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คำนำ 

 คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย” เล่มนี้จัดทำ
ขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานการของทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย  ซึ่งเป็นการนำเสนอ
รายละเอียดและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่กระบวนการจัดทำปฏิทินการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจนถึงกระบวนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย   

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งให้คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ
กองทุนวิจัย” มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักวิจัย  เจ้าหน้าที่วิจัย  และบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้การ
สนับสนุนการข้อมูลสำหรับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  ทำให้คู่มือปฏิบัติงานหลักนี้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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1.ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนโยบายให้สนับสนุนทุนวิจัย  จากเงินงบประมาณกองทุน
วิจัย  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย  เพ่ือให้
ได้ผลงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  โดยมี flow chart ขั้นตอนการขอรับทุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ดังนี้ 
 

                 ขัน้ตอนการขอรับทนุอุดหนุนการวิจัย (กองทุนวิจัยฯ) 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการการวิจัย มรส.   

 

                      

 

 

                         

                  

 

            สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 
              คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

 

 
              
 

           คณะกรรมการการวิจัย มรส. พิจารณา 
            อนุมัติ / ไม่อนุมตัิ ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

 

 

 
                นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั 

 

ปรบัปรุง 

คณะส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัที่ผ่านการประเมินแลว้มายงั
สถาบนัวิจยัและพฒันา 

 

คณะประชาสมัพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและดำเนิน
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
คณะกรรมการการวิจยั มรส. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการขอรับทุนและ
ประชาสมัพันธ์เปิดรบัข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

ปรบัปรุง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับทุนและ
ปฐมนิเทศนักวิจัย 
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2.การจัดทำแผนปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ตามที่คณะกรรมการการวิจัย มรส. มีมติให้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรค
ในแต่ละปี  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้กำหนดปฏิทินการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยจะเริ่มต้นตาม
ปีงบประมาณ (ตุลาคม พ.ศ..........- กันยายน พ.ศ...........)  

 
ลำดับ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1 ตุลาคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 คณะจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่าน
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้
ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว  มายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

15 พฤศจิกายน คณะ 

3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1 ธันวาคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 จัดประชุมคณะกรรมการการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

15 ธันวาคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

20 ธันวาคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 1 มกราคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตารางแผนปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 
3.การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
 การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจะเปิดรับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ...................  โดยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
จะมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 ข้อ 1 กรอบการวิจัย  กรอบการวิจัยของข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับประกาศ
ประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 2 ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย  ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
คณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 3 คุณสมบัติผู้ เสนอขอรับทุน   คุณสมบัติผู้ เสนอขอรับทุนจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
คณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 4 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย   
  4.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS และพิมพ์
ข้อเสนอโครงการวิจัยจกระบบ จำนวน 2 ชุด  ส่งไปยังคณะต้นสังกัดเพ่ือผ่านกระบวนการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน 
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  4.2 คณะจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ข้อ 5 การพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
  5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ข้อ 6 การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญารับทุน 
  6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการ
วิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด
การทำสัญญารับุทนอุดหนุนการวิจัย  โดยผ่านคณะต้นสังกัด 
  6.2 ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยต้องจัดทำสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในวันที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ข้อ 7 การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
คณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 8 การรายงานความก้าวและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  8.1 ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องเมื่อครบกำหนด 6 
เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องแสดงถึงความสำเร็จของ
โครงการได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ  มหาวิทยาลัยสามารถติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม 
   8.2 เมื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วให้ส่ง “ร่างรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์” เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไขผลงานวิจัย ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดทำเป็น “รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์” 
   8.3 ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินผล
งานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จำนวน 4 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น  บทความวิจัย  
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย  หลักฐานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  และแบบรายงานแสดง
รายการค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาหลักฐาน 
 ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญาการวิจัย  มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา  เมื่อผู้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  9.1 ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
  9.2 ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดเวลาโดยไม่มี เหตุผลหรือไม่มีความก้าวหน้า
ตามแผนงานวิจัย 
  9.3 ไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้สำเร็จลุล่วงได้ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
  9.4 โครงการวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยซ้ำซ้อนจากกับแหล่งทุนอ่ืน 
 ข้อ 10 การคืนทุนอุดหนุนการวิจัย  กรณีที่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา  หรือผู้ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยมีความประสงค์จะขอคืนทุนอุดหนุนกาวิจัย  ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะยินยอมชดใช้ทุนอุดหนุน
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การวิจัยที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยเต็มจำนวน พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันทำสัญญา 
จนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ชำระคืนแก่มหาวิทยาลันจนครบถ้วน 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย  และถือเป็น
ที่สุด 
 การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจะเป็นไปตามวันที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยมีการประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 
 1.ประชาสัมพันธ์โดยการส่งเอกสารไปยังคณะผ่านทางระบบ e-document ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี  
 2.ประชาสัมพันธ์โดยเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.sru.ac.th  
 การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจะมีเอกสารแนบ ดังนี้ 

1.ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปงีบประมาณ........... 

2.แบบฟอร์มเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 
3.แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://research.sru.ac.th/


5 
 

3.1 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนโยบายให้สนับสนุนทุนวิจัย  จากเงินงบประมาณกองทุน
วิจัย  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สามารถทำการวิจัย  เพ่ือให้
ได้ผลงานวิจัยตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 31 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2547 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่...................วันที่................. จึง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
ข้อ 1 กรอบการวิจัย....................................................................................................................................... 
ข้อ 2 ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย.............................................................................................................   
ข้อ 3 คุณสมบัติผู้เสนอขอรับทุน...................................................................................................................   
ข้อ 4 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย...........................................................................................................   
ข้อ 5 การพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย.......................................................................................... 
ข้อ 6 การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญารับทุน............................................................................  
ข้อ 7 การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย..............................................................................................................   
ข้อ 8 การรายงานความก้าวและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์................................................................... 
ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญาการวิจัย................................................................................................................   
ข้อ 10 การคืนทุนอุดหนุนการวิจัย...............................................................................................................   
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย  และถือเป็น
ที่สุด 

 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
     
   ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน...........พ.ศ........... 
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 3.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

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

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม่ 

โครงการวิจัยต่อเนื่อง  

ระยะเวลา...........ปี...........เดือน ปีนี้เป็นปีที่....................... 

 
ความสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561 – 2564 
  อาหาร เกษตร  และอุตสาหกรรม 
  การท่องเที่ยว 
  ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  การเมือง สังคม และกฎหมาย 
  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (การศึกษา) 
  สุขภาวะชุมชน 
  ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (เศรษฐกิจฐานราก) 
  พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  แรงงาน 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบ 

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งใน
โครงการ 

สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

เวลาที่ทำวิจัย 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

  หัวหน้าโครงการ   
  ผู้ร่วมวิจัย   
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คำนำหน้า ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งใน
โครงการ 

สัดส่วนการ
มีส่วนร่วม 

เวลาที่ทำวิจัย 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

  ผู้ประสานงาน   
  ที่ปรึกษาโครงการ   

2. ประเภทการวิจัยการวิจัยพ้ืนฐาน 
สาขาการวิจัยหลัก OECD1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
สาขาการวิจัยย่อย OECD1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ด้านการวิจัย เกษตร 
3.  สาขาวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   
4.  คำสำคัญ (keyword) 
คำสำคัญ (TH)  …………………………………………………………………………………...........………………………………… 
คำสำคัญ (EN)  ………………………………………………………………………………………...........…………………………… 
5.  ความสำคัญและท่ีมาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………............……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………............…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………............…………………………………… 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………..........………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..........……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………… 
7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
……………………………………………………………...........……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..........…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..........………………………………………………………………………… 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

8.1ทฤษฎี………………………………………………........………………………………....................................... 
8.2 สมมติฐาน………………………………………………........………………………………………………………….. 
8.3 กรอบแนวคิด…………………………………………………........………………………………………………...... 

9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………...........……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………............………………………………………………………………………………… 
10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………..........…………………………………………… 
…………………………………………………………………………..........……………………………………………………………… 
……………………………………………..........…………………………………………………………………………………………… 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………........……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………....………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………....…………………………………………………….……………………… 
การนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน  

ด้านวิชาการ 
ด้านนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม  
ด้านสังคมและชุมชน       

หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
………………………………………………………………………………………………………………….....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….....……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….....…………………………………………… 
12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………….....……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….....…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….....……………………………………………………………... 
13.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………....…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………....……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………....………………………………………………………………… 
14.  ระยะเวลาการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ1  ปี0เดือน 

วันที่เริ่มต้น1 ตุลาคม 2562วันที่สิ้นสุด30 กันยายน 2563 

สถานที่ทำการวิจัย 

ในประเทศ/ 

ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ที่ทำวิจัย ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ  
ในประเทศ กระบี่ ภาคสนาม  
ต่างประเทศ  สำนักงาน  

 

แผนการดำเนินงานวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ................ 
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ที ่ กิจกรรม 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

  X X           

              

              

              

              

              

              

 

 

15. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยท่ีต้องการ
เพิ่มเติม) 

ประเภท 
ชื่อครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

สถานภาพ
ใน

หน่วยงาน 
รายละเอียด 

เหตุผลและความ
จำเป็น 

ประมาณ
การราคา 

ครุภัณฑ์  มี    

สิ่งก่อสร้าง  ไม่มี    

 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ................... 
ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จำนวน (บาท) 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย   

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย   



10 
 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จำนวน (บาท) 
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย   

งบดำเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค   

รวมตลอดโครงการ   

 
17.  ผลสำเร็จ 
   17.1 ผลผลิต …………………………………………………………...…………...........…………………………… 
 17.2 ผลลัพธ์ ……………………………..............…………………...……………………………………………… 
 17.3 ผลกระทบ………………………………………..........……...………………………………………………… 
 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง (คำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….....………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

19. คำชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………....…………………………………………………… 

 

20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                             ลงชื่อ................................................. 
                                                                            

(.....................................................................) 
     หัวหน้าโครงการวิจัย 

         วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ...............   
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 3.3 ตัวอย่างแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  

แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ชื่อโครงการวิจัย........................................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย............................................................................................................... 
หมายเหตุ ระดับการประเมิน  3 = ดี    2 =  พอใช้   1 =  ปรับปรุง 

องค์ประกอบ รายการประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

3 2 1 

1. ชื่อเรื่อง 

(9 คะแนน) 

1.1 มีความชัดเจน น่าสนใจ    

1.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกระบวนการดำเนินงาน    

1.3 สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

2. ความเป็นมา/
ความสำคัญของ
ปัญหา (9 คะแนน) 

2.1 ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องทีว่ิจัย    

2.2 มีการทบทวน สืบค้น แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ทันสมัย     

2.3 มีกรอบแนวคิดการวิจัย    

3. วัตถุประสงค์ 

(9 คะแนน) 

3.1 ชัดเจน สอดคล้องกับโจทย์วิจัย     

3.2 สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจยั    

3.3 สามารถวัดค่าได้ ประเมินค่าได้     

4. ขอบเขตการวิจัย 

(9 คะแนน) 

4.1 ระบุสิ่งที่จะศึกษา ครอบคลุมถึง ตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
พ้ืนที่ และสอดคล้องกับโจทย์วิจัย  

   

4.2 ระบุขอบเขต และเงื่อนไขของการดำเนินการวิจัย    

4.3 การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน    

5. การทบทวน
วรรณกรรม 

(9 คะแนน) 

5.1 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีปริมาณมากพอ    

5.2 ความถูกต้องและความชัดเจนของการใช้ภาษา การเรียบเรียง
ประเด็นและเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและเป็นลำดับ ง่ายต่อความเข้าใจ 
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

3 2 1 

5.3 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งสอดคล้องกบัปัญหา วัตถุประสงค์
ของการวิจยั ชื่อเรื่อง 

   

6. วิธีการดำเนินการ
วิจัย 

(15 คะแนน) 

6.1 การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย    

6.2 ระเบียบวิธีวิจัย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์    

6.3 กระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้อง เหมาะสม    

6.4 ระบุถึงเครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้ในกระบวนการวิจัย ระบุวิธีการพัฒนา
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ/วิธีการ 

   

6.5 แผนการดำเนินงานเหมาะสมกับงบประมาณ ระยะเวลา และ
สถานที่ 

   

7. การนำไปใช้
ประโยชน์ 

(9 คะแนน) 

7.1 ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน     

7.2 ระบุแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความรู้    

7.3 งานวิจัยก่อให้เกิด ความมั่นคง ความมั่งค่ัง และความยั่งยืน ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  

   

8. ผลการวิจัย
(Output) (6 คะแนน) 

8.1 ระบุครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

8.2 ระบุถึงการนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริง    

9. ผลลัพธ ์

(Outcome) 

(6 คะแนน) 

9.1 ระบุชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เชื่อมั่นได้    

9.2 ระบุถึงถึงกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

10. ผลกระทบ 

(6 คะแนน) 

10.1 ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้    

10.2 ระบุถึงการพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาโจทย์วิจัยต่อจากงานวิจัยนี้    
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องค์ประกอบ รายการประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

3 2 1 

จำนวนข้อ    

คะแนนรวม    

คะแนนรวมที่ได้ ..............x 1.15 = ………………………………………คะแนน 
 

ผลการพิจารณา 
     80 – 100 = ดีมาก    70 – 79 = ดี       60 – 69 = พอใช้       น้อยกว่า 60 = ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย 
1. ชื่อเรื่อง……………………………………………………………...........…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..........…………………………………………………… 
2. ความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา………………………………………………….........………………………......... 
……………………………………………………………………………….........………………………………………………………… 
3. วัตถุประสงค์…………………………………………………………........………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….........…………………………………………………………… 
4. ขอบเขตการวิจัย……………………………………………………………..........……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………........……………………………………… 
5. การทบทวนวรรณกรรม……………………………………………………........……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………........…………………………………… 
6. วิธีการดำเนินการวิจัย…………………………………………………………….....…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………… 
7. การนำไปใช้ประโยชน์………………………………………………………………………….....……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….....………………………… 
8. ผลผลิต……………………………………………………………………………………………......……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………......…………………………………… 
9. ผลลัพธ์……………………………………………………………………………………….......…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………......……………………………………… 
10. ผลกระทบ…………………………………………………………………………......…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………......……………………………………………… 

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

       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ตามที่คณะได้ส่งข้อเสนโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำข้อเนอโครงการวิจัยนี้ เสนอต่อกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย  โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจะพิจารณาในประเด็นชื่อโครงการวิจัย 
วัตถุประสงค์  แผนการดำเนินงาน  งบประมาณ  ผลลัพธ์ของงานวิจัย  
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย มีดังนี้ 
 1.ผลการพิจารณาผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนานำข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการ
การวิจัย มรส.  
 2.ผลการพิจารณาไม่ผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งคืนข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังคณะ  เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข  แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยภายในวันที่กำหนด  เพ่ือจะนำเสนอต่อคณะกรรมการการวิจัย 
มรส. ครั้งต่อไป 
 
5.การประชุมคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุมคณะกรรมการการการวิจัย มรส. โดยการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  คณะกรรมการการวิจัย มรส. จะพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอ   
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัย มรส. มีดังนี้ 
 1.ผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  
 2.ผลการพิจารณษไม่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
6.การประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ตามที่คณะกรรมการการวิจัย มรส. มีมติให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะจัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย  พร้อมทั้งแจ้งให้
นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ  จะมีเงื่อนไขของการรับทุน 
ดังนี้ 
 1.ให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการ ทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน  หลังจากวันประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2.ผู้ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 3.ต้องไม่เป็นผู้ที่จะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม 
ที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๑๘๐ วัน 
 4.โครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
 กรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ  การ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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7.การจัดทำสัญญารับุทนอุดหนุนการวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจัดทำสัญญารับทุนภายใน 30 วัน  
หลังจากวันประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย  นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญาได้ที่ 
http://research.sru.ac.th/download/  โดยเอกสารประกอบการทำสัญญา มีดังนี้ 
 1.บันทึกข้อความขอทำสัญญา พร้อมทั้งเบิกเงินงวดที่ 1   1 ใบ  

2.ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชน นักวิจัย    1 ชุด 
3.สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย   3 ชุด 
4.สัญญาค้ำประกัน       3 ชุด 
5.ข้อเสนอโครงการวิจัย       3 ชุด 
6.ข้อตกลงการรับทุน       3 ชุด 
7.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน นักวิจัย   3 ชุด 
8.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำ    3 ชุด 

  
 7.1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอทำสัญญา พร้อมทั้งเบิกเงินงวดที่ 1  
 
 
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  (...คณะที่นักวิจัยสังกัด....) โทร ๓๑๐๐ 
ที.่....................................................................... วันที่ ..................... 
เรื่อง  ขอทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและเบิกทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1  

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงิน
งบประมาณกองทุนวิจัย  ประจำปีงบประมาณ.............. ข้าพเจ้า.............................................ได้รับุทน
อุดหนุนการวิจัย เรื่อง...............................................เป็นเงินจำนวน.....................บาท ( ............................
บาทถ้วน) นั้น 
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรียบร้อยแล้ว  และขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่  1 เป็นจำนวนเงิน.........................บาท  
(.........................บาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

 
        ลงชื่อ............................................. 

  (..................................................) 
                  นักวิจัย 

 

http://research.sru.ac.th/download/
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 7.2 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 

ใบสำคัญรับเงิน 
 

(ส่วนราชการเป็นผู้ให้) 
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ. ............... 

 ข้าพเจ้า...................................................อาชีพ.................................อยู่บ้านเลขท่ี............. 
หมู่ที่........ตำบล...........................อำเภอ....................................จังหวัด.............. ............................. 
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   มีรายการดังต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1   
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ....................   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

จำนวนเงิน (............................................................................)   

 
                          ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
                          ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
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 7.3 ตัวอย่างสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
 
 
 
สัญญาเลขท่ี................/25…… 

 

 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 
 สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 ถนนสุราษฏร์ – นาสาร หมู่ที่ 9  
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ……....เดือน…......…...พ.ศ ……........ 
 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดย  ............................................อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ....................ลงวันที่
.......................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ…..........................................
ตำแหน่ง…...........................บ้านเลขที่…......… หมู่ที่…........…ตำบล ................…อำเภอ…...........…. 
จังหวัด…...............................….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ฝ่ายที่สอง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน   
มีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง ............................................................................ ..
รายละเอียดดังเอกสารโครงการวิจัยที่แนบ  ในวงเงนิงบประมาณประจำปี.............เป็นเงิน.....................บาท 
(...............................บาทถ้วน) แก่ผู้รับทุน โดยมีระยะเวลาดำเนินการวิจัย ไม่เกิน.....1.....ปี นับตั้งแต่วันที่
..............เดือน….............พ.ศ............ถึงวันที่…..........เดือน..................พ.ศ............. 
 โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเป็น .....3..... งวด   ดังนี้  
 งวดที่  1 จ่ายให้เป็นเงิน...........….บาท (…..........................บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60 
ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนแล้ว  
  งวดที่  2 จ่ายให้เป็นเงิน…............บาท (...........................บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20 
ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ  โดยการรายงาน
ความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
  งวดที่ 3 จ่ายให้เป็นเงิน ..................บาท (........................บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 20 
ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

เบิกจ่ายจำนวนร้อยละ 10 เป็นเงิน............................บาท (...................... บาท
ถ้วน) ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  หลังจากส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการที่ได้รับมอบหมาย 

 

อากรแสตมป ์

1 บาท 
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เบิกจ่ายจำนวนร้อยละ 10 เป็นเงิน............................บาท (............................บาท
ถ้วน) ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  หลังจากได้รับการตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
โดยอย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือวารสารที่มี peer review 

กรณีที่ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เกินกำหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรือเกิน
กำหนดเวลาตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิรับทุนส่วนที่เหลือ 

ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะศึกษาค้นคว้าทำการวิจัย ตามโครงการที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนจะไม่หลีกเลี่ยง 
ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษา ค้นคว้าก่อนสำเร็จตามโครงการวิจัยนั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกโดย
ความเห็นของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 3. ในระหว่างที่ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่กำหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการทำวิจัยและการ
ใช้จ่ายเงินทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และจะออกใช้บังคับต่อไปใน
ภายภาคหน้า โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับ 
          ข้อ  4. ในระหว่างที่ผู้รับทุนรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถ้าผู้รับทุนสิ้นสุดสภาพการเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ดี  สละสิทธิ์การรับทุนก็ดี หรือไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้ลุล่วงไปตาม
โครงการก็ดี หรือทำการวิจัยล่าช้าจนไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 
ก็ดี หรือผู้รับทุนฝ่าฝืนสัญญาข้อ 2 และข้อ 3 จนเป็นสาเหตุให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนยินยอมชดใช้
ทุนที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยเต็มจำนวน พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึง
วันที่ผู้รับทุนได้ชำระคืนแก่มหาวิทยาลันจนครบถ้วน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจ่ายเงินดังกล่าวทั้งหมดทันทีที่ผู้ให้ทุน
บอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงินทุนพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ผู้รับทุนจะยินยอมให้ผู้ให้ทุนหักจาก
เงินรายได้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และหรือผ่านมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นเงินเดือนหรือเงินรายได้พิเศษอ่ืนใด
ตามท่ีผู้ให้ทุนเห็นสมควร เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะได้ตกลงกำหนดการจ่ายเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ  5. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องนี้ ต่อผู้ให้ทุนทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันทำ
สัญญาตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยจะต้องแสดงถึงความสำเร็จของโครงการได้ตามแผนงานที่ได้รับ
อนุมัต ิและผู้ให้ทุนสามารถติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม 
     เมื่อผู้รับทุนดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย 
ผู้รับทุนจะต้องปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดทำเป็น “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
 ข้อ 6. รายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมทำการวิจัย และรายละเอียดของโครงการวิจัยตามที่
ปรากฏแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับทุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ 7. ผู้รับทุนจะจัดดำเนินการด้วยความวิริยะอุตสาหะให้การวิจัยเสร็จได้ผลสมความ มุ่งหมาย
ของผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ผู้รับทุนจะรีบรายงานให้ผู้ให้ทุน
ทราบทันที เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข หรือดำเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ข้อ 8. ผู้รับทุนจะควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปอย่างประหยัดและจัดเตรียมหลักฐานบัญชีการ
จ่ายเงิน เพ่ือให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส 
 ข้อ 9. ผู้รับทุนจะใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์การวิจัยของผู้ให้ทุน ให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้อยู่เสมอ 
และผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจตราครุภัณฑ์การวิจัยซึ่งเป็นทรัพย์สิน
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ของผู้ให้ทุนได้ทุกขณะและทุกโอกาส และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยตามโครงการแล้ว ผู้รับทุนจะส่งคืนครุภัณฑ์
การวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุนทันที  
 ข้อ 10. ผู้รับทุนจะนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล จำนวน 1 แผ่น  บทความวิจัย  หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย  หลักฐานการนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์  และรายงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาหลักฐาน   
   ข้อ 11.ผู้รับทุนจะต้องนำเสนอบทความจากการวิจัยในการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือตามท่ีผู้ให้ทุนมอบหมาย 
 ข้อ 12. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้แบ่งกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับผู้รับทุน  
 ข้อ 13. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้ ง 
ผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ   กองทุนวิจัยฯ       มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.             หรือแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ร่วมวิจัยหลายคน ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูแลผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ทุนอย่าง
เคร่งครัด 
 ข้อ 15. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาและ
ยินยอมชดใช้เงินทุนรวมทั้งดอกผล ตลอดจนครุภัณฑ์การวิจัย ซึ่งจัดซื้อโดยเงินอุดหนุนนี้คืนแก่ผู้ให้ทุน
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทำวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจทำให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติ  
การวิจัยตามโครงการที่รับเงินอุดหนุน ผู้รับทุนต้องยื่นคำร้องต่อผู้ให้ทุน และถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญาจะต้อง
รับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
 ในกรณีผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การทำการวิจัยของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
ตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานกว่าระยะเวลาตามโครงการที่กำหนด หรือการวิจัยตามโครงการของผู้รับทุน
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนอีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้รับทุนต้องรับผิดตามความใน
วรรคหนึ่งด้วย 
 ข้อ  16.  ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการตามโครงการของผู้รับทุน ในระยะเวลาตามท่ีเห็นความจำเป็น และหากพบว่ามีการดำเนินการใด
ที่แตกต่างไปจากข้อตกลงของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้และดำเนินการตาม
สัญญาข้อ 15. 
   ข้อ 17. ถ้าผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับทุนจะยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
   ข้อ 18. ผู้รับทุนจะยินยอมให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสัญญานี้ได้ตลอดไป 
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้รับทุน 
   ข้ อ  1 9 . เ พ่ื อ เป็ น ห ลั ก ป ร ะ กั น ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า นี้  ผู้ รั บ ทุ น ได้ จั ด ให้
..........................................................ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาทำสัญญา
ค้ำประกัน และในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามทุก
ประการ 
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  ข้อ 20. กรณีที่ไม่ได้มีข้อตกลงไว้ในสัญญานี้ ผู้รับทุนจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสภาประจำ
สถาบัน และหรือตามมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 
 

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

อธิการบดี 
 

 

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

(.......................................) 
หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย 

 
 

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

(.................................................) 
คณบดี 

 
 
 

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

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 7.4 ตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน 
 
 
 

 

สัญญาค้ำประกัน 
 

 
  ทำท่ี.................................................................... 

            วันที่             เดือน                    พ.ศ         .           
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                              อายุ                     ปี 

ตำแหน่ง                                       ระดับ                สังกัด                                            .                                                           
                                                       ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี            ถนน                    .                                                                       
ตำบล                           อำเภอ                   จังหวัด                      อาชีพ                         .               
คู่สมรสชื่อ                                       ขอทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่                                               ได้ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ไว้ 
แก่มหาวิทยาลัย โดยหนังสือลงวันที่          เดือน                     พ.ศ.                  นัน้ ข้าพเจ้าทราบ 
และเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อสถาบันว่า          
ถ้า                                     ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด  ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า 
ยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของ                                        ที่ระบุไว้ใน 
สัญญาดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันที โดยมหาวิทยาลัยมิจำต้องให้                           ชำระหนี้ก่อน 
  ในกรณีที ่                                      ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการทำวิจัยด้วย  ทุนอุดหนุน 
การวิจัย แม้การขยายเวลานั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการของการวิจัยไปจากเดิม และไม่ว่าการ
ขยายเวลานั้น มหาวิทยาลัยจะได้แจ้ง หรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยอมรับเป็น
ผู้ค้ำประกัน                                           ต่อไปตลอดระยะเวลาที่                       .                 
ได้ขยายเวลาการทำวิจัยต่อด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย และถ้า.                               ผิดสัญญาดังกล่าว 
ข้าพเจ้ายังต้องรับผิดตามท่ีกล่าวข้างต้นทุกประการ 
 ข้อ 2. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่                                                                                                                                                                
                                        ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่า 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้นั้นทุกครั้ง และยอมมิให้เอาการ
ผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่                                             .                        
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการวิจัยดังกล่าว โดยที่
มหาวิทยาลัยไม่ยินยอม 
 
 

 

อากรแสตมป์ 

1 บาท 
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 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน 
 
      ลงนาม.................................................ผู้ค้ำประกัน 
                (..................................................) 
 
      ลงนาม..................................................พยาน 
                (..................................................) 
 

ลงนาม..................................................พยาน 
                (..................................................) 
 
 ข้าพเจ้า...................................................คู่สมรสของ......................................................... ........... 
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ำประกันแล้ว ยินยอมให้........................................................................... ........ 
ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได้ 
 
      ลงนาม......................................................ผู้ยินยอม 
                (......................................................) 
 
      ลงนาม......................................................พยาน 
                (......................................................) 
 

ลงนาม......................................................พยาน 
                (......................................................) 
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7.5 ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
1. ช่ือโครงการวิจัย 
............................................................................................................................. ........................................  
........................................................................................................................................ ............................. 
 
2. ช่ือผู้วิจัย 
 2.1  หัวหน้าโครงการวิจัย 
          ชื่อ...........................................อายุ........ปี วุฒิการศึกษา.......................................... 
สาขา.......................................ตำแหน่ง..............................................โทรศัพท์..................... ..................... 
โทรสาร......................................สถานที่ติดต่อ............................................................................................  
สัดส่วนการทำวิจัย (%) ........................................................................................................................... ....           
 2.2  ผู้ร่วมโครงการวิจัย (ระบุทุกคน) 
         2.2.1 ชื่อ...........................................อายุ........ปี วุฒกิารศึกษา..........................................  
สาขา.......................................ตำแหน่ง...................... ........................โทรศัพท์.......................................... 
โทรสาร......................................สถานที่ติดต่อ.................................................................... ........................ 
สัดส่วนการทำวิจัย (%) ...............................................................................................................................           
                  2.2.2 ชื่อ..............................................อายุ........ป ีวุฒิการศึกษา.......................... ............. 
สาขา....................................ตำแหน่ง.............................................โทรศัพท์......................... ...................... 
โทรสาร......................................สถานที่ติดต่อ..................................... ....................................................... 
สัดส่วนการทำวิจัย (%) ........................................................................................................................... .... 
3. ความเป็นมา / ความสำคัญของปัญหา 
       (สรุปไม่เกิน 15 บรรทัด) 
 
4. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................ .............................................................................................  
 
5. คำถามหลักในการวิจัย 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
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.............................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
6. สถานที่ดำเนินการวิจัย 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................ .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................. ...................................................................................................  
 
8. ข้ันตอนและวิธีดำเนินการวิจัย 
........................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
 
9. ประโยชน์จากผลการดำเนินการวิจัย 
....................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
10. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.................................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................................................ ..... 
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11. งบประมาณของโครงการและการจ่ายเงิน 
       งบประมาณ          จำนวน..............................บาท (...................... ................................................) 
       แบ่งจ่าย ทั้งหมด  3 งวด 
       งวดที่  1 (60%)  จำนวน...............................บาท (.........................................................................)  
                  จ่ายภายใน  15  วัน หลังจากทำสัญญา 
       งวดที่ 2 (20%)  จำนวน................................บาท (..........................................................................)  
                  จ่ายภายใน  15  วัน หลังจากรายงานความก้าวหน้า กรรมการและผู้ให้ทุนเห็นชอบแล้ว 
       งวดที่ 3 (10%)  จำนวน...............................บาท (............................................................................)  
                  จ่ายภายใน  15  วัน หลังจากกรรมการตรวจรับเห็นชอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
งวดที่ 3 (10%)  จำนวน...............................บาท (............................................................................)         

จ่ายภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัย 
 
 
12. การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ 
 1.  รายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล หรือ ซีดี-รอม ภายใน 6 เดือน 
และนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Program Report) หลังจากวันลงนามในสัญญา 
 2.  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น  
บทความวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า  หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย  หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์  
และรายงานแสดงค่าใช้จ่ายพร้อมสำเนาหลักฐาน จำนวน 1 ชุด 
 3.  ผู้รับทุนต้องเตรียมเอกสารและนำเสนอในการประชุมผลงานวิจัย (Symposium) ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 


