4.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย 
 4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย สรุปผลการพิจารณาและจัดล าดับตามคะแนนที่
คณะกรรมการพิจารณา 
 4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 5.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา 
  5.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
และก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 
 5.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
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  5.1.2 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้เพ่ือส่ง
สนับสนุนในแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
ขั้นตอน ที ่6 จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยเข้ำระบบบริหำรงำนวิจัยของประเทศ NRMS  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 6.1 บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS ให้ทันตามก าหนดระยะเวลาและตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบให้ครบถ้วนก่อนส่ง 
 6.2 จัดท าบัญชีข้อเสนอการวิจัยของ มหาวิทยาลัยที่เสนอของบประมาณประจ าปี (แบบ บช-๓) เพ่ือเตรียม
ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 6.3 จัดท าแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เสนอ ของบประมาณประจ าปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี(ตามแบบ ว-๖) เพ่ือบันทึกในระบบ NRMS และเตรียมส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
 6.4 จัดท าหนังสือราชการน าส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบข้อเสนอโครงการทุกโครงการ แผ่นบันทึกข้อมูลทุก
โครงการ  แบบ บช-๓ แบบ ว-๖  
 6.5 น าส่งไปรษณีย์ไปยังส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ขั้นตอน ที ่7 ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำผ่ำนระบบ NRMS  
 7.1 น าผลการพิจารณาเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบ 
ขั้นตอน ที ่8 จัดประชุมพิจำรณำงบประมำณของโครงกำรวิจัยให้สอดคล้องงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนัก
งบประมำณ 
 8.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยในส่วน
ของงบประมาณ 
 8.2 จดัเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 8.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่9 แจ้งผลกำรพิจำรณำ 
 9.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
  9.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
และก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 

9.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
  9.1.2 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้เพ่ือส่ง
สนับสนุนในแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
 
ขั้นตอน ที ่10 จัดท ำประกำศผลกำรพิจำรณำทุนวิจัย 

10.1 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและน าเสนออธิการลงนาม 
10.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจ่าย สัญญาการรับทุนและรายละเอียดหลักฐานที่ต้องแนบ 

สัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใส่ซองให้นักวิจัย 
ขั้นตอน ที ่11 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยหลังได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 11.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญนักวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัน
เวลาเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัย 
 11.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ 
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 11.3 จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่างส าหรับการประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 11.4 จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอในเรื่องการเบิกจ่าย การท าสัญญา การรายงานความก้าวหน้า 
 11.5 เข้าร่วมประชุม น าเสนอข้อมูล และตอบค าถาม และบันทึกข้อเสนอแนะในการประชุม 
ขั้นตอน ที ่12 ตรวจสอบสัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำย 
 12.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผู้รับทุนวิจัย ผู้ค้ า หลักฐานแนบสัญญา 
 12.2 น าเสนอท่านอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 
ขั้นตอน ที ่13 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ มีรายละเอียดดังนี้ 

13.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑  
 13.1.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 13.1.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 13.1.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 13.1.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 13.1.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 13.1.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่14 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
14.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

และก าหนดระยะเวลาในการส่ง 
14.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บทที ่2 บทที่ 3 

และบทที่ 4 บางวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
14.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2  
 14.3.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 14.3.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 14.3.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 14.3.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 14.3.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 14.3.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่15 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
15.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 

และก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
15.2 จัดตารางคิวในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.3 ประสานนักวิจัยแจ้งก าหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความก้าวหน้า 
15.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บทที ่2 บทที่ 3 

และบทที่ 4 ครบทุกวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
15.5 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 
 15.5.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 15.5.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 15.5.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 15.5.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
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 15.5.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 15.5.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่16 ด ำเนินกำรปิดโครงกำรวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
16.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นแล้ว 
16.2 เมื่อนักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ยังไม่ได้เข้าเล่ม) น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 
16.4 จัดส่งรายงานการวิจัยให้กับผู้ทรงคุณภายนอก 
 16.4.1 จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 16.4.2 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักฐานใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนใน

การตรวจรายงานการวิจัย และซองจ่าหน้ากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 16.4.3 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

16.4.4 บันทึกการด าเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
16.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 16.5 จัดท าบันทึกแจ้งนักวิจัยให้แก้ไขรายงานและแจ้งรายละเอียดการส่งและปิดโครงการวิจัย 
16.6 ตรวจสอบเอกสารการปิดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   16.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  เล่ม 
16.6.2 บทความที่ตีพิมพ์  จ านวน  1  ฉบับ 
16.6.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แผ่นพับ  

หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น จ านวนอย่างน้อย  1 ฉบับ 
16.6.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล 
16.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุมน าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ หรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ของผลงานต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
16.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือเอกสาร 

คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  16.6.7 แผ่นซีดี 1 แผ่น ประกอบด้วย 

➢ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
➢ บทความที่ตีพิมพ์ 
➢ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

16.7 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 4  
 16.7.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 16.7.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 16.7.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 16.7.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 16.7.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 16.7.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
16.8 ลงบันทึกการส่งรายงานการวิจัย 
16.9 ปิดโครงการในระบบ NRMS และแนบไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ 

ขั้นตอนกำรขอรับทุนภำยในมหำวิทยำลัย (บกศ.) 
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ขั้นตอน ที ่๑ จัดท ำประกำศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
1.1 จัดท าบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศ

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุน  
1.2 จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ http://research.kpru.ac.th/หรือ

ติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่ำงงำนวิจัยทีเ่สนอขอรับทุน 

2.1 รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งรูปแบบเอกสาร จ านวน 1 ชุด และไฟล์ ซึ่งมีการเซ็นส่งเพ่ือเป็นหลักฐาน  
2.2 จัดท าสรุป โดยแยกเป็นคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และงบประมาณ น าเรียนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๓ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

3.1 จัดการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแต่งตั้งผู้พิจารณาโครงการโดยแยกตาม
ศาสตร์ที่คณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัยโดย 1 ข้อเสนอโครงการวิจัยให้คระ
กรรมการตรวจ 2 ท่าน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น 
ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
 4.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 
 4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย สรุปผลการพิจารณาในครั้งแรก 
 4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 5.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
  5.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
และก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 
 5.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
  5.1.2 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้เพ่ือส่ง
สนับสนุนในแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
 
ขั้นตอน ที ่6 จัดท ำประกำศผลกำรพิจำรณำทุนวิจัย 

6.1 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและน าเสนอฮิการลงนาม 
6.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจ่าย สัญญาการรับทุนและรายละเอียดหลักฐานที่ต้องแนบ 

สัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใส่ซองให้นักวิจัย 
ขั้นตอน ที ่7 ปฐมนิเทศชี้แจงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยหลังได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 7.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญนักวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัน
เวลาเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัย 
 7.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 7.3 จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่างส าหรับการประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 7.4 จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอในเรื่องการเบิกจ่าย การท าสัญญา การรายงานความก้าวหน้า 
 7.5 เข้าร่วมประชุม น าเสนอข้อมูล และตอบค าถาม และบันทึกข้อเสนอแนะในการประชุม 
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ขั้นตอน ที ่8 ตรวจสอบสัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำย 
 8.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผู้รับทุนวิจัย ผู้ค้ า หลักฐานแนบสัญญา 
 8.2 น าเสนอท่านอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 
ขั้นตอน ที ่9 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑  
 9.1.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 9.1.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 9.1.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 9.1.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัตเิรื่องเบิก 
 9.1.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 9.1.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพื่อด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่10 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
10.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

และก าหนดระยะเวลาในการส่ง 
10.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บทที ่2 บทที่ 3 

และบทที่ 4 บางวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
10.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2  
 10.3.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 10.3.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 10.3.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 10.3.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 10.3.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 10.3.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่11 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
11.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 

และก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
11.2 จัดตารางคิวในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.3 ประสานนักวิจัยแจ้งก าหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความก้าวหน้า 
11.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบดว้ย บทที่ 1 บทที ่2 บทที่ 3 

และบทที่ 4 ครบทุกวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
11.5 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 
 11.5.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 11.5.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 11.5.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 11.5.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 11.5.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 11.5.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่12 ด ำเนินกำรปิดโครงกำรวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
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12.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นแล้ว 
12.2 เมื่อนักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ยังไม่ได้เข้าเล่ม) น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 
12.4 จัดส่งรายงานการวิจัยให้กับผู้ทรงคุณภายนอก 
 12.4.1 จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 12.4.2 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักฐานใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนใน

การตรวจรายงานการวิจัย และซองจ่าหน้ากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 12.4.3 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

12.4.4 บันทึกการด าเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
12.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12.5 จัดท าบันทึกแจ้งนักวิจัยให้แก้ไขรายงานและแจ้งรายละเอียดการส่งและปิดโครงการวิจัย 
12.6 ตรวจสอบเอกสารการปิดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   12.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  เล่ม 
12.6.2 บทความที่ตีพิมพ์  จ านวน  1  ฉบับ 
12.6.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แผ่นพับ หนังสือ 

เล่มเล็ก เป็นต้น จ านวนอย่างน้อย  1 ฉบับ 
12.6.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล 
12.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุมน าเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ หรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ของผลงานต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
12.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือเอกสาร 

คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  12.6.7 แผ่นซีดี 1 แผ่น ประกอบด้วย 

➢ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
➢ บทความที่ตีพิมพ์ 
➢ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

12.7 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 4  
 12.7.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 12.7.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 12.7.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 12.7.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่องเบิก 
 12.7.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 12.7.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
12.8 ลงบันทึกการส่งรายงานการวิจัย 
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๓.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
➢ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
➢ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
➢ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
➢ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) 
➢ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 
ขั้นตอนกำรขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
 ด าเนินการตามเงื่อนไขและปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัยนั้นๆ  
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอน ที ่๑ จัดท าประกาศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
2 ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอรับ

ทุน 
15 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

3 ขั้นตอน ที ่๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

4 ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

5 ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

2 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

6 ขั้นตอน ที ่6 จัดเตรียมและบันทึกข้อมูล
โครงการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ 
NRMS  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

7 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

7 ขั้นตอน ที ่7 ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ 
NRMS  

2 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

8 ขั้นตอน ที ่8 จัดประชุมพิจารณางบประมาณของ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากส านักงบประมาณ 

1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

9 ขั้นตอน ที ่9 แจ้งผลการพิจารณา 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
10 ขั้นตอน ที ่10 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุน

วิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
11 ขั้นตอน ที ่11 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานวิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
12 ขั้นตอน ที ่12 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุน 3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
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ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
การวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

13 ขั้นตอน ที ่13 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา 

3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

14 ขั้นตอน ที ่14 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

15 ขั้นตอน ที ่15 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

16 ขั้นตอน ที ่16 ด าเนินการปิดโครงการวิจัย  นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
ขั้นตอนกำรขอรับทุนภำยในมหำวิทยำลัย (บกศ.) 

1 ขั้นตอน ที ่๑ จัดท าประกาศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

2 ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอรับ
ทุน 

15 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

3 ขั้นตอน ที ่๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

4 ขั้นตอน ที ่4 จดัประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

5 ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

6 ขั้นตอน ที ่6 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
7 ขั้นตอน ที ่7 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน

วิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
8 ขั้นตอน ที ่8 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย 
3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
9 ขั้นตอน ที ่9 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา 
4 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

10 ขั้นตอน ที ่10 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

11 ขัน้ตอน ที ่11 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

12 ขั้นตอน ที ่12 ด าเนินการปิดโครงการวิจัย 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติในระบบ 3D-GF ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกไตรมาส 
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับทุนวิจัยวิจัยทั้งหมด 
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
แบบประเมินข้อโครงการวิจัยของคณาจารย์ 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

  ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจรายงานการวิจัย 
 
 วิธีการแก้ไข 

ปรับขั้นตอนการพิจารณาตรวจให้กระชับและใช้เวลาให้น้อยลง 
 
14.อ้างอิง 

คู่มือด้านการวิจัย (2558).ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เรื่อง  กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยของอำจำรย์  จำกงบประมำณแผ่นดิน 

ประจ ำปีงบประมำณ  2559 
……………………………………………………… 

  ด้วยสถาบนัวิจัยและพัฒนาเห็นว่าการท าวิจัยเปน็งานทีม่ีความส าคญัและเปน็ภารกจิหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลยั  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสรมิการวิจัยของคณาจารย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา              
จึงขอรับสมัครผู้ขอรบัทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ในปงีบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเงื่อนไขของกำรรับทุน 

1.  คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุและเงื่อนไขของการรับทนุ 
  1.1 ผูข้อรบัทุนจะต้องเปน็อาจารย์มหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรและไม่เคยติดค้ำงงำนวิจัย
ที่เคยได้รับทุนของมหำวิทยำลัยไปแลว้ 

1.2 โครงการที่จะขอรับทุนต้องไมเ่ป็นโครงกำรที่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรพัฒนำบุคลำกรรำย 
บุคคล  และหรือได้รับทุนจำกแหล่งอื่น ๆ อยู่แลว้  รวมทั้งไม่ซ้ ำกับโครงกำรที่เคยได้รับทุนในปีที่ผ่ำนมำ 

2. หัวขอ้เรื่องที่จะท าการวิจัยเรียงล าดบัความส าคัญดังนี้ 
2.1 วิจัยแบบบรูณาการตามยุทธศาสตรช์าติ 

 2.2 วิจัยเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวดั กลุม่จังหวดั หรือมหาวิทยาลัย 
3.   ถ้าเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเป็นกลุ่มหรือโปรแกรมวิชา โดยมีสมาชิกในโปรแกรม 

วิชาเป็นคณะผู้วิจัย หรือนกัวิจัยใหม่เข้ารว่มเป็นคณะผูว้จิัย จะได้รับการพิจารณาจดัสรรทุนวิจัยให้ก่อน โครงการ
อื่น 

4.  การสมัครขอรบัทุน 
4.1 ผู้สมัครขอรับทุนอดุหนุน  จะต้องเขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่สถาบนัวิจัยและ 

พัฒนาก าหนด  ส่งโครงการที่สถาบนัวิจัยและพัฒนาภายใน  15 กันยำยน  2557  และส าหรบัผู้ที่ส่งหลังจาก
นี้สถาบันจะด าเนนิการจดัสรรทุนวิจัยให้ในการพิจารณามอบทนุครัง้ต่อไป 
   4.2  ผู้สมัครขอรับทนุจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคลกไ็ด ้แต่การขอรับทนุโดยคณะ
บุคคลจะไดร้ับการพิจารณาก่อน 
 
 
 
 

…/5  เกณฑ์การอนุมตั ิ
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 5.  เกณฑ์การอนุมตัิเงินทุน คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนจะพิจารณาก าหนดวงเงินในแต่ละ 
โครงการตามที่เหน็วา่เหมาะสม 
 6.  ผูข้อรบัทุนอดุหนุนการวจิัยจะต้องน าผลการวิจัย เอกสารรายงานการวิจัยและแผ่นบันทกึรายงานการ
วิจัย (disket) มอบให้สถาบนัวิจัยและพัฒนาในลกัษณะสมบูรณ์จ านวน  5 ชุด ในวนัครบสัญญา เว้นแต่สัญญาที่
ครบก าหนดนั้นจะได้รับการอนุมตัิให้ขยายเวลาต่ออกีได ้ ซึง่มหาวิทยาลัยจะขยายให้กรณีที่จ าเปน็เท่านั้น 
 7.  การท าสญัญาขอรับทนุวิจัย 
   7.1 ผูไ้ดร้ับการพิจารณาใหทุ้นจะต้องท าสญัญาตามแบบที่สถาบันวิจัยและพฒันาก าหนดภายใน 
7 วนั นับตั้งแตว่ันประกาศให้ทุน 
   7.2 โครงการรับทนุ แต่ละโครงการจะใชเ้วลาไม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่ท าสญัญาแตห่ากรายงาน
วิจัยไม่เสร็จทันตามก าหนดจะต้องแจ้งให้ทราบและขอขยายเวลาต่อไปอกี โดยจะขยายเวลาได้ไม่เกนิ 6 เดือน 
  8.  เมื่อครบก าหนดแล้วไม่สามารถท าให้เสร็จตามสัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับทุน ข้อที่  4 
  9.  วันและเวลาสถานที่รับสมัคร   ผู้สนใจจะขอรับทนุอดุหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ 
ปีงบประมาณ 2559 ใหต้ดิต่อขอรายละเอียด และสมัครได้ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่บัดน้ี  ถึงวันที่  15 
กันยำยน  2559 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ   ณ  วันที ่ 2 กนัยายน  2557 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย์  วงษบ์ุญมาก ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                     แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

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

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 

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

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม่         

            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่
มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 หัวข้อที่มี
ความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4) 

- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก : เรื่อง ............................................. 
    ................................................................................................... ...........................  

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย ............................. 
    ........................................................ ...................................................................... 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเวบ็ไซต์ http://eval.nrct.go.th 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556) 
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ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า การวิจัย (%)] 
และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและ

ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุข้ันตอนอย่างละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณท่ีเสนอขอ 
(ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณี
เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่
ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัย
ต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

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

  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
เงินเดือน (บาท) 

เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 

เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ

วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบรุายละเอียดตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผา่นมา และนักวิจัยมีความประสงค์จะ
เสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สตัว ์ให้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์สภาวิจยัแห่งชาติ (ผนวก 

11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตาม

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ  Certiftcate of Approval 
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 15) และจัดท า
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

__________________________________ 
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แบบประเมินข้อโครงการวิจัยของคณาจารย์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน  (เพ่ิมเติม รอบ 3)ประจ าปีการศึกษา 2558 

              ประเด็นประเมิน 

 

 

 

      ชื่อโครงการ 

ความสอดคล้องกับประเด็น          
(20) 

คุณค่าทางปัญญา 

(70) ผลกระทบ 

(10) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
00

) พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

(10) 

ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของ

มหาวิทยาลัย (10) 

ปัจจัยการวิจัย                    
(20) 

กระบวนการวิจัย         
(30) 

ผลผลิต                           
(20) 

สอด 

คล้อง 
(10) 

ไม่สอด 

คล้อง 

(0) 

สอด 

คล้อง 
(10) 

ไม่สอด 

คล้อง 

( 0 ) 

น้อย 

(10 ) 

ปาน
กลาง 

(15 ) 

มาก 

(20 ) 

น้อย 

(10 ) 

ปาน
กลาง 

(20 ) 

มาก 

(30) 

น้อย 

(10 ) 

ปาน
กลาง 

(15 ) 

มาก 

(20) 

น้อย 

(3) 

ปาน
กลาง 

(6) 

มาก 

(10) 

..………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………….………………… 

                 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
ค าอธิบาย 
การประเมินในแต่ละข้อจะระบุคะแนนไว้ซึ่งเป็นคะแนนแบบไม่ตายตัว  สามารถลดหลั่นได้ตามเห็นของผู้ประเมิน  เช่น   ปัจจัยการวิจัย คะแนนเต็ม   20   คะแนนซึ่งผู้ประเมินอาจเห็นว่า
อยู่ระดับ กึ่งๆ ระหว่าง น้อยและปานกลาง ผู้ประเมินสามารถให้คะแนน เป็น  12 หรือ 13 ก็ได้ตามความเหมาะสมของผู้ประเมิน 
 
          
               สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 

              สัญญาท าที.่................................................ 
วันที.่..........เดือน..............................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อายุ...................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง.................................................ระดับ.....................สังกัด............................................ 
กรม................................................................กระทรวง.......................................อยู่บ้านเลขที.่....................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด............................................................สถานภาพการสมรส.......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้รับทุน” และคณะผู้ร่วมรับทุนจ านวน ………… คนตามรายชื่อท้ายสัญญานี้ ซึ่งได้รับอนุมัตใิห้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง 
.............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................................................. 
มีก าหนดเวลา................ปี นับตั้งแต่วันที่....................เดือน.............................พ.ศ...................ขอท าสัญญาให้ไว้
แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผู้ให้ทุนมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อที ่1 ข้าพเจ้าตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย   เป็นจ านวนเงิน........................บาท  ..........สตางค์ 
(.......................................................................................................)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานวิจัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนอุดหนุนการวิจัย” เพ่ือท าการวิจัยให้ส าเร็จตามโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอุดหนุนนี้  
 
 ข้อที ่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตกลงจะจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ โดยแบ่งจ่าย 
เป็นไตรมาส ดังนี้  
  2.1  เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยและเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ 10  ของทุนอุดหนุนการวิจัย
ที่ได้รับ  
  2.2  จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัยดังนี้ 

ไตรมาส ที่ 1 จ่ายร้อยละสามสิบของทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อนักวิจัยท าสัญญา 
รับทุน 
   ไตรมาสที่ 2 จ่ายร้อยละสามสิบของเงินอุดหนุนการวิจัยในส่วนของงบด าเนินงาน
วิจัย เมื่อนักวิจัยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจัดท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บทที่ 2 
บทที่ 3 และบทที่ 4 บางวัตถุประสงค์ของงานวิจยั  
   ไตรมาสที่ 3 จ่ายร้อยละยี่สิบของเงินอุดหนุนการวิจัยในส่วนของงบด าเนินงาน
วิจัย เมื่อนักวิจัยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจัดท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บทที่ 2 
บทที่ 3 และบทที่ 4 ครบทุกวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

แผ่นดิน ปี.................. 
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   ไตรมาสที่ 4  จ่ายร้อยละยี่สิบของเงินอุดหนุนการวิจัยในส่วนของงบด าเนินงาน
วิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย ซึ่งเป็นจ านวนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อนักวิจัยส่ง
เอกสารดังต่อไปนี้ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. เอกสาร 
1.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  เล่ม 
1.2 บทความที่ตีพิมพ์  จ านวน  1  ฉบับ หรือ หนังสือตอบรับการลงบทความใน
วารสารหรือรายงานการประชุมน าเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ หรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ของผลงานต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
1.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แผ่นพับ  

หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น จ านวนอย่างน้อย  1 ฉบับ 
1.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล 
1.5 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือเอกสาร 

คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  2. แผ่นซีดี 1 แผ่น ประกอบด้วย 
       2.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
       2.2 บทความที่ตีพิมพ์ 
       2.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

 
 ข้อที ่3 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่าง
ที่สุดที่จะศึกษาค้นคว้าท าการวิจัยตามโครงการที่ได้เสนอไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ได้ผล
สมบูรณ์สมความมุ่งหมายภายในระยะเวลา...............เดือน นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญานี้เป็นต้นไป เว้นแต่จะ
ยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ข้อที ่4 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับ         
การควบคุมการท าการวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุน   ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนาม          
ในสัญญานี้และจะออกใช้บังคับต่อไปในภายภาคหน้า โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือ
ค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
 ข้อที ่5 ข้าพเจ้าจะส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องนี้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
ตามก าหนด นับตั้งแต่วันท าสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะท าการวิจัยแล้วเสร็จและจะส่งงานตามสัญญา    
ข้อที่  2.2  ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อครบก าหนดสัญญา 
 ในกรณีที ่มีเหตุขัดข้องท าให้ไม่อาจปฏิบัติตามที่ก าหนดในวรรคต้นได้ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็น          
ลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงเหตุผลที่ท าให้ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรทราบ ภายใน 30 วันหลังวันครบก าหนด พร้อมทั้งแจ้งก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อน ซึ่งต้องไม่
เกิน 180 วัน หลังครบก าหนด เพ่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพิจารณาอนุมัติ  
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ในกรณีที่นักวิจัยน าบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้แนบหนังสือการตอบรับการลงบทความตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ดังกล่าวด้วย 
โดยผู้วิจัยยินดีให้ผู้ให้ทุนประเมินผลงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบ 

ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถน าส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส าเนาต้นฉบับ (Reprint) 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือรายงานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ระบุใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 และ 2 ภายใน 180 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาด าเนินโครงการ ผู้รับทุน
ยินยอมให้ผู้ให้ทุนระงับค่าใช้จ่ายในงวดที่ 4 ที่ยังคงค้างอยู่ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา มีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา
ได้ 
 

 ข้อที ่6 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิ์การรับทุนก็ดี 
หรือไม่ท าการวิจัยก็ดี หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญา ข้อ 3 และข้อ 4 จนเป็นสาเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรบอกเลิกสัญญาก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเต็มจ านวน พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปี
ทันท ีนับตั้งแต่วันท าสัญญา 
 
 ข้อที ่7 ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรโดยสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีสิทธิ์ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามสัญญานี้ได้ตลอดไป โดยไม่ต้องขออนุญาตจากข้าพเจ้า 
 
 ข้อที ่8  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้............………............... 
..............................ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดมาท าสัญญา 
ค้ าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนดและในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกันข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 
 
 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการจึงได้
ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับทุน 
           (.....................................................) 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับทุน 
           (.....................................................) 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับทุน 
           (.....................................................) 
 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
           (.....................................................) 
(ลงชื่อ).......................................................พยาน 
           (.....................................................) 
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 รับสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามที่ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
และคณะให้ไว้ข้างต้น 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ทุน                            
      อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 การให้การยินยอมของผู้สมรส (หัวหน้าโครงการ)  ในการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย          
ตามสัญญา ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.....................มีดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของ........................................................ 
ได้ทราบข้อความในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับลงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ............... 
นี้แล้ว ยินยอมให้.....................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 

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

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

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

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



32 
 

สัญญำค้ ำประกัน 
 

              สัญญาท าที.่...........................................… 
วันที.่..........เดือน............................พ.ศ................... 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว.....)..............................................................................อายุ....................ปี         
รับราชการในต าแหน่ง..................................ระดับ......................สังกัด.......................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่...................ซอย............................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................. 
อาชีพ......................................................คู่สมรสชื่อ.......................................................................................... 
 ขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 
 ข้อที ่1  ตามที.่..................................................................ได้ท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย          
ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยหนังสือสัญญาลงวันที่……....เดือน.......................พ.ศ.............นั้น 
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว   จึงท าสัญญา        
ค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าถ้า..............................................................ผิดสัญญา
ดังกล่าวไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ    ก็ตาม ข้าพเจ้ายนิยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร ตามความรับผิดชอบของ.........................................................ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น 
ทุกประการทันท ีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมิจ าต้องให้...............................................................… 
ช าระหนี้ก่อน 
 ในกรณีที.่....................................................ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการท าวิจัยด้วยทุนอุดหนุน      
การวิจัย แม้การขยายเวลานั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการของการวิจัยไปจากเดิมและไม่ว่า         
การขยายเวลานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน........................................................................ต่อไปตลอดระยะเวลา
ที.่............................................................ได้ขยายเวลาในการท าการวิจัยต่อด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยและถ้า
..............................................................ผิดสัญญาดังกล่าว ข้าพเจ้ายังต้องรับผิดตามที่กล่าวข้างต้นทุกการ 
 
 ข้อที่  2 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้
ให้แก.่............................................................ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้แก่ข้าพเจ้าทราบก็ตาม 
ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นทุกครั้งและยินยอม
มิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้า 
 ข้อที ่3 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่............................................................ 
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือที่จะท าการวิจัย
ดังกล่าว 
 
 
 

ติดอากร 
แสตมป ์
10 บาท 
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 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

            ลงนาม.......................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.....................................................) 

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

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

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

 
 ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของ............................................................ 
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้ว ยินยอมให้................................................................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 
 

           ลงนาม.......................................................ผู้ยินยอม 
         (.....................................................) 

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

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

           (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
         (.....................................................) 
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แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  
1. ชื่อโครงการวิจัย 

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

2. รายชื่อคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail  
…………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

   ............................................................................................................................. ............................... 
3. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..............................จ านวน

..................................บาท 
4. เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี)......................................................ถึง (เดือน 

ปี)...................................................... 
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (โดยสรุป)   
………………………………………………………………..………………………..…………………..………………… 
………………………………………………………………..………………………..…………………..………………… 

5.2 แสดงตารางเปรียบเทียบการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอในข้อเสนอ
โครงการวิจัยกับท่ีได้ด าเนินงานจริง ตลอดโครงการ ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามล าดับอย่างไร     

กิจกรรมวิจัยตามที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

การด าเนินการ 
(โปรดระบุโดยใส่เครื่องหมาย ✓) 

กิจกรรมที่ด าเนินงานจริง 
ด าเนินการ

แล้ว 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1.................................................... 
2.................................................... 

    

           
5.3 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การด าเนินการ 
(โปรดระบุโดยใส่เครื่องหมาย 

✓) ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1.................................................... 
2.................................................... 

   

คร้ังท่ี 1   
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 ทั้งนี้ ให้แนบบทความ หนังสือตอบรับการลงบทความ และหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
(ถ้ามี) 

5.4 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น
...................................................บาท 

5.5 งานตามแผนการด าเนินการวิจัยที่จะท า
ต่อไป…………………………………………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………..………………………………………………… 

5.6 ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
............................................................................................................................. ..................... 
 

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

       หวัหน้าโครงการวิจัย 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ.................... 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
วันเดือนปีเกิด  21 พฤษภาคม  2525 
สถานที่เกิด  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   66 หมู่ 1 ต.ลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
   โทร 089-5648429 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2547 ปริญญาตรีบริหารธุริกจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
       


