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คำนำ 
 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  
(ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 15(2) คณะกรรมการเงินและงบประมาณ  
มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบการกำหนดประเภท รายการ และอัตราการจ่ายเงินรายได้ และตาม 
ข้อ 31 ประเภทรายการ และอัตราการจ่ายเงินรายได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตาม 15(2) แล้ว  
ให้อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการจัดทำเป็นประกาศมหาวิยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแบบ 
ที่คณะกรรมการกำหนด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงได้รวบรวมประกาศฯ ที่สอดคล้องกับข้อบังคับ
ดังกล่าว และที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4)  
เพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  ทั้งนี้ หากบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จาก
เอกสารระเบียบ/ประกาศฯ ของปีที่ผ่านมาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ 
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ท่ี หน้าท่ี

คณะครุศาสตร์

1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 1

2 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พ.ศ. 2565
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนพัฒนานักศึกษา โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาไปฝึกอบรม 

ท าวิจัย ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เรียนแบบมีหน่วยกิตในต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

12

คณะวิทยาการจัดการ

1 ประกาศ เร่ือง การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ(ฉบับท่ี 2)

15

2 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

17

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

1 ประกาศ เร่ือง การก าหนดอัตราค่าบริการใช้เคร่ืองมือและตรวจวิเคราะห์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร

18

2 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23

3 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม ส าหรับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

27

สารบัญ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เร่ือง



ท่ี หน้าท่ี

สารบัญ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เร่ือง

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 28

2 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพผลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

30

คณะพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

32

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 34

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศ เร่ือง การบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและก าหนดอัตราค่าบริการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

39

โครงการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

1 ประกาศ เร่ือง อัตราการจ่ายเงินรางวัลประกวดนวัตกรรม สีเขียว (Green Innovation University) 

ประจ าปี 2022 และประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” 

(Green Innovation University PSRU)

42

กองนโยบายและแผน

1 ประกาศ เร่ือง เบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินโครงการฯ 

และค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ (U2T)ภายใต้การท างานเพ่ือการขับเคล่ือนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมในการสนับสนุน การพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนไทยไปด้วยกัน พ้ืนท่ีจังหวัด

สุโขทัย (อว.ส่วนหน้า)

44

2 ประกาศ เร่ือง นโยบายและวิธีการกันเงินรายได้ไว้เบิกเหล่ือมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 46

3 ข้อบังคับ ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 48

4 ประกาศ เร่ือง การเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการการจัดท าต้นทุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

(ภาคปกติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

49

5 ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนเงินรายได้  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2566 51
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สารบัญ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เร่ือง

กองบริหารงานบุคคล

1 ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2565
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2 ประกาศ เร่ือง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 56

3 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมส าหรับนักศึกษา 58
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กองบริการการศึกษา
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(ฉบับท่ี 2)
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กองพัฒนานักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------- 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ
ขอรับทุนวิจัยสถาบัน  

อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๐ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัย
และการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับความในข้อ ๓๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่  ๒๖ (๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการ
การเงินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๓๐ (๒/๒๕๖๕)  เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  
 
๑. ขอบเขตงานวิจัยสถาบัน 
 โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัย ต้องเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะ ดังนี้ 

       ๑.๑ งานวิจัยเชิงนโยบายที่เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนางานตามภารกิจที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือ
ประกอบการแก้ไขปัญหาและ/หรือการตัดสินใจเชิงการบริหาร 

 ๑.๒ งานวิจัยเชิงการพัฒนางานของหน่วยงานตามภารกิจและความสนใจของผู้วิจัย 
 ๑.๓ งานวิจัยตามนโยบายที่ก าหนด หรืองานวิจัยเฉพาะกิจ และ/หรือวิจัยต่อเนื่องในลักษณะการวิเคราะห์

ข้อมูลในหน่วยงานที่สามารถประกอบการแก้ไขปัญหาและ/หรือการตัดสินใจเชิงการบริหาร 
           ๑.๔ งานวิจัยเชิงระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการท างานอย่างมี     
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั้งนี้ งานวิจัยที่ เสนอขอรับทุนจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับแหล่งทุนอ่ืน หรือไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่ระหว่าง 
การศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกหน่วยงาน 
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 หน้าท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัตผิู้ขอรับทุนวิจัย 
              ๒.๑ ต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนฯ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเป็นผู้ร่วมวิจัยในลักษณะพ่ีเลี้ยงได้ 
          ๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี/หรือมีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 
          ๒.๓ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          ๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้  สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ        
           ๒.๕ ผู ้ขอรับทุนที ่เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุด
โครงการวิจัย ได้เพียง ๑ โครงการที่เสนอของบประมาณ  
           ๒.๖ ผู ้ขอรับทุนต้องไม่อยู ่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า ๖ เดือน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๓. การสนับสนุนทุนวิจัย  

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณสนับสนุนรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยสนับสนุนจ านวน ๑๐ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
 
๔. ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย  

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการนับตั้งแต่วันที่ลงนาม จนถึงวันที่สิ้นสุดในสัญญา (ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน 
นับแต่วันที่ท าสัญญา) 
 
๕. ผลผลิตงานวิจัย  
 ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)/หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การเผยแพร่ในงานจัดการความรู้ (KM) หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ทั้งหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
๖. การยื่นขอรับทุนวิจัยสถาบัน 
           ผู้ประสงค์เสนอขอรับทุนจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย โดยข้อเสนอโครงการวิจัย
ต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) แบบขอรับทุนได้ที่ http://
research.psru.ac.th/  และยื่นเอกสารการสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๗๒๑๕ และจัดส่งข้อเสนอ

35

http://research.psru.ac.th/
http://research.psru.ac.th/


 

 หน้าท่ี ๓ 

โครงการวิจัยผ่าน e-mail: researchpsru@psru.ac.th (จัดท าเป็นไฟล์เอกสารสกุล .doc และ .pdf) ทั้งนี้ หากพบว่า
เอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นโมฆะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน  
 ๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขอรับทุนวิจัยยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ดังนี้  
  (๑) บันทึกข้อความน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (จากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒) แบบตรวจสอบการส่งเอกสาร       จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓) ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย     จ านวน ๒ ชุด 
    พร้อมลงลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) 
  (๔) ส าเนาใบรับรองจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์หรือบันทึกข้อความแจ้ง  จ านวน ๒ ชุด 
    หมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี)     
 ๖.๒ การยื่นท าสัญญาทุนวิจัย ภายหลังที่มีประกาศผลการพิจารณาอนุมัติทุนแล้ว ให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  แบบสัญญารับทุนวิจัยสถาบัน      จ านวน  ๒ ฉบับ 
  (๒) ใบส าคัญรับเงิน (งวดที่ ๑)        จ านวน  ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรประชาชน    จ านวน ๒ ฉบับ 
                หมายเหตุ  เอกสารแบบฟอร์มทุกฉบับจัดเตรียมพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน/ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ลง
นามส าเนาถูกต้องทุกฉบับ/ *ใช้แนบกรณีเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ 
           ๖.๓ การยื่นส่งรายงานผลการวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ ผู้ขอรับทุนวิจัยจะต้องด าเนินการส่งรูปเล่มวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ โดยต้องผ่านการตรวจและประเมินงานวิจัยจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ด าเนินการ
จัดท ารูปเล่มตามที่ก าหนด และต้องระบุข้อความที่หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” พร้อมประทับตราของมหาวิทยาลัยปรากฏอยู่บนหน้าปกวิจัย และเข้าเล่มสันกาว 
จ านวน ๑ เล่มโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://research.psru.ac.th/  
 
๗. การเบิกจ่ายทุนวิจัย 
 การเบิกจ่ายทุนวิจัยสถาบัน แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนวิจัย จะจ่ายให้แก่ผู้ขอรับทุนวิจัย นับจากหลังวันที่ลงนาม
ในสัญญา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ เสร็จสิ้น  

งวดที่ ๒  คิดเป็นร้อยละ ๔๐  ของเงินทุนวิจัย จะจ่ายให้แก่ผู้ขอรับทุนวิจัย เมื่อด าเนินการวิจัย
แล้วเกินร้อยละ ๕๐ และได้รายงานความก้าวหน้าในรอบ ๖ เดือนต่อคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

งวดที่ ๓  คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนวิจัย จะจ่ายให้แก่ผู้ขอรับทุนวิจัย เมื่อด าเนินการวิจัยแล้ว
เสร็จสมบูรณโ์ดยผู้ขอรับทุนวิจัยได้ส่งมอบเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 
๘. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย   
           ๘.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน รวมทั้งความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัย
กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามประกาศฉบับนี้ 
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           ๘.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) พิจารณา
ตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการ 
           ๘.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยพิจารณาจาก
คุณภาพและความเหมาะสม ความเป็นไปได้ทางด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ การ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยจะเชิญนักวิจัยเข้ารับฟังการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมข้อเสนอแนะให้นักวิจัยปรับแก้ไข 
           ๘.๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัยและความเหมาะสมของงบประมาณเบื้องต้น  
           ๘.๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย 
           ๘.๖ การพิจารณาและการคัดเลือกผู้ได้รับทุนเป็นสิทธิของคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงครามถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 
           ๘.๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พิจารณาอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว และจะประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
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๙. การท าสัญญา การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
          ๙.๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พิจารณาอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ให้ด าเนินการท าสัญญา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
          ๙.๒ การนับวันด าเนินโครงการวิจัยให้เริ่มนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสิ้นสุด
โครงการวิจัยในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญา 
          ๙.๓ ผู้ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าในแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ ทุก ๖ 
เดือน จ านวน ๒ ชุด นับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
          ๙.๔ เมื่อครบก าหนดการส่งงานวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่มหาวิทยาลัยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งส่งเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จ านวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (เอกสารสกุล .doc และ .pdf) ผ่าน e-mail: researchpsru@psru.ac.th โดยในรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้ระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในกิตติกรรมประกาศ        
          ๙.๕ ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings /หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอ่ืน เช่น การ
เผยแพร่ในงานจัดการความรู้ (KM) หรือการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทั้งหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างใดอย่างหนึ่ง 
          ๙.๖ หากผู้รับทุนไม่สามารถท างานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา ๑ ปี สามารถขอขยายเวลาได้ ๒ ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน   
 
๑๐. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาตามประกาศนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการฯ ค าวินิจฉัยของ
ประธานคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       ประกาศ ณ วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
                                                              ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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