


 

คํานํา 
 
 

   
คูมือการปฏิบัติงานวิจัยเลมนี้ ฝายวิจัย สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื้อหาในคูมือประกอบดวย ระเบียบ คําส่ัง และประกาศตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ข้ันตอนการปฏิบัติงานวิจัย แบบฟอรม ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานวิจัย  อันจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหนักวิจัยสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดสําเร็จลุลวงอยาง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัย ฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานวิจัยเลมน้ี จะเปนประโยชนตอ
บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูเก่ียวของ และเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงของการดําเนินงานดานการวิจัย เสริมสรางระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใดสถาบันวิจัย ฯ 
ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้  

 
 
 
 
        
                
 
 
 
 

สถาบันวจัิยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม                                  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มกราคม 2561 
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ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย  
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579 

 

“บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ” 
 

ปรัชญา 
องคกรเขมแข็ง  เครือขายเขมแข็ง สูทองถิ่นเขมแขง็ 

 
วิสัยทัศน 

ภายในป 2562 เราจะเปน “องคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ใชวัฒนธรรมและชุมชนเปนฐานรากแหงการเรียนรู โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มรีะบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 
มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีจําเปนและเปนประโยชนในยการพัฒนาทองถิน่ ชมุชน และ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการวิจัยเพ่ือแกปญหาของพ้ืนท่ี และสนบัสนุนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 
 

อัตลักษณ 
บริการดี บูรณาการเดน เนนการสรางเครอืขาย 

 
เอกลักษณ 

เปนองคกรท่ีมีการบูรณาการการทํางานกับเครือขายความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค 

 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มุงเนนสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
และการจัดการความรูท่ีมผีลกระทบสูงในการแกปญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตอบโจทยและสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคม โดยสรางเครือขายรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ผลิตนักวิจัยท่ีมีขีดความสามารถในการวิจัย งานสรางสรรค และพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
กลยุทธ 

1. สรางระบบบริหารงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอทองถิ่น ชุมชน และประเทศ 
2. พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย 
3. สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถนาํไปใช

ประโยชนตามพันธกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน และประเทศ สามารถตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติท่ีมีผลกระทบสูง 
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กองทุนเพื่อการวิจัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ความเปนมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีขีดความสามารถใน
การสรางและพัฒนาองคความรูใหมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริงรวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู 
สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และไดมีการ
จัดต้ังกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้ึนเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 มีทุนประเดิม
ในการจัดต้ังกองทุน จํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) โดยเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เปนเงินท่ีไดรับการจัดสรรจาก  

1. เงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรไวเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกผลอ่ืนจากเงินกองทุน 
3. เงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 
4. เงินบริจาคเพ่ือการวิจัย 
5. เงินท่ีไดจากคาสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนจากผลงานวิจัย 
6. เงินใชคืนจากกรณีผู รับทุนไมสามารถปฏิบั ติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัย 
7. เงินรายไดจากคาจางการวิจัยตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
8. รายไดอ่ืน ๆ  

 
วัตถุประสงคของกองทุนเพื่อการวิจัย 

เพ่ือเปนเงินสนับสนุนการคนควาวิจัย เปนคาตอบแทนนักวิจัย คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 
คาตอบแทนท่ีปรึกษา คาใชจายการตีพิมพเผยแพร สนับสนุนการใหรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สนับสนุน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการวิจัย คานําเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศ ตางประเทศ 
และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวิจัย  
 
กฎหมาย/ขอระเบียบที่เก่ียวของ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2552 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง อัตราการเบิกจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
3. คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ี 659/2556 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกองทุน

เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
4. คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ี 277/2559 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกองทุน

เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
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คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
(วาระ 28 พฤษภาคม 2561 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กล่ินงาม    ประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
 2. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  บุญสง    รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน  วงศรัตน           กรรมการ 
    ตัวแทนคณบดี 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาณิศา  แกวสวัสด์ิ   กรรมการ 
    ตัวแทนคณบดี 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน            กรรมการ  
  ตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 6. รองศาสตราจารยลิขิต  กาญจนาภรณ กรรมการ 
    ผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 7. รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช  ทองอําไพ กรรมการ 
    ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร  
 8. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม กรรมการและเลขานุการ 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

9. อาจารย ดร.นวรัตน  ประทุมตา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
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ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
. 
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ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
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ข้ันตอนการทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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การเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
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ข้ันตอนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ข้ันตอนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ข้ันตอนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ข้ันตอนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
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การขอรับทุนอุดหนุน 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
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การขอรับทุนอุดหนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
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การขอจด 

ทรัพยสินทางปญญา 
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ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง 
ที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
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แบบฟอรมที่เก่ียวของ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ช่ือโครงการวิจัย.............................(ใสท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ).................................................... 
 

สวน ก : ลักษณะโครงการวิจัย 
 1.  ระบุความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งทางวิชาการ (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 หัวขอ) 

 งานวิจัยดานอาหาร 

 งานวิจัยดานการทองเท่ียว 

 งานวิจัยดานวิชาชีพคร ู

 งานวิจัยดานเทคโนโลยี  

 งานวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่น 
 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

2.  ระบุประเภทของงานวิจัย (กรุณาระบุประเภทเพียง 1 หัวขอ) 
  งานวิจัยพ้ืนฐาน  (Basic Research) 
 งานวิจัยประยุกต  (Applied  Research) 

สวน ข : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  

1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย   

1.1 หัวหนาโครงการ........................................................................................................... 

1.2 ผูรวมงานวิจัย...................................................................................................................... 

1.3  หนวยงานหลัก........................................................................................................... 

1.4 หนวยงานสนับสนุน............................................................................................................. 

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

 3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย.................................................................................... 

4. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย........................................................................................... 

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา................................................................................................. 

6. วัตถุประสงคของการวิจัย............................................................................................................. 

7. ขอบเขตของการวิจัย.................................................................................................................... 

8. ทฤษฎี สมมติฐานและ / หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย.................................................. 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวของ............................................. 

10. เอกสารอางอิง.............................................................................................................................. 

 แบบ วจ.ก-01 

ฉบับปรับปรุงป 2561 
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11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.................................................................................................. 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือส้ินสุดการวิจัย.………….…… 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล................................................. 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย......................................... 

15. เปาหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด....................................................................... 

16. เปาหมายของผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัด....................................................................... 

17. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัยท่ีมีอยู............................................................................................... 

18. งบประมาณของโครงการวิจัย................................................................................................ 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัย และแยกแตละโครงการยอยเฉพาะ

ปท่ีเสนอ (ตามแบบ งป.1) 

19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนนิงาน........ 

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

     ระดับความสําเร็จของงาน .................................................................................................. 

20. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอ่ืน 

 เสนอตอแหลงทุนอ่ืน (ระบุชื่อแหลงทุนทุกแหลง)………………………………………… 

21. คําช้ีแจงอ่ืนๆ............................................................................................................................... 

22. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพ่ือใหคํารับรองในการจัดทํา

ขอเสนอการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  การรับขอเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 (ลงชื่อ)    .   
หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี เดือน พ.ศ.. 

 
(ลงชื่อ)    . 

(            ) 

ผูรวมวิจัย 
วันท่ี เดือน พ.ศ.. 

(ลงชื่อ)    . 
(            ) 

ผูรวมวิจัย 
วันท่ี เดือน พ.ศ.. 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัย 

รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร   

      1.1  คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัยทํางานเต็มเวลา 

           (วุฒ.ิ......... จํานวนเงิน....... บาท  x จํานวน ......คน.......เดือน)   

  

2.  งบดําเนินงาน   

 2.1  คาตอบแทน   

เชน   คาตอบแทนคณะผูวิจัย คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ     

คาตอบแทนทํางานลวงเวลา  (จํานวน ...... คน x ....... วัน x….. บาท =  ……….บาท  คาตอบแทน
ผูใหขอมูล  (จํานวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)คาตอบแทนกลุมตัวอยาง (จํานวน ..... คนๆ ละ ...... 
บาท)   คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  (จํานวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท)  เปนตน 

  

2.2  คาใชสอย   

เชน   1) คาใชจายในการเดินทางไปตางจังหวัด   คาเบี้ยเล้ียง (จํานวน ..... คนๆ ละ ...... บาท )  คาที่พกั (จํานวน 
..... คนๆ ละ ...... บาท) คาพาหนะ   (ตามที่จายจริง)   2) คาใชจายในการสัมมนา/ฝกอบรม  คาอาหาร  (จํานวน 
..... คนๆ ละ ...... บาท)  คาอาหารวาง  (จํานวน ..... คนๆ ละ ...... บาท)  คาทีพ่ัก (จํานวน ..... คนๆ ละ ...... 
บาท) 3) คาใชสอยอื่น เชน  คาจางเหมาบริการ  (คําอธิบาย :กรณีจางเหมาทําอุปกรณที่ถือวาเปนครุภัณฑให
นําไปอยูในหมวดงบลงทุน) คาจางเหมาแรงงาน เงินประกันสังคม (คําอธิบาย : ต้ังไดเฉพาะรายการที่มีคาจาง
ชั่วคราวรายเดือนเต็มเวลาเทานั้น)   คาเชาทรัพยสิน คาซอมแซม เปนตน 

  

2.3  คาวัสดุ   

  เชน คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุคอมพวิเตอร  คาวัสดุกอสราง  คาวัสดุการเกษตร  คาวัสดุงานบานงานครัว  คา
วัสดุไฟฟาและวิทย ุคาวัสดุการแพทย  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอล่ืน  (จํานวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท) เปนตน 

  

3.  งบลงทุน  (คาครุภัณฑ และส่ิงกอสราง)   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ   
 

หมายเหตุ    1.  ใหเขียนเฉพาะรายการท่ีมีคาใชจายเทาน้ัน    

2. ทําเปนไฟล excel เพ่ือสะดวกในการคํานวณงบประมาณ   

3. อัตราคาใชจายในการเขียนงบประมาณใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เร่ือง อัตราการเบิกจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 (สามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซตของสถาบันวิจัย ฯ http://research.ac.th หรือดูในคูมือปฏิบัตกิารวิจัย)   

4. คาใชสอยท่ีไมพิจารณาใหเน่ืองจากมีงบประมาณสวนอ่ืนของมหาวิทยาลัยสนับสนุน ไดแก คาใชจายในการเผยแพร
ผลงานวิจัย คาเอกสารวิชาการ คาใชจายในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

แบบ งป.1 

http://research.ac.th/
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สวน  ค : ประวัติคณะผูวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหนงปจจุบัน 
4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร  

และ e-mail 
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ ท่ี เ ก่ียวของ กับการบริหารงานวิจัย ท้ั งภายในและภายนอกประเทศ                

(โดยระบุสถานภาพในการทําการว ิจ ัยว า เป นผู อํานวยการแผนงานว ิจ ัย   ห ัวหน า
โครงการวิจัย หรือ ผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย) 
7.1  หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.2  งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : (ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป) 
7.3  งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวา ได

ทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
7.4 งานวิจัยท่ีกําลังทํา : ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย (ผูบริหาร

โครงการ หัวหนาโครงการ และ/หรือผูรวมวิจัย) ระบุเดือน และปท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด 
 

หมายเหตุ:      ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพ่ือประโยชนใน    
การประเมินขอเสนอโครงการ 
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แบบรายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ……….. 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
งวดที่ …… 

 
 

1. ชี่อแผนงานวิจัย (กรณีโครงการชุด)  
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................... 
2. ชื่อโครงการวิจัย  

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

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

3. ชื่อผูวิจัย (นาย นาง นางสาว ยศ) ................................................................................................................  
4. หนวยงานท่ีสังกัด………………………………………………………………………………………...….. 

หมายเลขโทรศัพท ......................................โทรสาร.................................... e-mail ……………..…………… 
5. ผูรวมวิจัย จํานวน ................. คน ไดแก 
        5.1 ชื่อ............................................... สกุล ............................................ สังกัด........................................ 
        5.2 ชื่อ............................................... สกุล ............................................ สังกัด........................................ 
6. ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ…………… จํานวนเงิน .............................. บาท 
7. ระยะเวลาทําการวิจัย...........ป เริ่มทําการวิจัยเม่ือ (วัน เดือน ป).................... ถึง (วัน เดือน ป) .............. 
8. ประเภทของการวิจัย 

� การวิจัยพ้ืนฐาน     �   การวิจัยประยุกต      �   การพัฒนาทดลอง     �  อ่ืน ๆ…………………….. 
9. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัย 
 9.1 วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

(สรุป)...................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

 

 9.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยท่ีไดระบุไวในสัญญา 
 กับงานวิจัยท่ีไดดําเนินการจริงในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วามี

กิจกรรม/ข้ันตอนปฏิบัติตามลําดับ
อยางไร…………………………………………………….…………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 9.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พรอมสรุปและวิเคราะหผลท่ีไดดําเนินการไปแลว
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

  

 9.4 ระบุรายละเอียดท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูประเมิน (ถามี)............................................ 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

  

 9.5 งบประมาณท่ีไดใชจายไปแลวนับตั้งแตเริ่มทําการวิจัยเปนเงินท้ังสิ้น.............................................บาท 
  

 9.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยท่ีจะทําตอไป.................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

9.7 คําชี้แจงเก่ียวกับปญหาและ/หรืออุปสรรค (ถามี)................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
                (ลงชื่อ) .............................................................. 
                (............................................................) 
                  ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
        วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 



~ 61 ~ 
 

                                                                                                                                              
แบบ  วจ.-ผ01 

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

เลขท่ี............/...................... 
(เฉพาะเจาหนาท่ี) 

 
    เขียนท่ี.......................................................................... 

    วันท่ี.....................เดือน......................พ.ศ. ................... 
 
เรียน   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
 ขาพเจา.............................................................................................................................................. 
อายุ...................ป  ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงาน  ตําแหนง…..................................................................  
ระดับ..........................................บาท  หนวยงาน/ภาควิชา….........................................................................
คณะ……..............................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอยื่นใบสมัครเพ่ือใชทุนสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ  .............................................. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย   ดังนี้   

1. ขาพเจาขออนุมัติใชเงินสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเปนจํานวนเงิน...............................................................................บาท 
(.....................................................................................)  เพ่ือใชเปนคาใชจายในการดําเนินการ ดังนี้   

(   ) รวมเสนอ/เผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศ ในรูปแบบ   
                                           (   )  ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
                                  (   )  ภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
     (   )  ตีพิมพ 
 
ชื่อวารสาร...................................................................................................................................................... 
ชื่อประเภทวารสาร……................................................................................................................................ 
ชื่อผลงาน...................................................................................................................................................... 
 
   (   ) รวมเสนอ/เผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  ณ  ตางประเทศ ในรูปแบบ   
                                   (   )  ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
                                  (   )  ภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

(   )  ตีพิมพ 
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ชื่อการประชุม............................................................................................................................................... 
ชื่อวารสาร................................................................................................................................................... 
และเสนอบทความ  เรื่อง ............................................................................................................................ 
ท่ีเมือง.........................................................ประเทศ……………………………………………………… 
ระหวางวันท่ี.............................................ถึงวันท่ี....................................................โดยจะออกเดินทาง  วันท่ี
..................................................................... และจะกลับมาปฏิบัติราชการ  ในวันท่ี……............................... 

2. เอกสาร/หลักฐานการประกอบการพิจารณา 
  2.1  การรวมเสนอ/เผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศ 
   (   )  รายงานผลงานวิจัย/บทความวิจัยท่ีจะจัดพิมพ  จํานวน  1  ชุด 

  (   )  หลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากวารสารฯยินดีท่ีจะใหเผยแพร  จํานวน  1  ชุด 
 (   )   หลักฐานการตอบรับการเขารวมเสนอผลงาน  1  ชุด 

(   )  หลักฐานการจัดประชุม  1  ชุด 
2.2 การรวมเสนอ/เผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในตางประเทศ 

   (   )  รายงานผลงานวิจัย/บทความวิจัยท่ีจะจัดพิมพ  จํานวน  1  ชุด 
  (   )  หลักฐานหรือหนังสือตอบรับจากวารสารฯยินดีท่ีจะใหเผยแพร  จํานวน  1  ชุด 

 (   )   หลักฐานการตอบรับการเขารวมเสนอผลงาน  1  ชุด 
(   )  หลักฐานการจัดประชุม  1  ชุด 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการใชทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของทุกประการ 
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 

   ลงชื่อ.................................................................................... 
  
                   (........................................................) 
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(สําหรับคณบดี  ผูอํานวยการศูนยสํานัก) 
  
 

แบบแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยจากโครงการเผยแพรผลงานวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ............................. 
___________________________________ 

 
 

(    )  ชื่อผลงาน........................................................................................................................................ 
(    )  ชื่อ  ผูวิจัย....................................................................................................................................... 
(    )  สังกัด............................................................................................................................................. 
(    )  วันท่ีนําเสนอ................................................... สถานท่ี.................................................................. 
(    )  ชื่อวารสาร...................................................................................................................................... 

ขาพเจามีความคิดเห็นเก่ียวกับเงินสนับสนุนตามโครงการนี้  ดังนี้  
  

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

 (    )    ไมเห็นชอบ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

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

      
                                                     ตําแหนง................................................... 

 
 
            วันท่ี.......เดือน……………....................พ.ศ..................  
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อากรแสตมป์ 

                                                                 (อตัราพนัละ 1 บาท) 
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

สญัญารบัทุนอดุหนุนการวิจยั 

 

โครงการ    (ช่ือภาษาไทย)……...............….............................................................................................. 

(ช่ือภาษาองักฤษ)……...............................................................................................................................  

 

 สญัญาน้ีทาํขึน้  ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี  ตัง้อยู่ 38 หมู่ 8 ตําบลนาวุง้ อําเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี 

76000  เมื่อวนัที ่…......… เดอืน….........……. พ.ศ…............ ระหว่าง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  ผศ.ดร.นิวตั  

กลิ่นงาม  ตําแหน่ง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรีต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกว่า “ผู้ให้ทุน”          ฝ่ายหน่ึง 

กบั……....................…  อยู่ทีบ่า้นเลขที…่............… หมู่ที…่.…. ตําบล……….อําเภอ….………..จงัหวดั…….……

รหสัจงัหวดั….…..  ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกว่า  “ผูร้บัทนุ” อกีฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ก.  การให้และรบัทุน 

 ขอ้ 1. ผูใ้หทุ้นตกลงใหทุ้นอุดหนุนโครงการวจิยัแก่ผูร้บัทุน เพื่อการวจิยั เรื่อง………........................ 

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

 ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกว่า “โครงการวิจัย” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน…....................บาท         

(ตวัอกัษร)….......................................................….โดยมรีะยะเวลาดําเนินการของการวจิยัไม่เกนิ…1….ปี นับตัง้แต่

วนัที…่............เดอืน….................….พ.ศ.................. ถงึวนัที ่…....... เดอืน…................ พ.ศ. …............ 

 ขอ้ 2. ผูใ้ห้ทุนจะจ่ายเงนิตามสญัญาให้กบัผู้รบัทุนเป็นงวดๆ ตามกําหนดการจ่ายเงนิ ในเอกสารแนบ   

หมายเลข 2   และตามระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ีโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ดงัน้ี 

งวดแรก  รอ้ยละ  40  ของทุนทีไ่ดร้บัภายหลงัจากผูร้บัทุนทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยักบัผูใ้หทุ้นแลว้ 

งวดที ่2  รอ้ยละ 30  ของทุนทีไ่ดร้บั เมื่อผูร้บัทุนส่งรายงานความกา้วหน้าของการวจิยั พรอ้มทัง้ผลการวจิยั    

เบือ้งตน้ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะทาํงานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรแีต่งตัง้หรอืมอบหมาย 

งวดสดุทา้ย  รอ้ยละ 30 ของทุนทีไ่ดร้บั เมื่อผูร้บัทุนส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ พรอ้มทัง้บทคดัย่อเป็น

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะทํางานทีค่ณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี    

แต่งตัง้หรอืมอบหมายและไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัใน วารสารทางวชิาการหรอืวารสารการวจิยัหรอืในทีป่ระชุมสมัมนา

ดา้นการวจิยัเรยีบรอ้ยแลว้  

 สําหรบัเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ให้ทุนจะโอนเงนิให้ผู้รบัทุนต่อเมื่อผู้รบัทุนรายงานความก้าวหน้าพร้อม

รายงานการใช้จ่ายเงินเมื่อสิน้สุดแต่ละงวดแล้ว โดยผู้รบัทุนจะเกบ็หลกัฐานการเบิกจ่ายเงนิอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   

เพื่อใหผู้ใ้หทุ้นตรวจสอบไดทุ้ก 6 เดอืน หรอืตามทีผู่ใ้หท้นุเหน็สมควร และในกรณีทีเ่กดิปัญหาซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการใช้

เงนิเพื่อดําเนินการของผูร้บัทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่ คู่สญัญาตกลงใหผู้ใ้หทุ้นเป็นผูว้นิิจฉัยชี้

ขาด 

 

 

  

 

สญัญาเลขที…่……. 
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 ข.  การดาํเนินงาน 

 ขอ้ 3. ผู้รบัทุนเป็นผู้ทํางานในโครงการวจิยัน้ี และถ้าหากจะมกีารเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้รบัทุนหรือ 

นักวจิยัในโครงการน้ี ผูร้บัทุนต้องมหีนังสอืแจง้ให้ผูใ้หทุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ผูใ้หทุ้นมสีทิธทิีจ่ะใหค้วาม

เหน็ชอบกบัการเปลีย่นแปลงนัน้ หรอืปรบัเปลีย่นโครงการ หรอืยุตกิารสนบัสนุนทุนวจิยัไดต้ามความเหมาะสม 

 ผูร้บัทุนจะทาํงานวจิยัตามโครงการน้ีดว้ยความวริยิะอุตสาหะและรบัรองว่าจะไม่นํางานตามโครงการวจิยั    

บางสว่นหรอืทัง้หมดไปใหผู้อ้ื่นรบัช่วง เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หทุ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 ขอ้ 4. ผู้รบัทุนต้องดําเนินการวจิยัตามโครงการในทนัท ีนับแต่วนัลงนามในสญัญา ถ้าหากผู้รบัทุนมไิดเ้ริม่

ดาํเนินการภายใน 30 วนั นบัจากวนัดงักล่าว ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญา  

 ผูร้บัทุนจะตอ้งดาํเนินการวจิยัตามวธิกีารทีเ่สนอไวต้ามเอกสารแนบหมายเลข 1 ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ หากเกดิ

อุปสรรคไม่สามารถดาํเนินการวจิยัได ้หรอืมคีวามจาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงแผนงานและวธิกีารใดๆ ผูร้บัทุนตอ้ง

แจง้ใหผู้ใ้หท้นุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในกําหนด 30 วนั ทัง้น้ี ผูใ้หทุ้นมสีทิธทิีจ่ะยุตกิารสนับสนุนทุนวจิยั หรอื

ใหค้วามเหน็ชอบกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงการไดต้ามความเหมาะสม 

 กรณีไม่สามารถทาํการวจิยัตามโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในกําหนดเวลาตามขอ้ 1 ผูร้บัทุนต้องแจง้เหตุผล

ใหผู้ใ้หทุ้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขออนุมตัขิยายเวลาก่อนวนัสิน้สุดสญัญาไม่น้อยกว่า 15  วนั ทัง้น้ี ผูใ้หทุ้น

ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะพจิารณาอนุมตัใิหข้ยายเวลาหรอืไม่กไ็ด ้โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหข้ยายเวลาไดจ้ะถอืเอาวนัสุดทา้ย

ของการขยายเวลาเป็นวนักาํหนดสง่มอบผลงาน  

 ขอ้ 5. ผู้รบัทุนต้องรบัผดิชอบการดําเนินการวิจยั โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง       

ตวัอย่างที่ใช้ทดลอง และสิง่แวดล้อม ทัง้น้ีให้เป็นไปตามจรยิธรรมการวิจยั รวมทัง้จดัให้มีการบนัทกึขัน้ตอนและ               

ผลการวจิยัอย่างเป็นระบบ และเกบ็ไวเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

 ขอ้ 6. ผูใ้หทุ้นมอบหมายให ้สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม โดย ........................................... ......... 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ประสานงานโครงการวจิยั เรื่อง 

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

……………………………………………………..  เป็นผูท้าํการแทนผูใ้หทุ้น ในการตดิตามและประเมนิโครงการน้ี 

 ผู้รบัทุนยินยอมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรอืผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมายเขา้ไปในสถานที่ทําการของ       

ผูร้บัทุน หรอืสถานทีท่ีท่าํการวจิยั  เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและประเมนิผลการวจิยัตามโครงการได ้

 ขอ้ 7.  ในการพมิพ์ผลงานการวจิยั โฆษณาเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารอนัเกี่ยวกบัผลงานของงานวจิยัตาม     

โครงการ ในสิง่พิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครัง้ ผู้รบัทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รบัทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย           

ราชภฏัเพชรบุร”ี ไวใ้นกติตกิรรมประกาศทีห่น้าปกตามความเหมาะสม และส่งสาํเนาของสิง่ทีไ่ดโ้ฆษณาเผยแพร่นัน้ให้

ผูใ้หทุ้นจาํนวน 1 ชุดดว้ย 

  ค.  ผลงาน 

 ขอ้ 8. ผูใ้หทุ้น และผูร้บัทนุตกลงร่วมกนัทีจ่ะใหม้กีารประเมนิคุณภาพผลงานวจิยัตามวธิกีารทีผู่ใ้หทุ้นกําหนด

ทัง้ในระหว่างดาํเนินการวจิยัตามโครงการ และ/หรอืเมื่องานวจิยัเสรจ็สิน้ และผูร้บัทุนต้องปรบัปรุงแกไ้ขงานวจิยัตามที่

ผูใ้หทุ้นรอ้งขอ 

 ขอ้ 9. ผูร้บัทุนตอ้งนําสง่ผลงานวจิยั ซึง่มรีปูแบบและเน้ือหาตามแบบในเอกสารโครงการวจิยัหรอืตามทีผู่ใ้หทุ้น

กาํหนดโดยนําสง่แก่ผูใ้หทุ้นหรอืผูท้ีผู่ใ้หทุ้นมอบหมาย ภายในกาํหนดเงื่อนไขเวลาตามเอกสารโครงการวจิยั 

 ง.  สิทธิและการยกเลิกสญัญา 

 ขอ้ 10.  สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากโครงการวจิยัตามสญัญาน้ี เป็นสทิธร่ิวมกนัของผูร้บัทุน

และผูใ้หทุ้น โดยผูใ้หทุ้นมสีทิธนํิาออกเผยแพร่หรอืใชป้ระโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าลขิสทิธิใ์หแ้ก่ผูร้บัทุนหรอืขออนุญาต

ผูร้บัทุน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
  



~ 66 ~ 
 
 ขอ้ 11. อุปกรณ์ หรอืครุภณัฑใ์ด ๆ ทีผู่ร้บัทุนไดจ้ดัซือ้โดยเงนิทุนตามสญัญาน้ี ใหต้กเป็นของผูใ้หทุ้น เมื่อ

เสร็จสิ้นการวจิยัตามสญัญาน้ีแล้ว ผู้รบัทุนจะต้องส่งอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เหลือจากการวิจยัให้แก่ผู้ให้ทุนเจ้าของ

อุปกรณ์หรอืครุภณัฑท์นัท ีเวน้แต่จะไดม้กีารตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่างอื่น 

 ขอ้ 12.  การระงบังานชัว่คราวและการบอกเลกิสญัญา 

  12.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทัง้หมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสญัญาน้ีได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่า             

ผูร้บัทุนมไิดป้ฏบิตังิานดว้ยความชํานาญ หรอืด้วยความเอาใจใส่ในวชิาชพีเท่าทีพ่งึคาดหมายได้จากนักวจิยัในระดบั

เดยีวกนั หรอืมไิดป้ฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรอืเมื่อผูใ้หทุ้นเหน็ว่าควรจะยุตโิครงการวจิยั ตามสญัญา ในกรณี

เช่นน้ี ผูใ้หทุ้นตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ร้บัทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั 

12.2 หากผูร้บัทุนผดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด เมือ่ผูใ้หทุ้นไดแ้จง้เตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ร้บัทุน

ปฏบิตัติามสญัญาโดยกาํหนดเวลาใหพ้อสมควรแลว้ แต่ผูร้บัทุนมไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายในเวลาที่

กาํหนดให ้ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีโดยผูร้บัทุนตอ้งคนืทุนทีร่บัไปทัง้หมดแก่ผูใ้หท้นุภายในเวลา 15 วนั 

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้บอกเลกิสญัญา 

  12.3 ในกรณีทีม่เีหตุทีไ่ม่สามารถทําการวจิยัต่อไปได ้หรอืทําการวจิยัไรผ้ล โดยมใิช่ความผดิของ

ผูร้บัทุน ผูร้บัทุนตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หทุ้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบอกเลกิสญัญาทนัท ีแต่ต้องคนืทุนทีร่บัไป ทัง้หมด

แก่ผูใ้หทุ้น ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีแ่จง้บอกเลกิสญัญา 

  หากเหตุตามวรรคแรกเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ร ับทุน ผู้ร ับทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา                     

แต่ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญาตามขอ้ 12 ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้เตอืนก่อน 

 ขอ้ 13. หากมเีหตุทีท่าํใหก้ารวจิยัล่าชา้กว่ากาํหนดเวลาตามขอ้ 2 โดยมใิช่ความผดิของผูร้บัทุน ผูร้บัทุนต้อง

แจง้ใหผู้ใ้หทุ้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขอขยายเวลาทาํการวจิยัทนัทต่ีอผูใ้หทุ้นเพื่ออนุมตัขิยายเวลาใหต้ามทีจ่ะ

ไดต้กลงกนั ทัง้น้ีตอ้งขยายเวลารวมแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน 

  ขอ้ 14. เอกสารแนบท้ายสญัญาให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ในกรณีที่ข้อความในเอกสาร      

แนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหถ้อืตามขอ้ความในสญัญา และในกรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาน้ีขดั

หรอืแยง้กนัเองหรอืมไิดก้ล่าวไว ้ใหถ้อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยัของผูใ้หทุ้น 
  

                        ลงชื่อ                 ผูใ้หทุ้น 

                 (                                               )          

                                                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี
 

    ลงชื่อ                  ผูร้บัทุน 

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

    ลงชื่อ                    พยาน 

                                                                 (                                               )      

                                                                          รองอธกิารบด ี                                                       

 

    ลงชื่อ                       พยาน 

                                                                (                                                     )        

                                                      ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม                                               

หมายเหตุ   

  การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ  ใหผู้ร้บัทุนดาํเนินการเบกิจ่ายตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการ

บรหิารงบประมาณ  พ.ศ.  2548 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

สญัญาเลขที…่…………. 

โครงการวจิยั เรื่อง 

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

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

สรปุข้อเสนอโครงการ 

                                                   

ผูเ้สนอ    : …………………………………………………………………………….   

หน่วยงานตน้สงักดั  : ……………………………………………………………………………. 

ระยะเวลาดาํเนินการ  : …………………………………………………………………………….  

งบประมาณทีเ่สนอ  : …………………………………………………………………………….    
 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 

2. คาํถามวิจยั 

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

 

4. พืน้ท่ีเป้าหมาย 

 

5. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 

6. แผนงานของโครงการ 

แผนงานของโครงการเป็นไปตามขอ้เสนอโครงการ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

ระยะเวลา กิจกรรม ผลลพัธ ์

   

   

   

 

7. วิธีการดาํเนินงาน 

 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากโครงการ (Outputs) 

8.1 ระยะที ่1 ช่วง ………… เดอืน 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 ระยะที ่2 ช่วง ………… เดอืน 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8.3 ระยะที ่3 ช่วง ………… เดอืน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 

 

สญัญาเลขที ่………. 

โครงการวจิยั เรื่อง………………………………………………………………………………………………………... 

การจ่ายเงิน 

                                                                                                                                       

งบประมาณรวม…………..……………………………บาท   (ตวัอกัษร)……………………………………… 
 

งวดเงนิ ลงชื่อผูร้บัเงนิ วนัที/่เดอืน/ปี 

งวดที ่1  รอ้ยละ  40  

            เมื่อผู้รบัทุน  เสนอโครงการวิจยัผ่านการเห็นชอบ

จากคณะทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแต่งตัง้หรือ

มอบหมาย และผู้รบัทุนทําสญัญารบัทุนอุดหนุนการวิจยักบั

ผูใ้หทุ้นแลว้ 

 

           จาํนวนเงนิ………………………………….บาท 

           (ตวัอกัษร)………………………………………       

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

งวดที ่2  รอ้ยละ  30  

            เมื่อผู้ร ับทุน  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  

(บทที่ 1 - 4 ) พร้อมส่งผลการวิจัยเบื้องต้นที่ได้รับการ

เหน็ชอบจากคณะทาํงานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรแีต่งตัง้

หรอืมอบหมาย 

 

           จาํนวนเงนิ………………………………….บาท 

           (ตวัอกัษร)………………………………………       

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………. 

งวดที ่3  รอ้ยละ  30  

            เมื่อผู้รบัทุน ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์พร้อม

ทัง้บทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษและไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 

แต่งตัง้หรอืมอบหมาย  และได้ทําการเผยแพร่ผลงานวจิยัใน 

ว า ร สา รทาง วิช า กา รหรือ ว า ร สา รการ วิจัย ห รือ ในที่

ประชุมสมัมนาดา้นการวจิยัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

           จาํนวนเงนิ………………………………….บาท 

           (ตวัอกัษร)………………………………………       

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 
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อากรแสตมป์ 

                                                                 10 บาท 

สญัญาคํา้ประกนั 

 

                                                   ทาํที ่...............………………..... 

                                        วนัที ่...….. เดอืน …………….......... พ.ศ ..…….. 

ขา้พเจา้ (นาย นาง น.ส.) ……………………………................. อาย ุ………….. ปี   

รบัราชการในตําแหน่ง .........…… ระดบั ……... สงักดั …………....... ตัง้บา้นเรอืนอยูบ่า้นเลขที ่

....……….... ซอย ………………......... ถนน …........ ตําบล/แขวง……………..  

อําเภอ/เขต …………….......... จงัหวดั ……………………. อาชพี …………………...............   คู่

สมรสชื่อ………………………………. ..........………..............ขอคาํสญัญาคํ้าประกนัไวใ้หแ้ก่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  ดงัมขีอ้ความต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 1.  ตามที.่..………….......………......ได้ทําสญัญาการรบัทุนอุดหนุการวจิยัให้ไว้แก่

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี โดยหนังสือสญัญาลงวนัที่ …….....เดือน ………….............

พ.ศ.………….นัน้  ขา้พเจา้ทราบและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาดงักล่าวเป็นอย่างดโีดยตลอดแลว้  จงึทํา

สญัญาคํ้าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรวี่าถ้า ……………….......................ผดิสญัญา                

ดงักล่าว   ไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยประการใด ๆ กต็าม ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชเ้งนิใหแ้ก่มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเพชรบุรีตามความรบัผิดชอบของ .………........................ที่ระบุไว้ในสญัญาดงักล่าวน้ีทัง้สิ้น                           

ทุกประการทนัท ีโดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรจีาํตอ้งให ้......…………………......... ชาํระหน้ีก่อน 

 ในกรณทีี ่..…....................... ไดร้บัอนุมตัใิหข้ยายเวลาการทําวจิยัดว้ยทุนอุดหนุน    การวจิยั  

แมก้ารขยายเวลานัน้จะเป็นการเปลีย่นแปลงหวัขอ้โครงการของการวจิยัไปจากเดมิ และไม่ว่าการขยาย

เวลานัน้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรจีะไดแ้จง้หรอืมไิดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบกต็ามใหถ้อืว่า ขา้พเจา้ตก

ลงรบัเป็นผูค้ํ้าประกนั ........……….................ต่อไปตลอดระยะเวลาที่..…............................... ไดข้ยาย

เวลาการทําวจิยัต่อดว้ยทุนอุดหนุนการทําวจิยั และถ้า ………..………..............…...ผดิสญัญาดงักล่าว  

ขา้พเจา้ยงัตอ้งรบัผดิตามทีก่ล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 2……......./ 
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ขอ้ 2.  ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรผี่อนเวลาหรอืผ่อนจาํนวนเงนิในการชําระหน้ี                  

ใหแ้ก่…...........................………………. ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยจะไดแ้จง้หรอืมไิดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบ                  

กต็ามให้ถอืว่าขา้พเจา้ตกลงยนิยอมดว้ยการผ่อนเวลา หรอืผ่อนจํานวนเงนิในการชําระหน้ีนัน้ทุกครัง้

และยอมให้เอาการผ่อนเวลา หรอืผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดงักล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความ

รบัผดิชอบของขา้พเจา้ 

                                             

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอแสดงหลกัทรพัย ์ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องขา้พเจา้ และปลอดจากภาระผูกพนั

ใด ๆ อนัทาํใหท้รพัยส์นิน้ีเสื่อมค่า เพื่อเป็นหลกัฐานในการคํ้าประกนัไวต่้อมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี          

 

ทีด่นิ 

ก.  โฉนดเลขที ่……….. หน้าสํารวจ ....………….ตาราง …........….... เน้ือที ่…............ไร่ 

…...... งาน …....... วา     อยูท่ีต่ําบล ……….............. อําเภอ ……………............. จงัหวดั 

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

ราคาประมาณ ..........…………..... บาท 

ข. โฉนดเลขที ่……….. หน้าสํารวจ ....……….……….ตาราง.....…..…….เน้ือที…่............ไร่

  งาน …....... วา     อยู่ทีต่ําบล ……….........……….... อําเภอ …………............. จงัหวดั 

.........................ราคาประมาณ ..........…………..... บาท 

 

ทรพัยส์นิอื่น 

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

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

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

ขอ้ 4.  ขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ก่อหน้ีสนิหรอืภาระผูกพนัใด ๆ ในทรพัยส์นิของขา้พเจา้ตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ 3 ตลอดระยะเวลาทีส่ญัญาคํ้าประกนัฉบบัน้ียงัคงมอียู ่

 

ขอ้ 5.  ขา้พเจา้จะไมเ่พกิถอนการคํ้าประกนัในระหว่างเวลาที ่................…………………….. 

.................................... ตอ้งรบัผดิชอบอยูต่ามเงือ่นไขในสญัญาการรบัทุนของมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบุรเีพื่อทาํการวจิยัดงักล่าว 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้………./ 
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ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบัน้ีดโีดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชื่อไว ้

เป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

 

ลงนาม  ................………………………......... ผูค้ํ้าประกนั                                        

(.…..........……………………............) 

 

ลงนาม  ….……………………….................... พยาน  

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

 

ลงนาม  .……………………......................... พยาน                                                                     

(…………………….........................) 

 

ขา้พเจา้ ……………………………........ คู่สมรสของ ........................………… ไดท้ราบ   

ขอ้ความในสญัญาคํ้าประกนัแลว้ ยนิยอมให…้….......................... ทาํสญัญาคํ้าประกนัฉบบัน้ีได ้

 

              ลงนาม  .……………………......................... ผูย้นิยอม 

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

ลงนาม  ……………………......................... พยาน                                                                                                   

(…………………….......................) 

ลงนาม  .……………………...................... พยาน                                                                                 

(……………………......................) 
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ขอเสนอโครงการจัดตั้งหนวยวิจัย (Research Unit) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ   
1. ช่ือหนวยวิจัย 

(ไทย) ............................................................................................................................................. 
(อังกฤษ) ............................................................................................................................................. 
คณะวิจัย 
1.1 หัวหนาหนวยวิจัย 

ชื่อ – นามสกุล  : .................................................................................................................................. 
ตําแหนง  : ..................................................................................................................................
คุณวุฒิ  : ..................................................................................................................................
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ..................................................................................................................................  
โทรศัพท  : ..................................................................................................................................
โทรสาร  : .................................................................................................................................. 
E-mail  : .................................................................................................................................. 
      ลายมือชื่อ..................................................... 
                   (                                          ) 

1.2  ท่ีปรึกษาหนวยวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  : ................................................................................................................................. 
ตําแหนง  : ..................................................................................................................................
คุณวุฒิ  : ..................................................................................................................................
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ................................................................................................................................. 
โทรศัพท  : .................................................................................................................................. 
โทรสาร  : .................................................................................................................................. 
E-mail  :  .................................................................................................................................. 
           ลายมือชื่อ..................................................... 
              (                                      ) 

1.3  นักวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  : ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง  : .............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิ  : ............................................................................................................................................... 
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ................................................................................................................................. 
โทรศัพท  : .............................................................................................................................................. 
โทรสาร  : ............................................................................................................................................... 
E-mail  :  ............................................................................................................................................... 

      ลายมือชื่อ..................................................... 
          (                                    ) 
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1.4  นักวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  : ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง  : .............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิ  : ............................................................................................................................................... 
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ................................................................................................................................. 
โทรศัพท  : .............................................................................................................................................. 
โทรสาร  : ............................................................................................................................................... 
E-mail  :  ............................................................................................................................................... 

      ลายมือชื่อ..................................................... 
                   (                                         ) 
1.5  นักวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  : ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง  : .............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิ  : ............................................................................................................................................... 
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ................................................................................................................................. 
โทรศัพท  : .............................................................................................................................................. 
โทรสาร  : ............................................................................................................................................... 
E-mail  :  ............................................................................................................................................... 

      ลายมือชื่อ..................................................... 
           (                                     ) 
1.6  นักวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  : ....................................................................................................................................... 
ตําแหนง  : .............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิ  : ............................................................................................................................................... 
ความชํานาญ  : ..................................................................................................................................
สถานท่ีติดตอ  : ................................................................................................................................. 
โทรศัพท  : .............................................................................................................................................. 
โทรสาร  : ............................................................................................................................................... 
E-mail  :  ............................................................................................................................................... 

      ลายมือชื่อ..................................................... 
        (                                         ) 
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2. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 
3.  วัตถุประสงคของหนวยวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 
4. ผลงานท่ีคาดวาจะไดรับจากหนวยวิจัย 

ประเภทของผลงานวิจัย ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  3 รวม 
1. องคความรูใหม  (ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม)     
2. กระบวนการใหม  (ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม)     
3. เทคโนโลยีใหม  (ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม)     
4. ตนแบบ  กรุณาระบุระดับของตนแบบ  ดังนี้     
 พรอมใช  (ผลิตภัณฑ)  (Product)     

 ระดับภาคสนาม  (Field  Prototype)     

 ระดับหองปฏิบัติการ  (Lab  Prototype)     
5. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ     
 วารสาร  ระดับนานาชาต ิ     

 การประชุม/สัมมนา  ระดับนานาชาต ิ     

 วารสาร  ระดับชาต ิ     

 การประชุม/สัมมนา  ระดับชาต ิ     
6. ทรัพยสินทางปญญา     
 สิทธิบัตร     

 อนุสทิธิบัตร     

 ลิขสิทธิ์  (ซอฟตแวร  เปนตน)     

 เครื่องหมายทางการคา     
7. การผลิตบุคลากร  (ระบุจํานวน)     
 ระดับปริญญาเอก     

 ระดับปริญญาโท     

 ระดับปริญญาตรี     
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8. รายงานตางๆ     
 รายงานฉบับสมบูรณ     

 สรุปยอทางเทคนิค     

 หนังสือ/ตําราวิชาการ     

 วิทยานิพนธ     

 อ่ืนๆ........................................................     
9. การถายทอดเทคโนโลยีตางๆ  ระบุประเภท  และจํานวนครั้ง/  

จํานวนคนท่ีคาดวาจะเขารวม  เชน  ฝกอบรมเรื่อง...  จํานวน  
จัดสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน) 

 

 
5. งบประมาณ   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. หมวดคาจางช่ัวคราว  
2. หมวดคาตอบแทน         
3. หมวดคาใชสอย  
 4. หมวดคาวัสดุ           
5. หมวดคาสาธารณูปโภค  

รวมงบประมาณ  
 
6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดการดําเนินงาน ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  3 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
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จรรยาบรรณนักวิจัย  
Code of Ethics for Researchers National Research Council of Thailand 

 
"นักวิจัย" หมายถึง ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย 

โดยมีระเบียบวิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ ระเบียบวิธีดังกลาวจึงครอบคลุมท้ังแนวคิด 
มโนทัศน และวิธีการท่ีใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การประกอบอาชีพท่ีกลุมบุคคลแตละสาขาวิชาชีพ ประมวลข้ึนไวเปนหลักเพ่ือใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียง และสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

 จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยใน
กระบวนการคนควาวิจัย นักวิจัยจะตองเขาไปเก่ียวของใกลชิดกับส่ิงท่ีศึกษา ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไม
มีชีวิต การวิจัย จึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอส่ิงท่ีศึกษาได หากผูวิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง  

การวิจัยเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนา
ประเทศทุกดาน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูกับ
ความรูความสามารถของนักวิจัยในเร่ืองท่ีจะศึกษา และข้ึนอยูกับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการ
ทํางานวิจัยดวยผลงานวิจัยท่ีดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพรออกไปอาจเปนผลเสียตอวง
วิชาการและประเทศชาติได สภาวิจัยแหงชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไวเปนแนวทางสําหรับ
นักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ี
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรี และเกียรติภูมิ ของ
นักวิจัยไว 9 ประการ ดังนี้  

1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยตองมีความซื่อสัตย 
ตอตนเองไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติ และอางถึงบุคคล
หรือ แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการแสดงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรม
เก่ียวกับ ผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย  

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ี
ผูเก่ียวของทุกฝาย ยอมรับรวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีท่ีสุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มี
ความรับผิดชอบไมละท้ิงงาน ระหวางดําเนินการ  

3. นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูใน
สาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความชํานาญ หรือมีประสบการณเก่ียวเนื่องกับเร่ืองท่ี
ทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปท่ี
ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย  

4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต นักวิจัย
ตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับคน สัตว พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  
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5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัยนักวิจัยตองไม
คํานึงถึง ผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย ตองถือเปน
ภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  

6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย นักวิจัยตอง
มีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการ
บิดเบือนขอมูล และขอบังคับพบทางวิชาการ อันเปนเหตุให เกิดผลเสียหายตองานวิจัย  

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปทางมิ
ชอบ  

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผย
ขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และพรอมท่ีจะ
ปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง  

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสํานักท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญา
ในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวล
มนุษยชาติ  
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คณะผูจัดทํา 

 
 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  ท่ีปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

2. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  ประธาน 
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 
 

3. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม   รองประธาน 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

4. อาจารย ดร.นวรัตน  ประทุมตา   คณะผูจัดทํา 
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

5. นายบัณฑิตพงษ  ศรีอํานวย    คณะผูจัดทํา 
นักวิจัย 
 

6. นางสาวชนานุช  เงินทอง    คณะผูจัดทําและเลขานุการ 
นักวิจัย 
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