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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาของโครงการจัดทำคู่มือบริหารงานวิจัย
คู่มือบริหารงานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เนื่องจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหลัก
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนำระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management
System) โดยใช้หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกั บระบบบริ หารจั ดการมาใช้ เพื่อให้เกิ ดกลไกใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
ให้มีการจัดทำคู่มือบริหารงานวิจัยให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และ
บุคลากรในการสร้ างสรรค์ งานวิจ ั ยที ่ม ีค ุ ณภาพอย่างต่ อเนื ่ อง เพื่อให้ บรรลุทั้ งประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เป็ นที ่ ยอมรั บทั ้ งในระดั บชาติ และนานาชาติ รวมทั ้ งมี การนำองค์ ความรู ้ ท ี ่ ได้ จาก
กระบวนการวิจัยไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชีพ ผ่านกระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ และบูรณาการกับการเรียนการสอน และศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570 มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์
ดังนี้
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“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21
พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง
สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล
นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”
ในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว
วน.) คำนึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไก
ในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (Multi - year) เพื่อให้
การจัดทำแผนด้ าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 สอดคล้ องกั บนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การอุ ดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจ ัยและนวัตกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนด้าน ววน. โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ และโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรมภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563- 2570 โดยสามารถปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกั บสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขา
มีดังนี้
ลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 2 ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ
2. การวิ จ ั ยและสร้ างนวั ตกรรมเพื ่ อตอบโจทย์ ความท้ าทายของสั งคม ประกอบด้ วย 3
โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
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โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วย 3
โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
โดยกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จ ั ยและนวั ตกรรม (อว.) ได้ มอบหมายให้
“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบั น
อุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ยังได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานแต่ละแฟลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมาย
และผลสั ม ฤทธิ ์ ท ี ่ ส ำคั ญ (Objective and Key Result : OKR) และชุ ด โปรแกรมภายใต้ แ ต่ ล ะ
แพลตฟอร์ม ซึ่งนักวิจัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563-2565

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 สรุป
ประเด็นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยกำหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ดังนี้
วิสัยทัศ น์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบั ณ ฑิต
พัฒนาครู และเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ”
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คำอธิบายวิสัยทัศน์ : ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
โดยเน้นการนำในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และ
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุเป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าประสงค์หลัก
1. บัณฑิตมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.1 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น
1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับสูงขึ้น
2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
2.4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สอบบรรจุครูได้ใน
การสอบครั้งแรก
2.5 ร้ อยละของนั กเรี ยนในท้ องถิ ่ นที ่ ม ี คะแนนผลสอบการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
2.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน์
3. เป็นแหล่งที่พึ่งพาของสังคม/ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
3.1 จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
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3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
3.3 จำนวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำมาจำนวนเพิ่ม
มากขึ้น
3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทำงาน
ของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา
3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่
สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
3.6 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการเพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
ของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
3.8 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
3.9 จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
3.10 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
3.11 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่นๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต้องความต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่ คุณธรรม
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศชาติ
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“ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ”
ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ และ
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย
ประกอบสัมมาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต
อาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
: พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
: พั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
(University Social Engagement) เพื ่ อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
: ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล
โดยมีรายลเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เป้าประสงค์
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน
การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็ง ในงานวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศ
การวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. นำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social
Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการ
ของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทัน
ต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ
2. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค และประเทศ
3. ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ
บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
1. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล
2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
3. เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
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บทที่ 2
ระบบการบริหารงานวิจัย
ระบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีระบบ
การบริหารงานวิจัย ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบการติดตามและส่งเสริมสนับสนุน
โครงการวิจัย และระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับกระบวนการดำเนินงาน
ของ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระบบการบริหารงานวิจัย
งานวิจัยและพัฒนา มีระบบการบริหารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้ งแต่ต้นน้ำโดยใช้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มีคุณค่าสนองต่อยุทธศาสตร์งานวิจัยและเอื้อต่อระบบประกันคุณภาพภายใน กลางน้ำ
โดยใช้ระบบการติดตามและส่งเสริมการสนับสนุนงานวิจัย และปลายน้ำโดยส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่
งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินการและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาประเด็ น ปั ญ หาและโจทย์ ว ิ จ ั ย ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยแผนย่ อ ย
ดังต่อไปนี้
1.1 แผนทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนำสู่การพัฒนาท้องถิ่น
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.2 แผนปฏิบัติการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม
1.3 แผนปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
2. บันทึกผลการสรุปงาน
2.1 สรุป กรอบประเด็น ปัญหาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.2 ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัยและพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย
2.3 รายงานสรุปสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในขอบเขตปัญหาและพื้นที่
เป้าหมาย
โดยเครื่องมือรวบรวมข้อมูลของผลการดำเนินการและการปฏิบัติงานในการบริหารงานวิจัย
มีดังนี้
1. เครื่องมือการติดตามและส่งเสริมการสนับสนุน
1.1 แบบฟอร์มการจัดทำตารางติดตามงาน
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1.2 แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
1.3 แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
2. เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
2.1 แบบสรุปผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย
2.2 แบบสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2.3 รายการจัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย
2.4 รายชื่อวารสารและแหล่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
2.5 แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย

ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
กระบวนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอน
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ดังภาพที่ 2

ปรับปรุง
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ปรับปรุง
ไม่ผ่าน
ผ่าน

ภาพที่ 2 ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
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จากภาพที่ 2 ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (อาจดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นหลัก) มีรายละเอียดวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
1. วิเคราะห์และกำหนดผู้เข้าประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ความต้องการและเงื่อนไขของแหล่งทุน เพื่อจัดทำเป็นเอกสารให้ผู้ที่สนใจ
หรือทีมนักวิจัยใช้ประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
3. วางแผนรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาและตรวจสอบประเมินโครงการวิจัยให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
1. เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย มีกิจกรรมดังนี้
1.1 จัดทำเอกสารเงื่อนไขของแหล่งทุน เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยและแบบเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และแจ้งรายละเอียดของ
กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมแนบรายละเอียด
เพื่อประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
1.3 แจ้งกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้ง ก่อนมีก ารประชุมพัฒนา
ข้อเสนอโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
1.4 รวบรวมข้อเสนอโครงการแล้วจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนวันประชุมพัฒนา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
1.5 ประสานและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2. ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
2.1 ผู้เสนอโครงการวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2 วิพากษ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้เกิดความชัดเจนตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การได้คำตอบในการแก้ไขและ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
2.3 สรุปข้อพิจารณา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและร่วมกันกำหนดวัน
เวลา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุง
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3. ประชุมสรุปผลการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (มีโครงการเสนอกี่โครงการอยู่ในกรอบ
ประเด็นหรือชุดโจทย์วิจัยใด ผลการประเมินตามลำดับความสำคัญและความชัดเจนข้อสังเกตในแต่ละ
โครงการ)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
1. เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง) โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง)
แล้วจัดส่งให้ผู้ทรงวุฒ ิพิจารณา พร้อมแนบข้อสรุปผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะเพื่อปรั บปรุง
โครงการครั้งแรกและเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัยและให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุนพร้อมให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา (กรณีไม่ผ่านจะ
ดำเนินการปรับปรุงโดยจะย้อนกลับไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ข้อ 2 กรณี
ผ่านการตรวจสอบประเมินจะนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนต่อไป)
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแหล่งทุนพิจารณาโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ทำการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ เสนอโครงการโดยเปรี ยบเที ยบกั บ เกณฑ์
กลั่นกรองตามเงื่อนไขแหล่งทุนก่อนจัดส่งแหล่งทุน
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการให้แหล่งทุนพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาทุน โดยมีวิธีการดังนี้
1. ประสานข้ อมู ล ขั ้ น ตอนและผลการพิ จารณาทุ นจากแหล่ ง ทุ น และแจ้ ง ให้ ผ ู ้ เ สนอ
โครงการวิจัยทราบ
2. กรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากแหล่งทุนจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจาก
แหล่งทุน หรือทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเสนอแหล่งทุนอื่น สำหรับกรณีที่ข้อเสนอโครงการผ่าน
การพิจารณาจากแหล่งทุนจะดำเนินการเพื่อพิจารณาทำสัญญาต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำสัญญารับทุน (กรณีโครงการวิจัยผ่าน) โดยมีวิธีการดังนี้
1. ประสานผู้เสนอโครงการวิจัย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการจัดทำสัญญา
โครงการวิจัยตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขของแหล่งทุน
2. ดำเนินการทำสัญญาร่วมกัน
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ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย
กระบวนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนการ
ติดตามและสนับสนุนการวิจัย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
จากภาพที่ 3 จะเห็นว่าระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย มีรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
ตามขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุน โดยมีวิธีการดังนี้
1. ประสานนักวิจัย/ทีมวิจัย ทีมสนับสนุนโครงการเพื่อเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการติดตามสนับสนุน
2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักวิจัยทุกโครงการและร่วมกันกำหนดออกแบบรูปแบบ
การติดตามสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานภาพโครงการวิจัย ซึ่งมีวิธีการดังนี้
2.1 ปฐมนิ เทศนั กวิ จ ั ยเพื ่ อสร้ างความเข้ าใจเกี ่ ยวกั บการจั ดเก็ บหลั กฐานการใช้
งบประมาณและการทำบัญชีโครงการ การดำเนินงานในพื้นที่ การจัดทำรายงานวิจัย และการทำกิจกรรม
หลักร่วมกัน เช่น การนำ เสนอความก้าวหน้า การส่งรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การนำเสนอผลการศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมนักวิจัย
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2.2 ร่วมกันกำหนดออกแบบรูปแบบการติดตามสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานภาพ
ของโครงการวิจัย โดยมีแนวทาง ได้แก่ กำหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามความต้องการของนักวิจัย
ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนักวิจัยเพื่อหาต้นแบบที่ดีให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ดี
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3 จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการเยี่ยมติดตามและเตรียมเครื่องมือเพื่อรวบรวม
ข้อมูลระหว่างการติดตาม
2.4 จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนที่เป็นภาพรวมโดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
จากทุกโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
กรณีทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
1. นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS :
National Research Management System) รายไตรมาส (ทุก 4 เดือน) และปิดโครงการในระบบ
NRMS เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
2.1 เมื่อครบกำหนด 2 เดือน
2.2 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน
2.3 เมื่อครบกำหนดการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 12 เดือน)
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการ
และสรุปข้อพิจารณา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ประชุมสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าโดยการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
กรณีทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ และกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1 เมื่อครบกำหนด 2 เดือน
1.2 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน
1.3 เมื่อครบกำหนดการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 12 เดือน)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการ
และสรุปข้อพิจารณา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประชุมสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าโดยการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
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ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่งานวิจัยมีปัญหาหรือไม่มีความก้าวหน้า โดยมีวิธีการดังนี้
1. ประสานที มวิ จ ั ยและผู ้ เกี ่ ยวข้ องก่ อนเยี ่ ยมติ ดตามโครงการ (Site Visit) เพื ่ อยื นยั น
การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดหรือมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. ใช้ผลจากการเยี่ยมติดตาม เสนอแนะนักวิจัย กรณีมีปัญหาไม่มากให้ดำเนินงานต่อ
กรณีมีปัญหามาก ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อน
การพิจารณาอย่างน้อย 15 วัน
2. นักวิจัยส่งรายงานวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมผล
การตรวจการคัดลอก
3. แจ้งให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้เกิดความสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
4. นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนส่งให้แหล่งทุนพิจารณา
5. จัดเวทีเสวนาเพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิจัยสู่สาธารณชน
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุน โดยมีวิธีการดังนี้
1. รายงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ให้แหล่งทุนพิจารณาตามกำหนดเวลาในสัญญา
2. ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากแหล่งทุนให้นักวิจัยทราบและดำเนินการปรับปรุง
(กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง)
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ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กระบวนการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
จากภาพที ่ 4 คื อ ระบบการเผยแพร่ ผ ลงานวิจ ั ยสู ่ก ารใช้ ป ระโยชน์ มี ร ายละเอี ย ดวิธี
ดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนดำเนินการ มีวิธีการดังนี้
1. ประสานผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทำหนั ง สื อ เชิ ญ ผู ้ เ ข้ า ประชุ ม ได้ แ ก่ น ั ก วิ จ ั ย นั ก วิ ช าการ
คณะกรรมการดำเนินงานแกนนำกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ มีวิธีการดังนี้
1. ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย ฝ่ายที่มี
ส่วนส่งเสริมสนับสนุน ฝ่ายนักวิชาการ ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้สนใจ
2. ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ร ูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามประเภทของ
งานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การตัดสิ นใจเชิงนโยบาย
การพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์ มีวิธีการดังนี้
1. กรณี ไม่ ใช่ การติ ดต่ อโดยตรงจั ดแยกไปพิ จารณารู ปแบบการเผยแพร่ ซึ ่ งอาจเป็ น
การเผยแพร่ โดยวารสารหรือจัดประชุมวิชาการ
2. กรณี ต ิ ดต่ อโดยตรงกั บผู ้ ใช้ ประโยชน์ จั ดเข้ ากลุ ่ มกิ จกรรมเฉพาะที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรงตามกลุ่มเป้าหมาย มีวิธีการดังนี้
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย คณะกรรมการดำเนินงาน
และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
2. ปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์โดยตรงตามแผนที่กำหนดในรูปแบบต่างๆ เช่น
2.1 ส่งผลวิจัยตรงกับผู้ใช้และติดตามผล
2.2 จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนการส่งผลต่อผู้ใช้
2.3 สังเคราะห์องค์ความรู้ก่อนการนำไปใช้
2.4 จัดโครงการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 5 จัดการความรู้ บันทึกผลเพื่อนำไปใช้ มีวิธีการดังนี้
1. ประชุมคณะผู้ดำเนินการเสนอผลการประเมินการจัดประชุมเพื่อนำผลไปใช้ปรับปรุง
2. จัดการความรู้โดยใช้เทคนิค After Action Review (AAR) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจัย
สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ ระบบ
คลังข้อมูลงานวิจ ัยไทย (TNRR) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และระบบคลังปั ญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
Thai National Research Repository TNRR
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TNRR ผ่านลิงค์ www.tnrr.in.th

2. สืบค้นข้อมูล ตัวอย่างเช่น “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำหรับบุคลากรบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
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3. แสดงรายละเอียดข้อมูลงานวิจัย

คู่มือบริหารงานวิจยั 25
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คู่มือการใช้งานระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Surindra Rajabhat University Intellectual Repository
1. เข้าสู่เว็บไซต์ SRRUIR ผ่านลิงค์ http://srruir.srru.ac.th

2. เลือกหน่วยงาน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” และเลือกประเภทงานวิจัยที่ต้องการดูข้อมูล
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3. แสดงรายละเอียดข้อมูลตามประเภทงานวิจัย

4. แสดงรายละเอียดงานวิจัย

ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th
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บทที่ 3
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การจัดการงานวิจัย
การบริหารจัดการงานวิจัยเริ่มด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย จากนั้นได้
ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย เพื่อสร้างกรอบงานวิจัย โดยประชุมระดมความคิดจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ตัวแทนจากทุกสาขาวิชา/โปรแกรม ในการระดมความคิดเห็ นและ
ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย พร้อมกับพัฒนานักวิจัยให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาโจทย์วิจัยและเขียนโครงร่างงานวิจัย
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้ จากนั้นติดตามเพื่อให้เกิดโครงร่างงานวิจัยที่
สามารถส่งขอทุนได้ โดยการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อยและติดตามแบบตัวต่อตัว สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย
ทำวิจัยอาจจะช่วยหรือโดยส่งนักวิจัยเข้าร่วมอบรมในหน่วยงานต่างๆ แนะนำให้ทำวิจัยเป็นทีมหรือเป็น
ผู้ร่วมวิจัย และนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ส่วนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยได้แล้ว
จะมีการแจ้งข่าวความคืบหน้าและระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการเป็นระยะๆ โดยใช้เอกสารส่งไปยัง
นักวิจัยทุกคนและติดต่อเป็นรายบุคคลรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้
1. บริหารจัดการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
1.1 มีเวลาทำงานร่วมกัน
1.2 มีการวางแผนงานร่วมกัน
2. พัฒนานักวิจัย
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาโจทย์และพัฒนาโจทย์วิจัยจากยุ ทธศาสตร์งานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน องค์กรหรือท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของประเทศ
2.2 ติดตามพูดคุยรายบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (KM ความสำเร็จ)
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
2.4 จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัย
และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและควบคุมกำกับดูแลโครงการวิจัยให้ทำการวิจัยได้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อให้การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย ดังนี้
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กรอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กลุ่มวิจัยเร่งด่วนตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 25632570 แผนด้ านวิ ทยาศาสตร์ วิ จ ั ยและนวั ตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และยุ ทธศาสตร์ การวิ จ ั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด หรือท้องถิ่น
หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณรายได้/
งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ผู้วิจัยเสนอแบบข้อเสนอการวิจัย ตามข้อกำหนดของแหล่งทุน
วิธีการ ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยลำดับขั้นตอนและ
เอกสาร ดังนี้
1. บัน ทึกข้อ ความ (เรีย นผู้อำนวยการสถาบั นวิจ ัย และพัฒ นา เรื่อง ขอส่งข้อ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) จำนวน 3 ชุด โดยผู้อำนวยการแผนงาน/
หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามในเอกสาร และสแกนลายมือชื่อลงในไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วน
3. เสนอเอกสารผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ผู้เสนอโครงการวิจัย ต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยแยกเป็น
ประเภทงบประมาณ ได้ แก่ งบบุ คลากร งบดำเนิ น งาน ประกอบด้ วย ค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ซึ่งในกรณีที่เป็นงบประมาณรายได้/งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยจะไม่สนับสนุนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ทั้งนี้การกำหนดงบประมาณและอัตราค่าใช้จ่ ายต้อง
เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัย สอดคล้องกับประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่ผู้เสนอโครงการของบประมาณมากกว่า 500,000 บาท จะต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
โครงการยื่นต่อกรมสรรพากร
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการขอรับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรณีทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการขอรับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรณีทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้/
กองทุน
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แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้
1. การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ให้ผู้ขอรับทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสละสิทธิ์
2.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 2
เดือนภายใน 6 เดือน และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นับจากวันทำสัญญา
2.3 ส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามสาขาวิชา จำนวน 1 ชุด เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำนวน 3 เล่ม
2.3.2 เอกสารแสดงการส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (word และ pdf) ใน
เมล์สถาบันวิจัยและพัฒนา fulltextresearch@srru.ac.th
จำนวน 1 ชุด
2.3.3 ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) จำนวน 1 ชุด
2.3.4 หลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือหลักฐานการนำเสนอเข้าร่วมแสดงนิทรรศการหรือเข้าร่วมงานประกวดหรือได้รับรางวัล หรือ
การเสนอขอจดลิขสิทธิ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จำนวน 1 ชุด
2.3.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดโครงการ จำนวน 1 ชุด
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่สามารถทำการวิจัยให้สำเร็จตามสัญญา
ให้ผู้รับทุนแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อขอขยายเวลาทำการวิจัยต่อ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้ว ผู้ขอรับทุนยังไม่สามารถส่ง
รายงานการวิจัยได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และผู้รับทุนคืนทุนวิจัยทั้งหมด และให้ตัดสิทธิ์
ขอทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 5 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
2.4 กรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนแล้วไม่ประสงค์จะขอรับทุน ให้ผู้รับทุนแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบก่อนวันทำสัญญา 1 สัปดาห์เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับ
ทุนครั้งนี้
3. การเบิกจ่ายเงินทุน กำหนดการเบิกจ่ายเงินเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) กำหนดจ่ายให้เมื่อนักวิจัยได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยและได้รับอนุมัติเงินงวดวิจัยแล้ว
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งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) กำหนดจ่ายให้เมื่อนักวิจัยรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในการประชุมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในรูปเอกสารประกอบด้วยเนื้อหาบทที่ 1-3 และ
ผลการเก็บข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (บทที่ 4) พร้อมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่หนึ่ง
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ กำหนดจ่ายให้
เมื่อจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และได้ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism) หลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล (TCI, ACI, ISI, SCI, ค่ า JIF, SJR) หรื อ ตี พ ิ ม พ์ ใ นเอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) หรือหลักฐานการนำเสนอเข้าร่วมแสดงนิทรรศการหรือเข้าร่วมงานประกวดหรือได้รับ
รางวัล หรือการเสนอขอจดลิขสิทธิ, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอด
โครงการ จำนวน 1 ชุด
ผู้ร ับ ทุน สนับ สนุน การวิจ ัย ต้องดำเนินการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยลงในวารสาร หรือ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติและแจ้งมหาวิทยาลัย
4. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย
5. กรณีที่ผู้วิจัยได้ทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในนาม
ตนเองหรือคณะบุคคลให้ผ ู้ได้ร ับ ทุน สนับ สนุนการวิจัยนำส่งเงินค่าบริห ารโครงการวิจัยและค่า
สาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ
การอุดหนุนทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของแหล่งทุนภายนอก
4. กรณีที่ผู้รับทุนทำงานวิจัยไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การขอรับทุนของเงินสนับสนุนการวิจัย ให้ดำเนินการต่อผู้รับทุนตามสัญญารับทุนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
5. กรณีพบว่างานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ทุนซ้ำซ้อนกับงานวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนอื่นให้
ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมดและให้ตัดสิทธิ์ขอทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 5 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
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แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยั
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก โดยกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program
Management Unit : PMU) ประกอบด้วย
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
https://www.nrms.go.th/
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
https://www.nia.or.th/
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
http://www.arda.or.th/
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
https://www.hsri.or.th/researcher
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
https://www.nxpo.or.th/A/
6. หน่ ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น ด้ า นการพั ฒ นากำลั ง คน และทุ น ด้ า นการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
https://www.nxpo.or.th/B/
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
https://www.nxpo.or.th/C/
8. หน่วยงานอื่นๆ
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บทที่ 4
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดทำระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิต
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพรวมทั้งสามารถนำผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังต่อไปนี้

ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มี
การประกาศรับข้อเสนออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมเพื่อรับทุน โดยคณาจารย์สามารถส่ง ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนได้โดยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนดในคู่มือบริหาร
งานวิจัย
2. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทในการประสานงานหน่วยงาน
ภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและแจ้งต่ อคณาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป
3. จัดให้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับทั้งเชิงวิชาการและในระดับสากล
4. มีการสนับสนุนด้านความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยมีความรู้และทักษะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยและสามารถดำเนินงานวิจัยที่มี คุณภาพได้ตามกำหนดระยะเวลา เช่น
การจัดอบรม การประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย และการให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อเป็นที่ปรึกษา
ให้กับนักวิจัยใหม่
5. มีการสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คณาจารย์และ
นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
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ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 7
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผสู้ นใจ
นักวิจัยส่งผลงานเพื่อนำเสนอตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้จัดโดยตรงหรือ
ส่งผลงานผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จัด
Yes

No

กรณีตอบรับแต่มีข้อเสนอ
ให้ปรับแก้

กรณีตอบรับแต่ไม่มีข้อเสนอ

ปรับแก้ตามข้อเสนอ

เสนออนุมัติการนำผลงาน
ไปเผยแพร่

เสนออนุมัติการนำผลงาน
ไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนำผลงาน
ไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนำผลงาน
ไปเผยแพร่

รายงาน
อธิการบดี

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและ
เสนอต่อหน่วยงานอื่น

ให้ปรับแก้

รายงาน
อธิการบดี

แผนภาพที่ 7 ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจั ยและรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อช่วยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่างๆ
เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่า งๆ เช่น
บทความวิ ชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลั ย
สนับสนุนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
3. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้คณาจารย์สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและและ
งานสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
สถาบันวิจัยและพัฒ นา หรือเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพ ิม พ์
เผยแพร่ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน การวิจัยจากภายนอก
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาข้อมูล
ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย และจัดทำการประกาศยกย่องและมอบโล่ที่ระลึกในเวทีการประชุม
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมกับเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นรางวัลให้กับ
เจ้าของผลงานที่อยู่ในข่ายได้รับเงินรางวัล

คู่มือบริหารงานวิจยั 37
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังแผนภาพที่ 8
ผู้สร้างสรรค์งานแจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์
บริการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
(งานที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ์, บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน)
จัดทำเอกสารคำขอ
แก้ไข

ผู้สร้างสรรค์ตรวจสอบเอกสารและลงนาม

ตรวจสอบเอกสาร
ผ่าน

ไม่ผ่าน

นำเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม
นำไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสาร
ผ่าน
รับรองเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์
นำส่งเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสรรค์ และสวพ.
จัดทำสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แผนภาพที่ 8 ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แก้ไข

ไม่ผ่าน
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ระบบกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีดังนี้
1. ทุกปีงบประมาณ สถาบันวิจัยเละพัฒนาจะจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปี พ.ศ. .............. เพื่อระบุกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดย
กำหนดกรอบการจัดทำโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
เช่นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา นำส่งสำเนาประกาศไป
ยังบุคลากรโดยตรง เป็นต้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการพิจารณาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนตาม
กรอบและแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยข้อที่ 1 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
5. ผู้ได้รับทุนทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และทำการวิจัยตาม
โครงร่างข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติ
6. ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สถาบันวิ จัยและพัฒนาเมื่อครบกำหนดการขอรับทุนตาม
สัญญา
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ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo)
ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (E-Journal) (https://www.tci-thaijo.org/) โดยใช้ Platform ของระบบ Open
Journal System (OJS) ที ่ ศ ู น ย์ ด ั ช นี การอ้ างอิ งวารสารไทย (TCI) นำมาติ ดตั ้ งเพื ่ อให้ บริ ก ารกั บ
วารสารวิ ชาการไทย รู ปแบบของการใช้ งาน ThaiJO เป็ นระบบ Web-Based Application ที ่ ผ ู ้ ใช้
สามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงในคอมพิวเตอร์ และการ
ใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม Web Browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome
เป็นหลัก ดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และติดตั้งฐานข้อมูลที่เครื่อง Server ของ
ศูนย์ TCI โดยวางไว้ที่ CAT Data Center บางรัก มีการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของ
CAT เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access
Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA), สารดั บเพลิ ง FM-200 และระบบทำ
ความเย็นแบบ Precision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งความ
ปลอดภัยในการเข้ าถึ งข้ อมู ลผ่ านระบบเข้ ารหั สรั บ -ส่ งข้ อมูลแบบ SSL และมีระบบสำรองข้ อมู ล
(Backup) โดยวารสารที่เข้าอยู่ในระบบ ThaiJO และเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่ ม
1 จะมีโอกาสได้รับ
การบรรจุเข้าสู่ ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ร่วมกับวารสารจาก
กลุ่มประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูล ACI อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยศูนย์ TCI และจะเริ่มลง
ข้อมูลภายในกลางปี 2556
ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์วารสารในระบบ ThaiJO
ที่อยู่ URL ของวารสารต่างๆจะมีรูปแบบเดียวกันคือ
http://www.tci-thaijo.org/index.php/ชื่อย่อวารสาร
ตัวอย่างเช่น วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จะมี URL และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่
http://www.tci-thaijo.org/index.php/KMUTT
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บทที่ 5
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การเปิดเผยผลงานการประดิษฐ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
การยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีขั้นตอนสรุปได้ดังแผนภาพที่ 9
นักวิจัยสืบค้นข้อมูลที่
https:// www.ipthailand.go.th

ผลการ
สืบค้น

เหมือน/คล้าย

ตรวจสอบ/ยกเลิก

เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่/เป็นงานที่แสดงออกถึง/สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
นักวิจัยแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้นักวิจัย

หลักฐานแนบ
1. แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ชุด
2. หลักฐานประกอบแต่ละการยื่นจดทะเบียนดูได้ที่
https://www.ipthailand.go.th
3. สัญญาการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จำนวน 3 ชุด (กรณีการจดสิทธิบตั ร/
อนุสิทธิบัตร
4. แบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
(กรณีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร)
5. ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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คำอธิบายขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1. นักวิจัยสืบค้นข้อมูล โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
https://www.ipthailand.go.th
กดเลือกบริการออนไลน์ เลือก ระบบสืบค้น สอบถามข้อมูลการจดแจ้งลิขสิทธิ์ /ระบบ
สืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก/ระบบค้นหาสิทธิบัตรทั่วโลก
เลือกภาษาที่ต้องการสืบค้นได้ระหว่าง ไทย/Eng
เลือก Quick Search เป็นการค้นหาทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
กรอกข้อความหรือประโยคหรื อคำที่ต้องการสืบค้น และเลือกการแสดงผลว่าต้องการ
ทราบอะไรบ้าง โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล
2. นักวิจัยแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผ่านตามสายงาน โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ชุด
2.2 หลักฐานประกอบแต่ละการยื่นจดทะเบียน ดูได้ที่ https://www.ipthailand.go.th
2.3 สัญญาการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุส ิทธิบัตร จำนวน 3 ชุด (กรณีการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.4 แบบฟอร์ มรายละเอี ยดการประดิ ษฐ์ จำนวน 1 ชุ ด (กรณี การจดสิ ทธิ บ ั ตร/
อนุสิทธิบัตร)
2.5 ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเสนอ
อธิการบดีลงนาม
4. สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัด
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้นักวิจัย
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ผลงานทางปัญญาที่
อาจนำไปใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์
1. เป็นงานที่แสดงออกถึงความคิด
(expression of idea)
2. เป็นงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง (originality)
3. การทุ่มเทกำลัง ความรู้
ความสามารถ ความตั้งใจวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์ (sweat &
labour and judement )
4. มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของ
งานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง
5. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี

ในการผลิตทาง

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
แบบผังภูมิของวงจรรวม
ความลับทางการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

แผนภาพที่ 10 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
จากแผนภาพที่ 10 คำจำกัดความของทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)
หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง
การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์
ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
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อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก
หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม
โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่
ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดย
ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2. งานนาฎกรรม (ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ )
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
4. งานดนตรีกรรม (ทำนอง ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (ซีดี)
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7. งานภาพยนตร์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้
เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ แต่อย่างใดหากมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้แจ้งจำเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
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ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
1. ลิขสิทธิ์ คือ ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย งานเพลง งาน
เขียนท่าเต้น หรืออื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคิดผลงานที่สร้างสรรค์มาเสร็จแล้ว จะคุ้มครองตัวมันเองจนถึง
ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตและคุ้มครองต่อตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตอีก 50 ปี จึงจะหมดอายุและเป็นของ
สาธารณะ (ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต +50 ปี)
2. สิทธิบัตร จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่มีขั้นตอนซับซ้อน และเป็นสิ่งที่คิดค้น
ขึ้นมาใหม่ อายุการคุ้มครอง 20 ปี ต่ออายุไม่ได้
2.2 อนุสิทธิบัตร จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมา
ใหม่ อายุการคุ้มครอง 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี
2.3 สิทธิบัตรออกแบบ จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีรูปร่าง รูปทรงที่ไม่
เหมือนใครและเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่ อายุการคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุไม่ได้
3. เครื่ องหมายการค้า คือตราสัญลักษณ์ของสินค้าหรื อบริ การร้านค้ าต่างๆ จะมีอายุ
การคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุได้ตลอด
สรุปคือ ลิขสิทธิ์คือศิลปะต่างๆ สิทธิบัตรคือสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบ เครื่องหมายการค้า
คือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
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บทที่ 6
จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณนักวิจัย
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความ
คิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติ
ของนักวิจัยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมี
ลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้ างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัย
ต่อไป

นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการ
ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการนักวิจัยต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึง
บุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็น
ธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การ
เลือกเรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทำวิจัย การดำเนิ นการวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
และความคิดเห็นที่นำมาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาอ้าง
ว่าเป็นของตน
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำ วิจัย ตามข้อตกลงที่ทำ ไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัดนักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกำหนดเวลา มี
ความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอี ยด
รอบคอบเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน
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2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำงานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำงานวิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่ง
งานตามกำหนดเวลา ไม่ทำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่
ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจ ัยต้องมี ความรั บผิ ดชอบต่ อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ใน
การศึกษาและสังคม
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่
คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบ
บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทำการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คำนึงถึง
แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยนักวิจัย
ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไป
ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่
เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ในงานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนำที่ดี
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เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9 นักวิจ ัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยมีจิตสำนึกที่จะอุทิ ศกำลั ง
สติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวล
มนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจ ัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำการวิจัยด้วย
จิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม
ไม่ทำการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ำใจ กระทำ
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มาตรฐานทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการศึกษาวิจัยโดยการทดลองในมนุษย์
มีการพัฒนาและวางรากฐานไว้ในแนวทางสากล ได้แก่ คำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การ
สากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดีขององค์การอนามัยโลก และ
องค์การสากลเพื่อสร้างความประสานสอดคล้อง (International Conference on Harmonization :
ICH) และการวิจ ัยทางคลิน ิ กที ่ดี (Good Clinical Practice : GCP) การถือปฏิบัติโดยเคร่ งครั ดตาม
แนวทางเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ
อาสาสมัครในการวิจัย ได้รับการคุ้มครองและผลของการศึกษาวิจัยเชื่อถือได้ เพื่อให้บรรลุหลักการสำคัญ
ของการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ต้องแสดงถึงความจำเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำการทดลองหรือทดสอบในมนุษย์
กิจกรรมทั้งหมดที่ได้ออกแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เพื่อที่จะสร้างความรู้
ใหม่ๆ ให้แก่สังคมตัวอย่าง หรือข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการทบทวนและรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน
2. ผู้ทำการวิจัยจะต้องมีความรู้พื้นฐาน ความสามารถและประสบการณ์ที่พอเพียงในเรื่องที่
จะทำการวิจัย
3. โครงการวิจัยจะต้องมีการออกแบบอย่างดีและมีวิธีการวิจัยที่เหมาะสม สามารถตอบ
คำถามการวิจัย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
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4. การวิจัยนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ
5. ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามระยะต่างๆ ของการวิจัย
6. จำนวนคนที่ใช้ในการวิจัยจะต้องเหมาะสม ไม่มากเกินความจำเป็นและไม่น้อยจนไม่
สามารถวัดค่าทางสถิติได้
7. ต้องพยายามให้มีความเสี่ยงต่อผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัยน้อยที่สุด
8. ต้องจัดทำเอกสารคำอธิบายการวิจัยให้ผู้ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยแต่ละคนทราบโดย
ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและไม่ปิดบังอำพราง
9. นอกจากคำอธิบายการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรที่ควรมอบให้ผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัย
แต่ละคนแล้ว ผู้ทำการวิจัยต้องอธิบายให้ผู้ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยแต่ละคนเข้าใจอย่างละเอียดใน
เรื่องราวทั้งหมด และให้มีการสอบถามอย่างละเอียดโดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
10. ต้องมีใบยินยอมตนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้สามารถถอนตัวจากโครงการเมื่อใดก็ได้
11. การตอบแทนผู้ที่ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น ค่ารถ ค่า
เสียเวลา ค่าอาหาร เป็นต้น
12. ต้องแสดงผลการศึกษาในห้องทดลอง ในสัตว์ทดลอง หรือผลการศึกษาวิจัยอื่นอย่าง
เพียงพอ เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมก่อนที่จะทำการทดลองในมนุษย์
13. ให้ดำเนินการวิจัยตามหลักการวิจัยทางคลินิกที่ดีในมนุษย์คือ
13.1 มีผู้กำกับดูแลการวิจัยและมีคณะกรรมการดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัยแต่ละ
โครงการ
13.2 ผู้ทำการวิจัยต้องยุติโครงการก่อนกำหนด ในกรณีเมื่อพบอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น
แก่ผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัย รวมถึงกรณีทราบผลการวิเคราะห์ระหว่างโครงการว่ายาที่วิจัยมีประโยชน์
ชัดเจนแก่ผู้ที่ยินยอมตนให้ทำการวิจัย และไม่สมควรให้มีกลุ่มเปรียบเทียบหรือใช้สารออกฤทธิ์คล้ายยา
หรือยาหลอกต่อไปอีก
14. การกระทำใดๆ ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ นโยบายการปกป้องคุ้มครอง “สิทธิ” ของมนุษย์
จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับการ “ปฏิเสธ” จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการวิจัยและการทดลองในมนุษย์
การศึกษาและการทดลองในมนุษย์จะกระทำได้ต่อเมื่อ
1. ผู้วิจัยพึงศึกษาและรับทราบในจรรยาบรรณนักวิจัยและหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับ
การวิจัยในมนุษย์
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2. โครงการวิจัยต้องผ่านการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
3. การทำวิจัยในพื้นที่อาจจำเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันในพื้นที่ที่
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลร่วมด้วย
4. ผู้วิจัยต้องอธิบาย/ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยในฐานะผู้ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยหรือผู้มี
อำนาจกระทำการแทนได้ทราบถึงอันตราย ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือ
ภายหลังการวิจัยแล้ว
5. ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และให้เวลาแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยได้ทำความเข้าใจ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงนามในหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัยด้วย
ความยินดีและสมัครใจ
6. ผู้วิจัยต้องอธิบาย/ชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยในฐานะผู้ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยทราบว่า
สามารถจะถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้
7. ผู้ว ิจ ัยยืนยันจะรักษาความเป็ นส่วนตัวและความลับ โดยการไม่เปิดเผยชื่ อประวั ติ
ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้อื่นทราบ
8. ผู้วิจัยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ยินยอมตนให้ท ำการวิจัยหรือผู้มี
อำนาจกระทำการแทนที่ลงนามไว้ในหนังสือยินยอม โดยได้รับการบอกกล่าวและให้ความยินยอมจาก
ผู้ยินยอมตนให้ทำการวิจัย
9. ผู้วิจัยพึงรับผิดชอบจากการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและในกระบวนการ
ที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนต่างๆ
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ขั้นตอนในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้
นักวิจัยจัดเตรียมเอกสารขอรับรองจริยธรรมฯ
ตามข้อกำหนดในวิธีการดำเนินงานมาตรฐาน (SOP)
นักวิจัยจัดส่งเอกสารผ่านต้นสังกัด

ส่งเอกสารด้วยตนเอง มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ต้นสังกัดส่งเอกสาร มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาลงรับเอกสารของนักวิจัย
แล้วส่งมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบรับเอกสาร แล้วเสนอโครงการวิจยั ต่อเลขาฯ และประธานฯ
เพื่อพิจารณาส่งกรรมการประเมินโครงการวิจัย
กรรมการประเมินโครงการวิจยั พิจารณาและส่งผลประเมินโครงการกลับภายใน 14 วัน
นำผลการประเมินโครงการวิจยั จากกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์เพื่อพิจารณาในรอบประชุม ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
แจ้งผลการพิจารณารับรองหรือแก้ไขโครงการต่อนักวิจัย

รับรองและออกใบรับรองภายใน 3 วัน

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการส่งโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กรณีปรับแก้ ให้นักวิจัยส่งกลับมาภายใน กรณีปรับแก้และขยาย
ระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน) ถ้าไม่ทันสามารถ เวลาไม่ทัน ให้ส่งเข้า
ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 30 วัน ขั้นตอนอีกครั้ง
เมื่อนักวิจัยปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ให้เลขาฯ พิจารณาข้อปรับแก้ และ
นำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง หรือออกใบรับรองจริยธรรมฯ แล้วแต่กรณี
กรณีที่นักวิจัยไม่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการประชุม เพื่อยืนยันการไม่รับรองโครงการ
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ขั้นตอนการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลำดับ
ขั้นตอนที่ 1
นักวิจัยเตรียมเอกสาร

รายการ
นักวิจัยจัดเตรียมเอกสารขอรับการพิจารณาตามข้อกำหนดใน
วิธีการดำเนินงานมาตรฐาน (SOP)
(บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ )
ขั้นตอนที่ 2
นักวิจัยสามารถยื่นเอกสารเพื่อให้ทางคณะกรรมการจริยธรรม
การรับเอกสารโครงการใหม่
การวิจัยในมนุษย์ ผ่าน 2 ช่องทาง
1) ส่งเอกสารด้วยตนเอง
2) ตามระบบสารบรรณ ผ่านต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยฯ
ขั้นตอนที่ 3
ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการวิจัยในสมุดลงรับของสำนักงาน
ลงรับเอกสารโครงการวิจัย
โดยใส่รายละเอียดผู้วิจัย ดังนี้
1) เลขทะเบียนรับ
2) เลขที่หนังสือที่ผู้วิจัยส่งมา
3) วันที่หนังสือ
4) ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน
5) ชื่อผู้รับ
6) เรื่อง
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจากผู้วิจัยหรือจากหน่วยงานของ
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ผู้วิจัยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอโครงการต่อเลขานุการและ ครบถ้วนของเอกสาร
ประธาน เพื่อพิจารณา
1) กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ต้องส่งคืนผู้วิจัย
คณะกรรมการ
เพื่อแก้ไข
2) กรณีที่เอกสารโครงการวิจัยที่เสนอถูกต้อง ครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบจะจัดเรียงเอกสาร โครงการวิจัย
ประทับตราสำนักงาน
ขั้นตอนที่ 5
จัดส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณา
คณะกรรมการสบทบพิจารณาและ 1) โครงการวิจัยพิจารณาแบบปกติ
ส่งผลประเมินโครงการกลับภายใน 2) โครงการที่เข้าข่ายการยกเว้นการขอรับรองด้านจริยธรรม
14 วัน
3) โครงการเข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว
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ลำดับ
ขั้นตอนที่ 6
นำผลการประเมินเข้าที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 7
แจ้งผลการพิจารณา

รายการ
จากนั้นรอรับผลการประเมินเบื้องต้นจากกรรมการ
นำผลการประเมินจากกรรมการสมบท เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม งานวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจารณารอบ
ประชุม ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
แจ้งผลการพิจารณาในกรณีให้ผู้วิจัยแก้ไข
1) แจ้งผลการพิจารณาในกรณีให้ผู้วิจัยแก้ไข
2) แจ้งผลการพิจารณาในกรณีได้รับการยกเว้นการรับรอง
3) แจ้งผลการพิจารณารับรองในกรณีได้รับการพิจารณาแบบ
เร็ว
หากไม่มีแก้ไขหรือผลพิจารณาเป็นรับรอง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตามขั้นตอนต่อไป
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ภาคผนวก
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สำหรับโครงการวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ส่วนประกอบ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มี 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหาหรือ
เนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนนำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปกหน้า/ปกนอก (ใช้กระดาษปกหนังช้างสีขาวเคลือบพลาสติก)
ปกใน (รายละเอียดเหมือนปกนอก)
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภูมิ

ส่วนเนื้อหา
บทที่ 1 บทนำ
กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ขอบเขตของการวิจัย
4. วิธีดำเนินการวิจัย
5. สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี)
6. คำสำคัญของการวิจัย (ถ้ามี)
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
8. นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรม/กล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผู้ทำวิจัยมาก่อน
1. แนวคิด ทฤษฎีตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องที่วิจัย
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม
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3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
กล่าวถึงผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมด
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
กล่าวถึงผลการวิจัยทั้งที่เป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลการวิจัยที่ได้
หมายเหตุ ส่วนเนื้อหา ชื่อหัวข้อ และจำนวนหัวข้อสามารถปรับให้สอดคล้องกับงานวิจัยได้ตามความ
เหมาะสม สำหรับงานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์หรือด้านสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวนบท อาจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ส่วนอ้างอิง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
ปกหลัง (กระดาษชนิดเดียวกันกับปกหน้า)
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การพิมพ์รายงาน
ในการพิมพ์รายงานการวิจัยใช้รูปแบบในการจัดพิมพ์ดังนี้
1. กระดาษและการจัดหน้ากระดาษ
1.1. การพิมพ์ให้ใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) หมึกพิมพ์ต้องเป็นสีดำ คมชัด สะดวกแก่
การอ่าน และใช้การพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
1.2. กระดาษที่พิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัดขนาด A4 ชนิด 80 แกรม พิมพ์หน้า
เดียว (ยกเว้นในกรณีที่รายงานการวิจัยมีจำนวนหน้ามากกว่า 400 หน้า ให้พิมพ์หน้า - หลัง)
1.3. การเว้นที ่ว ่ างขอบกระดาษกรอบของข้ อความในแต่ ละหน้ า จากขอบบนของ
กระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก เว้นระยะประมาณ 1.50 นิ้ว (3.81 ซม.) จากขอบล่างของกระดาษ
ถึงข้อความบรรทัดล่างสุด แต่ละหน้าให้เว้นระยะประมาณ 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.) จากขอบซ้ายของ
กระดาษ ถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่าแนวคั่นหน้า ให้เว้นระยะ ประมาณ1.50 นิ้ว จาก
ขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายใน แต่ละบรรทัดโดยประมาณให้เว้นระยะประมาณ 1.00 นิ้ว
1.4. การย่อหน้า ย่อหน้าให้เว้นระยะประมาณ 7 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ตัวที่ 8 ถ้าพิมพ์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตั้งแท็บที่ย่อหน้าแรก 0.60 นิ้ว (1.52 ซม.)
1.5. กรณีการย่อหน้าที่มีหัวข้อย่อย ให้เริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนนี้
1.6. การพิมพ์ข้อความที่ย่อหน้าแล้ว ไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดที่สองของหัวข้อ
นั้นๆ ให้เริ่มชิดซ้ายที่เว้นจากขอบซ้าย 1.50 นิ้ว
1.7. ต้องมีการแบ่งบท แต่ละบทต้องมีเลขบอกบท ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้อั กษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คำว่าบทที่และเลขบอกบทให้พิมพ์ที่บรรทัดแรกสุดและวางข้อความไว้กึ่งกลางหน้า
ชื่อของบทให้วางไว้ในบรรทัดถัดไป และวางข้อความไว้กลางหน้ากระดาษเช่นกัน
1.8. ข้อความที่เริ่มเนื้อหาให้ห่างจากชื่อของบทลงไปสองช่วงบรรทัด ขนาดของตัวอักษร
ถ้าเนื้อความทั่วไปให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ถ้าบทที่ ชื่อบท ให้ใช้ขนาด 20 พอยท์ และต้องเป็น
ตัวหนาดำ หัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตัวขนาด 18 พอยท์ และเป็นตัวหนาดำ หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ที่แนวชิดซ้ายของ
หน้า ให้ห่างสองช่วงบรรทัดจากเนื้อความในย่อหน้าก่อน หัวข้อรองให้พิมพ์ย่อหน้าที่ 1 หัวข้อย่อยให้
พิมพ์ที่ย่อหน้าที่ 2 หัวข้อย่อยๆ ต่อไปให้พิมพ์ย่อหน้า 3 และ 4 ตามลำดับ
2. การเว้นระยะและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นระยะในการพิมพ์ การเว้นระยะระหว่างบรรทัดและการย่อหน้าควรให้มีความ
สวยงามและความเหมาะสมของอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ ถ้าคำสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกทั้งคำ
พิมพ์ในบรรทัดต่อไป การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1. หลังจำนวนเลข ข้อความต่างๆ ในหน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง ไม่ต้อง
มีเครื่องหมายมหัพภาค ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ หลังเครื่องหมายมหัพภาค ให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร
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ก่อนพิมพ์ข้อความต่อไป ยกเว้นมหัพภาคหลังคำย่อต่างๆ และหัวข้อในเนื้อหาให้เว้นเพียง 1 ระยะ
ตัวอักษรเท่านั้น
2.2. สำหรับคำย่อที่มีมากกว่า 1 คำติดกันระหว่างมหัพภาคไม่ต้องเว้นระยะ เช่น กศ.ม.
ศศ.ม. M.A.
2.3. สูตร สัญลักษณ์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ชื่อย่อของหน่วยงานต่างๆ
ที่เป็นภาษาอังกฤษที่รู้จักกันแพร่หลายแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) สำหรับภาษาไทย
นั้นให้ใช้ตามความนิยม
2.4. ข้อความที่เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเปิด ( “ ) แล้วขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ถือ
ว่าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดนั้น เท่ากับตัวอักษรตัวหนึ่ง ต้องพิมพ์ที่ตัวที่ 8 (ย่อหน้าเข้ามา 7
ตัวอักษร)
2.5. ตัวเลขที่บอกช่วงจำนวนจะต้องใช้จำนวนเต็มทั้งจำนวนหน้าและจำนวนหลัง เช่น
พ.ศ. 2541-2542 ตัวเลขสองจำนวนที่จำเป็นต้องเขียนติดกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น หน้า
19, 21 ถ้าเป็นเครื่องหมายจุลภาคที่คั่นในตัวเลขที่มีมากกว่าสามหลักไม่ต้องเว้นระยะ เช่น 29,999
3. การลำดับหน้าและการแบ่งบท
3.1. การลำดับหน้าที่เป็นส่วนนำทั้งหมด ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลำดับพยัญชนะใน
ภาษาไทย คือ ก ข ค ง… สำหรับเอกสารภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็ก คือ II ,III … ส่วนเอกสาร
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ยกเว้นหน้าหัวเรื่อง หน้าอนุมัติ หน้าแรกของสารบัญไม่ต้องใช้
ตัวอักษรหรือเลขโรมันกำกับ แต่ให้นับจำนวนตามไปด้วย ต่อจากนั้นใช้ลำดับหน้า โดยใช้หมายเลข 2,3,4
… เลขกำกับหน้าและตั้งแต่บทที่ 1 พิมพ์ไว้ที่ขวามือตอนบนกรณีพิมพ์หน้าเดียวห่างจากขอบบนของ
กระดาษเป็นระยะประมาณ 0.75 นิ้ว และจากริมขอบของกระดาษเป็นระยะประมาณ 1.00 นิ้ว ในกรณี
พิมพ์สองหน้าการกำกับหน้าอาจพิมพ์กลางหน้ากระดาษบนหรือเลขคู่พิมพ์ด้านซ้าย เลขคี่พิมพ์ด้านขวา
ของหน้ากระดาษก็ได้ หน้าที่ต้องพิมพ์ข้อความตามความยาวของกระดาษให้ใส่เลขหน้าในตำแหน่งเดิมที่
ตรงกับหน้าอื่นๆ หลังเลขหน้าไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ
3.2. การแบ่งบทและหัวข้อบท
3.2.1 บทที่ (Chapter) เมื่อเริ่มบทใหม่ จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ กรณีพิมพ์สอง
หน้าบทที่จะต้องอยู่หน้าที่เป็นเลขคี่เสมอ ไม่ต้องใส่เลขหน้า ในหน้าบทที่แต่จะต้องนับเลขหน้าด้วยการ
พิมพ์ใช้เลขไทยหรืออารบิกก็ได้ให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
3.2.2 การแบ่งหัวข้อ
1) การแบ่งหัวข้อในแต่ละบทเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ให้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและลำดับการนำเสนอ
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2) หัวข้อใหญ่ หมายถึง หัวข้อสำคัญ ซึ่งไม่ใช่ชื่อเรื่องประจำบท ซึ่งเป็น
หัวข้อที่มีสาระสำคัญของบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ตัวอักษรใช้ตัวหนาดำ ขนาด 18 พอยท์ โดยไม่ใส่
หมายเลขข้างหน้า โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด หากหัวข้อมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ชิดขอบ
ซ้าย ถ้ามีที่ว่างสำหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
3) หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า โดยเว้นระยะ 7 ตัวอักษร
พิมพ์ตัวที่ 8 หรือ ตั้งแท็บที่ 0.60 นิ้ว หรือ 1.52 เซนติเมตร ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ (ถ้าเป็นหัวข้อ
ย่อยในระบบตัวเลขใช้ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์ ถ้าไม่มีตัวเลขกำกับใช้ขนาด 16 พอยท์หนาดำ) หากมี
หัวข้อย่อยลำดับที่ 2, 3 และลำดับต่อๆ ไป ให้พิมพ์เนื้อหาไว้ในบรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย
4) การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกำกับ ในการกำหนดหัวข้อ สามารถ
กำหนดหัวข้อในการพิมพ์ได้ 2 แบบคือ
แบบที่ 1 ตัวเลขเครื่องหมายมหัพภาค และใช้ระยะห่างของตัวอักษรกำกับได้แก่
หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ชิดซ้าย หัวข้อรองให้พิมพ์ที่ย่อหน้าแรก โดยเว้น 7 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 8 หลังจาก
ตัวเลข หรือเครื่องหมายมหัพภาคให้เว้นระยะ 2 ตัวอักษร จึงเริ่มพิมพ์ข้อความ และหัวข้อย่อยต่อๆ ไป
เริ่มพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดบน หากเป็นการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์การเคาะระยะ
ตัวอักษรมีความคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องตั้งแท็บ ตามลำดับของหัวข้อ ดังตัวอย่าง
หมายเหตุ / หมายถึง การเคาะบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง และ // จะเท่ากับ 1 ตัวอักษร
ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย……………………………..………………………………………...
1.1////ก……………………….…………………………………..……………………………
1.2////ข………………………………………………………………………………..
1.2.1////ค………………………………………..……………..……………..
1)////ง……………………………………………..………………….
2)////จ…………………………………..……………………………
1.2.2////ฉ……………………………………….………..
1)////ช………………………………….………...
(1)////ซ…………………………….……….
(2)////ญ……………………………..………
2)////ฎ……………………………………………
1.3////ฏ…………………………………………………………
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2.////กลุ่มตัวอย่าง
2.1////ท…………………………………………………………
2.2////ธ…………………………………………………………
ต้องให้ระยะห่างระหว่างตัวเลข เครื่องหมายมหัพภาค และข้อความเนื้อหาให้มีระยะห่างเท่ากัน
ทุกข้อ และเท่ากันทั้งเล่มการพิมพ์เนื้อหาในหัวข้อย่อย ลำดับที่ 2 3 และลำดับต่อๆ ไป ให้พิมพ์เนื้อหาไว้
ในบรรทัดเดียวกับหัวข้อย่อยนั้น
แบบที่ 2 ใช้การตั้งระยะโดยใช้แท็บของคอมพิวเตอร์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
A 1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
B
1.1 กขค…………………………………………….
C
1.1.1 ขคง…………………………………….
D
1) คงจ……………………………….
E
(1) งจฉ…………………………
F
1.2 กคง ………………………….
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 ช……………………………………………..
2.2 ญ…………………………………………….
A ตั้งแท็บ 0.60 นิ้ว = 1.52 ซม.
B ตั้งแท็บ 0.85 นิ้ว = 2.16 ซม.
C ตั้งแท็บ 1.20 นิ้ว = 3.05 ซม.
D ตั้งแท็บ 1.65 นิ้ว = 4.19 ซม.
E ตั้งแท็บ 1.95 นิ้ว = 4.95 ซม.
F ตั้งแท็บ 2.29 นิ้ว = 5.82 ซม.
การตั้งแท็บ ถ้าหัวข้อมีเลข 2 หลัก จะทำให้ระยะห่างระหว่างตัวเลข หรือเครื่องหมาย
มหัพภาค กับข้อความเนื้อหามีระยะห่างน้อยลง ต้องปรับแก้ตามความเหมาะสม
3. ตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ
3.1 ตาราง ประกอบด้วย เลขที่ของตาราง (Table Number) ชื่อของตาราง (Table
Title) หัวตาราง (Table Heading) และที่มาของตาราง (ถ้ามี) โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน
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ทั้งหมด ถ้าตารางยาวมากไม่สามารถนำเสนอในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดยจะต้อง
พิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยคำว่า (ต่อ) และหัวตารางมีส่วนของเนื้อหาในตารางอย่างน้อย 2 บรรทัด
3.2 ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้าของเอกสาร สำหรับตารางขนาดใหญ่ ควร
ลดขนาดลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนพอที่จะอ่านได้ง่าย สำหรับตารางที่กว้างเกินกว่าความ
กว้างของหน้าเอกสาร ก็ให้จัดส่วนบนของตารางนั้นหันหน้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษพิมพ์ และพิมพ์
เลขหน้าเช่นเดียวกับการพิมพ์เลขหน้าในส่วนของเนื้อหา
3.3 รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ให้ใช้แนวทางเดียวกัน
3.4 กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัดให้พิมพ์อักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับ
อักษร ตัวแรก
3.5 ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กรณีคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผลงานของคนอื่นและ
บอกแหล่งที่มาท้ายตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ หากเป็นผลงานภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาไทย
4. การพิมพ์ภาคผนวกและอภิธานศัพท์
4.1 ก่ อนถึ งภาคผนวก หรื ออภิ ธานศั พท์ ให้ ม ี หน้ าบอกตอนก่ อน โดยพิ มพ์ คำว่ า
ภาคผนวก หรืออภิธานศัพท์ หรือ Appendix หรือ Glossary ไว้ที่กลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร
ขนาด 20 พอยท์ หนาดำ และให้นับหน้านี้รวมเป็นจำนวนหน้ากับหน้าอื่นๆ ด้วย (ก่อนบรรณานุกรมไม่
ต้องมีหน้าบอกตอน)
4.2 ตัวภาคผนวกมีข้อมูลหลายเรื่องให้ใช้อักษร ก ข ค กำกับแต่ละภาคผนวก และให้
พิมพ์เป็นหน้าบอกตอนย่อย ก่อนถึงภาคผนวกนั้น ๆ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข Appendix A
Appendix B ถ้าชื่อภาคผนวกยาวมากให้จัดชื่อแยกเป็นสองหรือสามบรรทัด
4.3 หน้าแรกของอภิธานศัพท์เป็นหน้าบอกตอน พิมพ์คำว่า อภิธานศัพท์ด้วยอักษร
ตัวหนาดำ ขนาด 20 พอยท์ กลางหน้ากระดาษ หน้าถัดไปเป็นหน้าเริ่มต้นอภิธานศัพท์ มีคำว่า อภิธาน
ศัพท์ อยู่กลางหน้าบรรทัดบนสุด ขนาดตัวอักษรเท่ากับหน้าบอกตอน คำที่จะนำรวมไว้ในอภิธานศัพท์
ต้องเป็นคำที่ปรากฏมาแล้วในเนื้อหาของรายงานการวิจัย ถ้ามีไม่มากให้ทำเป็นเชิงอรรถขยายความหรือ
บันทึกท้ายบทแทน
4.4 รูปแบบของการพิมพ์อภิธานศัพท์ ให้พิมพ์ตัวคำศัพท์ชิดซ้ายสุด คือ ชิดแนวกรอบ
ข้อความ คำอธิบายศัพท์ ให้พิมพ์บรรทัดถัดลงไปโดยย่อหน้าแรกประมาณ 7 ตัวอักษร คำศัพท์พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรหนาดำ ขนาด 16 พอยท์ คำอธิบายพิมพ์ด้วยตัวปกติขนาด 16 พอยท์
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การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ในการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่นักวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยตามสัญญาที่นักวิจัยได้ลงลายมือชื่อในสัญญา โดยมีรายการที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำนวน 3 เล่ม
2. เอกสารแสดงการส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (word และ pdf) ในเมล์สถาบันวิจัย
และพัฒนา fulltextresearch@srru.ac.th
จำนวน 1 ชุด
3. ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) จำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหลักฐาน
การนำเสนอเข้าร่วมแสดงนิทรรศการหรือเข้าร่วมงานประกวดหรือได้รับรางวัล หรือการเสนอขอจด
ลิขสิทธิ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
จำนวน 1 ชุด
5. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดโครงการ
จำนวน 1 ชุด
โดยให้ส่งผ่านคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน ที่สังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์

(ชื่อโครงการวิจัย)

ชื่อผู้วิจัย

…………….…. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
…………….…. (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ชื่อโครงการ

ตัวอักษรหนา ขนาด 20

ปีงบประมาณ 2560

ปกนอก

ตัวอักษรหนา ขนาด 18
ปีงบประมาณ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

กรณีที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายได้หรือกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- ปกนอกสีขาว กระดาษเคลือบ ตัวหนังสือสีดำ
- สันปก มีชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 25xx
- รูปแบบหน้าปกใน ข้อความเหมือนปกนอกทุกอย่าง ต่างกันเพียงไม่มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
- กรณีโครงการวิจัยมีผู้ร่วมโครงการวิจัยมากกว่า 3 คน ให้ใช้ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ และ
พิมพ์ชื่อ ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคนในหน้าปกใน
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ตัวอย่างคำนำหรือกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ตั้งแท็บ 0.6 นิ้ว

ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล
เดือน..... พ.ศ. …
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ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาไทย :
.................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย : .............................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 25XX จำนวนหน้า xx.
ระยะห่าง 1 บรรทัด
ระยะห่าง 1 บรรทัด

บทคัดย่อ

ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ตั้งแท็บ 0.6 นิ้ว

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ข้อความ ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
TITHE : RESEARCH :…………………………………………………………………………..
RESEARCH AUTHOR :…………………………………………………………………………
UNIVERSITY. YEAR, PAGE
ระยะห่าง 1 บรรทัด
ระยะห่าง 1 บรรทัด

ABSTRACT

ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตั้งแท็บ 0.6 นิ้ว

ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ตัวอย่างการพิมพ์หน้าสารบัญ

สารบัญ
เว้น 1 บรรทัด
หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .................................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ.......................... .........................................................................................
สารบัญ ...................................................................................................................................
สารบัญตาราง .........................................................................................................................
สารบัญภาพ........................................................................................................................ ......
สารบัญแผนภูมิ .................................................................................................................

(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)

บทที่
1 บทนำ..........................................................................................................................
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .......................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย ..............................................................................................
วิธีดำเนินการวิจัย... ................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับ ....................................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ................ ...................................................................................

0
0
0
00
00
00
00

2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ........................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

00
00
00
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ตัวอย่างการพิมพ์หน้าสารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
เว้น 1 บรรทัด

บทที่

หน้า
2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

00
00

บรรณานุกรม ...........................................................................................................................
ภาคผนวก ...............................................................................................................................
ก ชื่อภาคผนวก ...............................................................................................................
ข ชื่อภาคผนวก ...............................................................................................................
ค ชื่อภาคผนวก ...............................................................................................................
ประวัติผู้เขียน ..........................................................................................................................

000
000
000
000
000
000
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ตัวอย่างการพิมพ์หน้าสารบัญตาราง

สารบัญตาราง
เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................
ชื่อตาราง ................................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000
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ตัวอย่างการพิมพ์หน้าสารบัญแผนภูมิ

สารบัญแผนภูมิ
เว้น 1 บรรทัด

แผนภูมิที่
1 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
2 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
3 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
4 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
5 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
6 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
7 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
8 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
9 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
10 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................
11 ชื่อแผนภูมิ ..............................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000
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1.50 นิ้ว
3.81 ซม.

ตัวอย่างเขตพื้นที่การพิมพ์เนื้อหา

0.75 นิ้ว, 1.90 ซม.
หน้า
0.75 นิ้ว, 1.90 ซม.

เขตพื้นที่การพิมพ์

1.00 นิ้ว
2.54 ซม.

1.50 นิ้ว
3.81 ซม.
* การเว้นที่ว่างของขอบกระดาษ ด้านบนและแนวคั่นหน้าให้เว้นระยะ 1.50 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.
ขอบขวาและด้านล่าง เว้นระยะ 1.00 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.

1.00 นิ้ว
2.54 ซม.
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การจัดทำภาพและแผนภูมิ
1. การผนึกภาพให้ผนึกให้เรียบร้อยและถาวรที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือใช้วิธสี แกน (Scan) ก็ได้
2. กราฟ แผนที่ แผนผัง หรือรูปเขียนใดๆ ก็ตามจะต้องทำเป็นภาพถ่ายหรือภาพอัดสำเนา
ให้ชัดเจน
3. หมายเลขประจำภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ให้เรียงลำดับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ลำดับที่ 1
จนถึงลำดับสุดท้ายของรายงานการวิจัยนั้น
4. ให้มีชื่อภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ และจะต้องอยู่หน้าเดียวกัน
5. ภาพหรือ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ที่ได้มาจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มาด้วยกรณีที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแผนภูมิ

เว้น 1 บรรทัด
แผนภูมิที่//1//ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ จำแนกตามด้านการให้บริการ
ที่มา (…………………………….)
เว้น 1 บรรทัด

จากแผนภูมิที่//1// ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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การจัดทำตาราง
1. หมายเลขประจำตารางและชื่อตาราง ให้เขียนคำว่าตารางที่ ตามด้วยหมายเลขตารางที่ชิด
แนวคั่นหน้า เว้น 2 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง
2. ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มาของตารางด้วย
3. ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดย
มีเลขที่ตารางและคำว่า “ต่อ” ในวงเล็บ เช่น ตารางที่ 1 (ต่อ) เป็นต้น และท้ายตารางในหน้าแรกไม่ต้อง
มีเส้นปิดตาราง
4. ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1
ตาราง กรณีจำเป็นอนุโลมให้พิมพ์ตารางต่อเนื่องในหน้าซ้ายและขวาได้ ในกรณีนี้ให้นับหน้าด้วย และ
ไม่ให้มีการพิมพ์ในหน้าขวามือก่อนนั้น
5. ตารางที่พิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขและชื่อตารางไว้ด้านสันปก
6. ไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณีจำเป็นเส้นแนวนอนหัวและท้ายตารางให้
เป็นเส้นคู่
7. ตารางที่มีความจำเป็นน้อยต่อเนื้อหาการบรรยาย ให้แสดงไว้ในภาคผนวก
ตัวอย่างตาราง
ตารางที่ 1 การสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทสยามยั่งยืน

1

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

ใช้เครื่องมือในการจัดเก็บดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แบบรายงาน (n = 58)
แบบสัมภาษณ์ (n = 58)
แบบสำรวจ (n = 58)
แบบทดสอบ (n = 58)
แบบสอบถาม (n = 58)
ศึกษาข้อมูล (n = 58)

44
22
33
33
13
26

75.86
37.93
56.89
56.89
22.41
44.82

ที่มา (วิทยา กานยนต์. 2549 : 40)
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รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ (APA) The American Psychological Association
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//จำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/
สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
จิราภรณ์ คชเสนี และนันทนา คชเสนี. (2552). นิเวศวิทยาระบบนิเวศ. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Avery Martha. (2003). The tea Road and Russia Meet across the Steppe.
China Intercontinental Book : Beijing.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.// ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and lnnovation:
Some Evidence.
From West Germany. ln lnnovation and David B. Audretsh, eds. New Youk: Hrester
Wheatsheaf. Pp. 152-159.
3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร. //ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ่งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก
เมษายน) : 19-22.
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Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. (1996). Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs
and Policy Change. Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
นฤพล ศรีตระกูล. (2554) ภูมิปัญญาเทคโนโลยีพื้นบ้านที่เกี่ยวกับคช-อัศวพาหนะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major factors Affecting lndustrial Hazardous waste Policy
Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National lnstitute of
Development Administration.
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ภาคผนวก
คู่มือการทำลายน้ำในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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การรวม File และ ลงลายน้ำ (Watermark) Logo มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การรวมไฟล์
1. เปิดไฟล์งานวิจัย (ต้องเป็น PDF)

1

2. ไฮไลท์ไฟล์ที่ต้องการรวมทั้งหมด
3. คลิกขวา แล้วเลือก Combine files with Nitro Pro
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2
3

4. จัดเรียงลำดับหัวข้อตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด โดยคลิกหัวข้อที่ต้องการย้ายลำดับ
5. แล้วใชปุ มลูกศร Move Left (เลื่อนซ้าย) หรือ Move Right (เลื่อนขวา) เพื่อย้ายลำดับ หรือ
สามารถลากหัวขอไปที่ลำดับที่ตองการได้เลย
6. เมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้ว Create
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5
4
6

7. ระบบจะทำการรวมข้อมูลเป็นไฟล์เดียว
8. เลือกแหล่งที่ต้องการเก็บไฟล์
9. ตั้งชื่อไฟล์และคลิกปุ่ม Save

7

8

9
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วิธีลงลายน้ำ (Watermark)
10. เลือก Page Layout > Watermark > Manage Watermark & Backgrounds

10

11. ทำการลบตัวอักษรโดยเลือก

และกดปุ่ม Delete

11
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12. เรียกหารูปภาพ Watermark ของมหาวิทยาลัย โดยเลือก Add > Image

12

13. เลือก Watermark ของมหาวิทยาลัย

13

14. ทำการตั้งค่า Settings > Size: 50% ทำการตั้งค่า Layout > Opacity: 40% แล้วกด Save
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14

15. กด Apply เพื่อทำการใส่ Watermark ของหมาวิทยาลัยเข้าไปยังทุกหน้าของไฟล์ PDF

15
16. กดปุ่ม

เพื่อบันทึกไฟล์ PDF
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16

หมายเหตุ:
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Nitro PDF ลิขสิทธิ์ ได้ที่ https://www.gonitro.com
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC ลิขสิทธิ์ ได้ที่
https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html
3. ดาวน์โหลด Watermark SRRU ได้ที่
https://research.srru.ac.th/research/files/watermark.png
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ภาคผนวก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
พ.ศ. 2560
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ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก
การรายงานความก้าวหน้า และขยายการเบิกจ่าย และระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
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การรายงานความก้าวหน้า
ขั้นตอนการดำเนินการรายงานความก้าวหน้า
ระยะเวลา ขั้นตอน
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
ครั้งที่ 1 ขั้นตอนที่ 1. ทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าการวิจัย เรียน
2 เดือน
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็น
คณบดี โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- บันทึกนำส่ง เรียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยผ่านความเห็นของคณบดี
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน
- ร่างรายงานการวิจัยบทที่ 1-3
นำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ขั้นตอนที่ 2. เจ้าหน้าที่วิจัยตรวจสอบเอกสารและบันทึกก่อน
2
เสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงความเห็น
ขั้นตอนที่ 3. นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ
3
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่วิจัยจะดำเนินการส่งเอกสารสรุป
4
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้ากลับคืนให้นักวิจัยตามสังกัด เพื่อให้นักวิจัย
แก้ไขภายใน 30 วัน
ครั้งที่ 2 ขั้นตอนที่ 1. ทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าการวิจัย เรียน
6 เดือน
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านความเห็น
คณบดี โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- บันทึกนำส่ง เรียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยผ่านความเห็นของคณบดี
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 2
- ร่างรายงานการวิจัยบทที่ 1-4

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจัย

เจ้าหน้าที่
วิจัย
สถาบันวิจัยฯ
และนักวิจัย
เจ้าหน้าที่
วิจัย

นักวิจัย
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ระยะเวลา

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่
2
ขั้นตอนที่
3
ขั้นตอนที่
4

ครั้งที่ 3
ไม่เกิน 12
เดือน

ขั้นตอนที่
1

ขั้นตอนที่
2
ขั้นตอนที่
3
ขั้นตอนที่
4

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
นำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. เจ้าหน้าที่วิจัยตรวจสอบเอกสารและบันทึกก่อน
เสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงความเห็น
3. นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เจ้าหน้าที่วิจัยจะดำเนินการส่งเอกสารสรุป
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้ากลับคืนให้นักวิจัยตามสังกัด เพื่อให้นักวิจัย
แก้ไขภายใน 30 วัน
1. ทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าการวิจัย เรียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านความเห็น
คณบดี โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- บันทึกนำส่ง เรียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยผ่านความเห็นของคณบดี
- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
- รายงานการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 3
- ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2. เจ้าหน้าที่วิจัยตรวจสอบเอกสารและบันทึกก่อน
เสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงความเห็น
3. นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เจ้าหน้าที่วิจัยจะดำเนินการส่งเอกสารสรุป
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้ากลับคืนให้นักวิจัยตามสังกัด เพื่อให้นักวิจัย
แก้ไขภายใน 30 วัน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
วิจัย
สถาบันวิจัยฯ
และนักวิจัย
เจ้าหน้าที่
วิจัย

นักวิจัย

เจ้าหน้าที่
วิจัย
สถาบันวิจัยฯ
และนักวิจัย
เจ้าหน้าที่
วิจัย
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ระยะเวลา

ขั้นตอน

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
ในกรณีงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน นักวิจัยจะต้องทำ
บันทึกเรื่อง ขออนุญาตขยายการเบิกจ่าย และระยะเวลา
การดำเนินงานวิจยั
เรียน อธิการบดี
ก่อนหมดสัญญา 30 วัน หากนักวิจัยไม่ทำบันทึกขอ
อนุญาตขยายการเบิกจ่าย และระยะเวลาการดำเนินงาน
วิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะดำเนินการตามสัญญาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจัย

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่
https://research.srru.ac.th
ตัวอย่าง
บันทึกชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
โครงการวิจัยเรื่อง...........................................................................................
หัวหน้าโครงการ ............................................................................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ปรับปรุง
รายละเอียด

หน้าเดิม

ลงชื่อ..........................................................
(
)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่........ เดือน................... พ.ศ. .............

หน้าใหม่
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การขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการขยายการเบิกจ่าย และระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
การขอขยาย
ลำดับ
รายละเอียดการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1) การขอขยาย ขั้นตอนที่ 1 1. บันทึกขอขยายการเบิกจ่าย และระยะเวลาการ นักวิจัย
การเบิกจ่าย
ดำเนินงานวิจัย เรียนอธิการบดี โดยผ่านคณบดีลง
และระยะเวลา
ความเห็นและแนบเอกสารตามรายละเอียดดังนี้
การดำเนินงาน
- สำเนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
วิจัยก่อนสิ้นสุด
ครั้งที่ 1-3 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
สัญญา 15 วัน
- ร่างรายงานการวิจัย บทที่ 1-5
ขั้นตอนที่ 2 2. นักวิจัยนำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 มายัง
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 3. เจ้าหน้าที่วิจัยตรวจสอบเอกสารและบันทึก
เจ้าหน้าที่
ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลง
วิจัย
ความเห็น
ขั้นตอนที่ 4 4. เมื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลง
เจ้าหน้าที่
ความเห็นแล้ว เจ้าหน้าที่วิจัยจะดำเนินการส่ง
วิจัย
เอกสารขออนุญาตขยายการเบิกจ่าย และ
ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยที่ธุรการ
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 5 5. ธุรการมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับ และเสนอ
ธุรการ
ต่ออธิการบดีเพื่อลงนามอนุมัติ
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 6 6. เมื่ออธิการบดีลงนามอนุมัติเรียบร้อยและ
ธุรการ
ธุรการมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเอกสาร
มหาวิทยาลัย
กลับคืนให้นักวิจัยตามสังกัด
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ภาคผนวก
การรายงานการเงินโครงการวิจัย
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้างทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 100,000 บาท)
1. นักวิจัยจัดทำเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้าง
2. หัวหน้าสำนักงานคณะตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้าง เพื่อ
เสนอลงนามตามลำดับ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงาน คณบดี กรรมการตรวจรับและแจ้ง
นักวิจัยรับเอกสารคืน
3. นักวิจัยส่งเอกสารขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้อง และนักวิจัยรับเอกสารคืน 3-5 วันหลังจากส่งเอกสาร
4. กรณีการเบิกเงินทุนวิจัยในงวดต่อไป ให้นักวิจัยนำเอกสาร/หลักฐาน การซื้อจ้าง/เบิกจ่าย/
สรุปรายงานการเงิน ของงวดที่ผ่านมา นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลรายงานการซื้อจ้าง/เบิกจ่ายของนักวิจัย ใช้เวลา 3-5 วัน
5. เจ้าหน้าที่พัสดุสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งนักวิจัยรับเอกสารคืน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ทั้งนี้ให้นักวิจัยจัดเก็บเอกสารหลักฐานฉบับจริง เพื่อการตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี)

เอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ/จัดจ้าง ทุนอุดหนุนการวิจัย
1. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย/ผลการพิจารณารับทุนอุดหนุนการวิจัย/ปก
งานวิจัยวิจัย/แผนการใช้เงินตลอดโครงการของนักวิจัย/บันทึกข้อความของจัดซื้อ จัดจ้าง/ตัวโครงการที่จัด
ดำเนินการ (ถ้ามี)
2. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง/ใบเสนอราคา /ใบส่งของ /ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน /
ใบสำคัญรับเงิน/ ใบจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

108 คู่มือบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินจ่ายเงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1. นักวิจัยจัดทำเอกสารขออนุญาตเบิกส่งเจ้าหน้าที่การเงินคณะ
2. เจ้าหน้าที่การเงินคณะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก
3. เจ้าหน้าที่การเงินคณะเสนอลงนามตามลำดับ ได้แก่
หัวหน้าการเงิน หัวหน้าสำนักงาน,คณบดี
และแจ้งนักวิจัยรับเอกสารคืน
4. กรณีการเบิกเงินทุนวิจัยในงวดต่อไป ให้นักวิจัยนำเอกสาร/หลักฐาน การซื้อจ้าง/
เบิกจ่าย/ สรุปรายงานการเงิน ของงวดที่ผ่านมา นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลรายงานการซื้อจ้าง/
เบิกจ่ายของนักวิจัย ใช้เวลา 3 วัน
5. เจ้าหน้าที่การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งนักวิจัยรับเอกสารคืน ณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา (ทั้งนี้ให้นักวิจัยจัดเก็บเอกสารหลักฐานฉบับจริง
เพื่อการตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี)
6. เจ้าหน้าที่การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเบิกเงินทุนวิจัยให้
นักวิจัยในงวดต่อไป
เอกสารประกอบการการดำเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัย
1. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย
2. แผนการใช้เงินตลอดโครงการของนักวิจัย
3. เอกสารใบประมาณการเบิกจ่าย ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
บันทึกขออนุญาตไปราชการ รายงานการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
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เอกสารการขออนุญาตเบิกจ่ายทุนวิจัยรายงวด
งวดที่ 1

สำเนาหน้าสมุดบัญชีโครงการวิจัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดโครงการ
งวดที่ 2
สำเนาหน้าสมุดบัญชีโครงการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน/เอกสารซื้อจ้าง (ฉบับจริง) งวดที่1
สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งวดที่ 1
งวดที่ 3
สำเนาหน้าสมุดบัญชีโครงการวิจัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน/เอกสารซื้อจ้าง (ฉบับจริง) งวดที่ 2 และ 3
สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดโครงการ
หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้โครงการวิจัยรายงวด จำนวน 3 งวด เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2562
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รายการ เอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทน
คณะผู้วิจัย
1.2 ค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
เครื่องมือการวิจัย
(แบบสอบถาม แบบ
วัด แบบทดลองฯลฯ)
1.3 ค่าตอบแทนที่
ปรึกษาโครงการ

1.4 ค่าตอบแทน
ผู้ให้ข้อมูล

1.5 ค่าตอบแทน
นักศึกษา

เอกสาร /หลักฐานประกอบ
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อม
รับรองสำเนาเอกสาร) (หัวหน้าโครงการ)
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อม
รับรองสำเนาเอกสาร)
3. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือขอเชิญ
4. แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรอง
สำเนาเอกสาร)
3. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือขอเชิญ
4. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
1. ใบสำคัญรับเงิน(ระบุชื่อโครงการวิจัยที่ให้
ข้อมูล)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อม
รับรองสำเนาเอกสาร)

1. บันทึกอนุมัติจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
2. ใบสำคัญรับเงิน (ระบุรายละเอียดงานที่
มอบหมายให้นักศึกษาทำ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
บัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา
เอกสาร)

อัตรา
หมายเหตุ
ไม่เกินร้อยละ 10
ของงบประมาณ
โครงการ
เหมาจ่ายไม่เกิน
5,000 บาท/โครงการ

เหมาจ่ายไม่เกิน
20,000 บาท/
โครงการ

(สัมภาษณ์เชิงลึก) ไม่
เกิน 500 บาท/คน
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดมสมอง) ไม่เกิน
200 บาท/คน/วัน
(ผู้ให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ) ไม่เกินชุดละ
30 บาท
ไม่เกิน 300 บาท/คน/
วัน
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รายการ
1.6 ค่าตอบแทนผู้
ถูกทดลองทาง
วิทยาศาสตร์
1.7 ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
กิจกรรมระดมสมอง/
Focus Group

เอกสาร /หลักฐานประกอบ
4. ใบลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา

1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อม
รับรองสำเนาเอกสาร)
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อม
รับรองสำเนาเอกสาร)
3. แนบหนังสือขอความอนุเคราะห์หรือขอเชิญ
4. แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หมวดค่าใช้สอย 1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน (ลายเซ็น
2.1 ค่าเช่าเหมารถ เจ้าของรถ)
2. สำเนาทะเบียนรถ
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
4. สำเนาเอกสารเสียภาษีรถ
5. สำเนาใบขับขี่ และสำเนาทะเบียนบ้าน
คนขับรถ
6. สำเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมต้นเรื่อง
7. ใบขออนุญาตใช้รถ
2.2 ค่าบันทึก
1. ใบประมาณการเบิกจ่าย
ข้อมูล ค่าวิเคราะห์ 2. ใบเสร็จรับเงิน
และค่าประมวลผล
3. ใบสำคัญรับเงิน

อัตรา

หมายเหตุ

ไม่เกิน 1,000 บาท/
คน/ครั้ง
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก3,000 บาท/
คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1,000 บาท/คน
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

- การวิเคราะห์และ
ประมวลผลทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่เกิน
2,000 บาท/ตัวอย่าง
- การบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์
แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ เหมา
จ่ายไม่เกิน 5,000
บาท/โครงการ

ระบุ
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน
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รายการ
2.3 ค่าเช่าห้อง
ประชุม สัมมนา
อบรม ทดลอง หรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัย
2.4 ค่าใช้สอยใน
การไปราชการ

2.5 ค่าที่พักของ
นักวิจัย

2.6 ค่าอาหาร
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุม สัมมนา
อบรม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เอกสาร /หลักฐานประกอบ
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/โครงการ

อัตรา
จ่ายตามจริงหรือไม่
เกินตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน)
4. รายงานการเดินทางไปราชการ
5. สำเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
พร้อมต้นเรื่อง
6. ใบขออนุญาตใช้รถ (ถ้ามี)
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

1. ใบประมาณการเบิกจ่าย
2. ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
4. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/โครงการ

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- ตามจริงไม่เกิน
1,500 บาท/คน/คืน
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
- ภายใน ค่าอาหารไม่
เกิน 100 บาท/คน/มื้อ
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่เกิน 25
บาท/คน/มื้อ
- ภายนอก ค่าอาหาร
ไม่เกิน 150 บาท/คน/
มื้อ

หมายเหตุ
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รายการ

2.7 ค่าสำเนา
เอกสาร

2.8 ค่าจัดทำ
รูปเล่มรายงานวิจัย

2.9 ค่าจ้างเหมา
บริการถอดเสียงจาก
สื่อในการสัมภาษณ์
จัดเวทีสาธารณะ
สนทนากลุ่ม

2.10 ค่าจัดทำ
เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ
ประกอบการประชุม
สัมมนา อบรมหรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

เอกสาร /หลักฐานประกอบ

1. เอกสารขออนุญาตจ้าง
2. ใบสั่งจ้าง
3. ใบเสนอราคา
4. ใบส่งของ
5. ใบตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
1. เอกสารขออนุญาตจ้าง
2. ใบสั่งจ้าง
3. ใบเสนอราคา
4. ใบส่งของ
5. ใบตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
1. ใบประมาณการเบิกจ่าย
2. ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
3. รายละเอียดการถอดเสียงจากสื่อ

1. เอกสารขออนุญาตจ้าง
2. ใบสั่งจ้าง
3. ใบเสนอราคา
4. ใบส่งของ
5. ใบตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ

อัตรา
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่เกิน 35
บาท/คน/มื้อ
- เครื่องมือการวิจัย
(แบบสอบถาม แบบ
วัด แบบประเมิน
แบบทดสอบ ฯลฯ) ไม่
เกินฉบับละ 20 บาท
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ไม่เกิน
หน้าละ 0.50 บาท
- รายงานวิจัยฉบับ
ร่าง ไม่เกินเล่มละ
350 บาท
- รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ไม่เกิน เล่ม
ละ 500 บาท

หมายเหตุ

ระบุ
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน

ระบุ
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน
ไม่เกินชั่วโมงละ 300 ระบุ
บาท
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน
ไม่เกิน 150 บาท/เล่ม ระบุ
หรือชุด
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
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รายการ

เอกสาร /หลักฐานประกอบ
6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
8. เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ ประกอบการประชุม
สัมมนา อบรมหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. หมวดค่าวัสดุ
1. เอกสารขออนุญาตจ้าง
3.1 วัสดุ
2. ใบสั่งจ้าง
สำนักงาน/วัสดุ
3. ใบเสนอราคา
คอมพิวเตอร์/วัสดุ
4. ใบส่งของ
งานครัว
5. ใบตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
3.2 ค่าวัสดุ
1. เอกสารขออนุญาตจ้าง
สำหรับใช้ในการจัด 2. ใบสั่งจ้าง
ประชุม สัมมนา
3. ใบเสนอราคา
อบรม ประชุมเชิง
4. ใบส่งของ
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
5. ใบตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
ส่วนหนึ่งของการวิจัย 6. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ใบจดทะเบียนพาณิชย์

อัตรา

หมายเหตุ
ความ
ชัดเจน

ไม่เกินร้อยละ 10
ของงบประมาณ
โครงการ

ระบุ
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน
ไม่เกิน 10,000 บาท/ ระบุ
โครงการ
รายละเอียด
งานที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้
ทำให้มี
ความ
ชัดเจน

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ https://research.srru.ac.th
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ภาคผนวก
คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทาง
วิชาการ
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การใช้งานเบื้องต้น

ใส่อีเมล์ของท่าน เช่น fulltextresearch@srru.ac.th

ใส่อีเมล์ของท่าน เช่น fulltextresearch@srru.ac.th
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ใส่อีเมล์ของท่าน เช่น fulltextresearch@srru.ac.th
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