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ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักการท าสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย  (ส าหรับงบรายได้)  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  (ส าหรับงบรายได้) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    

สถาบันวิจัยและพัฒนา   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้ที่จะท า
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  (ส าหรับงบรายได้) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางไม่มากก็น้อย  
หากมีข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมประการใด  โปรดแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ทราบ
ด้วย  จักขอบพระคุณยิ่ง   
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ส่วนที ่1 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีชื่อเดิมว่า  "วิทยาลัยครูล าปาง"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2514  ตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่  9 ถนนล าปาง - แม่ทะ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
วิทยาลัยครูล าปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ.2516  เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูล าปาง จึง
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายก าหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
อ่ืนนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา ในปีพ.ศ. 2529  ดังนั้นวิทยาลัยครูล าปางจึงได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถาบันราชภัฏล าปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครู
ล าปางนั้นได้มีการประสาน การด าเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู 
วิทยาลัยครูล าปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครู
เชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น "สหวิทยาลัย
ล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครู
ล าปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา   

เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูล าปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบัน
ราชภัฏล าปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา หลังจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และ
สามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ในปี พ.ศ.2542   สถาบันราชภัฏล าปาง  ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร 
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จนถึงปัจจุบัน   

ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อมาในปีพ.ศ.2548 เปิดสาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปี พ.ศ.2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัย
ทางการศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอ่ืน
นั้น ในปีพ.ศ.2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดล าปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏ
ล าปาง 

ระหว่าง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร ใน พ.ศ.2543ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
ล าพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
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ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547   ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ท าให้สถาบันราชภัฏล าปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง"  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีการปรับแปลงกระทรวง จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก หลักสูตรที่ เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบบัณฑิต        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

หลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาเอก คือ   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของ
ภูมิภาคเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของปวงชน โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
ด าเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชด าริ สนับสนุนการ
บริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ดังค าที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
: มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
ปรัชญา 

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" 
 
วิสัยทัศน์ :: 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development) 

 
อัตลักษณ์:: 

บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น าสังคม 
 

 



3 
 

 

พันธกิจ :: 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2557ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงได้ก าหนด พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 6 ประการ คือ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคนดีครูเก่ง 
3. วิจัยเพ่ือพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ท้องถิ่นอย่างย่างยืน 
4. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ให้มี

จิตส านึกในการรักษา ธรรมชาติสิงแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด าริ 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 
         



ส่วนที่ 2 
บริบทสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการเป็นวิทยาลัยครูล าปาง ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยครู
ล าปาง ภายใต้ชื่อเรียก ที่แตกต่างกัน เริ่มจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ต่อมาบทบาทของวิทยาลัยครู
ได้ เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับการจัดตั้ งเป็น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม หลังจากที่ ได้มีการออก 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และขอบข่ายภาระงานของสถาบันราชภัฏล าปาง พ.ศ.2543 ได้
ก าหนดชื่อหน่วยงานว่า “ส านักวิจัยและบริการวิชาการ” และในปี พ.ศ.2546 ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการแยกหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ส านักวิจัย และศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งต่อมา ใน
วันที่  9 มีนาคม พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ผนวกงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการเป็นพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่สนับสนุนนโยบาย และประสานงานด้านการวิจัย และบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
 

แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 
แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.2557 นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2558 โดยได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  
พันธกิจและนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานดังนี้ 
 
ปรัชญา   

การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ  สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ เพ่ือ

น าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมสู่การใช้

ประโยชน์ หรือการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการ

สอนสู่การขอผลงานทางวิชาการ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ

และนานาชาติ  
6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างรายได้ และความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
7. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ล าปาง 4.0” 

ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงาน งานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้เพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ล าปาง
4.0” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และ
การบริการวิชาการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนภายนอกท้ังระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล าปาง 4.0 เป็นที่ยอมรับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ   

เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ

งานบริการวิชาการ ที่มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือระบุความรู้ ความเชียวชาญ
ของนักวิจัย ทั้งการวิเคราะห์จากเอกสาร และแบบสอบถาม 

กลยุทธ์ที่ 2  การส ารวจความต้องการการวิจัยและบริการวิชาการขององค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 3  การบูรณาการแผนงาน ระบบการติดตาม ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ  กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  การจัดตั้งหน่วยจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม  กลไก และระบบการจัดการความรู้ด้านวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริหารวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 6  การทบทวนปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) ให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น โดยเน้นประสิทธิผลของงาน และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ ให้ครบทุกพันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ล าปาง 4.0” ให้เป็นพื้นที่     
แห่งการเรียนรู้  

 กลยุทธ์ที่ 1  วิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือตั้งเป็นศูนย์ความเลิศด้านการวิจัย “ล าปาง 4.0” โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพอาจารย์ ให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่มีทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ลักษณะ  การบูรณาการศาสตร์ การ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานในพ้ืนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์สู่ การตีพิมพ์เผยแพร่ และ
การใช้ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบ กลไกการพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก ที่
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในด้าน  และสาขาต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษา/

แนะน า แก่ นักวิจัย เพ่ือพัฒนาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรอง

เบื้องต้น ป้อนสู่ “คลังข้อเสนอ โครงการวิจัย” 
 กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย สถาบัน การศึกษาด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่
งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที่ 7  ยกระดับความเป็นมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
 กลยุทธ์ที่ 8  ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 กลยุทธ์ที่ 9  การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์แก่อาจารย์ นักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน และการขอผลงานวิชาการ การยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือการใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์   
                    และการบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายในและภายนอก   

 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

เป้าประสงค์ที่ 5  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์และบริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
 กลยุทธ์ที่ 2  การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์  
 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การติดตามงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ 
 

เป้าประสงค์ที่ 6  พัฒนางานบริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
เพื่อพัฒนาความรู้คุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไกการบริการวิชาการท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมขน ท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นที่ปรึกษา 

อาทิ ด้านอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหารปลอดภัย สินค้า 
OTOP 

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในการสร้างหลักสูตรอบรม และศึกษา 
ต่อเนื่อง เพื่อบริการวิชาการ แก่ชุมชนท้องถิ่น ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ บริการวิชาการท่ีสอดคล้อง หรือสืบ 
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย์เกษตรพอเพียง เพ่ือให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เกษตร 
ตามแนวพระราชด าริ และการเรียนรู้ด้านพืช และสมุนไพรไทย ให้พัฒนาชุมชนเป้าหมาย อย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา 
 1. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ                                      

 2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น                              
3. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารและทรพัยากรด าเนินงาน 

 
โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างของหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินหลักตามภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมอบหมาย 
มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
และรับผิดชอบงานทั้งหมด ภายใต้การก ากับดูแล ของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นผู้ก ากับดูแล
งานตามพันธกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี  และมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการด าเนินงานตามพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง กรรมการจากรองผู้อ านวยการ     
3. อาจารย์ณรงค์  คชภักดี กรรมการจากรองผู้อ านวยการ     
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางอ าพัน  ใจอินตา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางสาววรุณกาญจน์  สุริยะ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน เลขานุการ 
11. นางกัลยา  เขื่อนแก้ว       ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนและลักษณะงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างอัตราก าลัง/ 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และวิชาการต่างประเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กลุ่มงานบรกิารวิชาการและ 

จดัการความรู ้(3) 

(3) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

งานการจัดการงานวิจัย    งานบริการวิชาการ และจัดการความรู้  

-งานสารบรรณ 
-งานบุคลากรและสวสัดิการ 
-งานแผนงานงบประมาณ 
-งานการเงินและพัสด ุ
-งานเลขานุการและการประชุม 
-งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
  และงานสร้างสรรค ์
-งานประชาสัมพันธ์และ 
 วิเทศสัมพันธ์ 
-งานจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดท า 
  วารสารวิชาการ 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานโครงการพิเศษ 
 
 

คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ   
 สังคม 
-งานพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
-งานประชุมวิชาการ 
-งานการจัดการความรู้ 
-งานจัดท าหลักสูตรการอบรม 
-งานเผยแพร่ความรู้ 
-การประเมินผลการบริการ   
  วิชาการและการจดัการความรู ้
 

-งานวิจัยสถาบันและสรา้งสรรค ์
-งานจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
-งานติดตามประเมินผลการวิจยั 
  และสรา้งสรรค ์
-งานวิเคราะหส์ังเคราะห์ความรู ้
  จากงานวิจัยและสร้างสรรค ์
-งานให้รางวัลผลงานวิจยัและ 
  สร้างสรรค ์
-งานประสานงานการวจิัย 
-งานประสานเครือข่ายการวิจัย 
-ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

งานบริหารทั่วไป    
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โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งและอัตราก าลัง ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 

ต าแหน่ง ประเภท จ านวน 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิจัย 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 
2 
1 
1 
1 

รวม  6 

 
 
 

กลุ่มงานบรกิารวิชาการและ 

จดัการความรู ้(3) 

(3) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (1) 

 

งานบริหารทั่วไป   
 

งานการจัดการงานวิจัย 
 

งานบริการวิชาการ และจัดการความรู้ 
 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
- นักวิชาการพัสดุ (1)    

-  นักวิชาการศึกษา (2)                                                       
-  นักวิจัย (2) 
-  นักวิชาการสถิติ (1)                                                    

คณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  นักวิชาการศึกษา (1)                                                        
-  นักวิจัย (2) 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)  
 



11 
 

กรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา         

ประธานกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้ทรงวุฒิ 

 

  

รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวอ าพัน  ใจอินตา 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 

จังหวัด 
  

 นางสาววรุณกาญจน์ สรุิยะ 
วิทยากรระดับ 6 ฝ่ายการผลิต

โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

กรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาจากคณาจารย์ประจ า 

 
  

 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา 
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล 
คณะครุศาสตร ์
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาจากรองผู้อ านวยการ เลขานุการ 

   
ผศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง อาจารยณ์รงค์  คชภักด ี นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน 

 

 
         

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์  

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   
ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช รศ.ธิติมา  คณุยศยิ่ง อาจารยณ์รงค์  คชภักด ี
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บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 
นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

   
นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางกัลยา เขื่อนแก้ว 
    นักวิชาการศึกษา 

นายลิขิต  ศิร ิ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
 

 

นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์ 
นักวิจัย  

นางสาวสุภคั  โนกุล 
นักวิชาการศึกษา 

 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
การท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 

การด าเนินการจัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 
 กระบวนการในการจัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการด าเนินการจัดท า
สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต๎งบประมาณซึ่งได๎รับการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ทั้ง
ในสํวนของงบประมาณแผํนดิน และงบประมาณรายได๎นั้นจะท าขึ้นภายหลังการประกาศรายชื่อ
โครงการวิจัย และนักวิจัยที่ได๎รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในแตํละประเภทของงบประมาณ 
ทั้งนี้กระบวนการและขั้นตอนตํางๆ ในการจัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถน าเสนอเป็น
แผนภาพกระบวนการและข้ันตอนตํางๆ ดังภาพตํอไปนี้ 
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จากภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการจัดท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จะเป็นผู๎ด าเนินการในการจัดเตรียมเอกสาร
สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งด าเนินการในกระบวนการตํางๆ รวมทั้งนักวิจัยจ าเป็นต๎องมีการ
จัดเตรียมเอกสาร ข๎อมูลประกอบ และเอกสารแนบตํางๆ โดยมีกระบวนการในขั้นตอนตํางๆ ดัง
รายละเอียดตํอไปนี้ 

  
ขัน้ตอนที่  1  สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งแบบฟอร์มสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการท าวิจัยให้นักวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการพิมพ์สัญญารับทุนให๎นักวิจัยทุกโครงการ  และสํ งเป็น
ไฟล์  pdf  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เชํน  Mail  Line  Facebook  เป็นต๎น    

 
ขั้นตอนที่  2  นักวิจัย และนักวิจัยร่วมในโครงการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการท าวิจัย    

นักวิจัยตรวจสอบความถูกต๎องของชื่อโครงการ   ชื่อนักวิจัยในโครงการ ตามประกาศรายชื่อ
ผู๎ได๎รับทุน   หากถูกต๎องไมํมีการแก๎ไขให๎นักวิจัยพิมพ์เอกสาร จ านวน  2  ชุด   ติดอากรแสตมป์ชุดละ  
1  บาท  และต๎องให๎นักวิจัยในโครงการลงนามให๎ครบทุกคน 
 
ขั้นตอนที่  3  นักวิจัยจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  (เอกสารแนบท้ายสัญญา) 
 นักวิจัยจัดท าแผนการเบิกจํายงบประมาณ (เอกสารแนบท๎ายสัญญา) โดยแบํงเงินเป็นงวด ๆ  
ดังนี้ 
 งวดที่  1  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50  ของงบประมาณท้ังจ านวน 
 งวดที่  2  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  40  ของงบประมาณท้ังจ านวน 
 งวดที่  3  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  10  ของงบประมาณท้ังจ านวน 
 
ขั้นตอนที่  4 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตรวจสอบเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตรวจสอบเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนการ
เบิกจํายงบประมาณ  ดังนี้ 

งวดที่  1  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  50  ของงบประมาณท้ังจ านวน ตามหมวดรายจํายดังนี้ 
 หมวดคําใช๎สอย  หมวดคําวัสดุ  และหมวดคําตอบแทน   

 งวดที่  2  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  40  ของงบประมาณท้ังจ านวน  ตามหมวดรายจํายดังนี้ 
  หมวดคําใช๎สอย  หมวดคําวัสดุ  และหมวดคําตอบแทน   
งวดที่  3  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  10  ของงบประมาณทั้งจ านวน  งวดที่ 3  เบิกได๎เฉพาะ

คําตอบแทนนักวิจัย  เทํานั้น 
 โดยรายละเอียดจะน าเสนอในสํวนตํอไป 
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ขั้นตอนที่  5  นักวิจัยส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเอกสารแนบท้าย 
นักวิจัยสํงสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเอกสารแนบท๎าย ที่แก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว 

จ านวน  2  ชุด ติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 1 บาท พร๎อมแบบฟอร์มข๎อเสนอโครงการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่  6  เสนอเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให้พยานลงนาม 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เสนอเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให๎ผู๎อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงนามเป็นพยาน ทั้งสองฉบับ 
 
ขั้นตอนที่  7  เสนอเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให้รองอธิการบดีลงนาม 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เสนอเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให๎รองอธิการบดี
ที่ดูแลงานวิจัย ลงนามผู๎ให๎ทุน 
 
ขั้นตอนที่  8  ส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สแกนเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดและสํง
ไฟล์สแกนให๎กับนักวิจัยและเจ๎าหน๎าที่คณะเพ่ือจัดเก็บไว๎เป็นหลักฐานประกอบการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา  และท าบันทึกข๎อความสํงต๎นฉบับสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยให๎นักวิจัยเก็บไว๎
เป็นหลักฐาน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
ขั้นตอนที่  9  นักวิจัยด าเนินการเปิดบัญชี 
  นักวิจัยด าเนินการกรอกข๎อมูลการเปิดบัญชีธนาคาร  และน าไปยื่นที่ธนาคารโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. 
ผู้วิจัย  (หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยทั้งหมด) 

1.  ..................................................................................   หัวหน๎าโครงการ 
2.  ..................................................................................   นักวิจัยรํวม 
3.  ..................................................................................   นักวิจัยรํวม  
4.  ..................................................................................   นักวิจัยรํวม 

 
ผู้ที่มีอ านาจในการสั่งจ่าย  3  คน ต่อโครงการ 
   1. นาย/นาง/นางสาว ................................................ หัวหน๎าโครงการ 

       2. นาย/นาง/นางสาว ................................................ นักวิจัยรํวม   
   3. นาย/นาง/นางสาว ................................................ นักวิจัยรํวม   
เงื่อนไขในการสั่งจําย คือ ต๎องลงนามไมํน๎อยกวําสองในสาม  โดยหนึ่งในสองต๎องเป็นหัวหน๎าโครงการ 
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ทั้งนี้ในการเปิดบัญชีซึ่งมีนักวิจัยมากกวํา 1 คน ควรด าเนินการดังนี้ 
1. กรณีมีนักวิจัย จ านวน  2  คน ให๎เปิดบัญชีทั้ง 2 คน เงื่อนไขสั่งจําย คือ ต๎องลงนามทั้ง

สองคน 
2. กรณีมีนักวิจัย จ านวน  3  คน ให๎เปิดบัญชีทั้ง 3 คน เงื่อนไขสั่งจําย คือ ต๎องลงนามไมํ

น๎อยกวําสองในสาม  โดยหนึ่งในสองต๎องเป็นหัวหน๎าโครงการ 
3. กรณีมีนักวิจัย จ านวน  4  คนข้ึนไป   ให๎เปิดบัญชีจ านวน  3  คน เงื่อนไขสั่งจําย คือ ต๎อง

ลงนามไมํน๎อยกวําสองในสาม  โดยหนึ่งในสองต๎องเป็นหัวหน๎าโครงการ 
 

ขั้นตอนที่  10  นักวิจัยท าบันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 1 
 หลังจากสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยลงนามครบถ๎วนสมบูรณ์แล๎ว  นักวิจัยท าบันทึก
ข๎อความขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย  งวดที่  1  โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1.  ใบส าคัญรับเงินพร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัว  จ านวน 1 ชุด 
 2.  ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร    จ านวน 1 ชุด 
 3.  ส าเนาประกาศทุนอุดหนุนวิจัย    จ านวน 1 ชุด 
 4.  ส าเนาสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยและเอกสารแนบท๎ายสัญญา จ านวน 1 ชุด 

 ท าเบิกจากระบบสามมิติ  ใบ กง.2  ใบขออนุมัติเบิกเงิน    งบหน๎าใบส าคัญเบิกเงิน  และ
บันทึกการับ – สํง ฎีกา 
 

การจัดท างบประมาณและรายละเอียดตามหมวด 
 การจัดท างบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการวิจัยซึ่งเป็นแผนงบประมาณที่นักวิจัย
จะต๎องน าเสนอรายละเอียดทั้งในสํวนของกิจกรรม จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม รวมทั้งการใช๎จํายเงิน
งบประมาณตามหมวดการใช๎จํายที่เป็นความจริง รวมทั้งการระบุแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ
ประกอบการท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยนั้นเป็นเอกสารประกอบส าคัญส าหรับการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินการด าเนินโครงการที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะ
หนํวยก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย หนํวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏล าปาง ในฐานะหนํวยงานก ากับการใช๎จํายงบประมาณให๎เห็นไปตามระเบียบ และส านักงาน
ตรวจเงินแผนดินซึ่งเข๎ามาด าเนินการในการตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานภาครัฐให๎
เกิดประสิทธิภาพ ถูกต๎อง และเป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับเงิน
งบประมาณของหนํวยงานภาครัฐ  

การจัดท างบประมาณโครงการวิจัย จึงจ าเป็นต๎องมีความเหมาะสมทั้งจ านวนงบประมาณ 
การเบิกจํายในหมวดเงินที่ถูกต๎องตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง และมีความเป็นจริง รวมทั้งการด าเนิน
โครงการวิจัยตลอดโครงการจ าเป็นต๎องด าเนินการและเบิกจํายเงินตามแผนงบประมาณที่ปรากฏใน
สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประการ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสัญญาของการเบิกจําย นักวิจัย
จะต๎องแจ๎งให๎มหาวิทยาลัยรับทราบและอนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยตํอไป ทั้ งนี้การจัดท า
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการวิจัยสามารถด าเนินการโดยจัดสรรแผนการใช๎จํายงบประมาณ
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ได๎เพียง 3 หมวดหลักคือ หมวดคําใช๎สอย หมวดคําตอบแทน และหมวดวัสดุ โดยมีรายละเอียดและ
แนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณการวิจัยดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 
หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  (แก๎ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  2550 
- พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระบวนการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550  และ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกจํายงบ

ด าเนินงาน  :  หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ  และรวมถึงรายจํายที่
ก าหนดให๎เบิกจํายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอย และวัสดุ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
1. คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2. คําเชําที่พัก 
3. คําพาหนะ หรือเงินชดเชยการใช๎ยานพาหนะสํวนตัว 

 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

 การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  1. ให๎เริ่มนับตั้งแตํเวลาที่ออกจาสถานที่อยูํหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลาที่
กลับถึงสถานที่อยูํหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 
  2. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมให๎นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วันเศษที่
เหลือถ๎าเกิน 12 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน  (กรณีพักค๎างไมํมีครึ่งวัน) 
  3. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีเดินทางวันเดียว ไมํพักค๎างแรม ถ๎าค านวณเวลาได๎
เกิน 12 ชั่วโมง  นับเป็น 1 วัน แตํถ๎าไมํถึง 12 ชั่วโมง แตํเกิน 6 ชั่วโมงให๎คิดเป็นครึ่งวัน 
 
 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย 
  1. ผู๎ด ารงต าแหนํงระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ผู๎ชํวยอธิการบดี อาจารย์  ผู๎อ านวยการ
กองหรือเทียบเทํา ระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเทําลงมา  นักศึกษา เบิกเบี้ยเลี้ยงในอัตรา  240/
วัน/คน 
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2. ผู๎ด ารงต าแหนํงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู๎อ านวยการส านัก / สถาบัน 
ผู๎อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ผู๎ด ารงต าแหนํงระดับเชี่ยวชาญขึ้น
ไปเบิกเบี้ยเลี้ยงในอัตรา  270/คน / วัน 

3. ในกรณีที่ผู๎จัดการฝึกอบรมจัดหาอาหารบางมื้อในระหวํางฝึกอบรม ให๎หักเบี้ย
เลี้ยงเดินทางท่ีค านวณได๎อัตรามือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตํอวัน 
  4. คําเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการของนักศึกษาให๎ตั้งงบประมาณไว๎ในโครงการและให๎
เบิกเบี้ยเลี้ยงในอัตรา  120/บาท/วัน   
 

1.2  ค่าเช่าที่พัก   
คําเชําที่พัก  หมายถึง  คําใช๎จํายในการเชําห๎องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
การเบิกคําท่ีพักในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมให๎เบิกได๎  ดังนี้ 
1. ผู๎ด ารงต าแหนํงระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์  ผู๎ชํวยอธิการบดี อาจารย์ ผู๎อ านวยการกองหรือ

เทียบเทําลงมา  ระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเทําลงมา  ระดับช านาญงานพิเศษ หรือเทียบเทําลง
มาหรือนักศึกษา หรือผู๎รับการฝึกอบรมข๎าราชการประเภท ข   
       ให๎เบิกได๎เทําท่ีจํายจริง ไมํเกินอัตรา 1,450/วัน/คน เมื่อเชําห๎องพักคนเดียวและไมํเกินอัตรา  
850/บาท/วัน/คน เมื่อเชําห๎องพักคูํ 
       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูํคณะให๎พักรวมกันสองคนขึ้นไปตํอหนึ่งห๎อง  โดยให๎เบิกคํา
เชําที่พักได๎เทําที่จํายจริง  ไมํเกินอัตราคําเชําห๎องพักคํู     เว๎นแตํเป็นกรณีที่ไมํเหมาะสมจะพักรวมกัน 
หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไมํอาจพักรวมกับผู๎อ่ืนได๎ ให๎เบิกได๎เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราคําเชําห๎องพักคนเดียว 

1. ผู๎ด ารงต าแหนํงรองอธิการบดี คณบดี  ผู๎อ านวยการส านัก / สถาบัน รองศาสตราจารย์   
ผู๎อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเทํา  หรือผู๎รับการฝึกอบรมข๎าราชการ 
ประเภท ก 
      ให๎เบิกได๎เทําท่ีจํายจริง ไมํเกินอัตรา 2,200 บาท/วัน/คน เมื่อเชําห๎องพักคนเดียว และไมํเกิน
อัตรา 1,200 บาท/วัน/คน เมื่อเชําห๎องพักคูํ 
       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูํคณะให๎พักรวมกันสองคนขึ้นไปตํอหนึ่งห๎อง  โดยให๎เบิกคํา
เชําที่พักได๎เทําที่จํายจริง  ไมํเกินอัตราคําเชําห๎องพักคํู     เว๎นแตํเป็นกรณีที่ไมํเหมาะสมจะพักรวมกัน 
หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไมํอาจพักรวมกับผู๎อ่ืนได๎ ให๎เบิกได๎เทําที่จํายจริงไมํเกินอัตราคําเชําห๎องพักคนเดียว 

3. ผู๎ด ารงต าแหนํงอธิการบดี  ศาสตราจารย์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษหรือเทียบเทําหรือการ
ฝึกอบรมข๎าราชการประเภท ก 
      ให๎เบิกได๎เทําท่ีจํายจริง ไมํเกินอัตรา 2,200 บาท/วัน/คน  เมื่อเชําห๎องพักคนเดียว และไมํ
เกินอัตรา 1,300  บาท/วัน/คน เมื่อเชําห๎องพักคูํ 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมูํคณะ และผู๎ด ารงต าแหนํงดังกลําวข๎างต๎นเป็นหัวหน๎าคณะ
และมีความจ าเป็นต๎องใช๎สถานที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่ประสานของคณะหรือบุคคลอ่ืนให๎เบิกคํา
เชําที่พักได๎เพ่ิมข้ึน ส าหรับห๎องพักอีกห๎องหนึ่งในอัตราคําเชําห๎องพักคนเดียวหรือจะเบิกคําเชําห๎องชุด
แทนในอัตราไมํเกินสองเทําของอัตราคําเชําห๎องพักคนเดียวก็ได๎ 
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1.3 ค่าพาหนะ หรือเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
1.3.1 เดินทางโดยพาหนะประจ าทาง 

       การเดินทางโดยพาหนะประจ าทางในการเดินทางไปราชการให๎เบิกจํายตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

1.3.2  ค่าพาหนะรถรับจ้าง 
       การเดินทางไปราชการ  โดยปกติให๎ใช๎ยานพาหนะประจ าทางและให๎เบิกคําพาหนะ
ได๎โดยประหยัด  ในกรณีที่ไมํยานพาหนะประจ าทาง  หรือมีแตํต๎องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แกํ
ราชการให๎ใช๎พาหนะอ่ืนได๎  แตํผู๎เดินทางไปราชการจะต๎องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว๎ในหลักฐาน
การขอเบิกคําพาหนะนั้น  เชํน สัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช๎ของทางราชการไปด๎วย  
และเป็นเหตุให๎ไมํสะดวกที่จะเดินทางไปยานพาหนะประจ าทางให๎เบิกคําพาหนะรับจ๎างได๎ดังนี้ 

- กรณีเดินทางในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลให๎เบิกตามความเป็นจริง 
โดยประหยัด  แตํไมํเกินเที่ยวละ  300  บาท  ไมํเกิน 2 เที่ยว 

- กรณีเดินทางระหวํางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดที่มีเขตติดตํอกับกรุงเทพฯ   
หรือเดินทางข๎ามเขตจังหวัดที่ผํานเขตกรุงเทพฯ ให๎เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัด  แตํไมํเกิน
เที่ยวละ 500  บาทโดยเบิกได๎ไมํเกิน 2 เที่ยว 

กรณีผู๎ทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรภายนอกให๎เบิกตามความเป็นจริงโดย
ประหยัดแตํไมํเกินเที่ยวละ 600  บาท เบิกได๎ไมํเกิน 2 เที่ยว 

- กรณีเดินทางในเขตพ้ืนที่ตํางจังหวัด  ให๎เบิกตามความเป็นจริงโดย แตํไมํ
เกินเที่ยวละ 200 บาท เบิกได๎ไมํเกิน 2 เที่ยว 

- กรณีเดินทางระหวํางมหาวิทยาลัยหรือบ๎านพักกับสถานีจัดยานพาหนะใน
จังหวัดล าปางให๎เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัดไมํเกินเที่ยวละ 100  บาทเบิกได๎ไมํเกิน 2 เที่ยว 

 
1.3.3  เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว 

       การใช๎พาหนะสํวนตัวไปราชการ  ผู๎เดินทางจะต๎องได๎รับอนุญาตจากอธิการบดีกํอน
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นคําพาหนะในลักษณะเหมาจํายให๎เป็นคําใช๎จํายส าหรับเป็นคําพาหนะ
สํวนตัวได๎ดังนี้ 
        1. รถยนต์สํวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
        2. รถจักรยานยนต์สํวนบุคคล  กิโลเมตรละ 2 บาท 
        ทั้งนี้ให๎ยึดหลักความถูกต๎องตามเส๎นทางจริงและประหยัด  โดยให๎ผู๎เบิก
รับรองระยะทางในการเดินทาง  และให๎ใช๎ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขอเบิกเงิน  
พร๎อมทั้งให๎น าใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการเชื้อเพลิงที่อยูํบนเส๎นทางไปราชการซึ่งระบุวันที่ในชํวง
ระยะเวลาการไปราชการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจําย 
        กรณีไปราชการตํางจังหวัดให๎น าใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการเชื้อเพลิง
ตํางจังหวัดที่อยูํบนเส๎นทางเดินทางไปราชการซึ่งระบุวันที่ในเขตระยะเวลาการไปราชการเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจําย  ให๎ค านวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส๎นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรง  (http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/)  ซึ่งสามารถเดินทางได๎โดยสะดวก

http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/
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และปลอดภัยในกรณีที่ไมํมีเส๎นทางของกรมทางหลวง  ให๎ใช๎ระยะทางตามเส๎นทางของหนํวยงานอ่ืนที่
ตัดผําน  เชํน  เส๎นทางของเทศบาล  เป็นต๎น  และในกรณีที่ไมํมีเส๎นทางกรมทางหลวงและของ
หนํวยงานอื่นให๎ผู๎เดินทางเป็นผู๎รับรองระยะทางในการเดินทาง 
 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. ค าสั่งไปราชการ 
2. รายงานการเดินทาง 
3. ใบเสร็จรับเงินคําน้ ามัน 
4. แผนที่จาก http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/ 
5. ใบเสร็จคําท่ีพัก พร๎อมใบ polio 
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีน ารถยนต์สํวนตัวไปเพ่ือเบิกคําน้ ามัน) 

 
2. ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 

ให๎เบิกจํายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกจํายงบ
ด าเนินงาน  :  หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ  และรวมถึงรายจํายที่ก าหนดให๎เบิกจํายจาก
หมวดอ่ืนใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอย และวัสดุ 

2.1  คําจ๎างเหมาท าอาหารวําง  เบิกได๎ไมํเกิน 25  บาท / มื้อ 
      2.2  คําจ๎างเหมาท าอาหารกลางวัน เบิกได๎ไมํเกิน  80  บาท / มื้อ 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. ใบส าคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีใช๎ใบส าคัญรับเงิน) 
 
3. ส าเนาใบลงทะเบียนผู๎เข๎าอบรม 

 
3. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 

สามารถเบิกได๎วันละ 1,800  บาท  สํวนคําน้ ามันเชื้อเพลิงเบิกได๎ตามระยะทาง 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1.  สัญญาเชําเหมารถ 
2. ใบส าคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ส าเนาใบขับขี ่
5. ส าเนารายงานการจดทะเบียนรถ 
6. ส าเนารายการเสียภาษี / ใบเสร็จเสียภาษี 
7. ส าเนากรมธรรม์ค๎ุมครองผู๎ประสบภัยจากรถ 
8. ค าสั่งไปราชการ 

 

http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/
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4. คําเชําสถานที่ หรือห๎องประชุม 
หากเป็นหนํวยงานราชการต๎องใช๎ใบเสร็จรับเงินของหนํวยงานเทํานั้น 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. ใบส าคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีใช๎ใบส าคัญรับเงิน) 
 

5. คําจ๎างเหมาบริการ  เชํน คําวิเคราะห์ตัวอยําง  คําจ๎างเหมาเก็บข๎อมูล  คําเชําอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม    

6. คําถํายเอกสารและเข๎าเลํมรายงานความก๎าวหน๎า  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให๎เบิกจําย
ในอัตราไมํเกิน  300  บาท ตํอเลํม  จ านวนสูงสุดไมํเกิน  5 เลํม 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. ใบส าคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (กรณีใช๎ใบส าคัญรับเงิน) 

 
หมวดค่าวัสดุ  

ให๎เบิกจํายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกจํายงบ
ด าเนินงาน  :  หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ  และรวมถึงรายจํายที่ก าหนดให๎เบิกจํายจาก
หมวดอ่ืนใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอย และวัสดุ 
ประกอบด้วย 

1. วัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ  ซองจดหมาย  คําถําย
เอกสาร 

2. วัสดุเชื้อเพลิง เชํน คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. วัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน หมึกพิมพ์  ซีดี 
4. วัสดุวิทยาศาสตร์ เชํน สารเคมี  เครื่องแก๎ว กระดาษกรอง ถุงมือ เวชภัณฑ์ อาหารเลี้ยง

เชื้อ  ฯลฯ 
5. วัสดุการเกษตร เชํน สารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช  กระถางต๎นไม๎ ผ๎าใบ  ผ๎าพลาสติก   
6. วัสดุไฟฟ้า เชํน สายไฟ  หลอดไฟตํางๆ  ฯลฯ 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. ใบส าคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (กรณีใช๎ใบส าคัญรับเงิน) 
 

หมวดค่าตอบแทน  
ให๎เบิกจํายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกจํายงบ

ด าเนินงาน  :  หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ  และรวมถึงรายจํายที่ก าหนดให๎เบิกจํายจาก
หมวดอ่ืนใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอย และวัสดุ 
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ประกอบด้วย 
1. คําตอบแทนนักวิจัย   เบิกจํายได๎ไมํเกินร๎อยละ  10 ของทุนวิจัยที่ได๎รับจัดสรร  จะ

เบิกได๎ กรณีเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท๎าย) 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. บันทึกขอสํงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินงวดสุดท๎าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน   
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ประกาศผู๎ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
5. ส าเนาสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย + เอกสารแนบท๎ายสัญญา 
6. ส าเนารายงานการเงินงวดท่ี 1 
7. รายงานทางการเงิน งวดที่ 2 (ใบเสร็จรับเงินใสํเลขท่ี เลํมที่ , ใบส าคัญรับเงินใสํชื่อ – 

นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน) 
8. เลํมรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เลํม+ CD  + บทความวิจยั   (ขอ้มลูประกอบดว้ย ตัง้แตป่ก 

– หนา้สดุทา้ยทัง้ word และ pdf)  
9. ปิดขอ้มลูในระบบ  DRMS งบรายได ้ 

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร  บรรยายพิเศษ 
2.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

หลักเกณฑ์การจํายคําสมนาคุณวิทยากร  ในการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจําจําสมนาคุณวิทยากร  ดังนี้ 

1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย  ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎
ไมํเกิน 1 คน ตํอชั่วโมง 

2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะให๎จํายคํา
สมนาคณุวิทยากรได๎ไมํเกิน 5 คน  โดยรวมถึงผู๎ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนา
ที่ท าหน๎าที่เชํนเดียวกับวิทยากร 

3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบํงกลุํมฝึกภาคปฏิบัติ แบํงกลุํม
อภิปรายหรือสัมมนาหรือแบํงกลุํมท ากิจกรรม  ซึ่งก าหนดไว๎ในโครงการหรือ
หลักสูตรฝึกอบรม  และจ าเป็นต๎องมีวิทยากรประจ ากลุํมให๎จํายคําวิทยากรได๎
ไมํเกิน กลุํมละ 2 คน 

2.2  อัตราการเบิก 
 1)  วิทยากรเป็นข๎าราชการ  ข๎าราชการบ านาญ  หรือบุคลากรหนํวยงานของรัฐ เบิก

ได๎ไมํเกิน  600  บาท ตํอชั่วโมง 
2)  วิทยากรที่ไมํเป็นข๎าราชการ   (เอกชน)  เบิกได๎ไมํเกิน  1,200 บาท / ชั่วโมง 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
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3. หนังสือเชิญวิทยากร / แบบตอบรับ 
4. ก าหนดการอบรม 
 

ข้อสังเกตการเบิกงบประมาณที่อาจผิดหลักเกณฑ์ 
 การด าเนินโครงการวิจัยในแตํละเรื่อง/โครงการ นักวิจัยมักมีการด าเนินการและเบิกจําย
งบประมาณโดยอ๎างอิงระเบียบการเบิกจํายทั้งประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ
กระทรวงการคลัง ซึ่งนักวิจัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมระเบียบตํางๆ ในภาคผนวกแนบท๎ายของคูํมือฉบับ
นี้ ทั้งนี้บางโครงการที่ได๎มีการด าเนินการและเบิกจํายงบประมาณซึ่งอาจผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ
การเบิกจํายและไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณหรือด าเนินการเบิกจํายและอาจสํอไปในทางทุจริต
โดยไมํได๎ตั้งใจได๎นั้น ผู๎เรียบเรียงคูํมือจึงได๎น าเสนอข๎อสังเกตการเบิกจํายงบประมาณที่เคยมีนักวิจัย
ด าเนินการและผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมทั้งส านักงานตรวจเงินแผนดินได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ รวมทั้งจาก
ตัวอยํางการพิจารณางบประมาณกํอนการจัดสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยและการจัดท าเอกสารรายงาน
การเงินเพ่ือขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กํอนปิดโครงการ โดยมีข๎อสังเกต
รวมทั้งข๎อห๎ามในการเบิกจํายโดยแยกเป็นหมวดตํางๆ ดังนี้ 
 1. หมวดคําใช๎สอย 

1.1 คําเบี้ยเลี้ยงให๎แกํนักวิจัยในโครงการทั้งหัวหน๎า และนักวิจัยรํวม 
1.2 คําจ๎างเหมาพิมพ์งาน  คําจ๎างเหมาวิเคราะห์ข๎อมูล  คําจ๎างเหมาบันทึกข๎อมูล  

คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย  คําติดตํอประสานงานในพื้นที่   
 
 2. หมวดคําตอบแทน 
  2.1  หัวหน๎าโครงการวิจัยและผู๎รํวมวิจัย ไมํมีสิทธิ์ได๎รับคําสมนาคุณวิทยากร 

2.2  คําตอบแทนผู๎เชี่ยวชาญ / ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
2.3 คําตอบแทนกลุํมตัวอยําง / ประชากรตัวอยําง  ผู๎เข๎ารํวมโครงการวิจัย ผู๎ให๎

สัมภาษณ์ 
 
 3. หมวดคําวัสดุ 

3.1  คําของที่ระลึก / ของช ารํวย  ให๎ กลุํมตัวอยําง ๆ / ผู๎เข๎ารํวมการวิจัย / ผู๎ให๎
สัมภาษณ์ / ผู๎เข๎ารํวมประชุม ฯลฯ 

 
4. หมวดครุภัณฑ์ 

4.1  คําครุภัณฑ์  หมายถึง รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซี่งสิ่งของที่มีสภาพคงทนถาวร  หรือ
มีอายุการใช๎งานปกติยืนนาน  ไมํสิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะสั้น เชํน เครื่องพิมพ์  
เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องสแกนเนอร์  วิทยุเทป กล๎องถํายรูป  External  Hard disk เป็นต๎น 
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คําใช๎จํายอ่ืนใดที่ไมํเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  เรื่อง  แนวปฏิบัติการ
เบิกจํายงบด าเนินงาน  :  หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ  และรวมถึงรายจํายที่ก าหนดให๎
เบิกจํายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอย และวัสดุ 
 นอกจากนี้ในการจัดท ารายงานการเงินของโครงการวิจัยเพ่ือขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 หรือ
รายงานการเงินเพ่ือปิดโครงการ มีข๎อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบเพ่ือเป็นหลักฐานทางการเงินซึ่ง
มีการจัดท าเอกสารประกอบที่ผิดรูปแบบ ผิดประเภท โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมดังนี้ 
 1. เอกสารประกอบการเบิกเงินส าหรับคําจ๎างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน อาหารวําง ควรเป็น
ใบส าคัญรับเงิน หรือใบก ากับภาษีซึ่งระบุผู๎รับจ๎าง โดยมีส าเนาใบลงทะเบียนของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
นั้นๆ แนบประกอบครบหรือเกินจ านวนที่ขอเบิกในแตํละครั้ง 
 2. ใบเสร็จรับเงิน ควรมีรายละเอียดที่ครบถ๎วนของผู๎รับเงิน ดังนี้ (ตัวอยํางในภาคผนวก ง) 
  2.1 ชื่อ สถานที่อยูํ หรือที่ท าการของผู๎รับเงิน 
  2.2 วัน เดือน ปีที่รับเงิน 
 
  2.3 รายการแสดงการรับเงินซึ่งระบุวํารับเงินจากการด าเนินการอะไร 
  2.4 จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ 
  2.5 ลายมือชื่อของผู๎รับเงิน 
  2.6 เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษี (เลขประจ าตัวประชาชน) 
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ภาคผนวก 
1. พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 

พ.ศ.  2560) 

2. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจํายงบด าเนินงาน : หมวดคําตอบแทน  ใช๎สอย  และวัสดุ
และรวมถึงรายจํายที่ก าหนดให๎เบิกจํายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคําตอบแทน  ใช๎สอยและ
วัสดุ 

3. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การสํงข๎อเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจํายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.  2562 

4. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเอกสารแนบท๎ายสัญญา 
5. ตัวอยํางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และเอกสารแนบท๎ายสัญญา 
6. แบบฟอร์มเปิดบัญชีธนาคาร 
7. แบบฟอร์มบันทึกข๎อความขอเบิกเงินงวดที่  1 
8. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 
9. ตัวอยํางใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด 

 
 
























































































































