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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการขอรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

  
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ให้กำรสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ชุมชน ประเทศชำติ กระบวนกำรขอรับทุนเป็นกระบวนกำรส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คณำจำรย์
ด ำเนินกำรวิจัยด้วยควำมมีประสิทธิภำพ ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุน
งำนวิจัยจึงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กระบวนกำรขอรับทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรขอรับทุนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

1.1 เพ่ือแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
1.2 เพ่ือให้คณำจำรย์ผู้ขอรับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์เข้ำใจกระบวนกำรขอรับ

ทุนวิจัยและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ ครอบคลุมกระบวนกำรขอทุนวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนกำรส ำรวจจ ำนวน
งำนวิจัยที่คณำจำรย์ในแต่ละสำขำวิชำ/หลักสูตรต้องกำรขอรับทุนสนับสนุน กำรส่งโครงร่ำงงำนวิจัย 
กำรท ำสัญญำทุนวิจัย กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย กำรส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
รวมทั้งกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรม ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรขอรับทุนวิจัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ลดควำมสับสนในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรขอทุนวิจัย 
 
3. ค าจ ากัดความ 

ทุนวิจัย หมำยถึง ทุนวิจัยที่มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ให้กำรสนับสนุนคณำจำรย์ 
งานวิจัย หมำยถึง งำนวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ แบ่งเป็น 

5 ประเภท คือ 1) กำรวิจัยในชั้นเรียน 2) กำรวิจัยสถำบัน 3) กำรวิจัยชุมชน กำรวิจัยองค์ควำมรู้ กำร
วิจัยเชิงนโยบำย 4) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม และ 5) กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 

ผู้วิจัย หมำยถึง คณำจำรย์ผู้ขอรับทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
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ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรม ผู้วิจัย ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย คณะกรรมกำรกำรวิจัย คณบดี รองอธิกำรบดี และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. อธิกำรบดี มีหน้ำที่ พิจำรณำ ตัดสินกรณีมีเหตุกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรขอรับทุนวิจัยที่ไม่ได้
ระบุไว้ในประกำศ/ค ำสั่ง หรือมอบหมำยผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำ ตัดสิน และพิจำรณำลงนำมในประกำศ 
ค ำสั่งที่เก่ียวข้องกับกำรขอรับทุนวิจัยซึ่งจัดท ำโดยส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

2. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำยวิจัย) มีหน้ำที่ พิจำรณำโครงร่ำงงำนวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจำก
คณะกรรมกำรกำรวิจัยเพื่อลงนำมในสัญญำทุนวิจัย 

3. ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย มีหน้ำที่ ตรวจสอบรำยละเอียดโครงร่ำงงำนวิจัยที่จะขอรับทุนวิจัย
และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย ประกอบด้วยชื่อโครงกำรวิจัย ควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของปัญหำ ค ำถำมกำรวิจัย วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย นิยำมศัพท์
เฉพำะ ขอบเขตกำรวิจัย ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด ำเนินกำร
วิจัย กำรวิเครำะห์ผล กำรสรุปผลกำรวิจัย กำรอภิปรำย กำรเขียนข้อเสนอแนะ และกำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4. ผู้วิจัย มีหน้ำที่ ส่งโครงร่ำงงำนวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ปรึกษำ
โครงกำรวิจัยแล้วให้คณะกรรมกำรกำรวิจัยพิจำรณำ ท ำสัญญำทุนวิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย และส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำทุนวิจัย 

5. คณบดี มีหน้ำที่ พิจำรณำโครงร่ำงงำนวิจัยเบื้องต้นเพ่ือส่งนำมใน มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

6. คณะกรรมกำรกำรวิจัย มีหน้ำที่ ก ำหนดกรอบมำตรฐำนและคุณภำพงำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย  ร่วมพิจำรณำแผนงำนกำรท ำวิจัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำควำมเหมำะสมของงำนวิจัยที่เสนอขอทุนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย พิจำรณำ
กรอบเงินทุนวิจัยและกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยที่ได้รับทุนให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นตำมก ำหนด และพิจำรณำข้อมูลสรุป
ผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพ 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มีหน้ำที่ ตรวจสอบและลงนำมในบันทึก
ข้อควำมเบิกเงินทุนวิจัยรำยงวด 

8. ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้ำที่ พิจำรณำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือประเมินคะแนนและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนวิจัย 
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9. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มีหน้ำที่ จัดเตรียมวำระกำรประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัย พิจำรณำโครงร่ำงงำนวิจัยเบื้องต้นและน ำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัยเพ่ือพิจำรณำอนุมัติทุนสนับสนุนงำนวิจัย ตรวจสอบโครงร่ำงงำนวิจัย
เพ่ือจัดท ำสัญญำทุนวิจัย พิจำรณำและตรวจสอบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ ำของกำรวิจัย เบิกจ่ำย
เงินทุนวิจัยรำยงวดเสนอต่อรองอธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร) และหัวหน้ำงำนกำรเงิน และส่งรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวน 2 ท่ำน พิจำรณำ 

 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
 เพ่ือให้กำรขอรับทุนวิจัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้ำใจควำมหมำยของ
งำนวิจัยตรงกัน ผู้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรขอรับทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
น ำเสนอประเภทของกำรวิจัยตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำเงินทุนวิจัย 
(มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์, 2558) ดังนี้ 

กำรวิจัยในชั้นเรียน หมำยถึง กระบวนกำรแสวงหำควำมจริงด้วยวิธีกำรที่เชื่อถือได้โดยผู้สอน
เป็นผู้วิจัยเอง ในเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของผู้เรียน และเพ่ือน ำผลวิจัยไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

กำรวิจัยสถำบัน หมำยถึง กำรวิจัยที่ท ำเพ่ือศึกษำและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 
สภำพแวดล้อม และปัญหำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหำวิทยำลัย กำรเก็บข้อมูลอำจเก็บข้อมูลจำกทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ข้อค้นพบที่ได้ไปใช้เพ่ือประกอบกำรวำงแผน กำรพัฒนำ กำร
ก ำหนดนโยบำย รวมทั้งกำรตัดสินใจ/แก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย  

กำรวิจัยองค์ควำมรู้ หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ 
ข้อเท็จจริง หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทำงปฏิบัติใหม่ที่เชื่อถือได้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำศำสตร์ หรือเพ่ือน ำไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

กำรวิจัยชุมชน หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบในกำรสร้ำงและใช้
ควำมรู้โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหำหรือส่งเสริมศักยภำพของชุมชนและ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในชุมชนท้องถิ่น 

กำรวิจัยเชิงนโยบำย หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่อำจจะเป็นไปได้ในกำร
แก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำในระดับนโยบำย ผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจว่ำจะผลักดัน
หรือขับเคลื่อนนโยบำย ปรับปรุงหรือล้มเลิกนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
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กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม หมำยถึง กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำต้นแบบ อำจเป็นกำรพัฒนำสื่อ 
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ หรือกำรพัฒนำกระบวนกำร ระบบ และรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำโปรแกรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนกำรสร้ำง
ต้นแบบนวัตกรรม กำรตรวจสอบ กำรทดลองใช้นวัตกรรม และปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภำพ
ตำมหลักวิชำกำรและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ หมำยถึง กำรส ำรวจ วิเครำะห์ ทดลองอย่ำงมีระบบและเป็น
ขั้นตอนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเที่ยงตรง มีกำรใช้สำรเคมีต่ำง ๆ และมีกฎเกณฑ์แน่นอน เป็นกำร
วิจัยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพ่ือเสนอควำมรู้ใหม่ เพ่ือสุขภำพอนำมัย 
ควำมผำสุกและควำมเจริญก้ำวหน้ำของมนุษยชำติ เช่น กำรค้นพบยำ กำรค้นพบวิธีกำรรักษำโรค 
กำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท ำข้อเสนองำนวิจัย 
 

คณะกรรมกำรกำรวิจยั
ภำยในคณะพิจำรณำ

กลั่นกรอง 

ผู้วิจัย 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ  
พิจำรณำกลั่นกรอง 

 

อนุมัติทุนวิจัย 

คณะกรรมกำรกำร
วิจัยพิจำรณำ
กลั่นกรอง 

แจ้งผู้วิจัย 

ปรับแก ้

ปรับแก ้

ไม่ต้องปรับแก ้

ท ำสัญญำทุนวิจัยที่ส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์ ไม่ต้องปรับแก ้
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ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัยท าสัญญาทุนวิจัย 
1. ส่งไฟล์ มรพ.ว.01 มรพ.ว.02 และ มรพ.ว.03 ท่ี rc_research@rpu.ac.th  
2. ส่ง มรพ.ว.01 มรพ.ว.02 และ มรพ.ว.03 ฉบับกระดำษ 1 ชุด 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยท ำเอกสำรให้อธกิำรบดลีงนำมในสัญญำเบิกเงินงวดท่ี 1 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 

ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 1 
1. ส่ง มรพ.ว.04 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย ครั้งท่ี 1 
2. ส่งรำยงำนกำรวจิัยบทท่ี 1-3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อ
ค ำถำมกับวัตถุประสงค ์(IOC) และค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรวิจัย 
3. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดงำนวิจัย ครั้งท่ี 1 

ไม่เกิน 1 สัปดำห์ 

 

งานการเงินแจ้งชื่อผู้วิจัยไปยังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพ่ือโอนเงินทุนเข้าบัญชีเงินเดือนผู้วิจัย 

 

ส านักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยเร่ืองการโอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชีเงินเดือน 

 

 

งานการเงินแจ้งชื่อผู้วิจัยไปยังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพ่ือโอนเงินทุนเข้าบัญชีเงินเดือนผู้วิจัย 

 

ส านักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยเร่ืองการโอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชีเงินเดือน 

 

ไม่เกิน 2 วันท ำกำร 

ไม่เกิน 2 สัปดำห์ 

ไม่เกิน 4 เดือน 

ไม่เกิน 2 วันท ำกำร 

ไม่เกิน 2 สัปดำห์ 
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ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

งวดที่ 3 

ไม่เกิน 3 สัปดำห ์

2 วันท ำกำร 

1 เดือน 

2 วันท ำกำร 

2 วันท ำกำร 

2 สัปดำห ์

ไม่ผำ่น 

ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 

1. ส่ง มรพ.ว.04 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย ครั้งท่ี 2 

2. ส่งรำยงำนกำรวจิัยฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม 

3. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดงำนวิจัย ครั้งท่ี 2 
 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 3 

 

ส านักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยเร่ืองการโอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชี
เงินเดือน 

 

งานการเงินแจ้งชื่อผู้วิจัยไปยังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพ่ือโอนเงินทุนเข้าบัญชีเงินเดือนผู้วิจัย 

ผู้วิจัยปิดเล่มรายงานการวิจัย 
1. ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีปรับแก้ตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 1 เล่ม 
2. ส่งคืนเล่มงำนวิจัยและแบบประเมินที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน 2 เล่ม 
3. เข้ำเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน 4 เล่ม 
4. ส่งบทควำมวิจัยที่ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 1 ชุด 
5. ส่งบทควำมวิจัยที่ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

ผ่ำนโดยปรับแก้ 
1 เดือน 

ส ำนักวิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณภำพงำนวิจัย 2 ท่ำน 

 

ผู้วิจัยปรับแกต้ำมค ำแนะน ำของผูท้รงคุณวุฒิ 
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การออกแบบกระบวนการ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนกำรขอรับทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ผู้วิจัยสำมำรถด ำเนินกำรขอทุนวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ งำนวิจัยเพื่อพัฒนำชุมชน สังคม ท้องถิ่น และงำนวิจัยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของคณำจำรย์ที่วำงแผนขอรับทุนวิจัยสำมำรถขอทุนวิจัยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 

1.   
 
 
 

ไม่เกิน 2 เดือน 1. ผู้วิจัยก ำหนดปัญหำ
วิจัย 
2. ผู้วิจัยศึกษำเอกสำร
และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย 
3. ผู้วิจัยโครงร่ำงงำนวิจัย
ตำมแบบฟอร์ม มรพ.ว.01 
แบบเสนอโครงร่ำงกำร
วิจัย 
4. ผู้วิจัยปรึกษำท่ีปรึกษำ
งำนวิจัย (ถ้ำมี) เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหำวิจัยทีผู่้วิจัย
ก ำหนดต้องเป็นปัญหำวิจัย
ที่ผู้วิจัยสนใจ เป็น
ประโยชน์ต่อสำขำวิชชำที่
ผู้วิจัยสอน เป็นประโยชน์
ต่อมหำวิทยำลัยและ
ประเทศชำต ิ
2. ผู้วิจัยต้องศึกษำ
เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรท ำวิจยั
และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจ 
 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง กำร
พิจำรณำทุนวิจยั 
4. แบบฟอร์มกำร

ตรวจสอบรำยละเอียด
โครงร่ำงงำนวิจัย 
5. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่

1. ผู้วิจัย 
2. ที่ปรึกษำ

โครงกำรวิจัย 

ผู้วิจัยจัดท ำโครงรำ่ง
งำนวิจัย 

10 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงร่ำงงำนวิจัย
ถูกต้อง ครบถ้วนตำม  
มรพ.ว.01 แบบเสนอโครง
ร่ำงกำรวิจัยและถูกต้อง
ตำมระเบียบวิธีวิทยำกำร
วิจัยและผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกท่ีปรึกษำโครงกำรวิจัย 

ปรึกษำงำนวิจัย 
6. หนังสือรับรองกำร

เป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
7. ประวัติที่ปรึกษำ

โครงกำรวิจัย 

2.   
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์ 1. บุคลำกรส ำนักส่งเสรมิ
วิจัยและนวตักรรมร่วมกัน
พิจำรณำกลั่นกรองโครง
ร่ำงงำนวิจัยเบื้องต้น 
2. แจ้งผู้วิจัยเพื่อปรับแก ้
3. น ำเสนอข้อคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำรกำรวิจยั 

1. พิจำรณำงำนวิจยัทุก
ส่วนให้ถูกต้องตำม
แบบฟอร์ม มรพ.ว.01 
แบบเสนอโครงร่ำงกำร
วิจัยและถูกต้องตำม
ระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัย 
2. แจ้งผู้วิจัยให้เข้ำใจ
เพื่อปรับแก้โครงร่ำง
งำนวิจัยเบื้องต้นและส่ง
โครงร่ำงงำนวิจัยท่ีแก้ไข
แล้วภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง กำร
พิจำรณำทนุวิจยั 
4. แบบฟอร์มกำร

ตรวจสอบรำยละเอียด
โครงร่ำงงำนวิจัย 
5. หนังสือรับรองกำร

เป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. ผู้วิจัย 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัย
และนวัตกรรม 

พิจำรณำ

11 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

6. ประวัติที่ปรึกษำ
โครงกำรวิจัย 

3.   
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์ 1. พิจำรณำโครงรำ่ง
งำนวิจัยเพื่อใหทุ้นวิจัย 
2. สรุปข้อเสนอแนะต่อ
โครงร่ำงงำนวิจัยจำกมติที่
ประชุมเพื่อแจ้งผู้วิจยั 

1. พิจำรณำโครงรำ่ง
งำนวิจัยทุกส่วนให้ถูกต้อง
ตำมแบบฟอร์ม มรพ.ว.01 
แบบเสนอโครงร่ำงกำร
วิจัยและถูกต้องตำม
ระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัย 
2. สรุปข้อเสนอแนะจำก

มติที่ประชุมเพื่อแจ้งผู้วิจัย
เข้ำใจและสำมำรถปรับแก้
โครงร่ำงงำนวิจัยเพื่อส่งให้
คณะกรรมกำรกำรวิจยั
พิจำรณำอีกครั้งหรือเพื่อ
ท ำสัญญำทุนวิจัย 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. แบบฟอร์มกำร

ตรวจสอบรำยละเอียด
โครงร่ำงงำนวิจัย 
4. หนังสือรับรองกำร

เป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
ประวัติที่ปรึกษำ
โครงกำรวิจัย 

1. คณะกรรมกำรกำร
วิจัย 
2. ผู้วิจัย 

4.   
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ อนุมัติทุนวิจัยตำมที่ผู้วิจัย
เสนอขอและตำมประกำศ
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย 

โครงร่ำงงำนวิจัยท่ีผำ่น
กำรอนุมัติทุนวิจัยต้อง
ถูกต้องตำมระเบียบวิธี
วิทยำกำรวิจัย 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง กำร
พิจำรณำทุนวิจยั 
 

คณะกรรมกำรกำรวิจยั 

อนุมัติทุนวิจัย 

คณะกรรมกำรกำร
วิจัยพิจำรณำ
กลั่นกรอง 

12 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

5.   
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ 1. ผู้วิจัยปรับแกโ้ครงรำ่ง
งำนวิจัยตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรกำรวิจยั 
2. น ำส่งไฟล์ มรพ.ว.01 
มรพ.ว.02 และ มรพ.ว.03 
ทำงอีเมลเพื่อบุคลำกร
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและ
นวัตกรรมตรวจสอบ
ควำมถูก 
3. น ำส่ง มรพ.ว.01 
มรพ.ว.02 และ มรพ.ว.03 
ฉบับกระดำษทีผ่่ำนกำร
ตรวจสอบโดยบคุลำกร
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและ
นวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 1 ชุด พร้อมท้ังลง
นำมให้เรียบร้อย 

1. ผู้วิจัยต้องแก้ไขโครง
ร่ำงงำนวิจัยตำม
ค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรกำรวิจยั
อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
2. ผู้วิจัยตรวจสอบ
รูปแบบกำรพิมพ ์
ตัวสะกดให้ถูกต้อง 
3. ผู้เกี่ยวข้องต้องลงนำม
ใน มรพ.ว.01 มรพ.ว.02 
และ มรพ.ว.03 ใหค้รบ
ทุกแห่ง 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. มรพ.ว.03 สัญญำรับ

ทุนวิจัย มหำวิทยำลยั 
รำชพฤกษ์ 

1. ผู้วิจัย 
2. คณบด ี
 
3. อำจำรย์ทีม่ีชื่อเป็น

พยำนในสัญญำทุนวิจัย 
4. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย 

6.   
 

ไม่เกิน 1 สัปดำห ์ 1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของ มรพ.ว.01 มรพ.ว.02 

ผู้วิจัยจัดพมิพ์สัญญำทุน
วิจัยฉบับท่ีแก้ไขถูกต้อง
และผูเ้กี่ยวข้องลงนำม

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

1. ผู้วิจัย 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและ

ท ำสัญญำทุนวิจัยที่
ส ำนักวิจัยและนวัตกรรม 

ผู้วิจัยท ำสัญญำทุน
วิจัย 

13 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
 

และ มรพ.ว.03 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
เสนอรองอธิกำรบดี
ผู้รับผิดชอบด้ำนงำนวิจัย
ลงนำมในสัญญำทุนวิจัย 

เรียบร้อย ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. มรพ.ว.03 สัญญำรับ

ทุนวิจัย มหำวิทยำลยั 
รำชพฤกษ์ 

นวัตกรรม 
3. รองอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบด้ำนงำนวิจัย 

7.   
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ท ำ
เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำย
บริหำร) 

1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจยั 
เลขท่ีสญัญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัยในบันทึก
ข้อควำมให้ถูกต้อง 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบเลขท่ีโครงกำร 
ช่ือผู้วิจัย ช่ืองำนวิจัย 
สังกัดของผู้วิจัย เลขท่ี
สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัย 
ในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
(สีชมพู) ให้ถูกต้อง 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอ
โครงร่ำงกำรวจิัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพื่อ
ขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัรำชพฤกษ์ 
3. มรพ.ว.03 สัญญำรับ

ทุนวิจัย มหำวิทยำลยั 
รำชพฤกษ์ 
4. บันทึกข้อควำมเบิก

เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
5. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
6. ทะเบียนคุมกำร

จ่ำยเงิน 
7. ทะเบียนกำรส่ง

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
3. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

วิจัย) 
4. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

บริหำร) อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 

 

23 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ผู้วิจัย เลขท่ีสัญญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัย เลขท่ีโครงกำร
ในทะเบียนกำรส่งเอกสำร
เบิกจ่ำยให้ถูกต้อง 
4. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
จัดท ำทะเบียนคมุกำร
จ่ำยเงินทีถู่กต้องให้
อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร)
จ ำนวน 1 ใบ และเก็บไว้ที่
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 1 ใบ 
5. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
เสนอสญัญำทุนวิจัยใหร้อง
อธิกำรบดี (ฝ่ำยวิจยั) ลง
นำม 

เอกสำรเบิกจ่ำย 

8.   
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ งำนกำรเงินเบิกจ่ำยให้
ผู้วิจัย 
 

1. งำนกำรเงินเบิกจ่ำย
ถูกต้องทั้งช่ือผู้วิจัยและ
จ ำนวนเงิน 
2. เบิกจ่ำยเงินทุนภำยใน 

3 สัปดำห์ และเสนอรอง
อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร)
และอธิกำรบดีลงนำมหลัง

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
2. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
3. ทะเบียนคุมกำร

จ่ำยเงิน 2 ชุด 
4. ทะเบียนกำรส่ง

เอกสำรเบิกจ่ำย 2 ชุด 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
3. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

บริหำร) 
4. อธิกำรบด ี

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ส่งบันทึกข้อควำม
ให้งำนกำรเงินจ่ำยเงินงวดที่ 1 

 

15 15 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ได้รับบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยจำกส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ 

9.   
 
 

ไม่เกิน 2 วัน ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชเีงินเดือน 

 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
2. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  

 

1. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

10.   ไม่เกิน 4 เดือน หลังท ำ
สัญญำทุนวิจัย 

1. ผู้วิจัยส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
ครั้งท่ี 1 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ท ำเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 
เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำย
บริหำร) โดยที่ปรึกษำ
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและ
นวัตกรรมลงนำมในบันทึก
ข้อควำมและใบส ำคัญจำ่ย 
(สีชมพู) 

1. ผู้วิจัยส่งรำยงำนกำร
วิจัยบทที่ 1 – 3 และ
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
ตำมรูปแบบกำรพิมพ์ใน
คู่มือด ำเนินกำรวิจัยที่ผำ่น
กำรตรวจสอบจำกท่ี
ปรึกษำโครงกำรวิจัยแล้ว 
โดยต้องระบุค่ำควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อ
ค ำถำมกับวัตถุประสงค ์
(IOC) และค่ำควำม
เชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
ไว้ในบทที่ 3 

1. คู่มือด ำเนินกำรวิจัย 
2. รำยงำนกำรวิจยับทท่ี 

1 – 3 และเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรวิจัย 
 
3. แบบฟอร์มกำร

ตรวจสอบรำยละเอียด
โครงกำรวิจัย ครั้งท่ี 1 
4. มรพ.ว.04 แบบ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย ครั้งท่ี 1 

1. ผู้วิจัย 
2. ทีป่รึกษำ

โครงกำรวิจัย 
3. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
 
4. ที่ปรึกษำส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
5. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

บริหำร) 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แจ้งผู้วจิัยเรือ่ง
กำรโอนเงินทุนวิจัยเข้ำบญัชี

เงินเดอืน 

ผู้วิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย ครั้งที่ 1 

16 
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ล าดับ
ที ่
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2. ผู้วิจัยส่งแบบฟอรม์
กำรตรวจสอบ
รำยละเอียดโครงกำรวิจัย 
ครั้งท่ี 1 โดยที่ปรึกษำ
งำนวิจัยลงนำมแล้ว 
3. ผู้วิจัยส่ง มรพ.ว.04 
แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
วิจัย ครั้งท่ี 1 ที่ลงนำม
เรียบร้อยแล้ว 
4. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบรำยงำนกำรวิจัย
บทที่ 1 – 3 และเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรวิจัย ภำยใน 2 
วันท ำกำรและส่งคืนผู้วิจยั
เพื่อปรับแก ้

11.   
 
 
 

ไม่เกิน 2 วันท ำกำร ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบรำยงำนกำรวิจัย
บทที่ 1 – 3  

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบรำยงำนกำร
วิจัยบทที่ 1 – 3 และ
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
อย่ำงละเอียด ภำยใน 2 

รำยงำนกำรวิจยับทท่ี 1 – 
3 และเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัย 

1. ผู้วิจัย 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
ส ำนักส่งเสรมิวิจัย

ฯ พิจำรณำ
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ล าดับ
ที ่
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วันท ำกำรและส่งคืนผู้วิจยั
เพื่อปรับแก ้

12.   
 
 
 

ไม่เกิน 2 วันหลังผู้วิจัยส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
ของกำรวิจัย ครั้งท่ี 1 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ท ำ
เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 
เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำย
บริหำร) โดยที่ปรึกษำ
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและ
นวัตกรรมลงนำมในบันทึก
ข้อควำมและใบส ำคัญจำ่ย 
(สีชมพู) 

1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจยั 
เลขท่ีสญัญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัยในบันทึก
ข้อควำมให้ถูกต้อง 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบเลขท่ีโครงกำร 
ช่ือผู้วิจัย ช่ืองำนวิจัย 
สังกัดของผู้วิจัย เลขท่ี
สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัย 
ในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) 
ให้ถูกต้อง 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย เลขท่ีสัญญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัย เลขท่ีโครงกำร
ในทะเบียนกำรส่งเอกสำร
ให้ถูกต้อง 

1. ส ำเนำ มรพ.ว.04 
แบบรำยงำนควำมก้ำวหนำ้
ของกำรวิจัย ครั้งท่ี 1 
2. บันทึกข้อควำมเบิก

เงินทุนวิจัยงวดที่ 2 
3. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
4. ทะเบียนกำรส่ง

เอกสำรเบิกจ่ำย 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. ที่ปรึกษำส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
3. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
4. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

บริหำร) 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

13.   
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ งำนกำรเงินเบิกจ่ำยให้
ผู้วิจัย 
 

1. งำนกำรเงินเบิกจ่ำย
ถูกต้องทั้งช่ือผู้วิจัยและ
จ ำนวนเงิน 

2. เบิกจ่ำยภำยใน 3 
สัปดำห์ และเสนอรอง
อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร)
และอธิกำรบดีลงนำมหลัง
ได้รับบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยจำกส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยฯ 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
2. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
3. ทะเบียนกำรส่ง

เอกสำรเบิกจ่ำย 2 ชุด 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
3. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

บริหำร) 
4. อธิกำรบด ี

14.   
 
 

ไม่เกิน 2 วันท ำกำร ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 2 
2. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  

 

1. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
15.   ไม่เกิน 1 ป ีหลังท ำสญัญำ

ทุนวิจัย 
ผู้วิจัยส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
ครั้งท่ี 2 

1. ผู้วิจัยส่งรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ถูกต้อง
ตำมระเบียบวิธีวิทยำกำร
วิจัย โดยไม่เปดิเผยชื่อ
ผู้วิจัย จ ำนวน 2 เล่ม 
(หนีบคลิปด ำ) 

1. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ จ ำนวน 2 เลม่ 
2. แบบฟอร์มกำร

ตรวจสอบรำยละเอียด
โครงกำรวิจัย ครั้งท่ี 2 
3. มรพ.ว.04 แบบ

1. ผู้วิจัย 
2. ทีป่รึกษำ

โครงกำรวิจัย 

ส านักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจยั
เร่ืองการโอนเงินทุนวิจัยเข้า

บัญชีเงินเดือน 

ผู้วิจัยส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ส่งบันทึกข้อควำม
ให้งำนกำรเงินจ่ำยเงินทุนงวดที่ 2 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้วิจัยส่งแบบฟอรม์
กำรตรวจสอบ
รำยละเอียดโครงกำรวิจัย 
ครั้งท่ี 2 โดยที่ปรึกษำ
งำนวิจัยลงนำมแล้ว 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย ครั้งท่ี 2 

16.   
 
 
 

ภำยใน 2 วัน หลังผู้วิจัยส่ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ

กำรวิจัย ครั้งท่ี 2 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินงำนวิจยั จ ำนวน 
2 ท่ำน โดยที่ปรึกษำ
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ลง
นำมในหนังสือเชิญ  

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินงำนวิจยัที่
เชี่ยวชำญด้ำนระเบียบวิธี
วิทยำกำรวิจัย 1 ท่ำน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชำญใน
สำขำวิชำ 1 ท่ำน โดย
จัดส่งรำยงำนกำรวิจัยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงไปรษณยี์
หรืออีเมลภำยใน 2 วันท ำ
กำร 

1. หนังสือเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
งำนวิจัย 
2. แบบฟอร์มกำรตอบ

รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบประเมินคุณภำพ

งำนวิจัย 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

2. ปรึกษำส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวตักรรม 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก จ ำนวน 2 ท่ำน 

17.   

 

 

 

 

 

1 เดือน หลังไดร้ับหนังสือ
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินงำนวิจยั 

1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
รับแบบประเมินงำนวิจัย
และรำยงำนกำรวิจัยฉบบั
สมบูรณ์คืนจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยครบทุก
ข้อและมีข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจยั 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 

1. แบบประเมินงำนวิจัย 
2. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินแล้ว 
3. บันทึกข้อควำมเบิก

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผู้วิจัย 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ รบัแบบประเมิน
งำนวิจัยคืนจำกผู้ทรงคณุวุฒิ เบิกเงิน
ค่ำตอบแทน และโอนเข้ำธนำคำรให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

20 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณภำพงำนวิจัย 2 ท่ำน 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
แจ้งผู้วิจัยรับส ำเนำแบบ
ประเมินงำนวิจยัเพื่อแก้ไข 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 

ท ำเบิกค่ำตอบแทนกำร
ประเมินงำนวิจยัให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอรอง
อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร) 

ท ำเบิกค่ำตอบแทนกำร
ประเมินงำนวิจยัให้
ผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
แจ้งผู้วิจัยรับส ำเนำแบบ
ประเมินงำนวิจยัเพื่อแก้ไข
ภำยใน 1 วันท ำกำร 

เงินค่ำตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
งำนวิจัย 
4. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
5. ทะเบียนกำรส่ง

เอกสำรเบิกจ่ำย 
6. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
งำนวิจัย 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก จ ำนวน 2 ท่ำน 

5. งำนกำรเงิน 

6. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย
บริหำร) 

18.   
 
 
 

ไม่เกิน 1 เดือน หลังไดร้ับ
แบบประเมินงำนวิจัยจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบ 2 ท่ำน 

ผู้วิจัยปรับแก้รำยงำนกำร
วิจัยตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่ำน 

ผู้วิจัยปรับแกร้ำยงำนกำร
วิจัยตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่ำน 
ครบถ้วน 

1. แบบประเมินงำนวิจัย  
2 ชุด 
2. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินแล้ว 2 ชุด 

ผู้วิจัย 

19.   ไม่เกิน 1 เดือน หลังไดร้ับ
แบบประเมินงำนวิจัยจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบ 2 ท่ำน 

1. ผู้วิจัยปิดเลม่รำยงำน
กำรวิจัย เอกสำร
ประกอบด้วย 
1) รำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่แก้ไขตำม

ผู้วิจัยแก้ไขรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบรูณ์ตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อย 
ครบถ้วนทุกประเด็น 
พร้อมท้ังจัดพิมพ์รำยงำน

1. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ที่แก้ไขตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบแล้ว 1 
เล่ม 
2. ส ำเนำผลประเมิน

1. ผู้วิจัย 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 

ผู้วิจัยปรับแกร้ำยงำนกำรวิจัยตำม
ค ำแนะน ำของผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

ผู้วิจัยปิดเล่มรำยงำนกำรวิจัย 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบแล้ว 1 
เล่ม 2) ส ำเนำผลประเมิน
งำนวิจัย จ ำนวน 2 ชุด 
และ 3) รำยงำนกำรวิจยั
ฉบับสมบรูณ์ที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
จ ำนวน 2 เล่ม 
2. ผู้วิจัยส่งบทควำมวิจัย 
จ ำนวน 1 ชุด 

กำรวิจัยตำมแบบฟอร์ม
ของส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 
 

งำนวิจัย จ ำนวน 2 ชุด  
3. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน จ ำนวน 2 เล่ม 
4. บทควำมวิจัย จ ำนวน 

1 ชุด 

20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำยใน 2 วันท ำกำร 1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบกำรแก้ไข
รำยงำนกำรวิจยัตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้วิจัยเข้ำเล่มรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ ำนวน 4 เล่ม 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบกำรแก้ไข
รำยงำนกำรวิจยัตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
แบบฟอร์มรำยงำนกำร
วิจัยอย่ำงละเอยีด 

1. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ทีแ่ก้ไขตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบแล้ว 1 
เล่ม 
2. ส ำเนำผลประเมิน

งำนวิจัย จ ำนวน 2 ชุด  
3. รำยงำนกำรวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน จ ำนวน 2 เล่ม 

บุคลำกรส ำนักส่งเสรมิ
วิจัยและนวตักรรม 

21.   
 
 

ภำยใน 2 วันท ำกำรหลัง
ผู้วิจัยส่งเล่มรำยงำนกำร
วิจัยฉบับสมบรูณ์ จ ำนวน 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ท ำ
เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 3 
เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

1. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจยั 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 3 
2. ส ำเนำ มรพ.ว.04 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 
พิจำรณำงำนวจิัยที่

ผู้วิจัยแก้ตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 3 

22 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 
 

4 เล่ม กำรบริหำร) โดยที่ปรึกษำ
ส ำนักส่งเสรมิวิจัยและ
นวัตกรรมลงนำมในบันทึก
ข้อควำมและใบส ำคัญจำ่ย 
(สีชมพู) 

เลขท่ีสญัญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัยในบันทึก
ข้อควำมให้ถูกต้อง 
2. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบเลขท่ีโครงกำร 
ช่ือผู้วิจัย ช่ืองำนวิจัย 
สังกัดของผู้วิจัย เลขท่ี
สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัย 
ในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) 
ให้ถูกต้อง 
3. ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ 
ตรวจสอบช่ืองำนวิจัย ช่ือ
ผู้วิจัย เลขท่ีสัญญำ จ ำนวน
เงินทุนวิจัย เลขท่ีโครงกำร
ในทะเบียนกำรส่งเอกสำร
เบิกจ่ำยให้ถูกต้อง 

แบบรำยงำนควำมก้ำวหนำ้
ของกำรวิจัย ครั้งท่ี 2 
3. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
4. ทะเบียนกำรส่ง

เอกสำรเบิกจ่ำย 
5. ประกำศมหำวิทยำลยั

รำชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละ
ค่ำตอบแทนและเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำตอบแทนผู้วจิัย 

2. ที่ปรึกษำส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
3. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
4. รองอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
บริหำร 

22.   
 
 
 

ไม่เกิน 2 สัปดำห ์ งำนกำรเงินจ่ำยเงินทุน
วิจัยงวดที่ 3 ให้ผู้วิจัย 

งำนกำรเงินเบิกจ่ำย
เงินงวดที่ 3 ถูกต้องทั้งชื่อ
ผู้วิจัยและจ ำนวนเงิน 
 

1. บันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดงวดที่ 3 
2. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  

 

1. บุคลำกรส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
3. รองอธิกำรบดี (ฝ่ำย

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ส่งบันทึกข้อควำม
ให้งำนกำรเงินจ่ำยเงินทุนวิจัยงวดที่ 3 

23 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 บริหำร) 
4. อธิกำรบด ี

23.   
 
 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

 1. บุคลำกรงำนกำรเงิน 
2. บุคลำกรส ำนัก

ส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

24 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเร่ืองกำรโอนเงินทุน

วิจัยเขำ้บัญชีเงินเดือน 
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7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของคู่มือกระบวนกำรขอรับทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ วิ จั ยจั ดท ำ โครงร่ ำ ง
งำนวิจัย 

1.1 ผู้วิจัยดำวน์โหลดเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำโครงร่ำง
งำนวิจัย ได้แก่ 1) มรพ.ว.01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย 2) มรพ.ว.
02 แบบน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง 
กำรพิจำรณำทุนวิจัย 4) หนังสือรับรองกำรเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำรวิจัย และ 5) แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครง
ร่ำงงำนวิจัยจำกอินทรำเน็ตส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
(https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-
nwatkrrm/?pli=1) 
1.2 ผู้วิจัยจัดท ำโครงร่ำงงำนวิจัยตำมแบบ มรพ.ว.01 โดยจัดท ำ

โครงร่ำงงำนวิจัยให้ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัยและถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมแบบฟอร์ม โดยดูกรอบเงินทุนวิจัยได้จำกประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย 
1.3 ผู้วิจัยส่งโครงร่ำงงำนวิจัยให้ที่ปรึกษำงำนวิจัยตรวจสอบ

คุณภำพโครงร่ำงงำนวิจัย พร้อมทั้งลงนำมในหนังสือรับรองกำรเป็น
ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยและ แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียด
โครงร่ำงงำนวิจัย และแนบประวัติที่ปรึกษำโครงร่ำงงำนวิจัยพอ
สังเขป 
1.4 ผู้วิจัยส่งเอกสำรฉบับกระดำษ จ ำนวน 1 ชุด ได้แก่ 1) มรพ.ว.

01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย ที่แก้ไขตำมที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
2) มรพ.ว.02 แบบน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำร
วิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย 4) หนังสือรับรองกำรเป็นที่
ปรึกษำโครงกำรวิจัย และ 5) แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียด
โครงร่ำงงำนวิจัย และ 6) ประวัติที่ปรึกษำโครงร่ำงงำนวิจัยพอ
สังเขป 
1.5 ผู้วิจัยส่งเอกสำรทำงอีเมล rc_research@rpu.ac.th ได้แก่ 1) 

ไฟล์ Microsoft Word ของ มรพ.ว.01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย 

https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-nwatkrrm/?pli=1
https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-nwatkrrm/?pli=1
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(ไฟล์เดียวกับ มรพ.ว.01 ฉบับกระดำษ) 2) ประวัติที่ปรึกษำโครง
ร่ำงงำนวิจัยพอสังเขป (ไฟล์เดียวกับฉบับกระดำษ) 

2. ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  พิ จ ำ ร ณ ำ
กลั่นกรองโครงร่ำงงำนวิจัย 

2.1 บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม พิจำรณำกลั่นกรอง
โครงร่ำงงำนวิจัยเบื้องต้นโดยละเอียดเพ่ือน ำข้อเสนอแนะเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัยเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติทุน
วิจัย 
2.2 บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมแจ้งผู้วิจัยให้แก้ไข

โครงร่ำงงำนวิจัยในเบื้องต้น 

3. คณะกรรมกำรกำรวิจัย
พิจำรณำให้ทุนวิจัย 

1.1 บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม น ำเสนอโครงร่ำง
งำนวิจัยให้ที่ประชุมรับทรำบ 
1.2 คณะกรรมกำรกำรวิจัยพิจำรณำให้ทุนวิจัยโดยพิจำรณำควำม

เหมำะสมของชื่องำนวิจัย ระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัยโดยละเอียด 
และพิจำรณำทุนวิจัยตำมกรอบทุนวิจัยในประกำศมหำวิทยำลัยรำช
พฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย 
1.3 เ ล ข ำนุ ก ำ ร คณะกร ร มกำ รก ำ ร วิ จั ย ส่ ง ม ติ ที่ ป ร ะชุ ม

คณะกรรมกำรกำรวิจัยให้ผู้วิจัยภำยใน 2 วันท ำกำรหลังกำรประชุม 

4. ผู้วิจัยท ำสัญญำทุนวิจัยที่
ส ำ นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แล ะ
นวัตกรรม 

4.1  ผู้วิจัยไฟล์เอกสำรเพ่ือท ำสัญญำทุนวิจัย ประกอบด้วย 1) มรพ.ว.
01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย 2) มรพ.ว.02 แบบน ำส่งข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
และ 3) มรพ.ว.03 สัญญำรับทุนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
4.2 ผู้วิจัยส่งเอกสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรมฉบับกระดำษจ ำนวน 1 ชุด เพ่ือท ำสัญญำทุนวิจัย 
ประกอบด้วย 1) มรพ.ว.01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย 2) มรพ.ว.
02 แบบน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ และ 3) มรพ.ว.03 สัญญำรับทุนวิจัย 
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

5. ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม พิจำรณำสัญญำ
ทุนวิจัย 

5.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม พิจำรณำควำมถูกต้องของ
สัญญำทุนวิจัยทั้งเนื้อหำและรูปแบบกำรพิมพ์ 
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5.2 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของกำรลงนำมในสัญญำทุนวิจัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้วิจัย 
คณบดี และพยำนจ ำนวน2 ท่ำน 

6. อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 6.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ท ำบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร) โดยมีรอง
อธิกำรบดีที่ดูแลด้ำนวิจัยลงนำมก ำกับเงินในสัญญำทุนวิจัยและลง
นำมผู้มอบทุน (มรพ.ว.01 และ มรพ.ว.03) ทั้งนี้ต้องตรวจสอบชื่อ
งำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุน
วิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง และที่ปรึกษำส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรมลงนำมในบันทึกข้อควำม และลงนำมตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) 
6.2 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมท ำใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) 
โดยตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ 
จ ำนวนเงินทุนวิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง 
6.3 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมจัดท ำทะเบียนกำรส่งเอกสำร
เบิกจ่ำยโดยตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่
สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง 
6.4 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดท ำทะเบียนคุมกำร
จ่ำยเงินที่ถูกต้องให้อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร)จ ำนวน 1 ใบ และเก็บ
ไว้ทีส่ ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 1 ใบ 

7. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ส่ง
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว ำ ม ใ ห้ ง ำ น
กำรเงินเบิกจ่ำยงวดที่ 1 

7.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม น ำส่งบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 1 ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน 
และทะเบียนกำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำยให้งำนกำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำย
เงินทุนงวดที่ 1 
7.2 งำนกำรเงินเบิกจ่ำยโดยตรวจสอบชื่อผู้วิจัยและจ ำนวนเงินทุน
วิจัยให้ถูกต้อง 

8. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุนวิจัยเข้ำบัญชี
เงินเดือน 
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9. ผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง ร ำ ย ง ำ น
ควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 (บท
ที่ 1 - 3 และเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัย) 

9.1 ผู้วิจัยส่งรำยงำนกำรวิจัยบทที่ 1 – 3 และเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยแล้ว โดยต้อง
ระบุค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
และค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยไว้
ในบทที่ 3 
9.2 ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรวิจัย 
ครั้งที่ 1 โดยที่ปรึกษำงำนวิจัยลงนำมแล้ว 
9.3 ผู้วิจัยส่ง มรพ.ว.04 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
ครั้งที่ 1 ที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว 
 โดยดำวน์ โหลดแบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเ อียด
โครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 และ มรพ.ว.04 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย ได้จำกอินทรำเน็ตส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม  
( https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-
nwatkrrm/?pli=1) 

10. ส ำนั กส่ ง เ สริ มวิ จั ย ฯ 
พิจำรณำงำนวิจัยบทที่ 1 – 
3 และเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัย 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบรำยงำนกำรวิจัยบทที่ 
1 – 3 และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยอย่ำงละเอียดตำมระเบียบวิธี
วิทยำกำรวิจัยและรูปแบบกำรจัดพิมพ์ภำยใน 2 วันท ำกำรและ
ส่งคืนผู้วิจัยเพื่อปรับแก้ 

11. อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 11.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ท ำบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 2 เสนอรองอธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร) โดยมีรอง
อธิกำรบดีที่ดูแลด้ำนวิจัยลงนำมก ำกับเงินในสัญญำทุนวิจัยและลง
นำมผู้มอบทุน (มรพ.ว.01 และ มรพ.ว.03) ทั้งนี้ต้องตรวจสอบชื่อ
งำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุน
วิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง และที่ปรึกษำส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรมลงนำมในบันทึกข้อควำม และลงนำมตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
11.2 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมท ำใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) 
โดยตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ 
จ ำนวนเงินทุนวิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง 

https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-nwatkrrm/?pli=1
https://sites.google.com/a/rpu.ac.th/sanak-wicay-laea-nwatkrrm/?pli=1
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11.3 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมจัดท ำทะเบียนกำรส่ง
เอกสำรเบิกจ่ำยโดยตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อผู้วิจัย สังกัดของ
ผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัยในบันทึกข้อควำมให้ถูกต้อง 
11.4 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม จัดท ำทะเบียนคุมกำร
จ่ำยเงินที่ถูกต้องให้อธิกำรบดี (ฝ่ำยบริหำร)จ ำนวน 1 ใบ และเก็บ
ไว้ทีส่ ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 1 ใบ 

12. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ส่ง
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว ำ ม ใ ห้ ง ำ น
กำรเงินเบิกจ่ำยงวดที่ 2 

12.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม น ำส่งบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 2 ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) และทะเบียนกำรส่ง
เอกสำรเบิกจ่ำยให้งำนกำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงินทุนงวดที่ 2 
12.2 งำนกำรเงินเบิกจ่ำยโดยตรวจสอบชื่อผู้วิจัยและจ ำนวน
เงินทุนวิจัยให้ถูกต้อง 

13. ส ำนั กส่ ง เ สริ มวิ จั ย ฯ 
แจ้ งผู้ วิ จั ย เ รื่ อ งกำร โอน
เ งิ น ทุ น วิ จั ย เ ข้ ำ บั ญ ชี
เงินเดือน 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุนวิจัยเข้ำบัญชี
เงินเดือน 

 

14. ผู้ วิ จั ย ส่ ง ร ำ ย ง ำ น
คว ำ มก้ ำ วหน้ ำ ค รั้ ง ที่  2 
( ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์) 

14.1 ผู้วิจัยส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ถูกต้องตำมระเบียบ
วิธีวิทยำกำรวิจัย โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้วิจัย จ ำนวน 2 เล่ม (หนีบ
คลิปด ำ) 
14.2 ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรวิจัย 
ครั้งที่ 2 โดยที่ปรึกษำงำนวิจัยลงนำมแล้ว 

15. ส ำนั กส่ ง เ สริ มวิ จั ย ฯ 
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพงำนวิจัย 2 ท่ำน 

 ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินงำนวิจัยที่
เชี่ยวชำญด้ำนระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัย 1 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ 1 ท่ำน โดยจัดส่งรำยงำนกำรวิจัยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงไปรษณีย์หรืออีเมลภำยใน 2 วันท ำกำร 
 โดยเอกสำรที่ต้องใช้ ได้แก่ 1) หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินงำนวิจัย 2) แบบฟอร์มกำรตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
3) แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัย 

16. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ รับ
แบบประเมินงำนวิจัยคืน

16.1 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพงำนวิจัยครบทุกข้อและมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย 
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จำกผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกเงิน
ค่ำตอบแทน และโอนเงิน
เข้ำธนำคำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

16.2 ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ท ำเบิกค่ำตอบแทนกำรประเมิน
งำนวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้องภำยใน 1 วันท ำกำร 
16.3 ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้งผู้วิจัยรับส ำเนำแบบประเมิน
งำนวิจัยเพื่อแก้ไขภำยใน 1 วันท ำกำร 
16.4 ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่ผู้วิจัยรับ
เงินเดือนให้ถูกต้องภำยใน 2 วัน หลังงำนกำรเงินแจ้งให้รับเงิน 
16.5 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ถ่ำยรูปส ำเนำใบโอนเงิน
แจ้งผู้ทรงคุณวุฒิทำงไลน์หรือทำงอีเมล 

17. ผู้วิจัยปรับแก้รำยงำน
กำรวิจัยตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยปรับแก้รำยงำนกำรวิจัยตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 
2 ท่ำน หรือ 3 ท่ำน ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่ำนแรกไม่ให้
ผ่ำน โดยแก้ให้ครบถ้วนภำยใน 1 เดือนหลังจำกได้รับแบบ
ประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. ผู้วิจัยปิดเล่มรำยงำน
กำรวิจัย 

ผู้วิจัยแก้ไขรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อย ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมทั้งจัดพิมพ์รำยงำนกำรวิจัย
ตำมแบบฟอร์มของส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ 

19. ส ำนั กส่ ง เ สริ มวิ จั ย ฯ 
พิจำรณำงำนวิจัยที่ผู้ วิจัย
ปรับแก้ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ตรวจสอบกำรแก้ไขรำยงำนกำรวิจัยตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแบบฟอร์มรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงละเอียด 

20. อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 3 20.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อ
ผู้วิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัยในบันทึก
ข้อควำมให้ถูกต้อง 
20.2 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบเลขที่โครงกำร 
ชื่อผู้วิจัย ชื่องำนวิจัย สังกัดของผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุน
วิจัย ในใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) ให้ถูกต้อง 
20.3 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบชื่องำนวิจัย ชื่อ
ผู้วิจัย เลขที่สัญญำ จ ำนวนเงินทุนวิจัย เลขที่โครงกำรในทะเบียน
กำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้อง 

21. ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ส่ง
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว ำ ม ใ ห้ ง ำ น

21.1 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม น ำส่งบันทึกข้อควำมเบิก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 2 ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู) และทะเบียนกำรส่ง
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กำรเงินเบิกจ่ำยงวดที่ 3 เอกสำรเบิกจ่ำยให้งำนกำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงินทุนงวดที่ 3 
21.2 งำนกำรเงินเบิกจ่ำยโดยตรวจสอบชื่อผู้วิจัยและจ ำนวน
เงินทุนวิจัยให้ถูกต้อง 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

1. บุคลำกรควรมีควำมรู้เรื่องระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัยที่ทันสมัย โดยสำมำรถเข้ำร่วมกำร
อบรม Research Zone ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติจัดเป็นประจ ำทุกเดือน 

2. บุคลำกรต้องตรวจสอบเอกสำรทุกอย่ำงด้วยควำมละเอียดรอบคอบ โดยเฉพำะสัญญำทุน
วิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 เพ่ือให้บรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญ คือ ผู้วิจัยสำมำรถด ำเนินกำรขอทุนวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำชุมชน สังคม ท้องถิ่น และงำนวิจัยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  
บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ต้องน ำโครงร่ำงงำนวิจัยเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัยภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำก
ผู้วิจัยส่ง มรพ.ว.01 ทั้งฉบับกระดำษและไฟล์ 

2. ท ำเบิกเงินทุนวิจัยให้ผู้วิจัยภำยใน 2 วันท ำกำร หลังผู้วิจัยส่งเอกสำรครบถ้วน 
3. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินงำนวิจัยภำยใน 1 วันท ำกำร หลังจำกผู้วิจัยส่งรำยงำนกำร

วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
4. ให้ค ำแนะน ำผู้วิจัยในทุก ๆ ด้ำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย แหล่งทุนจำกภำยนอก เป็นต้น 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ติดตำมงำนวิจัยของผู้วิจัยโดยกำรสอบถำมควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย กำรให้ควำมค ำแนะน ำในกำรท ำวิจัย โดยเฉพำะเรื่องระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัย 
นอกจำกนี้ยังติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยโดยกำรท ำบันทึกข้อควำมกระตุ้นให้ผู้วิจัยด ำเนินกำร
วิจัยงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยงำนจ ำนวนงำนวิจัยที่ค้ำงในแต่ละปีกำรศึกษำในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนให้งำนนโยบำยและแผนรับทรำบ 3 ครั้งต่อปี
กำรศึกษำตำมท่ีงำนนโยบำยและแผนก ำหนด 
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
1. ต้องน ำโครงร่ำงงำนวิจัยเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัยภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำก

ผู้วิจัยส่ง มรพ.ว.01 ทั้งฉบับกระดำษและไฟล์ 
2. ท ำเบิกเงินทุนวิจัยให้ผู้วิจัยภำยใน 2 วันท ำกำร หลังผู้วิจัยส่งเอกสำรครบถ้วน 
3. ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินงำนวิจัยภำยใน 1 วันท ำกำร หลังจำกผู้วิจัยส่งรำยงำนกำร

วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
4. ให้ค ำแนะน ำผู้วิจัยในทุก ๆ ด้ำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แหล่งเผยแพร่งำนวิจัย แหล่งทุนจำกภำยนอก เป็นต้น 
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. มรพ.ว.01 แบบเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย 
2. มรพ.ว.02 แบบน ำส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
3. มรพ.ว.03 สัญญำรับทุนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
4. มรพ.ว.04 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 
5. คู่มือด ำเนินกำรวิจัย 
6. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงร่ำงงำนวิจัย 
7. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 
8. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 2 
9. หนังสือรับรองกำรเป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
10. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย 
11. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย 
12. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละค่ำตอบแทนและเกณฑ์กำรประเมิน

ค่ำตอบแทนผู้วิจัย 
13. บันทึกข้อควำมเบิกเงินทุนวิจัย 
14. ใบส ำคัญจ่ำย (สีชมพู)  
15. ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน 
16. ทะเบียนกำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำย 
17. หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงำนวิจัย 
18. แบบฟอร์มกำรตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัย 
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการ
แก้ไขการขอทุนวิจัย 

 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

1.  
 

ผู้วิจัยส่งโครงร่ำงงำนวิจัย
ไม่ทันในรอบปีกำรศึกษำ 
ท ำให้กำรพิจำรณำล่ำช้ำ 
ไม่ทันกับกำรตรวจประกัน
คุณภำพ 

1. ให้ค ำแนะน ำ
คณำจำรย์ในกำรท ำวิจัย 

2. ให้ผู้วิจัยแต่ละ
สำขำวิชำก ำหนดวันส่ง
โครงร่ำงงำนวิจัยและ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

3. หัวหน้ำสำขำวิชำ 
ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
คณบดีติดตำมกำร
ด ำเนินกำรวิจัยเป็น
ระยะ 

2.   
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรมไม่ถนัด
งำนวิจัยในทุกสำขำวิชำ 
เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็น
ต้น 

ขอค ำแนะน ำในกำร
พิจำรณำโครงร่ำง
งำนวิจัยจำกอำจำรย์
ผู้เชี่ยวชำญ เช่น 
อำจำรย์สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นต้น 

3.   
 
 
 
 
 
 
 
 

หำกคณะกรรมกำรกำร
วิจัยที่เชี่ยวชำญด้ำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศไม่
เข้ำประชุมท ำให้กำร
ประชุมเพ่ือพิจำรณำ

เชิญคณะกรรมกำรกำร
วิจัยที่มีควำมรู้ด้ำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่
มีงำนวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ

ผู้วิจัยจัดท ำโครงรำ่ง
งำนวิจัย 

ส ำนักส่งเสรมิ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะกรรมกำร
กำรวิจัย
พิจำรณำ
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

งำนวิจัยเรื่องเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นไปด้วยควำมล ำบำก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.   
 

ผู้ วิ จั ย เขี ยนโครงร่ ำ งไม่
ถูกต้องตำมวิธีวิทยำกำร
วิจัย โครงร่ำงงำนวิจัยไม่
สอดคล้องกันทั้งเล่ม 

คณะกรรมกำรกำรวิจัย
ให้ค ำแนะน ำในกำร
แก้ไขโครงร่ำงงำนวิจัย
ในรูปแบบมติที่ประชุม 

5.   
 
 

1. ผู้ วิ จั ย แ ก้ โ ค ร ง ร่ ำ ง
งำนวิจัยตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรกำรวิจัย
ล่ำช้ำ 

2. ผู้วิจัยส่งสัญญำทุนวิจัย
ฉบับที่ไม่ผ่ำนกำรแก้ไขโดย
บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรม 

3. ผู้วิจัยลงนำมในสัญญำ
ทุนวิจัยไม่ครบทุกแห่ง 

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ติ ด ต ำ ม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ
สัญญำทุนวิจัย 

2. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวั ตกรรม เน้นย้ ำ ให้
ผู้วิจัยส่งสัญญำทุนวิจัย
ฉบับที่ ผ่ ำนกำรแก้ ไข
โ ด ย บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแล้วเท่ำนั้น 

3. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมตรวจสอบ
กำรลงนำมในสัญญำทุน
วิจัยของผู้ วิจัยทันทีที่
ผู้วิจัยน ำสัญญำทุนวิจัย
ฉบับกระดำษมำส่ง 

อนุมัติทุนวิจัย 

ท ำสัญญำทุนวิจัยท่ีส ำนัก
ส่งเสริมวิจัยและ
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

6.   
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยลงนำมในสัญญำทุน
วิจัยไม่ครบทุกแห่งท ำให้
อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 
ไม่ได้ 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรม
ตรวจสอบกำรลงนำมใน
สัญญำทุนวิจัยของผู้วิจัย
ทันทีท่ีผู้วิจัยน ำสัญญำ
ทุนวิจัยฉบับกระดำษมำ
ส่ง 

 

7.   
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมจัดท ำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเบิกเงินผิด 
เช่น เลขที่สัญญำ จ ำนวน
เงิน เป็นต้น 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมตรวจสอบ
เอกสำรเกี่ยวกับกำรเบิก
เงินอย่ำงละเอียด 

8.   
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรม ลืมแจ้ ง
ผู้วิจัย 

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ต้ อ ง แ จ้ ง
ผู้วิจัยทันที่ที่ทรำบเรื่อง
กำรโอนเงินเข้ำบัญชี
เงินเดือน 

 
 

9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ วิ จั ย ไ ม่ ส่ ง ร ำ ย ง ำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. ผู้ วิจัยไม่ส่ งหรือไม่ลง
นำมใน มรพ.ว.04 แบบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย 

3. ผู้วิจัยไม่ส่งแบบฟอร์ม

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมเตือนผู้วิจัย
เ มื่ อ ใ ก ล้ ก ำ ห น ด ส่ ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย 

2. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่งเสริมวิจัยฯแจ้งผู้วิจัย

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ส่งบันทึกข้อควำม
ให้งำนกำรเงินเบิกจ่ำยเงินทุนงวดที่ 1 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอน
เงินทุนวิจัยเข้ำบัญชี

เงินเดือน 

ผู้วิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย ครั้งที่ 1 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

 
 
 

กำรตรวจสอบรำยละเอียด
โครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 โดย
ที่ปรึกษำ 

 
 

4. ไ ม่ ร ะ บุ ค่ ำ ค ว ำ ม
สอด คล้ อ ง ร ะห ว่ ำ ง ข้ อ
ค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) และค่ำควำมเชื่อมั่น 
(Reliability)ในบทที่ 3 

5. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ไม่
ถูกต้องตำมคู่มือด ำเนินกำร
วิจัย 

ให้ส่งและลงนำมใน มร
พ.ว.04 แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
วิจัย 

3. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งผู้วิจัยให้
ขอ รั บปรึ กษ ำจ ำกที่
ปรึกษำงำนวิจัยตลอด 

4. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งให้ผู้วิจัย
ด ำ เ นิ น ก ำ ร วิ จั ย ใ ห้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำม
ระเบียบวิธีวิทยำกำร
วิจัย 

5. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งผู้วิจัยให้
จัดพิมพ์ให้ถูกต้องตำม
คู่มือด ำเนินกำรวิจัย 

10.   
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรม ไม่สำมำรถเบิก
เงินทุนวิจัยให้ผู้วิจัยได้ใน
กรณีท่ีงำนวิจัยบทที่ 1 – 3 
และเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยของผู้วิจัยไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบวิธีวิทยำกำร

ผู้วิจัยต้องแก้ไขงำนวิจัย
บ ท ที่  1  – 3  แ ล ะ
เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำร
วิ จั ย แ ล ะส่ ง ที่ ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมเพ่ืออนุมัติทุน
วิจัยงวดที่ 2 อีกครั้ง 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

วิจัย 

11.   
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมจัดท ำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเบิกเงินผิด 
เช่น เลขที่สัญญำ จ ำนวน
เงิน เป็นต้น 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส ำ ร
เกี่ ยวกับกำร เบิก เ งิน
อย่ำงละเอียด 

12.   
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรม  ลืมแจ้ ง
ผู้วิจัย 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน
วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 

 

13.   
 
 
 
 
 

1. ผู้ วิ จั ย ไ ม่ ส่ ง ร ำ ย ง ำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. ผู้ วิจัยไม่ส่ งหรือไม่ลง
นำมใน มรพ.ว.04 แบบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัย 

3. ผู้วิจัยไม่ส่งแบบฟอร์ม
กำรตรวจสอบรำยละเอียด
โครงกำรวิจัย ครั้งที่ 2 โดย
ที่ปรึกษำ 

 

4. ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพียงเล่มเดียว 

5. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ไม่
ถูกต้องตำมคู่มือด ำเนินกำร

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมเตือนผู้วิจัย
เ มื่ อ ใ ก ล้ ก ำ ห น ด ส่ ง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจัย 

2. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่งเสริมวิจัยฯแจ้งผู้วิจัย
ให้ส่งและลงนำมใน มร
พ.ว.04 แบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
วิจัย 

3. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งผู้วิจัยให้

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ ส่งบันทึก
ข้อควำมให้งำนกำรเงินเบิกจ่ำย

เงินทุนงวดที่ 2 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอน
เงินทุนวิจัยเข้ำบัญชี

ผู้วิจัยส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย 

ครั้งท่ี 2 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

วิจัย ขอรั บปรึ กษ ำจ ำกที่
ปรึกษำงำนวิจัยตลอด 

4. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งให้ผู้วิจัย
ส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 2 เล่ม 

5. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมแจ้งผู้วิจัยให้
จัดพิมพ์ให้ถูกต้องตำม
คู่มือด ำเนินกำรวิจัย 

14.   
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิบำงสำขำวิชำ
หำยำก 

 

ขอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำก
คณะ หลักสูตร  และ
สำขำวิชำเพ่ิมเติม 

15.   
 
 
 

ผู้ ท ร ง คุ ณวุ ฒิ พิ จ ำ ร ณ ำ
งำนวิจัยเกินระยะเวลำที่
ก ำหนด คือ 1 เดือน 

ติดตำมผลกำรประเมิน
จำกผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ
ใกล้ครบ 1 เดือน 

16.   
 
 
 

ผู้ วิ จั ย อ่ ำ น ล ำ ย มื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ออก 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
สรุปผลค ำแนะน ำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้วิจัย 

17.   
 
 

ผู้ วิ จัย ใช้ เวลำแก้ ไขตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิเกิน 1 เดือน 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรมเตือน
ผู้ วิ จั ย เ มื่ อ ใ ก ล้ ค ร บ
ก ำหนดส่ง 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณภำพงำนวิจัย 2 ท่ำน 

 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยฯ รับแบบประเมินงำนวิจัยคืน
จำกผู้ทรงคุณวุฒิและเบิกเงินค่ำตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้วิจัยปรับแกร้ำยงำนกำรวิจัยตำม
ค ำแนะน ำของผู้ทรงคณุวุฒ ิ

 

ผู้วิจัยปิดเลม่รำยงำนกำรวิจัย 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

18.   
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยไม่แก้ไขงำนวิจัยตำม
ค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรมเน้น
ย้ ำ ใ ห้ ผู้ วิ จั ย แ ก้ ไ ข
งำนวิจัยตำมค ำแนะน ำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำง
เคร่งครัด 

 

19.   
 
 

ผู้วิจัยไม่ส่งบทควำมวิจัย 
ท ำ ใ ห้ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ เ บิ ก
เงินทุนวิจัยงวดที่ 3 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิจัยและนวัตกรรมเตือน
ผู้วิจัยให้เขียนบทควำม
วิจัยและส่ งบทควำม
วิจัยตั้งแต่ขั้นตอนกำร
ปรับแก้ตำมค ำแนะน ำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

20.   
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและ
นวัตกรรมจัดท ำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเบิกเงินผิด 
เช่น เลขที่สัญญำ จ ำนวน
เงิน เป็นต้น 

 
 
 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริม
วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส ำ ร
เกี่ ยวกับกำร เบิก เ งิน
อย่ำงละเอียด 

21.   
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิจัย
และนวัตกรรม ลืมแจ้ ง
ผู้วิจัย 

1. บุ ค ล ำ ก ร ส ำ นั ก
ส่ ง เ ส ริ ม วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ต้ อ ง แ จ้ ง
ผู้วิจัยทันที่ที่ทรำบเรื่อง
กำรโอนเงินเข้ำบัญชี
เงินเดือน 

 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัย
ฯ พิจำรณำ

งำนวิจัยท่ีผู้วิจัยแก้
ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 3 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ ส่งบันทึกข้อควำม
ให้งำนกำรเงินเบิกจ่ำยเงินทุนงวดที่ 3 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิจัยฯ แจ้ง
ผู้วิจัยเรื่องกำรโอนเงินทุน

วิจัยเข้ำบัญชีเงินเดือน 
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14. บรรณานุกรม 
 
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์. (2558). ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง การพิจารณาเงินทุนวิจัย. 

เอกสำรอัดส ำเนำ. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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มรพ.ว.01 

แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 
1. ชื่องานวิจัย 

(ภำษำไทย) ............................................................................................................................  
(ภำษำอังกฤษ) .......................................................................................................................  

2. สาขาวิชาที่ท าการวิจัย ..................................................................................................................  
3. คณะผู้วิจัย (หัวหน้ำโครงกำร)  

3.1 ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) .......................................................................................................  
3.2 ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) ..................................................................................................  
3.3 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ......................................... ต ำแหน่ง...............................................  
3.4 สถำนที่ท ำงำน (ระบุคณะและสำขำวิชำ) .........................................................................  
3.5 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย (หรือควำมช ำนำญ) ...............................................................  
3.6 ประวัติกำรได้รับทุน ........................................................................................................  
3.7 ผลงำนวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ ...............................................................................................  
3.8 รำยชื่อผู้ร่วมโครงกำร ......................................................................................................  
3.9 ชื่อและประวัติที่ปรึกษำงำนวิจัย (แนบหนังสือตอบรับเป็นที่ปรึกษำงำนวิจัยและประวัติที่

ปรึกษำงำนวิจัยมำพร้อมกับ มรพ.ว.01) ...............................................................................................  
 
4. ประเภทของงานวิจัย  

4.1 วิจัยในชั้นเรียน/กำรเรียนกำรสอน 
4.2 วิจัยสถำบัน 
4.3 วิจัยเกี่ยวกับชุมชน/นนทบุรี/และองค์ควำมรู้ 
 

5. บทน า 
5.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
5.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
5.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
5.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
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5.5 ขอบเขตกำรวิจัย ระบุขอบเขตด้ำนเนื้อหำ (ระบุตัวแปร) ขอบเขตด้ำนประชำกร (ระบุ
เฉพำะประชำกร พร้อมอ้ำงอิงแหล่งที่มำและวันที่ที่เข้ำถึงข้อมูล) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ (ระบุ
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะเก็บรวบรวมข้อมูล) และขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ 

5.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
5.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
6. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.1 แนวคิดและทฤษฎีจำกเอกสำรและต ำรำที่เกี่ยวข้อง (ระบุเฉพำะที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง) 
6.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 

7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (ระบุให้ชัดว่ำประชำกรคือใคร จ ำนวนเท่ำใด จะสุ่มตัวอย่ำง
เท่ำใด มีวิธีกำรคัดเลือก/กำรสุ่ม และเก็บอย่ำงไร) 

7.2 เครื่องมือในกำรวิจัย (เช่น แบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์ ระบุว่ำจะมีก่ีส่วนกี่ตอน แต่
ละตอนเป็นค ำถำมแบบใด (เช่น rating scale, check list เป็นต้น) พร้อมทั้งระบุตัวอย่ำงข้อค ำถำม)) 

7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (จะเก็บอย่ำงไร เช่น ส่งทำงไปรษณีย์ หรือเก็บด้วยตนเอง เป็น
ต้น) 

7.4 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล (ระบุว่ำใช้สถิติตัวใด เพ่ือตอบโจทย์ใด/สมมติฐำนใด) 
7.5 แผนกำรวิจัย (เขียนเป็น GANTT Chart) 
7.6 งบประมำณที่เสนอขอรับกำรสนับสนุน (ท ำเป็นตำรำงตำมกรอบเงินทุนวิจัยในประกำศ

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย) 
 

8. บรรณานุกรม (เขียนให้ถูกต้องตำมระบบในคู่มือกำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม) 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
 (น.ส.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล) 
 หัวหน้ำงำนวิจัยหรือผู้วิจัย 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
 (น.ส.วิรำกำนต์  รัตน์ใหม่) 
 ผู้วิจัยร่วม 
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มรพ.ว.02 
แบบน าส่งข้อเสนองานวิจัย 

เพื่อขอรับทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

ส่วนงาน ...(ระบุสำขำวิชำและคณะ)... 
ที ่ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ วันที่…………..………………… 
เรื่อง ขอน ำส่งโครงร่ำงงำนวิจัย 
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ (ผ่ำนคณบดี/หัวหน้ำส ำนักงำน) 
 

 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ส่งแบบเสนองำนวิจัย เรื่อง “………………………………………………” 
เพ่ือขอรับเงินทุนกำรวิจัยประจ าปีการศึกษา 2561 จำกมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ทั้งนี้ แบบเสนอโครงร่ำง
งำนวิจัยดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรวิจัย ในกำรประชุมครั้งที่  ........../2561 
วันที่.........................................แล้ว และข้ำพเจ้ำขอยอมรับว่ำผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำร
วิจัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 (ลงนำม) 
 (.....................................................)  
 หัวหน้ำงำนวิจัย 
 
 (.....................................................)  
 ผู้ร่วมวิจัย 
 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

(ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ) ..............................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 
 (ลงนำม) 
 (.....................................................)  
 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
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มรพ.ว.03 
สัญญารับทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
งำนวิจัยประจ ำปีกำรศึกษำ ……………. 
เลขที่สัญญำ...................../………….. 

เขียนที่.............................................. 
วันที่.................เดือน.......................พ.ศ. ……….. 

  
 สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำง มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ โดย น.ส.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล ต ำแหน่ง
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับผู้ด ำเนินกำรวิจัยโดย (นำย/นำง/นำงสำว).........................................
เชื้อชำติ.............................สัญชำติ........................อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขที่..... ................. 
หมู่ที่…............ซอย...................................ถนน.............................ต ำบล...........................................
อ ำ เภอ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................รหัสไปรษณีย์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .สังกัดหน่วยงำน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต ำแหน่ง
.......................................................... หมำยเลขโทรศัพท์.............................................ซึ่งต่อไปใน
สัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำสัญญำดังมีข้อควำม
ต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ผู้รับทุนตกลงยินยอมรับทุนวิจัยจำกผู้ ให้ทุน เ พ่ือท ำกำรวิจัยในหัวข้อเรื่อง 
“....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................” จ ำนวนเงินทุน  ..................................................... บาท 
(...................................................... ........บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรท ำวิจัย นับตั้งแต่ 
(วันที่คณะกรรมกำรกำรวิจัยมีมติอนุมัติทุน) วันที่ ………………….เดือน............................. พ.ศ. 
................ ถึงวันที่ ..........................เดือน .......................................... ......................พ.ศ.  
....................... ตำมรำยละเอียดต่อท้ำยสัญญำนี้ 
 ข้อ 2 ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติใด ๆ ของผู้ให้ทุนอัน
เกี่ยวกับเงินทุนกำรวิจัย ซึ่งมีอยู่ ณ วันท ำสัญญำนี้ โดยให้ถือว่ำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือมติ 
ดังกล่ำวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงท ำสัญญำนี้ 



47 
 

 ข้อ 3 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย (หมำยถึง เงินทุนวิจัยที่คณะกรรมกำรกำรวิจัย
อนุมัติ ไม่น ำเงินทุนส่วนที่เป็นค่ำตอบแทนผู้วิจัยและเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยมำรวม
ค ำนวณ) แก่ผู้รับทุนเป็นงวดตำมก ำหนดเวลำ และเงื่อนไขตำมประกำศต่ำง ๆ ของผู้ให้ทุน โดยแบ่ง
จ่ำยออกเป็น 5 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ผู้ให้ทุนจ่ำยเงินจ ำนวนร้อยละ 20 ของเงินทุนวิจัยที่ผู้วิจัยที่ได้รับอนุมัติ 
จ ำนวนเงิน…………………………… บาท (..................................................................... บาทถ้วน)  
โดยจะจ่ำยเมื่อผู้วิจัยส่งโครงร่ำงกำรวิจัยที่ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรกำรวิจัยเสนอต่อ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เมื่อผู้วิจัยทุกท่ำนที่ร่วมโครงกำรลงนำมในสัญญำฉบับนี้ และผู้ให้ทุนลงนำม
อนุมัติเงินทุนกำรวิจัยงวดที่ 1 แล้ว 
 งวดที่ 2  ผู้ให้ทุนจ่ำยเงินจ ำนวนร้อยละ 20 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
เงิน............................................... บาท (........................................................................ ........... 
บาทถ้วน) โดยจะจ่ำยเมื่อผู้รับทุนส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนวิจัย (มรพ.ว.04) ตำมก ำหนด และคณะกรรมกำรกำรวิจัยได้รับรองรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัยครั้งที่ 1 และอธิกำรบดีอนุมัติเงินทุนกำรวิจัยงวดที่ 2 แล้ว 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 1 หรือรำยงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้ให้ทุนมีสิทธิปฏิเสธไม่จ่ำยเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 และมีสิทธิเรียกผู้วิจัยมำเพ่ือ
สอบถำมถึงสำเหตุของกำรล่ำช้ำดังกล่ำวได ้
 งวดที่ 3  ผู้ให้ทุนจ่ำยเงินจ ำนวนร้อยละ 60 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวน
เงิน.......................................... บาท (............................................................................. บาท
ถ้วน) โดยจะจ่ำยเมื่อผู้ท ำวิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 3 ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
งำนวิจัย (มรพ.ว.04) ตำมก ำหนด พร้อมส่งเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณ์ที่แก้ไขตำม
ค ำแนะน ำของที่ปรึกษำงำนวิจัย (ถ้ำมี ) และผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อ
คณะกรรมกำรกำรวิจัยได้รับรองรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยครั้งที่ 3 และอธิกำรบดีอนุมัติ
เงินทุนกำรวิจัยงวดที่ 3 แล้ว โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จ ำนวนเงินร้อยละ 60 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติ (ไม่รวม
เงินทุนส่วนที่เป็นค่ำตอบแทนและเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย) โดยหักส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
(ถ้ำมี) 
 ส่วนที่ 2 จ ำนวนเงิน 4,000 บำท (สี่ พันบำทถ้วน) จ่ำยตรงให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ประเมินงำนวิจัย 2 ท่ำน ทั้งนี้เป็นไปตำม “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงำนวิจัย” 
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 ส่วนที่ 3 จ ำนวนเงิน 3,000 - 5,000 บำท (สำมพันบำทถึงห้ำพันบำท
ถ้วน) แล้วแต่ประเภทของกำรวิจัย จ่ำยตรงให้แก่ที่ปรึกษำงำนวิจัย (ถ้ำมี) ทั้งนี้เป็นไปตำม “ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย” 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 3 หรือรำยงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้ให้ทุนมีสิทธิปฏิเสธไม่จ่ำยเงินทุนวิจัยงวดที่ 3 และมีสิทธิเรียกผู้วิจัยมำสอบถำมถึง
สำเหตุของกำรล่ำช้ำดังกล่ำวได ้
 หากผู้วิจัยได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บข้อมูล ค่าพาหนะและค่าที่พักกรณีออก
ต่างจังหวัด ให้ผู้วิจัยขอเบิกเงินส่วนนี้ได้ในงวดที่ 3 นี้ 
 งวดที่ 4 ผู้ให้ทุนจ่ำยเงินค่ำตอบแทน ซึ่งค ำนวณตำม “ประกำศมหำวิทยำลัย 
รำชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละค่ำตอบแทนและเกณฑ์กำรประเมินค่ำตอบแทนผู้วิจัย ” จ ำนวนเงิน
............................................. บาท (.................................................................... บาทถ้วน) ตำม
กำรพิจำรณำอนุมัติของคณะกรรมกำรกำรวิจัย เมื่อผู้วิจัยส่งบทควำมวิจัยภำยในเวลำ 30 วัน นับจำก
วันที่ผู้วิจัยส่งเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 งวดที่ 5 ผู้ให้ทุนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยให้เป็นไปตำม “ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่” 
จ ำนวนเงิน.................................. บาท (...................................................................... บาทถ้วน) 
เมื่อผู้วิจัยน ำหลักฐำนกำรน ำเสนอและ/หรือเผยแพร่ตำมประกำศดังกล่ำวมำขอรับกำรอนุมัติเงินทุน
จำกคณะกรรมกำรกำรวิจัยและอธิกำรบดีวิทยำลัยรำชพฤกษ์ลงนำมอนุมัติกำรจ่ำยเงินแล้ว 
 ข้อ 4 วิธีกำรขอรับเงินทุนกำรวิจัยของผู้รับทุนตำมข้อ 3 ให้ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
น ำเช็คเงินสดเข้ำธนำคำรให้ผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 2 วัน หลังน ำเช็คเงินสดเข้ำ
ธนำคำรแล้ว 
 ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับตำมสัญญำฉบับนี้ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยเท่ำนั้น และจะต้องใช้เงินอย่ำงเหมำะสม 
 ข้อ 6 ผู้รับทุนต้องด ำเนินตำมงำนวิจัยในทันทีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรวิจัยอนุมัติทุน 
โดยผู้รับทุนต้องท ำสัญญำภำยใน 7 วันท ำกำร เว้นแต่กรณีมีเหตุผลอันสมควรหรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน
ที่ไม่อำจเริ่มท ำวิจัยได้ในทันที ก็ให้เริ่มท ำวิจัยทันทีเมื่อเหตุเช่นว่ำนั้นผ่ำนพ้นไป โดยให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมกำรกำรวิจัยพิจำรณำ 
 ข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำรวิจัยด้วยควำมวิริยะอุตสำหะให้ได้ผลตำมควำมมุ่งหมำยของ
กำรวิจัย หำกเกิดอุปสรรคหรือปัญหำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยต่อไปได้ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุน
ทรำบเป็นหนังสือระบุถึงสำเหตุของปัญหำหรืออุปสรรค เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขหรือด ำเนินกำร
ตำมท่ีเห็นสมควร 
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 ในกรณีที่ผู้รับทุนมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหำของงำนวิจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อหัวข้อวิจัยหรือท ำให้แนวทำงกำรท ำวิจัยเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้สัญญำ
ทรำบเป็นหนังสือทันทีเพ่ืออนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบก่อน 
 ข้อ 8 ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรวิจัยให้ เป็นไปตำมหลักจริยธรรม /
จรรยำบรรณของกำรวิจัย กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของผู้รับทุนที่ไม่เป็นไปตำมหลักจริยธรรม /
จรรยำบรรณในกำรท ำวิจัย เมื่อผู้ให้ทุนทรำบเหตุ ผู้ให้ทุนมีสิทธิทักท้วงและผู้รับทุนต้องแก้ไขหรือ
ปฏิบัติตำมโดยไม่ชักช้ำ มิฉะนั้นผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้ทันที 
 ข้อ 9 ผู้รับทุนต้องยินยอมและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเข้ำไป
ในสถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุนหรือสถำนที่ท ำวิจัย เพื่อประโยชน์แก่กำรติดตำมและประเมินผลกำรวิจัย
ได ้
 ข้อ 10 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนอำจตกลงร่วมกันที่จะให้มีกำรประเมินคุณภำพผลงำนวิจัยตำม
วิธีกำรที่ผู้ให้ทุนก ำหนดทั้งในระหว่ำงด ำเนินกำรงำนวิจัย และ/หรือเมื่อด ำเนินกำรวิจัยเสร็จสิ้นและ
ผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไขงำนวิจัยตำมที่ผู้ให้ทุนร้องขอ โดยผู้ให้ทุนต้องชี้แจงเหตุผล ควำมจ ำเป็น 
รวมถึงแนวทำงแก้ไขให้ผู้รับทุนทรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำ 
 ข้อ 11 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัยตำมสัญญำ ผู้รับทุนต้องจัดส่งรำยงำนกำรวิจัย
ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) ทั้งนี้รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยได้ประเมินและให้ควำมเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 12 ผู้รับทุนต้องเปิดเผยผลกำรวิจัยทั้งหมดต่อผู้ให้ทุนและจะต้องให้ควำมร่วมมือกับผู้ให้
ทุนในกำรเปิดเผยผลงำนวิจัยทั้งหมดเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชน เว้นแต่จะมีกำรตก
ลงกันเป็นหนังสืออย่ำงอ่ืน 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่ให้ไว้ข้อหนึ่งข้อใด โดยปรำศจำกเหตุผลที่
สมควรหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยมีหลักฐำนปรำกฏแน่ชัดว่ำผู้รับทุนมิอำจด ำเนินงำนวิจัยต่อไปให้แล้ว
เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ได้ 
 เมื่อผู้ให้ทุนใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำต่อผู้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนวิจัย 
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้รับไปจำกผู้ให้ทุนคืนแก่ผู้ให้ทุนภำยในระยะเวลำที่ผู้ให้ทุนจะพิจำรณำ
เห็นสมควร ในกรณีผู้รับทุนวิจัยมีหลำยคนให้มีฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้ทุนที่จะ
เรียกร้องให้ผู้รับทุนคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนชดใช้เงินทุน หรือทรัพย์สินดังกล่ำวเสียทั้งหมดในครำว
เดียวกันตำมแต่จะเลือก 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเพรำะพฤติกำรณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่มีส่วน
กระท ำผิดหรือมีสำเหตุอ่ืนอันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของผู้ให้ทุน ท ำให้ผู้รับทุนไม่สำมำรถท ำกำร
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วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำนี้ ผู้ให้ทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ แต่ผู้ให้ทุนมี
สิทธิออกค ำสั่งระงับกำรด ำเนินกำรวิจัยไว้ชั่วครำวได้จนกว่ำพฤติกำรณ์ดังกล่ำวนั้นจะผ่ำนพ้นไป หรือ
อนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรวิจัย ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจำรณำตำมที่
เห็นสมควร 
 ข้อ 14 เอกสำรแนบท้ ำยสัญญำให้ถื อ เป็นส่ วนหนึ่ งของสัญญำฉบับนี้  ในกรณีที่
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ ขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ ให้ถือบังคับตำมสัญญำฉบับนี้ และในกรณีที่
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง ให้ถือตำมค ำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน  
 ข้อ 15 ลิขสิทธิ์ของผลงำนวิจัยให้เป็นไปตำม “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำร
คุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงำนวิจัย” 
 สัญญำนี้ได้ท ำขึ้น 2 ฉบับ โดยมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน เก็บรักษำไว้กับผู้ให้ทุน 1 ฉบับ และ
ผู้รับทุนเก็บรักษำไว้ 1 ฉบับ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้โดยถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
 
(ลงนำม). ผู้ให้ทุน 

 (น.ส.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล) 
 
 
(ลงนำม). ผู้รับทุน 

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

(ลงนำม). พยำน 
 (.....................................................)  
 
 

(ลงนำม). พยำน 
 (.....................................................)  
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เอกสารแนบสัญญารับทุนวิจัย 
การแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของงานวิจัยและการรับเงินทุนวิจัย 

 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ........................................................ นำมสกุล................................................. 
เป็นหัวหน้ำผูด้ ำเนินงำนวิจัย เรื่อง ...............................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
มีผู้วิจัยร่วมด ำเนินงำนวิจัยจ ำนวน ............ คน ดังรำยช่ือในตำรำงข้ำงล่ำง ผู้ร่วมวิจัยมีสัดส่วนควำมรับผิดชอบ
งำนวิจัยและรับเงินทุนตำมรำยละเอียด ดังน้ี 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
ร้อยละของความ

รับผิดชอบงานวิจัย 
ลงนามรับทราบ 

1    

2    

3    

คณะผู้วิจัยได้พิจำรณำตกลงก ำหนดวันรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและวันก ำหนดส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ดังนี้ 

 
รายงาน 
คร้ังท่ี 

รายละเอียดที่ต้องรายงาน 
วันที่ต้องส่ง

รายงาน 

1 - บทที่ 1-3 และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย (รับเงินงวดที่ 2 จ ำนวน 20% ของเงินทุน
วิจัยที่ได้รับอนุมัติข้อ 1 - 7) 

 

2 - รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 2 เล่ม พร้อมส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
งำนวิจัย 

 

3 - ปรับแก้ตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินงำนวิจัยเรียบร้อย และส่งให้
ส ำนักวิจัยและนวัตกรรมตรวจสอบจนได้รับอนุมัติให้เข้ำเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

- ส่งเล่มรำยงำนกำรวิจัยเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทควำมวิจัย (รับ
เงินงวดที่ 3 จ ำนวน 60% ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติข้อ 1 - 7) และเงิน
ค่ำตอบแทนผู้วิจัย (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติข้อ 1 - 7) 

 

 
 ลงชื่อ 
 (.....................................................)  
 หัวหน้ำงำนวิจัย/ผู้วิจัย 
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มรพ.ว.04 

แบบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
 1.1 ชื่องำนวิจัย ......................................................................................................................  
 1.2 ผู้รับผิดชอบงำนวิจัย ........................................................................................................  
 1.3 ได้รับเงินทุนวิจัยประจ ำปีกำรศึกษำ..................เลขที่สัญญำ.......................จ ำนวนเงินทุน
วิจัย..................................บำท (..............................บำทถ้วน)  
 1.4 ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย.............ปี............เดือน ตั้งแต่เดือน.....................................พ.ศ
.......................ถึงเดือน..................................... พ.ศ............................. 
 1.5 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (ระบุโดยละเอียด) ...................................................................  
 
2. การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
 2.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัย ครั้งที ่.......................................................................  
 2.2 งำนวิจัยที่ได้ท ำไปแล้วในช่วงระยะเวลำที่รำยงำนนี้ (ระบุรำยละเอียดพอสังเขป) .............  
 2.3 ขั้นตอนกำรวิจัยที่จะด ำเนินกำรต่อไป (ระบุรำยละเอียดพอสังเขป) .................................  
 2.4 ปัญหำและอุปสรรค (ถ้ำมี) ..............................................................................................  
 2.5 แนวทำง/ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ (ถ้ำมี) .............................................................  
 2.6 อ่ืน ๆ...............................................................................................................................  
 
 
 ลงชื่อ...................................................................... 
 (............................................................) 
 หัวหน้ำงำนวิจัย/ผู้วิจัย 
 วันที่.........เดือน..................................พ.ศ................... 
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หนังสือตอบรับเป็นที่ปรึกษางานวิจัย 

ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย..................................................................................................  
ชื่อผู้วิจัย/หัวหน้ำงำนวิจัย......................................................................... ...... 
ชื่อโครงกำรวิจัย ...................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
ปีกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย...................................................... 
 
 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบรำยละเอียดข้อเสนองำนวิจัยดังกล่ำว ชื่อภำษำไทย ชื่อภำษำอังกฤษ 
ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และ
วิธีด ำเนินกำรวิจัยเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่ำมีควำมสมบูรณ์ และถูกต้อง จึงขอรับเป็นที่ปรึกษำ
งำนวิจัยดังกล่ำว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรเขียนข้อเสนองำนวิจัย จนกระทั่งงำนวิจัยเสร็จสมบูรณ์ โดย
ทรำบว่ำวิทยำลัยรำชพฤกษ์จะมอบค่ำตอบแทนกำรเป็นที่ปรึกษำงำนวิจัย จ ำนวน .................บาท 
(......................บาทถ้วน) โดยกำรโอนเงินค่ำตอบแทนเข้ำบัญชีธนำคำรด้ำนล่ำงนี้ 
 

บัญชีชื่อ..... ............................................................................................................................  

ธนำคำร......................................................................สำขำ ....................................................  

เลขที่บัญชี..................................................................ประเภทบัญชี ........................................  

หมำยเลขโทรศัพท์.....................................................E-mail: .................................................  

 
 ลงชื่อ...................................................................... 
 (............................................................) 
 ที่ปรึกษำงำนวิจัย 
 วันที่.........เดือน..................................พ.ศ................... 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดโครงร่างงานวิจัย 
 

ข้ำพเจ้ำ.................................................................ได้ตรวจสอบข้อเสนองำนวิจัยเรื่อง .............  
 ............................................................................................................................................................  
ปีกำรศึกษำ...................................ของ.............................................................. แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1. ชื่องำนวิจัยภำษำไทย  เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................................................  

2. ชื่องำนวิจัยภำษำอังกฤษ  เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................................................  

3. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ ..........  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

4. ค ำถำมกำรวิจัย  เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

5. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

6. สมมติฐำนกำรวิจัย   เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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7. ขอบเขตกำรวิจัย   เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

8. นิยำมศัพท์เฉพำะ   เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

10. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

11. ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง  เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

12. วิธีด ำเนินกำรวิจัย   เหมำะสม   ควรแก้ไข ดังนี้ ...............................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

13. ในภำพรวมข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ  สมควร  ไม่สมควรให้ผ่ำนโครงร่ำงงำนวิจัยได้เมื่อ
ได้รับกำรแก้ไขตำมเสนอแนะ 

 
 ลงชื่อ...............................................................ที่ปรึกษำงำนวิจัย 
 (.......................................................) 
 วันที่.........../........................./............ 

แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดงานวิจัย 
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ครั้งที่ 1 (บทที่ 1 - 3 และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) 
 

ข้ำพเจ้ำ. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .ได้ตรวจสอบงำนวิจัยเรื่อง
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
ปีกำรศึกษำ...................................ของ..............................................................แล้ว โดยมีข้อเส นอแนะ 
ดังนี้ 

1. ชื่องำนวิจัยภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

2. รำยงำนกำรวิจัยบทที่ 1 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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4. สมมติฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

5. ขอบเขตกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

7. ประโยชน์ของงำนวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

3. รำยงำนกำรวิจัยบทที่ 2 
1. กำรเรียงล ำดับแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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2. กำรสรุปประเด็นในแต่ละประเด็น 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

3. ควำมทันสมัยของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

4. รำยงำนกำรวิจัยบทที่ 3 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

5. บรรณำนุกรม 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 
 
 ลงชื่อ...............................................................ที่ปรึกษำงำนวิจัย  
 (.................................................................)  
 วันที่.........เดือน..................................พ.ศ...................  
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดงานวิจัย 
ครั้งที่ 2 (บทที่ 4 - 5 และรายงานการวิจัยในภาพรวม) 

 
ข้ำพเจ้ำ. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .ได้ตรวจสอบงำนวิจัยเรื่อง

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
ปีกำรศึกษำ...................................ของ..............................................................แล้ว โดยมีข้อเส นอแนะ 
ดังนี้ 

14. รำยงำนกำรวิจัยบทที่ 4 
1.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลถูกต้อง 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

1.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

1.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

15. รำยงำนกำรวิจัยบทที่ 5 
2.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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2.2 กำรอภิปรำย 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

2.3 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

2.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

16. บรรณำนุกรม 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

17. ภำคผนวก 
 เหมำะสม  ควรแก้ไข ดังนี้ .........................................................................  

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

18. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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 ลงชื่อ...............................................................ที่ปรึกษำงำนวิจัย  
 (.................................................................)  
 วันที่.........เดือน..................................พ.ศ...................  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างประกาศ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เรื่อง การพิจารณาเงินทุนวิจัย 

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

 เพ่ือให้กำรพิจำรณำเงินทุนวิจัยและกระบวนกำรจ่ำยเงินทุนวิจัยเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ว่ำด้วยทุนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ พ.ศ. 
2558 ข้อ 17 มหำวิทยำลัยจึงออกประกำศ “เรื่อง กำรพิจำรณำเงินทุนวิจัย” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำเงินทุน
วิจัย” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรพิจำรณำทุนวิจัย พ.ศ. 
2556” และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 

ข้อ 3 ในประกำศนี ้
“อธิกำรบดี” หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
“ทุนวิจัย” หมำยถึง ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ

งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
“คณะกรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
“กำรวิจัยในชั้นเรียน” หมำยถึง กระบวนกำรแสวงหำควำมจริงด้วยวิธีกำรที่

เชื่อถือได้โดยผู้สอนเป็นผู้วิจัยเอง ในเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือน ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำ กำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน และเพ่ือน ำผลวิจัยไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

“กำรวิจัยสถำบัน” หมำยถึง กำรวิจัยที่ท ำเพ่ือศึกษำและวิเครำะห์เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำน สภำพแวดล้อม และปัญหำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหำวิทยำลัย กำรเก็บข้อมูลอำจเก็บ
ข้อมูลจำกทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ข้อค้นพบที่ได้ไปใช้เพ่ือประกอบกำรวำงแผน กำร
พัฒนำ กำรก ำหนดนโยบำย รวมทั้งกำรตัดสินใจ / แก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย  

“กำรวิจัยองค์ควำมรู้” หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือให้ได้ ข้อเท็จจริง หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทำงปฏิบัติใหม่ที่เชื่อถือได้สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำศำสตร์ หรือเพ่ือน ำไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
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“กำรวิจัยชุมชน” หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรสร้ำงและใช้ควำมรู้โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหำหรือส่งเสริม
ศักยภำพของชุมชนและก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในชุมชนท้องถิ่น 

“กำรวิจัยเชิงนโยบำย” หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่อำจจะเป็นไปได้ใน
กำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำในระดับนโยบำย ผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจว่ำจะ
ผลักดันหรือขับเคลื่อนนโยบำย ปรับปรุงหรือล้มเลิกนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย  

“กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม” หมำยถึง กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำต้นแบบ อำจเป็นกำร
พัฒนำสื่อ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ หรือกำรพัฒนำกระบวนกำร ระบบ และรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำโปรแกรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนกำร
สร้ำงต้นแบบนวัตกรรม กำรตรวจสอบ กำรทดลองใช้นวัตกรรม และปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรมที่มี
คุณภำพตำมหลักวิชำกำรและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

“กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์” หมำยถึง กำรส ำรวจ วิเครำะห์ ทดลองอย่ำงมี
ระบบและเป็นขั้นตอนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เที่ยงตรง มีกำรใช้สำรเคมีต่ำง ๆ และมีกฎเกณฑ์
แน่นอน เป็นกำรวิจัยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพ่ือเสนอควำมรู้ใหม่ เพ่ือ
สุขภำพอนำมัย ควำมผำสุกและควำมเจริญก้ำวหน้ำของมนุษยชำติ เช่น กำรค้นพบยำ กำรค้นพบ
วิธีกำรรักษำโรค กำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
 ข้อ 4 จ ำนวนเงินทุนวิจัยรวมของโครงกำรวิจัยแต่ละโครงกำรประกอบด้วย 
 4.1 เงินทุนกำรวิจัยในส่วนที่มหำวิทยำลัยให้แก่ผู้วิจัยไปด ำเนินกำรโดยตรง อันได้แก่ 
เงินทุนที่ผู้วิจัยเสนอขอตำมประเภทของงำนวิจัย และได้รับอนุมัติโดยมหำวิทยำลัย 
 4.2 เงินทุนวิจัยส่วนค่ำตอบแทนที่มหำวิทยำลัยจ่ำยตรงให้แก่ที่ปรึกษำงำนวิจัยที่มีชื่อ
ระบุในสัญญำ 
 4.3 เงินทุนวิจัยส่วนค่ำตอบแทนที่มหำวิทยำลัยจ่ำยตรงให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ให้เป็นไปตำม “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
งำนวิจัย” 
 4.4 เงินทุนวิจัยส่วนค่ำตอบแทนผู้วิจัยให้เป็นไปตำม “ประกำศมหำวิทยำลัย 
รำชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละค่ำตอบแทนและเกณฑ์กำรประเมินค่ำตอบแทนผู้วิจัย” 
 4.5 เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยให้เป็นไปตำม “ประกำศมหำวิทยำลัย
รำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่”  
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 4.6 เงินค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยให้ เป็นไปตำม “ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง ค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร” 
 4.7 เงินค่ำเดินทำง ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงให้เป็นไปตำม “ประกำศวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
เรื่อง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรท ำงำนในวันหยุด กำรท ำงำนเกินเวลำท ำงำนปกติและกำรปฏิบัติงำน
นอกสถำนที่ พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 5 กรอบทุนวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอให้เป็นไปตำม “รำยกำรงบประมำณตำมประเภทงำนวิจัย” 
แนบท้ำยประกำศนี้ 
 ข้อ 6 กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัยแต่ละงวดให้เป็นไปตำม “ตำรำงกำรเบิกจ่ำยเงินทุนวิจัย” แนบ
ท้ำยประกำศนี ้
 ข้อ 7 กำรพิจำรณำเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัยและ
น ำเสนออธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยอนุมัติจ่ำยเงินทุนวิจัย 

 
 

 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับผู้วิจัยที่จะด ำเนินงำนวิจัยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
 

 ประกำศ ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 
  
 
 
 (ดร.อณำวุฒิ  ชูทรัพย์) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง การพิจารณาทุนวิจัย 
รายการงบประมาณตามประเภทงานวิจัย 

รายการงบประมาณ/ประเภทงานวิจัย 

จ านวนเงินทุน (บาท) 

งานวิจัย 
ชั้นเรียน 

งานวิจัย
สถาบัน 

งานวิจัย
ชุมชน/ 
องค์วาม

รู้/
นโยบาย 

งานวิจัย
พัฒนา 

นวัตกรรม 

งานวิจัย
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. ค่ำจ้ำงผู้ช่วยวิจัย 1,200 2,000 5,000 5,000 5,000 

2. ค่ำจัดท ำเครื่องมือในกำรวิจัย1 1,500 2,000 4,000 5,000 6,000 
3. ค่ำวัสดุส ำนักงำน/วัสดุทดลอง 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

4. ค่ำประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล 3,000 4,000 5,000 5,000 5,000 

5. ค่ำพิมพ์รำยงำนกำรวิจัย 1,000 3,000 4,000 4,000 4,000 
6. ค่ำจัดท ำรำยงำนกำรวิจัย2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

7. ค่ำเดินทำงติดต่อหรือเก็บข้อมูลในเขต
นนทบุรี จังหวัดติดนนทบุรี กรุงเทพมหำนคร 

- - 4,000 4,000 4,000 

รวมจ านวนเงินทุนวิจัยรายการที่ 1-7 9,700 14,500 25,500 26,500 27,500 

8. ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน
งำนวิจัย 2 ท่ำน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

9. ค่ำท่ีปรึกษำงำนวิจัย 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
10. ค่ำที่พักและพำหนะของนักวิจัยกรณีออก
ต่ำงจังหวัด3 

- - - - - 

11. ค่ำตอบแทนผู้วิจัย4 2,910 4,350 7,650 7,950 8,250 

                                                 
1 หมายถึง แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ หรือเครื่องมืออื่นที่ผู้วิจัยต้องสร้างเพื่อใช้ใน

งานวิจัยท่ีขอทุน รวมค่าส่งไปรษณีย์หากส่งเครื่องมือในการวิจัย 
2 การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 4 เล่ม โดยส านักวิจัยวิจัยและนวัตกรรมจัดเก็บจ านวน 1 

เล่ม ส่งเผยแพร่ยังส านักวิทยบริการจ านวน 2 เล่ม ส่งเผยแพร่ยังมหาวิทยาราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจ านวน 1 เล่ม 

3 ค่าที่พักและพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่องานวิจัยให้เบิกจากค่าที่พักและค่าเดินทางออกต่างจังหวัด
ในอัตราตาม  “ประกาศวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการท างานในวันหยุด การท างานเกินเวลา
ท างานปกติและการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี พ.ศ. 2556” โดยใช้ใบเสร็จในการเบิกจ่าย 
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รายการงบประมาณ/ประเภทงานวิจัย 

จ านวนเงินทุน (บาท) 

งานวิจัย 
ชั้นเรียน 

งานวิจัย
สถาบัน 

งานวิจัย
ชุมชน/ 
องค์วาม

รู้/
นโยบาย 

งานวิจัย
พัฒนา 

นวัตกรรม 

งานวิจัย
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

12. ค่ำพัฒนำโปรแกรม - -  -  10,000  -  

13. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย      

 13.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
 13.2 ค่ ำ ล ง ท ะ เ บี ย น ใ น ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงำนวิจัย 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 13.3 ค่ำเดินทำง ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง จ่ำยตำมจริงและอยู่ในดุลยพินิจของอธิกำรบดี 

รวม 30,110 38,350 52,650 63,950 55,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
4 การค านวณให้เป็นไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละค่าตอบแทนและเกณฑ์การ

ประเมินค่าตอบแทนผู้วิจัย” 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง การเบิกจ่ายทุนวิจัย 
ตารางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 

 

งวดที่ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย 
ร้อยละของ

จ านวนเงินทุน
ที่ได้รับอนุมัติ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 หลังจำกผู้ รับทุนด ำเนินกำรท ำสัญญำขอรับทุนวิจัย และ
อธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำมอนุมัติในสัญญำและ
อนุมัติเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 แล้ว 

20 ตำมจ ำนวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ 

2 หลังจำกผู้รับทุนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิจัยครั้งที่ 1 
ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย และเมื่ออธิกำรบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยได้รับรองควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิจัย
ครั้งที่ 1 และอนุมัติเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 แล้ว 

20 ตำมจ ำนวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ 

3 

3.1 หลังจำกผู้รับทุนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิจัยครั้ง
ที่ 2 ตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย พร้อมกับจัดส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมกำรกำรวิจัยได้รับรอง
ควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิจัยครั้งที่ 2 และอนุมัติเงินทุนวิจัย   
งวดที่ 3 แล้ว 

60 ตำมจ ำนวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ 

3.2 ค่ำที่พักและพำหนะของนักวิจัยกรณีออกต่ำงจังหวัด เมื่อ
อธิกำรบดีอนุมัติ 

ตำมจ่ำยจริง ตำมจ่ำยจริง 

3.3 ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำงำนวิจัย (ถ้ำมี) (มหำวิทยำลัยจ่ำย
ตรง) 

- ตำมประเภท
งำนวิจัย 

3.4 ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกประเมินงำนวิจัย 2 ท่ำน 
(มหำวิทยำลัยจ่ำยตรง) 

- 4,000 

4 ค่ำตอบแทนผู้วิจัยมหำวิทยำลัยจ่ำยเมื่อผู้วิจัยส่งรำยงำนกำรวิจัย
ฉบับสมบูรณ์จ ำนวน 4 เล่ม ส่งบทควำมวิจัย (ค ำนวณตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง ร้อยละค่ำตอบแทนผู้วิจัย 
และประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำตอบแทนผู้วิจัย) 

สูงสุดไม่เกิน 
ร้อยละ 30 ของ

เงินทุนวิจัย
รำยกำรที่ 1 - 7 

ตำมจ ำนวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ 
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งวดที่ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย 
ร้อยละของ

จ านวนเงินทุน
ที่ได้รับอนุมัติ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5 ค่ำพัฒนำโปรแกรมและงำนสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยจะจ่ำย
ค่ำตอบแทนเมื่อผลงำนได้รับกำรประเมินประสิทธิภำพจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- 10,000 

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย (ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
รำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินรำงวัลผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ และประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
เรื่อง ค่ำลงทะเบียนในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำน
วิชำกำร) 

ตำมท่ีจ่ำยจริง
และได้รับอนุมัติ 
โดยใช้หลักฐำน

ประกอบ 

ตำมท่ีจ่ำยจริง
และได้รับอนุมัติ 
โดยใช้หลักฐำน

ประกอบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เรื่อง รายชื่อที่ปรึกษางานวิจัย 

 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ว่ำด้วยทุนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้วิจัยด ำเนินงำนวิจัยบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มหำวิทยำลัยฯ จึงออกประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง รำยชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย” ฉบับลง
วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3 ผู้วิจัยสำมำรถเลือกท่ีปรึกษำงำนวิจัยที่สามารถช่วยให้งานวิจัยมีคุณภาพได้จำกบัญชี
รำยชื่อตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 ข้อ 4 ในประกำศนี ้

อธิกำรบดี หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
ผู้วิจัย หมำยถึง คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ที่ได้รับทุนกำรท ำ

วิจัยจำกมหำวิทยำลัย 
ที่ปรึกษำงำนวิจัย หมำยถึง ผู้ที่มีรำยชื่อตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ ซึ่งผู้วิจัย

สำมำรถเลือกเป็นที่ปรึกษำงำนวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ที่ผู้วิจัยท ำวิจัยหรือเชี่ยวชำญด้ำนวิธี
วิทยำกำรวิจัย โดยที่ปรึกษำงำนวิจัยจะต้องให้ค ำปรึกษำตั้งแต่กำรเขียนโครงร่ำงวิจัยจนถึงกำรเขียน
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อ 5 ที่ปรึกษำงำนวิจัยที่เป็นคณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย โดย
สำมำรถให้ค ำปรึกษำงำนวิจัยแก่ผู้วิจัยได้ไม่เกิน 5 เรื่องต่อปีกำรศึกษำ หำกเป็นที่ ปรึกษำมำกกว่ำ 
5 เรื่อง ผู้วิจัยต้องจ่ำยเงินค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ จ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) หรือ 3,000 บำท 
(สำมพันบำทถ้วน) ตำมประเภทของงำนวิจัยด้วยตนเอง 
 ข้อ 6 มหำวิทยำลัยจะจ่ำยค่ำที่ปรึกษำงำนวิจัยตำมประเภทของงำนวิจัย เมื่อได้รับผลกำร
ประเมินคุณภำพงำนวิจัยผ่ำนจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 2 ใน 3 ท่ำน 
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 ข้อ 7 หำกผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งไม่ผ่ำน ให้ผู้วิจัยแก้ไข
งำนวิจัยตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งทั้ง 2 ท่ำน ภำยใต้กำรดู แลของที่
ปรึกษำงำนวิจัย และให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 จ ำนวน 2,000 บำท (สองพันบำทถ้วน) 
 ข้อ 8 หำกผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่ำน ไม่ผ่ำนมหำวิทยำลัย
จะไม่จ่ำยค่ำที่ปรึกษำงำนวิจัย ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำตอบแทนให้ที่ปรึกษำงำนวิจัยเอง 

 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับผู้วิจัยที่จะด ำเนินงำนวิจัยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 

 ประกำศ ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (ดร.อณำวุฒิ  ชูทรัพย์) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่อง รายช่ือที่ปรึกษางานวิจัย 

สาขาวิชา/คณะ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
ที่ปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 1. รศ.ดร.โกวิทย์  กังสนันท์ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 2. รศ.ดร.โกสุม  สำยใจ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 3. รศ.ดร.ลัดดำวัลย์  เพชรโรจน์ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

4. รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 5. รศ.ดร.ดวงตำ  สรำญรมย์ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 6. รศ.ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณำ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 7. รศ.ดร.สุมำลี  บุญมำ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 8. รศ.ดร.เยำวภำ  ติอัชสุวรรณ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 9. รศ.อวยพร พำนิช มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 10. ผศ.ดร.อรุณี  ส ำเภำทอง มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 11. ผศ.ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 12. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  วิเศษ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 13. ผศ.ดร.บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 
14. ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ 
อ่ิมประเสริฐ 

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 15. ผศ.ดร.เสกสรรค์  มำนวิโรจน์ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 16. ผศ.ดร.ฉัตยำพร  เสมอใจ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 
17. ผศ.ดร.ลักษณำวดี 
บุญยะศิรินันท ์

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 18. ผศ.ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
 19. อ.จุฑำมำศ  ชูจินดำ มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 20. อ.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
ที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

1. ด้านวิธีวิทยาการวิจัยและการวัดผล 

 1. รศ.ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 2. ผศ.ดร.กำนดำ  นำคะเวช ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 3. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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สาขาวิชา/คณะ ชื่อ-สกุล สถาบัน 

1. ด้านวิธีวิทยาการวิจัยและการวัดผล (ต่อ) 
 4. ผศ.ดร.วรำพร  เอรำวรรณ์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 5. ผศ.ดร.ภัทรำวดี  มำกมี มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 6. ดร.อัญชลี  สุขในสิทธิ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 7. ดร.เดช  เกตุฉ่ ำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 8. ดร.ดวงเนตร  ธรรมกุล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 9. น.ต.หญิง ดร.หฤทัย  อำจปรุ วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ 
 10. ดร.อัจศรำ  ประเสริฐสิน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 11. ดร.ประวีณำ  เอ่ียมยี่สุ่น วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง 
 12. ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 13. ดร.คมกริบ  ธีรำนุรักษ์ โรงเรียนธีรำนุรักษ์ 

 14. ดร.มนัสนันท์  น้ ำสมบูรณ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 15. ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 16. ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่ำงบุญ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  
 1. ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 2. รศ.ดร.วรพจน์  กรีสุระเดช สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 3. รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรนี ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 4. รศ.ดร.สมชำย  ปรำกำรเจริญ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 5. รศ.ดร.พยุง  มีสัจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 6. รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถำ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 7. รศ.ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 8. รศ.ดร.รัชลิดำ ลิปิกรณ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 9. รศ.ดร.ปณิตำ  วรรณพิรุณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 10. รศ.วสันต์  กันอ่ ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 11. รศ.ธวัชชัย  งำมสันติวงศ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 12. ผศ.ดร.ณัทณรงค์  จตุรัส มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 13. ผศ.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 14. ผศ.ดร.จรัญ  แสนรำช มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
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สาขาวิชา/คณะ ชื่อ-สกุล สถาบัน 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 
 15. ผศ.ดร.สุพจน์  นิตย์สุวัฒน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 16. ผศ.ดร.ธนัสนี  เพียรตระกูล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 17. ผศ.ดร.มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 18. ผศ.ดร.สมจำรี ปรียำนนท์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 19. ดร.อ ำนวยพล  แจ้งเจริญ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 20. ดร.ชูชำติ หฤไชยะศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(NECTEC) 

 21. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 22. นำยประสิทธิชัย   

เลิศรัตนเคหกำล 
ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ 

3. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 1. รศ.ดร.กิ่งพร  ทองใบ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 2. รศ.ดร.ทองฟู  ศิริวงศ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 3. รศ.พูนศักดิ์  แสงสันต์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 4. รศ.กำญจนำท  เรืองวรำกร ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 5. รศ.วิรัช  สงวนวงศ์วำน ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 6. รศ.เนตร์พัณณำ  ยำวิรำช มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 7. รศ.สุชำดำ  สถำวรวงศ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 8. รศ.ดลพร  บุญพำรอด มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 9. ผศ.ดร.เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

 10. ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์  นำคภิบำล มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
 11. ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 12. ดร.วันนิวัต  ปันสุวงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 13. ดร.อภิญญำ  ศักดำศิโรรัตน์ มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น 
4. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  

 1. รศ.ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 2. รศ.ดร.เชำว์  โรจนแสง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 3. รศ.ดร.ณักษ์  กุลิสร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สาขาวิชา/คณะ ชื่อ-สกุล สถาบัน 

4. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 
 4. รศ.ยุพำวรรณ  วรรณวำณิชย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 5. รศ.สุวีณำ  ตั่งโพธิสุวรรณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 6. ผศ.ดร.ทรงพร  หำญสันติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 7. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 8. ผศ.ดร.วิภำวดี  ทูปิยะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 9. ผศ.ดร.วรพจน์  บุษรำคัมวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 10. ผศ.ดร.ลักคณำ  วรศิลป์ชัย มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 11. ผศ.ดร.ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 13. ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 14.  ดร.วัชรพงษ์  พนิตธ ำรง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 15. ดร.อัมพล  ชูสนุก อำจำรย์พิเศษมหำวิทยำลัยรังสิต 
 16. ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ำรงชัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 17. ดร.ชรินทร  ศรีวิฑูรย์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 18. ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ นักวิชำกำรอิสระ 
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ 

 1. รศ.ดร.รำณี  อิสิชัยกุล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 

 2. ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 3. ผศ.ชำติชำย  ร่มสนธิ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 4. ดร.ละเอียด  ศิลำน้อย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 5. ดร.สันติธร  ภูริภักดี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

 1. ศ.(พิเศษ) ดร.ฐำปนำ  บุญหล้ำ มูลนิธิสถำบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 
 2. รศ.ดร.ณกร  อินทร์พยุง มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 3. รศ.ดร.วิภำวี  พิจิตบันดำล มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

 4. ผศ.ดร.ชุมพล  มณฑำทิพย์กุล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
 5. ดร.ฉัตรพล  มณีกูล มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 

 6. ดร.สุภำภรณ์  ตั้งด ำเนินสวัสดิ์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 



77 
 

สาขาวิชา/คณะ ชื่อ-สกุล สถาบัน 

7. สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี 
 1. รศ.ดร.พนำรัตน์  ปำนมณ ี ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 2. รศ.ดร.ธนำกร  ธนำธำรชูโชติ มหำวิทยำลัยปทุมธำนี 

 3. รศ.อติ  ไทยำนันท์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 4. ผศ.ดร.สุภำ  ทองคง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 5. ดร.ธนธัส  ทัพมงคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 6. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 7. ผศ.ดร.วันชัย ประเสริฐศรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 8. ผศ.ดร.นพนภำ จุลโลบล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
7. สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี (ต่อ) 

 9. ศ. (พิเศษ) ดร.มกรพ์พล 
พันสวัสดิวง 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 10. ผศ.ดร.กำญณ์ระวี 
อนันตอัครกุล 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 11. ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

8. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

 1. ศ. (พิเศษ) ดร.กมลชัย   
รัตนสกำววงศ ์

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 2. ศ.ดร.จุมพต  สำยสุนทร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 3. รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมำะ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 4. รศ.ดร.ทวีพฤทธิ์  ศิริศักดิ์บรรจง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 5. รศ.พินิจ  ทิพย์มณ ี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 6. รศ.สหธน  รัตนไพจิตร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 7. นำยพยนต์  สินธุนำวำ กรมคุมประพฤต ิ
9. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

 1. รศ.ดร.กุลธิดำ  ธรรมวิภัชน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

 2. รศ.ดร.ก ำจร  หลุยยะพงศ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 3. รศ.ดร.กำญจนำ  แก้วเทพ ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 4. รศ.กิติมำ สุรสนธิ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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9. สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ (ต่อ) 
 5. รศ.รจิตลักษณ์ แสงอุไร ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 6.  รศ.พัชนี  เชยจรรยำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญสถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 

 7. รศ.อุบลวรรณ  เปรมศรีรัตน์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 8. ผศ.ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 9. ผศ.ดร.นิษฐำ  หรุ่นเกษม มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 10. ผศ.ดร.บุหงำ  ชัยสุวรรณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 12. ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 13. ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดำ  วิจิตรจำมรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 14. ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 15. ผศ.ดร.สุกัญญำ  สมไพบูลย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 16. ผศ.ดร.ณัฐพร  พำนโพธิ์ทอง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 17. ผศ.พนม  คลี่ฉำยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 18. ผศ.สุวัฒนำ  วงษ์กะพันธ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 19. ผศ.พรพรรณ  เชยจิตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 20. ผศ.สมิทธิ์  บุญชุติมำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 21. ดร.ทัศนำวดี แก้วสนิท มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

 22. ดร.นิยะนันท์  ส ำเภำเงิน มหำวิทยำลัยมหิดล 
 23. ดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนำกรแก้ว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

 24. ดร.นิรมล  บำงพระ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
 25. ดร.จีรบุณย์  ทัศนบรรจง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 26. ดร.กรกนก  นิลด ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

 27. อ.สุรศักดิ์ บุญอำจ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
10. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 1. ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยมหิดล 

 2. ศ.พิชิต  สกุลพรำหมณ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยมหิดลเกษียณ 
 3. รศ.ดร.วงเดือน  ปั้นดี มหำวิทยำลัยมหิดล 

 4. รศ.ดร.ลีรำ  กิตติกูล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 5. รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยมหิดล 
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10. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ต่อ) 
 6. รศ.ดร.รัชนี  ขวัญบุญจัน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 7. รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 8. รศ.ดุสิต  สุจิรำรัตน์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 9. ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์   

บุญช่วยธนำสิทธิ์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 10. ดร.จุฬำภรณ์ กระเทศ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข  กระทรวง
สำธำรณสุข 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
 1. รศ.ดร.รัฐกำร  อภิวัฒน์วำจำ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 2. รศ.ดร.ณัฐชำ  เดชด ำรง มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี 
 3. ผศ.ดร.พีระศักดิ์  อินทรไพบูลย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 4. ผศ.ดร.บุรัสกร  อยู่สุข มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ต่อ) 
 5. น.ท.ผศ.ศีพัฒน์  นำมวัตร์ โรงเรียนนำยเรืออำกำศ 

 6. รศ.ดร.อภิรัตน์  เลำห์บุตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
 1. ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

 2. รศ.ดร.ศิริรัตน์  ชุณหคล้ำย มหำวิทยำลัยมหิดล 
 3. รศ.ดร.ทิพย์รัตน์  เลำหวิเชียร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 4. รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 5. รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 6. ผศ.ดร.กมลพร  สอนศรี มหำวิทยำลัยมหิดล 

 7. ผศ.ดร.วิทยำ  ชินบุตร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 8. ผศ.ดร.รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระจัน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 9. ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 10. ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 11. ดร.นำวิน  มีนะกรรณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
 1. รศ.ดร.ชนิดำ  ม่วงแก้ว มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 2. ดร.กัญณภัทร  นิธิศวรำภำกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 3. ผศ.ดร.แม้นมำศ  ลีลสัตยกุล ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 4. ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  ด่ำนวิวัฒน์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 5. ผศ.ดร.เชำวเลิศ  เลิศชโลฬำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

14. ด้านศึกษาศาสตร์ 
 1. ศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 2. รศ.ดร.อัจฉรำ  วัฒนำณรงค์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. รศ.ดร.บังอร  พำนทอง ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 4. รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสำรัจ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 5. รศ.ดร.สุพจน์  แสงเงิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 6. รศ.ดร.กัญจนำ  ลินทรัตนศิริกุล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

7. รศ.ดร.รุ่งพงษ์  ชัยนำม มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 8. รศ.ดร.สิริรัตน์  วิภำสศิลป์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 9. รศ.ลัดดำวัลย์  เกษมเนตร ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 10. รศ.ยงยุทธ  เกษสำคร ข้ำรำชกำรบ ำนำญมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 11. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 12. ผศ.ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 13. ผศ.ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 14. ผศ.ดร.นิภำ  พงศ์วิรัตน์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 

 15. ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข ข้ำรำชกำรบ ำนำญกระทรวงศึกษำธิกำร 

 16. ดร.รำชันย์  บุญธิมำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 17. ดร.พรหมมำ  วิหคไพบูลย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย 

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

 เพ่ือให้กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำงำนวิจัย เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ว่ำด้วยทุนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ พ.ศ. 
2558 ข้อ 17 มหำวิทยำลัยจึงออกประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงำนวิจัย ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงำนวิจัย” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกำศวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร
เฉพำะกิจ” ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3 มหำวิทยำลัยจัดผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 2 ท่ำน พิจำรณำคุณภำพงำนวิจัย 1 เรื่อง โดย
จ่ำยค่ำตอบแทนท่ำนละ 2,000 บำท ต่อเรื่อง 

ข้อ 4 หำกผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยไม่ถึงร้อยละหกสิบหรือผลกำรประเมินจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งไม่ผ่ำน ให้ผู้วิจัยแก้ไขงำนวิจัยตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มหำวิทยำลัย
แต่งตั้งท้ังสองท่ำนภำยใต้กำรดูแลของที่ปรึกษำงำนวิจัย และให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
สำม โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สำม 

ข้อ 5 หำกผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งสองท่ำนไม่ผ่ ำน
มหำวิทยำลัยจะไม่จ่ำยค่ำที่ปรึกษำงำนวิจัย ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำตอบแทนให้ที่ปรึกษำ
งำนวิจัยเอง 

  
 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับผู้วิจัยที่จะด ำเนินงำนวิจัยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
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 ประกำศ ณ วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 
 
 
 
  
 (ดร.อณำวุฒิ  ชูทรัพย์) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
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 บันทึกข้อความ 

 
ส่วนงาน ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม     โทร.  0-2432-6101-5 ต่อ 1220 
ที่  วจ.317/2562    26 กรกฎำคม 2562 
เรื่อง  ลงนำมในสัญญำเงินทุนวิจัย (เงินงวดที่ 1) 

เรียน  รองอธิกำรบดี (ดร.สันธยำ  ดำรำรัตน์) 
 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 
คณะกรรมกำรกำรวิจัย ได้พิจำรณำโครงร่ำงงำนวิจัย (มรพ.ว.01) ของผู้ขอทุนวิจัย มีมติเห็นสมควร
อนุมัติทุนงำนวิจัย 1 โครงกำร คือ  

โครงกำรวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน า
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนนทบุรี” โดย ดร.กุณฑิญำ  จิรทิวำธวัช สำขำวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหำรธุรกิจ (สัญญำเลขที่ 004/2559) อนุมัติงบประมำณ 25,500 บาท 
(สองหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมขอเบิกเงินงวดที่ 2 = 20% 
จ ำนวนเงิน 5,100 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ผู้วิจัย  

 
 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ และน ำเสนอรองอธิกำรบดี (รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์) เพ่ือลง
นำมในสัญญำทุนวิจัยต่อไป 
 
 
 
 (น.ส.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
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                                              บันทึกข้อความ 

ส่วนงำน ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม     โทร.  0-2432-6101-5 ต่อ 1220 
ที่  วจ.233/2562    19 กรกฎำคม 2562 
เรื่อง เบิกเงินค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงำนวิจัย 

เรียน อธิกำรบดี 
 

ตำมที่มหำวิทยำลัยได้อนุมัติทุนอุดหนุนกำรวิจัยให้คณำจำรย์ในกำรท ำวิจัย ซึ่งได้ส่งรำยงำน
กำรวิจัยให้คณะกรรมกำรวิจัยพิจำรณำแล้ว โดยส่งงำนวิจัยจ ำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “ภาวะการมีงานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2556-2557” ของ อ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
และ อ.กัณหา ชาวกัณหา (สัญญาเลขที่  071/2557) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 1 ท่ำน คือ 
ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ ประเมินผลงำนวิจัยดังกล่ำว บัดนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินงำนวิจัยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงอำศัยอ ำนำจตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เรื่อง “การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย” ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2558 ข้อ 3 ขออนุมัติเบิกเงินค่ำตอบแทน 
จ ำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  

 
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

 
 
 
 (น.ส.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 


