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คํานํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจในการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และบริหารงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาตร์การวิจัยของประเทศและมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําคู่มือนักวิจัยฉบับนี้ขึ้น โดยการปรับปรุงจาก
ฉบับประจําปี 2550 และเชิญนักวิจัยพี่เล้ียงของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เขียนคู่มือเล่มนี้ ได้จัดเรียงเนื้อหา
ตามลําดับขั้นตอนของการทําวิจัย แบบฟอร์มต่างๆ ในการทําวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
มุ่งเน้นให้บุคลกรของมหาวิทยาลัยอ่านแล้วมีความสนใจประสงค์จะทํางานวิจัย เพื่อประโยชน์แก่การ
พัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศ ใช้ภาษาที่อ่านง่ายและจัดเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก และ
กําหนดให้คู่มือฉบับนี้พัฒนาไปสู่การจัดทําคู่มือนักวิจัยในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (electronic 
book) ด้วย 

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณนักวิจัยพี่เล้ียงทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาร่วมจัดทํา
คู่มือนักวิจัย จนเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้สนใจที่จะเริ่มทําการวิจัย หรือกําลังทําการวิจัยได้
ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม 
คณะผู้จัดทําขออภัยหากพบว่า คู่มือนักวิจัย ฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมแนวทางการวิจัยของประเทศและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มเติมเนื้อหาในคู่มือนักวิจัยที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์
ต่อไป 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กันยายน 2559 
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นโยบาย ทิศทาง แนวทางการส่งเสริมและการบริหารงานวิจยั 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

งานวิจัยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าเป็นข้อมูลสําคัญในการ
วางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ 
วงการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาการเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีพลังในการสร้างสรรค์
และพัฒนาประเทศ ดังน้ันเพื่อให้บุคลากรได้ทราบทิศทางการวิจัยและแนวทางการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สําหรับใช้ในการวางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู่ ให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นข้อมูลในการ
ประสานงานให้สอดคล้อง ตอ่เน่ืองระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ทิศทางการวิจัย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้ความสําคัญงานวิจัยพื้นฐานที่มุ่งนําผลงานไปใช้ใน
การสนับสนุนงานวิจัยประยุกต์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยประยุกต์ที่มุ่งนําผลไป
แก้ปัญหาและการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ พัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางและสปา พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการค้าปลีก/ค้าส่ง พัฒนาอาหารไทยฮาลาล และ
Fashion & Lifestyle รวมทั้งดําเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หน่ึง (Model ประเทศไทย 4.0) หลุดพ้นจากกับดักรายได้
ขนาดปานกลาง โดยมีทิศทางการศึกษาวิจัย ดงันี้ 

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์
 2. เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ของชุมชน สังคมเข้มแข็ง ส่ิงแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 3. เพื่อพัฒนาทางด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้สําหรับชุมชนและสังคม 

แนวทางการส่งเสริมและการบรหิารงานวิจัย 

เพื่อให้การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามทิศทางที่กําหนด และสอดคล้องกันทั้ง
มหาวิทยาลัยตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สังคม          
จึงกําหนดแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไว้ ดงันี้ 
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1.  ส่งเสริมและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
กลางในการสนับสนุนการทํางานวิจัย พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และจัดทําระเบียบ
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงานวิจัยที่เหมาะสม และเอื้อให้เกิดการ
วิเคราะห์ความต้องการทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างโจทย์วิจัยที่มีความสัมพันธ์และทันต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ (translational research)  

2.  ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ และพัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ (career path) ได้แก่ นักวิจัย
รุ่นใหม่ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ นักวิจัยมืออาชีพ บุคลากรและนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

3.  ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านวิจัย และ/หรือ ร่วมทํางานวิจัยกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4.  มีคณะกรรมการบริหารระบบนักวิจัยพี่เล้ียง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริม
จริยธรรมการทําวิจัยอย่างเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยพี่เล้ียง  

5.  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย อย่างเช่น มีการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินรางวัลเพื่อการ
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งบประมาณจากภายนอกกรณีนักวิจัยหาแหล่งทุนเอง 
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ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวจิยั 

นิยาม 
การวิจัย (research) หมายถึง การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ ๆ อย่างมีระบบระเบียบ 

และมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ต้องศึกษาค้นคว้าทั้งข้อคัดค้านและข้อสนับสนุน 
และกระบวนการวิจัยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ประเภทของงานวิจัย 
 1. การวิจัยพื้นฐาน (basic research) เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อ
หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของปรากฎการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการ
วิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี 
(theories) และกฎต่าง ๆ (laws)  
 2. การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นการนําองค์ความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการ
วิจัยพื้นฐานมาประยุกต์ หรือเป็นการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ 
 3. การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายถึง การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ หรือการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมไปสู่ผลผลิต หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือกระบวนการ หรือระบบ
บริการ หรือระบบบริหารจัดการที่ใหม่หรือดีกว่าเดิม หรือมีประโยชน์มากกว่าเดิมอย่างชัดเจน ผลการวิจัย
และพัฒนาอาจมีมูลค่า และ/หรือมีการถือครองสิทธิ์ หรือจดสิทธิบัตรได้ 
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รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนํา ส่วนเน้ือเรือ่ง และส่วนท้าย  

1. ส่วนนํา  
 1) หน้าปก (cover) ระบุคําว่า “รายงานวิจัย” และชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งชื่อผู้วิจัย 
 2) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ในการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทั้งระบุชื่อสาขาทุนวิจัย
และปีงบประมาณที่ได้รับทุน 
 3) บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) 
 4) สารบัญ 
 5) สารบัญตาราง  
 6) สารบัญรูป 
 7) คําอธิบายสัญญลักษณ์และคําย่อที่ใชใ้นการวิจัย  

2. ส่วนเน้ือเร่ือง  
 1) บทที่ 1 บทนํา (introduction) ความสําคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้า
มี) กรอบแนวความคิด (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยโดยสรุป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2) บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ทฤษฎีและ/หรือแนวความคิดที่นํามาใช้
ในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3) บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย 
(Material & method) การออกแบบการวิจัย (research design) เครื่องมือและสถิติที่ ใช้ในการ
ดําเนินการวิจัย  
 4) บทที่ 4 ผลการดําเนินการวิจัย (result) สายวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยผลการวิจัยและ
อภิปรายผล สายสังคมศาสตร์ประกอบด้วยผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5) บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (conclusion and recommendation) สาย
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ สายสังคมศาสตร์ประกอบด้วยสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 
 

3. ส่วนท้าย 
 1) เอกสารอ้างอิง (reference) ใช้ระบบ APA (American Psychological Association) 
 2) ภาคผนวก (appendix) ถ้ามี 
 3) ประวัตินักวจิัย 

ข้อกําหนดการพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ใช้กระดาษ A4 (80 แกรม) 
2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ 

ขอบกระดาษดา้นบน  1.5  นิ้ว 
ขอบกระดาษดา้นล่าง  1  นิ้ว 
ขอบกระดาษดา้นซ้าย  1.5  นิ้ว 
ขอบกระดาษดา้นขวา  1  นิ้ว 

3. ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK  
1) ปกรายงานวจิัยสีขาว พิมพ์ขอ้ความด้วยตวัอกัษรสีทอง ขนาดตัวอกัษรตามรปูแบบตัวอย่างที่

กําหนด 
2) หัวข้อใหญ่ ขนาด 18 หนา หัวข้อย่อย ขนาด 16 หนา และเนื้อหารายงานวิจัย ขนาด 16 

ธรรมดา  
4. การลําดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า  

 1) ส่วนนํา ลําดบัหน้าด้วยอกัษรไทย 
 2) ส่วนเน้ือเรื่อง  ตั้งแต่บทที่ 1 พิมพ์เลขหน้าด้วยเลขอารบิค  ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท  

หน้าแรกของเอกสารอ้างอิง และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้ากํากับแต่ให้นับจํานวนหน้า
รวมไปด้วย 

3) เลขหน้า ชิดขอบขวา ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว   
5. บทที่และเลขกํากับบท พิมพ์ไว้ตรงกลางบนสุดของหน้ากระดาษ  
6. จัดตําแหน่งตาราง รูป ภาพ หรือแผนภูมิ ให้อยู่กึ่งกลางหน้า ชื่อและเลขกํากับตารางให้พิมพ์อยู่ส่วนบน
ของตารางด้านซ้ายสุด ส่วนชื่อและเลขกํากับรูป ภาพ หรือแผนภูมิ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่าง 

หมายเหตุ  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาวิจัย ให้ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารตีพิมพ์
เผยแพร่ (ถ้ามี) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 ฉบับพร้อมไฟล์ .pdf บนแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 
5 แผ่น เมื่อรับเงินงวดสุดท้าย 
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ของตารางด้านซ้ายสุด ส่วนชื่อและเลขกํากับรูป ภาพ หรือแผนภูมิ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่าง 

หมายเหตุ  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาวิจัย ให้ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบเอกสารตีพิมพ์
เผยแพร่ (ถ้ามี) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 ฉบับพร้อมไฟล์ .pdf บนแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 
5 แผ่น เมื่อรับเงินงวดสุดท้าย 
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ความสูง 2 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 นิ้ว 

ความกว้าง 1.2 นิ้ว 

 
          รายงานวิจัย 
   
 
โครงการวิจัยเรื่องภาษาไทย………………………………………………………………… 

     ภาษาอังกฤษ………………………………………………………….... 
 
 

1…………………………………… 

2…………………………………… 
3……………………………………. 
 4…………………………………….. 

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
งบประมาณ............... ปี พ.ศ. 25….. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 

ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย 
พ้ืนขาว ตัวอักษรหนาสีทอง 

ขนาดตัวอักษร 20 

ขนาดตัวอักษร 24
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ความสูง 2 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 นิ้ว 

ความกว้าง 1.2 นิ้ว 

 
          รายงานวิจัย 
   
 
โครงการวิจัยเรื่องภาษาไทย………………………………………………………………… 

     ภาษาอังกฤษ………………………………………………………….... 
 
 

1…………………………………… 

2…………………………………… 
3……………………………………. 
 4…………………………………….. 

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
งบประมาณ............... ปี พ.ศ. 25….. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 

ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย 
พ้ืนขาว ตัวอักษรหนาสีทอง 

ขนาดตัวอักษร 20 

ขนาดตัวอักษร 24

  

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…….ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………..ชื่อเรื่อง………………………พ.ศ.…………….. 

การผลิตกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร 
พ.ศ. 2559 

ปกหลัง ปกหนา 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

ตัวอย่างสันปกรายงานการวิจัย 
ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ 

ปงบประมาณท่ีไดรับทุน
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แบบฟอร์มที่เกีย่วขอ้งกับงานวิจัย 

สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ                  ว1ด 

 
แบบเสนอโครงการวจิัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทย)  ....................................................................................................................  

 (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................  

ชื่อแผนงานวิจยั (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย)  ...............................................  

 (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................  

ส่วน ก :  ลักษณะโครงการวิจยั               

โครงการวิจยัใหม่  

โครงการวิจยัต่อเน่ืองระยะเวลา……...ปี ปีน้ีเป็นปีที่……... รหัสโครงการวิจยั..….........…..... 

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**    

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*   
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุความสอดคล้องเพียง 

1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)  
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุความ

สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด 
โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

  

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558) 
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แบบฟอร์มที่เกีย่วขอ้งกับงานวิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ                  ว1ด 

 
แบบเสนอโครงการวจิัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทย)  ....................................................................................................................  

 (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................  

ชื่อแผนงานวิจยั (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย)  ...............................................  

 (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................  

ส่วน ก :  ลักษณะโครงการวิจยั               

โครงการวิจยัใหม่  

โครงการวิจยัต่อเน่ืองระยะเวลา……...ปี ปีน้ีเป็นปีที่……... รหัสโครงการวิจยั..….........…..... 

I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**    

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น*   
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ (ระบุความสอดคล้องเพียง 

1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 2)  
V ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุความ

สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด 
โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 3) 

  

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2558) 

 
 

ส่วน  ข :  องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
1.  ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนที่ทํา

 การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
2. ประเภทการวิจัย (การวิจัยพื้นฐาน/การวิจัยประยุกต์/การวิจัยและพัฒนา) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทําการวิจัย OECD (ผนวก 4) 
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย (คําที่เกี่ยวข้องหรือมีความสําคัญกับเนื้อหาที่

ทําการวิจัย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย (อธิบายให้เห็นถึงปัญหา และความสําคัญ

ของประเด็นวิจัยที่จะทําการวิจัย มีความยาวไม่ต่ํากว่า 500 คํา) 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและ 

เรียงตามลําดับความสําคัญเป็นข้อๆ โดยเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปัญหาที่
ทําการวิจัย) 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่
เชื่อมโยงกับปัญหาและวัตถุประสงค์ ที่ทําการวิจัย) 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย (อธิบายทฤษฎี หรือ
ข้อสมมุติฐานที่มาสนับสนุนการดําเนินการวิจัย หรืออธิบายที่มาของแนวคิดที่นักวิจัย
เชื่อว่าจะสนับสนุนให้การทํางานวิจัยประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง)  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง (บรรยายเชิงสรุป หรือ
บรรยายเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรม ที่มีความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์ กับงานวิจัยที่จะ
ดําเนินการ)  

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย (เรียบเรียงเอกสารอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์ หรือ
ระบบ APA โดยต้องเป็นเอกสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยที่จะทําเท่านั้น) 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่
นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ชี้แจงแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลที่ได้จากงานวิจัยหลังจากเสร็จส้ินงานวิจัยว่าจะนําไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใด วิธีใด ระยะเวลา และสถานที่) 
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13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล (อธิบายขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ที่ดําเนินการ) 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (แสดงแผนการ
ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กับช่วงเวลา 1 ตุลาคมของปีงบประมาณ – 
30 กันยายนของปีถัดไป ในรูปแบบของ gantt chart)  

15. ปัจจัยที่ เอื้อต่อการวิจัย (แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์การวิจัย เครื่องมือ หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ที่นักวิจัยต้องการเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ทําให้งานประสบความสําเร็จ 
ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีการซ้ือ เช่า หรือยืม) 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจยัจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 

[ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)] 
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจยั จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน

แต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจยัที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  
(ผนวก 8)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดร้ับจัดสรรในแต่ละปีทีผ่่านมา (กรณีเป็น
โครงการวิจัยตอ่เนื่องที่ไดร้บัอนุมัติใหท้ําการวจิัยแล้ว) 

17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ (แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึง
ผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนําไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของงบประมาณที่
จะใช้ทําวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้) โดยระบุประเภทของ
ผลสําเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อซ่ึงจําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. ระบุ P หมายถงึ ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  

1.1 ผลสําเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรอืรูปแบบ หรอืวธิีการที่จะนําไปสู่การวิจยัใน
ระยะต่อไป 

1.2 ผลสําเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว  
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปตอ่ยอดการวิจัยได้  

2. ระบุ I หมายถงึ ผลสําเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึง่มีลักษณะ ดังนี้  
2.1 เป็นผลสําเร็จทีต่่อยอดมาจากผลสําเร็จเบื้องตน้ในระยะต่อมา  
2.2 เป็นผลสําเร็จทีม่ีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลสําเรจ็เบื้องต้น  
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13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล (อธิบายขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ที่ดําเนินการ) 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (แสดงแผนการ
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15. ปัจจัยที่ เอื้อต่อการวิจัย (แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์การวิจัย เครื่องมือ หรือ
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16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจยัจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 
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2.3 เป็นผลสําเร็จทีจ่ะก้าวไปสู่ผลสําเร็จระยะสุดทา้ยของงานวจิัย  
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3.3 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําให้เกิดผล

กระทบสูง ย่อมมีน้ําหนักการพจิารณาโครงการวิจัยสูง 
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หรือเป็นการวิจยัต่อยอดจากโครงการวจิัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความกา้วหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี     

หากไม่มีลายเซน็จริงของหัวหนา้โครงการวิจัยจะไม่รับพิจารณาโครงการ 
 
ส่วน  ค :  ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
3. ตําแหน่งปัจจุบัน 

 เงินเดือน (บาท) 
 เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ิดตอ่ได้สะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทําการว ิจ ัยว ่า เป ็น ผู ้อํานวยการแผนงานว ิจ ัย  ห ัวหน ้า
โครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวจิัย  
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปทีี่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทํา

วิจัยว่าไดท้ําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อกําหนด 
(terms of reference - TOR) การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้อง
จัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ใน
การประเมินผล 

 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม
ใบรับรองในผนวก 12 จํานวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 
12) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
(ผนวก 13) จํานวน 2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 14) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม
ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) จํานวน 2 ชุด  
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แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ.................... ประจำาปี......…………

ชื่อโครงการวิจัย...............................................................................................................................................

งบที่เสนอขอ………………………........................…….บาท

หมายเหตุ กรอกคะแนนในหัวข้อใหญ่เท่านั้น

ที่ รายการประเมิน
ระดับการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
10 6 1 0

1. ชื่อเรื่อง

1.1 ชื่อเรื่องสอดคล้องกับปัญหาวิจัยชัดเจน

1.2 ใช้ภาษาถูกต้องเข้าใจง่าย 

2. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

2.1 แสดงความสำาคัญของปัญหาอย่างชัดเจน 

2.2 มีวิธีการแก้ปัญหาตามหลักวิชาการ

2.3 มีการศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงแหล่งข้อมูล

3. วัตถุประสงค์

3.1 สอดคล้องกับความเป็นมาและความสำาคัญ 

3.2 มีความชัดเจน มองเห็นผลลัพธ์ 

3.3 ครอบคลุมในทุกประเด็นปัญหา 

4. สมมติฐาน (ถ้ามี)

4.1 ข้อความระบุเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปร 

4.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.3 ระบุคำาตอบที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน 

5. ขอบเขตของการวิจัย

5.1 ขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ครบทุกหัวข้อ

5.2 ระบุประชากร และกลุ่มตัวอย่างชัดเจน

5.3 ระบุตัวแปรที่ศึกษาอย่างชัดเจน 

5.4 ความเหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาในการทำางานวิจัย

6. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

6.1 ทบทวนวรรณกรรมได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการ

6.2 วรรณกรรมทันสมัยตามสาขานั้นๆ

6.3 ความถูกต้องของการอ้างอิงในเนื้อหาตามข้อกำาหนด



24

7. กรอบแนวคิด

7.1 การกำาหนดกรอบแนวคิดจากทฤษฎีและนำามาวิเคราะห์ สังเคราะห์จาก 

 ประเด็น ปัญหาการวิจัย หรือมีการกำาหนดตัวแปร หรือปัจจัยนำาเข้า 

 กระบวนการ และผลลัพธ์

7.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

7.3 อธิบายกรอบแนวคิดชัดเจน

8. เอกสารอ้างอิง

8.1 รูปแบบการอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA 

8.2 มีการปรากฏอยู่จริงของเอกสารอ้างอิงในเนื้อหางานวิจัย

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา แก้ปัญหาตามความเป็นมา

9.2 เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9.3 ระบุการนำาผลวิจัยไปใช้ได้อย่างชัดเจน

10. วิธีการดำาเนินการวิจัย

10.1 ระบุกิจกรรม / ขั้นตอนในการดำาเนินงานชัดเจน

10.2 กำาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย / สอดคล้องกับ

แผนการดำาเนินวิจัย

11. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

11.1 ระบุวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการนำาไปถ่ายทอด

11.2 มีโครงการ / กิจกรรมที่นำาไปเผยแพร่หรือนำาไปใช้ประโยชน์

12. งบประมาณ

12.1 ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย

12.2 สอดคล้องตามเนื้อหางานวิจัย / ประเภทงานวิจัย
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การให้คะแนน

คะแนน คุณภาพผลงาน

10 ผลงานอยู่ในระดับดี-ดีมาก และมีรายละเอียดครบทุกหัวข้อ อาจปรับปรุงเล็กน้อย

6 ผลงานอยู่ในระดับพอใช้-ใช้ได้และมีรายละเอียดไม่ครบทุกหัวข้อ อาจปรับปรุง

1 ผลงานอยู่ในระดับใช้ไม่ได้-ไม่ดี มีรายละเอียดเพียง 1 ข้อและต้องปรับปรุง

0 ไม่มีผลงานในจุดนั้นออกมา

การประเมินผล  

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คุณภาพผลงาน

91.00 – 100.00 ผลงานดีมาก ข้อมูลและเอกสารสมบูรณ์

81.00 – 90.00 ผลงานดี มีข้อมูลและเอกสารแต่ไม่สมบูรณ์

71.00 – 80.00 ผลงานพอใช้ ควรปรับปรุงบางส่วนให้สมบูรณ์ขึ้น 

61.00 – 70.00 ผลงานพอใช้ ต้องการการแก้ไขปรับปรุงอีกมาก 

ตำ่าากว่า 60.00 ผลงานยังใช้ไม่ได้ หรือไม่มีผลงานออกมา

สรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

 สนับสนุน

 ไม่สนับสนุน

 สนับสนุนโดยปรับปรุง

ความคิดเห็น/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

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

ควรปรับงบประมาณเพิ่ม/ลด เป็น................................................................บาท

ลงชื่อ ......................................................     ผู้ประเมิน

        (....................................................)     ตัวบรรจง

        .............../ ................/ ................. วันที่ประเมิน
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แบบประเมินความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย ..............................................................................................................................................

หัวหน้าโครงการ .............................................................................................................................................

สังกัดคณะ/หน่วยงาน .....................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ .................................โทรสาร.............................. E-mail .........................

งบที่เสนอขอ   งบประมาณเงินรายได้   งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณอื่นๆ  

จำานวนเงิน ………………………........................…….บาท

ประเมินความก้าวหน้าระหว่าง ....................................... ถึง  .......................................

การส่งแบบรายงานความก้าวหน้า    ตามกำาหนด                        ล่าช้า

คำาชี้แจง แบบประเมินคุณภาพการดำาเนินการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำาเนินการทำาวิจัยของ

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ท่านเป็นที่ปรึกษา ว่าเป็นไปตามโครงการวิจัยที่กำาหนดหรือไม่ รวมทั้งประเมินความถูกต้อง

ทางวิชาการในขั้นตอนต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักวิจัยต่อไป

ส่วนที่ 1 โปรดทำาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ ค่าคะแนน  10 = ดี  6 = พอใช้  1 = ต้อง

ปรับปรุง  0 = ไม่มีผลงาน

หัวข้อการประเมิน
คะแนนการประเมิน

10 6 1 0

1. การดำาเนินการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2. การสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

3. ขอบเขตงานวิจัย

4. การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

5. ความถูกต้องของการเก็บข้อมูลในการดำาเนินงานวิจัย

6. ความก้าวหน้าของการดำาเนินงานวิจัยตามแผนการดำาเนินการวิจัยที่ได้เสนอไว้
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ส่วนที่ 2

1. การเผยแพร่งานวิจัย/ใช้ประโยชน์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

    ในระหว่างดำาเนินการวิจัย (ถ้ามีโปรดระบุ)      มี      ไม่มี

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

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

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

2. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำาการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาท

3. เนื้อหาและคุณภาพของงานวิจัย ณ งวดที่ประเมิน (โปรดประเมินในประเด็นคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ

และการนำาเสนอ)

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

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

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

4. ความครบถ้วนของงานวิจัยที่ทำา (โปรดประเมิน และระบุข้อเสนอแนะเรื่องความครบถ้วน พร้อมทั้ง

ทิศทางการทำางาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน) 

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

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

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

5. ข้อพึงระวังที่นักวิจัยควรคำานึงถึงในการวิจัยระยะต่อไป

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

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

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

6. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อโครงการนี้ในระยะที่ผ่านมาทั้งหมด

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

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

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

7. คำาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)

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

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

.........................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน

 สมควรสนับสนุนให้ดำาเนิน

 โครงการต่อไป

  สมควรสนับสนุนให้ดำาเนิน

 โครงการต่อไปโดยปรับปรุง

 แก้ไข

  ไม่สมควรสนับสนุนให้ดำาเนิน

 โครงการต่อไป

เนื่องจาก

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ ......................................................     ผู้ประเมิน

        (....................................................)     ตัวบรรจง

        .............../ ................/ ................. วันที่ประเมิน
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แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชื่องานวิจัย ......................................................................................................................................................

ชื่อผู้วิจัย ..........................................................................................................................................................

สาขาวิชา ........................................................................................................................................................

ภาควิชา ..........................................................................................................................................................

คณะ ...............................................................................................................................................................

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำาปี........... (  ) งบประมาณแผ่นดิน (  ) งบประมาณเงินรายได้ (  ) งบอื่นๆ

ระยะเวลาดำาเนินการ ................... ปี    -    เดือน  ตั้งแต่ ................... ถึง ...................

จำานวนเงิน ................... บาท 

คำาชี้แจง แต่ละข้อของรายการการประเมินมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โดยค่าคะแนน  5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  0 = ไม่มี   

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ที่ รายการประเมิน
ระดับการประเมิน ข้อเสนอแนะ

5 4 3 2 1 0

1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

2. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3. บทนำา (ความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ / รายงาน

ความก้าวหน้าฉบับล่าสุด) ดังต่อไปนี้

-  ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

-  วัตถุประสงค์ 

-  ขอบเขตการวิจัย

-  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

-  ความทันสมัยของเนื้อหาวิชาการ 

-  ความน่าเชื่อถือของแหล่งเอกส   

-  การครอบคลุมของเนื้อหาวิชาการ
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5. วิธีการดำาเนินการวิจัย

สายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สายสังคมศาสตร์

- อุปกรณ์ เครื่องมือ และ

 วิธีการ

- การวางแผนการทดลอง

- ตัวอย่างและวิธีการ

 ทดลอง

- การวิเคราะห์และการ

 แปลผล

- ประชากรและกลุ่ม

 ตัวอย่าง

- เครื่องมือที่ใช้ในการ 

 วิจัย

- สถิติที่ใช้ในการ

 วิเคราะห์ข้อมูล

- การวิเคราะห์และ

 การแปลผล

6. ผลการวิจัยและการวิจารณ์

-  ความสอดคล้องกับวิธีการดำาเนินการวิจัย

-  รูปแบบการนำาเสนอผลการวิจัยที่กระทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย

-  การวิจารณ์ผลมีความถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี/เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

8. เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA

9. ภาคผนวก

-  เนื้อหาในภาคผนวกเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิจัย

-  ความเหมาะสมในการแบ่งและการลำาดับเนื้อหาในภาคผนวก

10. ภาพรวมของรายงานการวิจัย

-  ความเชื่อมโยงของผลการวิจัยกับวิธีการดำาเนินการวิจัย และทฤษฎีหรือเอกสารที่

 เกี่ยวข้อง

-  ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณการวิจัย

-  การวิจัยมีประโยชน์/ผลกระทบ/ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คะแนน

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

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

.................../..................../...................
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แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชื่องานวิจัย ......................................................................................................................................................

ชื่อผู้วิจัย ................................................................................ สาขาวิชา ........................................................

ภาควิชา ................................................................................ คณะ ...............................................................

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำาปี............. 

(  ) งบประมาณแผ่นดิน    (  ) งบประมาณเงินรายได้    (  ) งบวิจัยภายนอก

ระยะเวลาดำาเนินการ ................... ปี    -    เดือน  ตั้งแต่ ................... ถึง 

จำานวนเงิน ................... บาท 

 

โดยค่าคะแนน  5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  0 = ไม่มี 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

หัวข้อที่ประเมิน
คะแนนที่ได้

5 4 3 2 1 0

1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

2. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3. บทนำา (ความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ / รายงานความ

ก้าวหน้าฉบับล่าสุด) ดังต่อไปนี้

-  ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

-  วัตถุประสงค์ 

-  ขอบเขตการวิจัย

-  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

-  ความทันสมัยของเนื้อหาวิชาการ

-  ความน่าเชื่อถือของแหล่งเอกสาร

-  การครอบคลุมของเนื้อหาวิชาการ
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5. วิธีการดำาเนินการวิจัย

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์

-  อุปกรณ์ เครื่องมือ 

 และวิธีการ

-  การวางแผนการทดลอง

-  ตัวอย่างและวิธีการทดลอง

-  การวิเคราะห์และการแปลผล

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

-  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

 ข้อมูล

-  การวิเคราะห์และการแปลผล

6. ผลการวิจัยและวิจารณ์

-  ความสอดคล้องกับวิธีการดำาเนินการวิจัย

-  รูปแบบการนำาเสนอผลการวิจัยที่กระทัดรัดชัดเจน และเข้าใจ  

 ง่าย

-  การวิจารณ์ผลมีความถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี/เอกสารวิจัยที่

 เกี่ยวข้อง

7. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

-  การสรุปการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

-  มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัย/

 การนำาไปใช้

8. เอกสารอ้างอิงถูกต้องตามระบบ APA

9. ภาคผนวก  

-  เนื้อหาในภาคผนวกเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิจัย

-  ความเหมาะสมในการแบ่งและการลำาดับเนื้อหาในภาคผนวก

10. ภาพรวมของรายงานการวิจัย  

-  ความเชื่อมโยงของผลการวิจัยกับวิธีการดำาเนินการวิจัย และ

 ทฤษฎี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-  ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณการวิจัย

-  การวิจัยมีประโยชน์/ผลกระทบ/ความเหมาะสมกับสถานการณ์

   ปัจจุบัน

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

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

..................../..................../...................
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                   โทร. 
ที่      วนัที ่ 
เร่ือง   ขออนุมัติโครงการวิจัยและงบประมาณอุดหนุนการวจิัย ปีงบประมาณ ................ 

เรียน คณบดีคณะ..........................................................................  

ด้วยข้าพเจ้า      (ชื่อ - สกุล)          ตําแหน่ง สาขาวิชา ...................................คณะ 
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยงบ........................................(งบประมาณเงินรายได้....... /งบประมาณ
แผ่นดินปี......./งบประมาณภายนอกปี.......) ชื่อโครงการวิจัย............................... จํานวนเงิน............บาท
(..............บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดําเนินงานเป็นเวลา.........ปี  ตั้งแต่วันที่........................................... ถึง
วันที่...................................(รายละเอียดดังเอกสาร) 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติ 

๑. โครงการวิจัย 
๒. งบประมาณอดุหนุนการวิจัย 

 

 

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

                                                   หัวหน้าโครงการ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอเบกิเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดแรก - งบประมาณ ................ พ.ศ................. 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ตามที่ข้าพเจ้า..................................ตําแหน่ง........................ สาขา................................ 
คณะ......................... ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. พ.ศ................. 
เป็นจํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย................................ ซึ่งมี
ระยะเวลาของโครงการต้ังแต่ 1ตุลาคม 25__– 30กันยายน 25__ นั้น บดันี้โครงการวิจัยและงบประมาณ
ได้รับอนุมัติแล้ว จึงขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยในงวดแรกเป็นจํานวนเงิน............... บาท (........บาทถ้วน) 
โดยหักค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสามของวงเงินงบดําเนินงาน เป็นจํานวน 
............. บาท (..........บาทถ้วน) และเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสอง
ของวงเงินงบดําเนินงาน เป็นจํานวน ............. บาท (..........บาทถ้วน)และคงเหลือเงินที่จะขอเบิกในงวด
แรกเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน.............. บาท (..........บาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอเบกิเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดแรก - งบประมาณ ................ พ.ศ................. 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ตามที่ข้าพเจ้า..................................ตําแหน่ง........................ สาขา................................ 
คณะ......................... ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. พ.ศ................. 
เป็นจํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย................................ ซึ่งมี
ระยะเวลาของโครงการต้ังแต่ 1ตุลาคม 25__– 30กันยายน 25__ นั้น บัดน้ีโครงการวิจัยและงบประมาณ
ได้รับอนุมัติแล้ว จึงขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยในงวดแรกเป็นจํานวนเงิน............... บาท (........บาทถ้วน) 
โดยหักค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสามของวงเงินงบดําเนินงาน เป็นจํานวน 
............. บาท (..........บาทถ้วน) และเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสอง
ของวงเงินงบดําเนินงาน เป็นจํานวน ............. บาท (..........บาทถ้วน)และคงเหลือเงินที่จะขอเบิกในงวด
แรกเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน.............. บาท (..........บาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

  

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                   โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอสรุปค่าใชจ้่ายงวดแรก และขอเบกิเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย 
 งบประมาณ....................พ.ศ............... 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ตามที่..................................ตําแหน่ง........................ สาขา.................................. คณะ
..................... ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. พ.ศ................. เป็น
จํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย................................ ซึ่งมี
ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25__– 30 กันยายน 25__ ได้เบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดแรก 
เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) แล้วนั้น จึงขอส่งเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
งานวิจัยงวดแรก เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้แนบรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยและรายงานวิจัยบทที่ 1 - 3 มาแล้ว จึงขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยในงวดก่อน
งวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน............... บาท (........บาทถ้วน)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณ..................พ.ศ............... 

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  ตามที่ข้าพเจ้า...............................ตําแหน่ง........................ สาขา.................................. 
คณะ................................................. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. 
พ.ศ................. เป็นจํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย
................................ ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 25__– 30กันยายน 25__ ได้เบิกเงิน
อุดหนุนงานวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) แล้วนั้น จึงขอส่ง
ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

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

 นักวิจัยพี่เล้ียง 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ งบประมาณ..................พ.ศ............... 

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  ตามที่ข้าพเจ้า...............................ตําแหน่ง........................ สาขา.................................. 
คณะ................................................. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. 
พ.ศ................. เป็นจํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย
................................ ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการต้ังแต่ 1 ตุลาคม 25__– 30กันยายน 25__ ได้เบิกเงิน
อุดหนุนงานวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) แล้วน้ัน จึงขอส่ง
ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

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

 นักวิจัยพี่เล้ียง 

  

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                   โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขอสรุปค่าใชจ้่ายงวดก่อนงวดสดุท้าย และขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดสุดทา้ย 
 งบประมาณ....................พ.ศ............... 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ตามที่ข้าพเจ้า...............................ตําแหน่ง........................ สาขา.................................. 
คณะ..................... ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ….................. พ.ศ................. 
เป็นจํานวนเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) ชื่อโครงการวิจัย................................ ซึ่งมี
ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25__– 30 กันยายน 25__ ได้เบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยงวดก่อน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) แล้วนั้น จึงขอส่งเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนงานวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ...................บาท (........บาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้แนบ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาแล้ว จึงขอเบิกเงินอุดหนุนงานวิจัยในงวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน............... 
บาท (........บาทถ้วน)  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 

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

 หัวหน้าโครงการวิจัย
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขออนุมัตขิยายระยะเวลาดําเนนิการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ...................... 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ด้วยข้าพเจ้า.....................................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย                 
เรื่อง .............................................................................................ได้รับเงิน (งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได ้
/งบภายนอก) ประจําปี ...................... โดยมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ .....................................
ถึงวันที่.................................................มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาดําเนินการทําวิจัย เนื่องจาก
...........................................................ทําให้ผลงานวิจัยในขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ โดยมีความก้าวหน้าในการ
ทําวิจัยร้อยละ ...................... ดังนั้น ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าวครั้งที่ ................. อีก 
.................. เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่............................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ
ดังกล่าว 

 

 (..........................................................) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 (..........................................................) 
 นักวิจัยพี่เล้ียง 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                  โทร. 
ที่      วันที ่ 
เร่ือง   ขออนุมัตขิยายระยะเวลาดําเนนิการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ...................... 

เรียน คณบดีคณะ...................................................  

  ด้วยข้าพเจ้า.....................................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย                 
เรื่อง .............................................................................................ได้รับเงิน (งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได ้
/งบภายนอก) ประจําปี ...................... โดยมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ .....................................
ถึงวันที่.................................................มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาดําเนินการทําวิจัย เนื่องจาก
...........................................................ทําให้ผลงานวิจัยในขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ โดยมีความก้าวหน้าในการ
ทําวิจัยร้อยละ ...................... ดังนั้น ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการวิจัยดังกล่าวครั้งที่ ................. อีก 
.................. เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่............................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ
ดังกล่าว 

 

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

 

แบบ วจ. 1 

แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจยั.............................................................................................................................................. 
ประเภทของโครงการวจิัย 
โครงการวิจยั-เงินงบประมาณ พ.ศ............ โครงการวิจยั-งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ........... 
โครงการวิจยั-งบประมาณเงินรายได้สะสม พ.ศ......... โครงการวิจยั-งบภายนอก 

 งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ.......... 
 งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ.......... 
 เงินกองทุนวิจัย พ.ศ.......... 

วงเงินของโครงการ...(กรณเีป็นโครงการต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี ให้แสดงวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรรใน 
ปีงบประมาณปจัจุบัน)........................................... 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย.................................................................................................................. 
เจ้าของโครงการ 1.  .............................................................................. หัวหน้าโครงการวิจยั 
  2.  .............................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
  3.  .............................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
  4.  .............................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 
================================================ 

1.  วตัถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
2.  เป้าหมาย หรือผลผลิตหรือสําเร็จของโครงการวจิัย 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
3.  แผนการดําเนินงานตามโครงการวิจัยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (ปีปัจจุบัน) 
 3.1  สถานทีด่ําเนินการ............................................................................................................. 
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 3.2  วิธกีารดําเนินการ.............................................................................................................. 
 3.3  ขั้นตอนในการดําเนินการและวงเงินประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอน 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 3.4  ระยะเวลาดําเนินการ......................... ปี ...................... เดอืน 
  เวลาเริ่มต้น................................................ เวลาส้ินสุดโครงการ.......................................... 
4.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําหรับวงเงินที่ได้รับในปงีบประมาณ   
พ.ศ............. 
 4.1 ค่าตอบแทน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินเดอืน ค่าจ้าง ......................... บาท 
  หรือค่าตอบแทนที่มีกําหนดจ่ายเป็นรายเดือน และหรือ 
  ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย) 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวจิัย ระบวุุฒิ / อัตราเงินเดือน (ไมเ่กิน 1.25 เท่า) 

ไม่เกิน 1 คน ไม่เกิน 6 เดือน 
 4.2  งบดําเนินงาน (ได้แก่ค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ......................... บาท 
   และค่าใช้จ่ายอื่น) 
   หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามระเบียบราชการ ......................... บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ......................... บาท  
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร    ......................... บาท 

   หมวดค่าวัสด ุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์    ......................... บาท 
- ค่าไปรษณีย ์     ......................... บาท 
  .....ฯลฯ...... 

 4.3 งบลงทุน (ถ้าม)ี 
  (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์, ส่ิงกอ่สร้าง) 
  เฉพาะที่ได้รับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
  โดยให้แสดงรายละเอียดรายการและวงเงินของแต่ละรายการ 
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 3.2  วิธกีารดําเนินการ.............................................................................................................. 
 3.3  ขั้นตอนในการดําเนินการและวงเงินประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอน 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 3.4  ระยะเวลาดําเนินการ......................... ปี ...................... เดอืน 
  เวลาเริ่มต้น................................................ เวลาส้ินสุดโครงการ.......................................... 
4.  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําหรับวงเงินที่ได้รับในปงีบประมาณ   
พ.ศ............. 
 4.1 ค่าตอบแทน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินเดอืน ค่าจ้าง ......................... บาท 
  หรือค่าตอบแทนที่มีกําหนดจ่ายเป็นรายเดือน และหรือ 
  ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย) 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย 
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวจิัย ระบวุุฒิ / อัตราเงินเดือน (ไมเ่กิน 1.25 เท่า) 

ไม่เกิน 1 คน ไม่เกิน 6 เดือน 
 4.2  งบดําเนินงาน (ได้แก่ค่าใชจ้่ายในการจดัซือ้วัสดุ อุปกรณ์ ......................... บาท 
   และค่าใช้จ่ายอื่น) 
   หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามระเบียบราชการ ......................... บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ......................... บาท  
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร    ......................... บาท 

   หมวดค่าวัสด ุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์    ......................... บาท 
- ค่าไปรษณีย ์     ......................... บาท 
  .....ฯลฯ...... 

 4.3 งบลงทุน (ถ้าม)ี 
  (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์, ส่ิงกอ่สร้าง) 
  เฉพาะที่ได้รับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
  โดยให้แสดงรายละเอียดรายการและวงเงินของแต่ละรายการ 

 

 4.4 จ่ายสมทบ เป็นวงเงินอัตราร้อยละ 5 ของวงเงนิงบดําเนินงาน ข้อ 4.2    
  -    ค่าสาธารณปูโภคให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสาม             ..............บาท 
  -    เข้ากองทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวทิยาลัย ในอัตราร้อยละสอง      ..............บาท 

      รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ……………………....บาท  
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทกุรายการ 

5.  ขอรับเงินอดุหนุนวิจัยเป็นจํานวน........... งวด  ตามรายละเอียดดงันี ้
 งวดแรก  จํานวนเงิน.............................บาท เมื่อหน่วยงานรบัเงินจากกองคลัง /  
        คลังจังหวดั / คลังอําเภอ 
 งวดก่อนงวดสุดท้าย จํานวนเงิน..............................บาท   เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าของ 
        โครงการวิจัย 
 งวดสุดท้าย  จํานวนเงิน..............................บาท  เมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรอื 
        ส่งรายงานผลการดําเนินการวจิัย 
        ตามแผนที่ระบุใน วจ. 1 

        รวมเป็นเงนิ ...................................บาท 

 (หมายเหตุ) จํานวนงวดเงินทีข่อรับต้องไม่น้อยกว่า 3 งวด 
   วงเงินในแตล่ะงวดใหก้ําหนดเป็นร้อยละของเงินอุดหนุนวจิยัที่ไดร้ับอนุมัต ิ
   วงเงินในงวดก่อนงวดสุดทา้ยต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของเงิน 
         อุดหนุนที่ได้รับอนุมัต ิ

 วงเงินในงวดสุดท้ายตอ้งเปน็จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนวิจัยที่
ได้รับอนุมัต ิ

 
      ลงชื่อ...........................................หวัหน้าโครงการวิจัย 
           (............................................)   
      ลงชื่อ...........................................ผู้รว่มโครงการวิจัย 
           (............................................)   
      ลงชื่อ...........................................ผู้รว่มโครงการวิจัย 
           (............................................) 
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สัญญารับทุนอดุหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

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

 สัญญาน้ีทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนนางล้ินจี่  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อ ..................................... ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ...................................... ตําแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหน่ึงกัฐ (นาย/นางนางสาว)......................
หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด สํานัก/กอง/คณะ ...................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ........................ ถนน .................... แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ ........................................ จังหวัด................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนวิจัยประจําปี .............................. แก่ผู้รับทุนในโครงการวิจัย   
งบประมาณ เงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินรายได้สะสม 
กองทุนสนับสนุนการวิจยั งบประมาณภายนอก จาก.......................................................................... 
ชื่อโครงการวิจยั.............................................................................................................................................. 
เป็นจํานวนเงิน .............................. บาท (.........................................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
.................... เดือน นับตั้งแต่วันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่................ 
เดือน ............................... พ.ศ. .............. 
 ข้อ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ไม่น้อยกว่าสามงวด วงเงินในแต่ละงวดให้
กําหนดเป็นจํานวนร้อยละของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณตามที่กําหนด
ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (วจ.1) ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 การรับเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ ผู้รับทุนจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 การรับเงินโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 การรับเงินงวดแรก ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสาม
และจ่ายสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสองของวงเงินงบดําเนินงานที่
ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (วจ.1) แต่ละปี  
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สัญญารับทุนอดุหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

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

 สัญญาน้ีทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนนางล้ินจี่  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อ ..................................... ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ...................................... ตําแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหน่ึงกัฐ (นาย/นางนางสาว)......................
หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด สํานัก/กอง/คณะ ...................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ........................ ถนน .................... แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ ........................................ จังหวัด................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนวิจัยประจําปี .............................. แก่ผู้รับทุนในโครงการวิจัย   
งบประมาณ เงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินรายได้สะสม 
กองทุนสนับสนุนการวิจยั งบประมาณภายนอก จาก.......................................................................... 
ชื่อโครงการวิจยั.............................................................................................................................................. 
เป็นจํานวนเงิน .............................. บาท (.........................................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
.................... เดือน นับตั้งแต่วันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่................ 
เดือน ............................... พ.ศ. .............. 
 ข้อ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ไม่น้อยกว่าสามงวด วงเงินในแต่ละงวดให้
กําหนดเป็นจํานวนร้อยละของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณตามที่กําหนด
ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (วจ.1) ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 การรับเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ ผู้รับทุนจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 การรับเงินโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 การรับเงินงวดแรก ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสาม
และจ่ายสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสองของวงเงินงบดําเนินงานที่
ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (วจ.1) แต่ละปี  

 

 การรับเงินงวดต่อๆ ไปผู้รับทุนจะรับตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกับมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไว้ในแบบ วจ.1 และการรับเงินตั้งแต่งวดที่สองเป็นต้นไป ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินของเงินที่รับ
ไปแล้วทั้งหมดจนครบถ้วนตามวงเงินของโครงการวิจัยให้แก่กองคลังแล้วจึงขอรับเงินงวดสุดท้ายได้ 
 การรับเงินงวดก่อนงวดสุดท้ายผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน เม่ือถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้
ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ วจ.1 แต่ละปี เป็นจํานวนเงินไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 
 การรับเงินงวดสุดท้ายสําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยหนึ่งปีงบประมาณ 
ผู้รับทุนต้องได้รับการรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว สําหรับโครงการวิจัยที่ ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ผู้รับทุนจะรับเมื่อส่งรายงานผลการดําเนินการวิจัยที่
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ วจ.1 ของแต่ละปี หรือเมื่อได้รับการรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์ในปีสุดท้าย
แล้วแต่กรณี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่
กําหนดไว้ 
 ข้อ 3 ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 
2559 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ใช้หลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และหลักฐานการจ่ายเงินตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ค่าตอบแทนนักวิจัย และ/หรือค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ให้จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัย 
 กรณีโครงการวิจัยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยที่มีวงเงินเกินกว่าที่กําหนดไว้ในงวดแรก 
ให้เบิกจ่ายได้เท่ากับราคาครุภัณฑ์ 
 ข้อ 4 ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญา  
ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ 
 ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ใน แบบ วจ.1 หากเกิดปัญหา อุปสรรค  
ไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ
แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ เพื่อพิจารณาขอแก้ไขเปล่ียนแปลงภายในกําหนด 
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันทราบเหตุ 
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 กรณีที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย ให้ผู้รับทุนขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา โดย
สามารถขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน และขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยต้องระบุวันที่คาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดแผน และวิธีการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อเสนอให้อธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 5 กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานแสดงปัญหาและอุปสรรคที่
ไม่อาจดําเนินการตามโครงการวิจัยต่อไปได้ และให้สรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการและ
สรุปยอดจํานวนเงินที่ได้รับจากกองคลังและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งส้ิน เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิการบดีมอบหมาย 
 การยุบเลิกโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องนําเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดส่งคืนกองคลังภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายจะ
พิจารณาเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ขอยุบเลิกโครงการวิจัยมีเหตุผลอันสมควร อาจอนุมัติให้ผู้รับทุน 
ส่งเงินคืนเฉพาะส่วนที่รับไปแล้ว และยังไม่ได้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนส่งหลักฐานการรับเงินและการ
จ่ายเงิน พร้อมทั้งเงินที่ยังมิได้จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กองคลังภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2559 และถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาน้ี 
 ข้อ 7 การจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ผู้รับทุนสามารถดําเนินการได้โดยไม่เกินวงเงินหนึ่งแสนบาท หาก
เกินวงเงินที่กําหนดต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ ผู้รับทุนต้องดําเนินการขอหมายเลขครุภัณฑ์ และลงทะเบียน
เพื่อนําครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ได้จัดซื้อส่งมอบให้หน่วยงานดําเนินการต่อไป 
 ข้อ 8 รายจ่ายค่าครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้จ่ายได้เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย 
หรือเงินประจํางวด การจัดหาครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างรายการท่ีมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานในการจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อน และให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของหน่วยงาน 
 ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มาต่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเพื่อจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง และต้องส่งมอบครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้างให้แก่หน่วยงานเม่ือการวิจัยส้ินสุดลง หรือส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยหากเป็น
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 กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ ผู้รับทุนต้องดําเนินการขอหมายเลขครุภัณฑ์ และลงทะเบียน
เพื่อนําครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ได้จัดซื้อส่งมอบให้หน่วยงานดําเนินการต่อไป 
 ข้อ 8 รายจ่ายค่าครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้จ่ายได้เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย 
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 ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มาต่อ
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ครุภัณฑ์ที่นําไปประกอบสิ่งประดิษฐ์ ให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ด้วยว่านําไปประกอบสิ่งประดิษฐ์
รายการใด 
 ข้อ 9 การวิเคราะห์ผลการวิจัย การทดลอง หรือการทดสอบ อาจจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนได้ กรณีผู้รับทุนดําเนินการทดลอง ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ผลการวิจัยเอง โดยใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัย ค่าวัสดุหรือรายจ่าย
อื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินโครงการวิจัย 
 ข้อ 10 อัตราค่าใช้จ่ายของรายจ่ายนอกเหนือจากข้อสองวรรคส่ี และข้อสาม วรรคสอง และวรรค
สาม ให้จ่ายตามลักษณะของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้รับทุนอาจกําหนดค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายตาม
ปริมาณงาน หรือระยะเวลา หรือกําหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินที่ 
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานตามข้อสอง วรรคส่ีถึงวรรคเจ็ด ตามแบบ วจ.1 และแผนการเบิกจ่ายที่
กระทรวงการคลังกําหนดเพ่ือส่งให้กองคลังดําเนินการขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ายควรเป็นอัตราที่จ่ายเป็นปกติทั่วไปสําหรับรายจ่ายประเภทน้ันๆ 
 ข้อ 11 ในกรณีจําเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้รับทุนสามารถ
เปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยได้ โดยการเพิ่ม ลด หรือเปล่ียนลักษณะรายจ่ายแต่ละ
ประเภทได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย โดยหากเป็นกรณีการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนนักวิจัย และ/หรือค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย หรือการเปล่ียนแปลงเพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างนอกเหนือจากรายการท่ีได้รับอนุมัติไว้ในโครงการวิจัย จะต้องแสดงเหตุผล
อันสมควรพร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 12 การรับเงินตั้งแต่งวดที่สองเป็นต้นไป ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่รับไปในงวด
ก่อนซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่กองคลัง ทั้งนี้ จะต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินของเงินที่รับ และจ่ายไปแล้ว
ทั้งหมดจนครบถ้วนตามวงเงินของโครงการวิจัยให้แก่กองคลังแล้วจึงขอรับเงินงวดสุดท้ายได้ 
 ข้อ 13 ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุน หรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด 
 ข้อ 14 ผู้รับทุนต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน
ในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ วจ.1 แต่ละปี 
 ข้อ 15 กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบเงินอุดหนุน ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการแล้วและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณแต่จําเป็นต้องเริ่มดําเนินการวิจัยตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการเพื่อให้งานวิจัยบรรลุผล
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สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้ผู้รับทุนทําหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย
สําหรับดําเนินการเท่าที่จําเป็นก่อน ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของวงเงินงบดําเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติ ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นการยืมเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 
 การขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายดังกล่าว ให้ ผู้รับทุนเป็นผู้ทําสัญญายืมเงินตามแบบของ
กระทรวงการคลัง 
 การรับเงินงวดแรกสําหรับโครงการวิจัยที่ขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายตามข้อ 15 วรรคแรก กองคลัง
จะหักเงินไว้เต็มจํานวนเพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัยตามสัญญาขอยืมเงิน แล้วจึงจ่ายส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้รับทุนเพื่อใช้จ่ายในการวิจัยต่อไป 
 ข้อ 16 กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์
หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 
 ข้อ 17 ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในส่ิงพิมพ์
หรือส่ืออื่นใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งสําเนาของส่ิงที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวนหนึ่งชุด 
เว้นแต่จะได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น 
 ข้อ 18 ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการ
ตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ และถือว่าการบอกเลิกสัญญาจะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 
 ข้อ 19 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 18 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่ายไปก่อน
วันบอกเลิกสัญญาและรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไปทั้งหมด
พร้อมครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใด ๆ 
อันเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 
 ข้อ 20 ผู้รับทุนจะต้องเผยแพร่ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (CreTech) หรือวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ และ/หรือการใช้ประโยชน์ ระหว่างการดําเนินการวิจัย หรือหลังส้ินสุดโครงการวิจัย ภายในหนึ่ง
ปี 
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 ข้อ 18 ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
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ตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมี
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 ข้อ 19 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 18 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่ายไปก่อน
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พร้อมครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใด ๆ 
อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้อง
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ปี 

 

 ข้อ 21 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 20 จะส่งผลต่อโอกาสในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้ง
ต่อๆ ไป 
 สัญญาน้ีทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาน้ีโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
        ลงชื่อ……….….………..…...…………ผู้ให้ทุน ลงชื่อ..…….…………..…………………ผู้รับทุน 
  (……..………….…………………….)       (……..………….…………………….) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ           หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
        ลงช่ือ…………………….………………พยาน   ลงชื่อ…………..……….…..…………….พยาน 
  (………………..…………….……….)        (………………..…………….……….) 
        คณบดีคณะ………………..…………….……….                            นักวิจัยร่วม   
 
        ลงช่ือ…………………….………………พยาน   ลงชื่อ…………..……….…..…………….พยาน 
  (………………..…………….……….)        (………………..…………….……….) 
        ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                        นักวิจัยร่วม   
 
        ลงช่ือ…………………….………………พยาน    
   (………………..…………….……….
       รองผู้อํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา          

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

นักวิจัยร่วม   
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แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั 

1. รายละเอยีดเกีย่วกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย  

 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................   
  (ภาษาองักฤษ)  ......................................................................................................................   
  .............................................................................................................................................................   
 ชื่อผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ)  .....................................................................................................  
 หน่วยงานที่สังกดั  .................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................   
 หมายเลขโทรศพัท์..................................... โทรสาร..................................... e-mail.............................. 
 ได้รับอนุมัตงิบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .............................................................................. 

งบประมาณที่ได้รับ ....................................................... บาท (...............................................บาทถ้วน) 
ระยะเวลาทําการวิจัย .................................... ป ี

 รายงานความกา้วหน้าระหว่างวันที่ ...............…….……… ถึงวนัที่ ...................……………. 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แนบแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด 
 /ว-1ช ทั้งชุด เพื่อประกอบการพิจารณา) 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวจิัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่
ได้ดําเนินการจริง (ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม / ขั้นตอน
ปฏิบัติตามลําดับ อย่างไร)..............................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  



49

 

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั 

1. รายละเอยีดเกีย่วกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย  

 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................   
  (ภาษาองักฤษ)  ......................................................................................................................   
  .............................................................................................................................................................   
 ชื่อผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ)  .....................................................................................................  
 หน่วยงานที่สังกดั  .................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................   
 หมายเลขโทรศพัท์..................................... โทรสาร..................................... e-mail.............................. 
 ได้รับอนุมัตงิบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .............................................................................. 

งบประมาณที่ได้รับ ....................................................... บาท (...............................................บาทถ้วน) 
ระยะเวลาทําการวิจัย .................................... ป ี

 รายงานความกา้วหน้าระหว่างวันที่ ...............…….……… ถึงวนัที่ ...................……………. 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แนบแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด 
 /ว-1ช ทั้งชุด เพื่อประกอบการพิจารณา) 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวจิัย / โครงการวิจัย (โดยสรุป) 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่
ได้ดําเนินการจริง (ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม / ขั้นตอน
ปฏิบัติตามลําดับ อย่างไร)..............................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 

2.3 แสดงข้อมูลผลการดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ โดยแนบผลการทดลอง
หรือภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

2.4 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดําเนินการแล้ว 
[ทั้งน้ี ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ระหว่างที่ทํา
การวิจัยที่ได้รับพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนําไปเผยแพร่ทางส่ือมวลชนได้ (ถ้ามี)] 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 2.5 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

2.6 งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งส้ิน...............................บาท
(.........................................บาทถ้วน) 

2.7 ขั้นตอน/กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อไปตามแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
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2.8 คําชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
 
 (ลงชื่อ)............................................................. 
 (..............................................................) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ช้สําหรับขอ้เสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวจิัย 
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2.8 คําชี้แจงเกี่ยวกับปญัหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 
 
 (ลงชื่อ)............................................................. 
 (..............................................................) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนีใ้ช้สําหรับขอ้เสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวจิัย 

 

แบบ วจ. 2 

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจยั 

ณ  วันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. ………….. 

ชื่อโครงการ …...........……………………………………………………………. วงเงิน ………………………………...………….. 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย ………………………...............……………………………………………………………… 
ประเภทโครงการวิจัย 

โครงการวิจัย-เงนิงบประมาณ พ.ศ. …………  โครงการวิจัย-เงนิรายได้ พ.ศ. ………… 
โครงการวิจัยพิเศษ     โครงการวิจัย-งบภายนอก 

  งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ. ……………. 
  งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ. …………… 
  เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. …………. 

ระยะเวลาดําเนนิการของโครงการตามแผน เริม่ต้น ……………………………… ส้ินสุด …………….....………………. 

 
สรุปรายงานการรับ – จ่าย (ตั้งแต่วันที่ ………….. ถึง ………………………………) 
รายรับ            เงินอุดหนุนวจิัยที่ไดร้ับ 
รายจ่าย          งบค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน  ...................... บาท 
 งบดําเนินการ  รวมเป็นเงิน  ...................... บาท 

ค่าสาธารณูปโภคในอัตราร้อยละสาม รวมเป็นเงิน  ...................... บาท 
สมทบเข้ากองทนุในอัตราร้อยละสอง รวมเป็นเงิน  ...................... บาท 
ค่าครุภัณฑ์หรือค่าส่ิงก่อสร้าง รวมเป็นเงิน  ...................... บาท 

                                              รวมรายจ่ายทัง้ส้ิน  ...................... บาท 

 เงินโครงการวิจยัคงเหลือ  ...................... บาท 

แยกประเภทรายจ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิของโครงการวิจยั 
 
      ลงชื่อ..………………………………หัวหน้าโครงการ 
            (…………………………………) 
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การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยั 

เทคนิคการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจยั 

การขอคุ้มครองสิทธิ์จากงานวิจัยที่ทําขึ้นมาจะขอได้นั้น งานวิจัยจะต้องมีสมบัติตามเงื่อนไข  3 ข้อ
คือ 
1.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ คืองานวิจัยนั้นต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน เพราะฉะนั้น     
หากนักวิจัยท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรนําผลงานไปเผยแพร่ก่อนทั้งทางบทความวิจัยหรือแสดง
นิทรรศการ แต่หากท่านได้นํางานวิจัยไปเผยแพร่แล้วแต่ไม่เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ก็ขอยื่นจดได้ 
แต่ต้องเป็นการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือแสดงนิทรรศการที่เป็นสถานที่ราชการมีหนังสืออ้างถึง
สามารถขอยื่นจดได้และมีผลย้อนหลัง คุ้มครองต้ังแต่วันที่เผยแพร่ได้ 
2.  มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค  หรือเป็นงานที่คนที่มีความรู้ระดับธรรมดา
ไม่สามารถทําตามได้ 
3.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรมได้ หรือ
ทําซ้ําได้นั่นเอง 

การขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 
นักวิจัยจะเลือกคุ้มครองสิทธิ์แบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หากเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรเลือก
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หากงานใดจะขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ งานวิจัยนั้นต้องมีขั้นการประดิษฐ์
ที่สูงขึ้นมากๆ  หากขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไม่มากนัก ขอได้เพียงอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ประกอบการขอได้ ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หากเป็นส่ิงประดิษฐ์ให้ใช้
ภาพสเก็ตหรือเขียนแบบใช้รูปถ่ายไม่ได้ 

นักวิจัยส่วนมากยังไม่คุ้นเคยกับการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แต่ต้องการผลงาน ถามว่า เขียน
บทความวิจัยอย่างไรเพื่อนําไปนําเสนอผลงานและยังสามารถนํางานวิจัยนั้นมาขอคุ้มครองสิทธิ์ทีหลัง ตอบ
ว่าไม่มีเพราะว่าเขียนบทความวิจัยอย่างไรก็ต้องเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จึงไม่มีวิธีเขียนที่
หลีกเล่ียงได้ หากอยากได้ผลงานสองช้ินต้องยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ก่อน แล้วจึงไปเผยแพร่ 
เรื่องค่าใช้จ่ายนั้น เมื่อปี 2548 ต้องมีค่าธรรมเนียมและค่าคุ้มครอง แต่ปัจจุบันนี้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม
ให้มีการขอคุ้มครองมากขึ้น จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันนักวิจัยจึงต้องโอน
งานวิจัยให้มหาวิทยาลัย เป็นการขอคุ้มครองสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ส่วนนักวิจัยจะมีเครดิตตรงที่เป็น 
ผู้ประดิษฐ์ ซึ่งตามจริงแล้วงานวิจัยที่ได้งบประมาณถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว หากพร้อมแล้วมา
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การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยั 

เทคนิคการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจยั 

การขอคุ้มครองสิทธิ์จากงานวิจัยที่ทําขึ้นมาจะขอได้นั้น งานวิจัยจะต้องมีสมบัติตามเงื่อนไข  3 ข้อ
คือ 
1.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ คืองานวิจัยนั้นต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน เพราะฉะนั้น     
หากนักวิจัยท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรนําผลงานไปเผยแพร่ก่อนทั้งทางบทความวิจัยหรือแสดง
นิทรรศการ แต่หากท่านได้นํางานวิจัยไปเผยแพร่แล้วแต่ไม่เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ก็ขอยื่นจดได้ 
แต่ต้องเป็นการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือแสดงนิทรรศการที่เป็นสถานที่ราชการมีหนังสืออ้างถึง
สามารถขอยื่นจดได้และมีผลย้อนหลัง คุ้มครองตั้งแต่วันที่เผยแพร่ได้ 
2.  มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค  หรือเป็นงานที่คนที่มีความรู้ระดับธรรมดา
ไม่สามารถทําตามได้ 
3.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรมได้ หรือ
ทําซ้ําได้นั่นเอง 

การขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 
นักวิจัยจะเลือกคุ้มครองสิทธิ์แบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หากเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรเลือก
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หากงานใดจะขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ งานวิจัยนั้นต้องมีขั้นการประดิษฐ์
ที่สูงขึ้นมากๆ  หากขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไม่มากนัก ขอได้เพียงอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ประกอบการขอได้ ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หากเป็นส่ิงประดิษฐ์ให้ใช้
ภาพสเก็ตหรือเขียนแบบใช้รูปถ่ายไม่ได้ 

นักวิจัยส่วนมากยังไม่คุ้นเคยกับการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แต่ต้องการผลงาน ถามว่า เขียน
บทความวิจัยอย่างไรเพื่อนําไปนําเสนอผลงานและยังสามารถนํางานวิจัยนั้นมาขอคุ้มครองสิทธิ์ทีหลัง ตอบ
ว่าไม่มีเพราะว่าเขียนบทความวิจัยอย่างไรก็ต้องเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จึงไม่มีวิธีเขียนที่
หลีกเล่ียงได้ หากอยากได้ผลงานสองช้ินต้องยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ก่อน แล้วจึงไปเผยแพร่ 
เรื่องค่าใช้จ่ายนั้น เมื่อปี 2548 ต้องมีค่าธรรมเนียมและค่าคุ้มครอง แต่ปัจจุบันนี้กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม
ให้มีการขอคุ้มครองมากขึ้น จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันนักวิจัยจึงต้องโอน
งานวิจัยให้มหาวิทยาลัย เป็นการขอคุ้มครองสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ส่วนนักวิจัยจะมีเครดิตตรงที่เป็น 
ผู้ประดิษฐ์ ซึ่งตามจริงแล้วงานวิจัยที่ได้งบประมาณถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว หากพร้อมแล้วมา

 

เตรียมเอกสารกัน จะมีแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างที่ผู้เขียนเคยขออนุสิทธิบัตรไว้ ในรูปแบบไฟล์ word ที่
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากไฟล์นี้ได้เลย ประกอบด้วย 

1. แบบพิมพ์คําขอ 
2. หนังสือมอบอํานาจ 
3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างต่างๆ ไดท้ี่ www.rmutk.eng@ac.th 
ขั้นตอนการยื่นขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นั้น มีขั้นตอนคร่าวๆ  

ดังแสดงในแผนภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการย่ืนขออนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตรจากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการย่ืนขออนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตรจากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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เทคนิคการขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การขอคุ้มครองสิทธิ์ประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์งานที่จะขอต้องมีคุณสมบัติตามเงือ่นไข  
3 ข้อคือ 
1.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ คืองานน้ันต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน เพราะฉะนั้นหาก 
ผู้ประดิษฐ์ท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรนําผลงานไปเผยแพร่ก่อนทั้งทางบทความทางวิชาการหรือ
แสดงนิทรรศการ  
2.  มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปญัหาทางเทคนคิ  หรือเป็นงานที่คนที่มีความรูร้ะดับธรรมดา
ไม่สามารถทําตามได้ 
3.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรอืหัตถกรรมได้ หรือ
ทําซ้ําได้นั่นเอง 

ลักษณะงานที่จะขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็นประเภทคือ งาน 2 มิติและงาน 3 มิติ งาน 2 มิติ เช่น 
ฉลาก และลายผ้า จะขอถือสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลวดลายหรือ สีสรร ส่วนงาน 3 มิติเป็นงานที่จับ
ต้องได้ จะขอถือสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะลวดลายหรือ สีสรร การเตรียมเอกสารจะ
แตกต่างกัน งาน 2 มิติ ใช้ภาพภ่ายหรือรูปสเก็ตก็ได้  สําหรับงาน 3 มิติ ใช้ภาพถ่ายหรือรูปสเก็ต 7 รูป 
ได้แก่ รูปที่แสดงให้เห็นภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และทัศนียภาพซึ่ง
หมายถึงภาพที่แสดงทั้งด้านบนด้านหน้าและด้านข้าง ใน 1 รูป ควรเป็นภาพเขียนลายเส้นรอบนอกไม่มี
การใช้สีและแสงเงา  

ผู้ประดิษฐ์ควรยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเขียนบทความวิจัยนั้น ซึ่งการคุ้มครองจะ
เกิดขึ้นมีผลตั้งแต่วันยื่นเอกสาร และหากได้รับประกาศแจ้งจด จะทําให้นักวิจัยได้ผลงาน 2 ชิ้นต่อ 1 
งานวิจัย ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้มีการขอคุ้มครองมากข้ึนจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่า
คุ้มครอง ให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงต้องโอนงานวิจัยให้
มหาวิทยาลัยการขอคุ้มครองสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ประดิษฐ์หรือนักวิจัยจะมีผลงานในนามเป็น 
ผู้ประดิษฐ์ ในความเป็นจริงแล้วส่ิงประดิษฐ์หรืองานวิจัยที่ได้งบประมาณหรือใช้เวลาราชการในการทํางาน
ย่อมเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างที่ผู้เขียนเคยขออนุสิทธิบัตรไว้ ในรูปแบบไฟล์ 
word ที่ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากไฟล์นี้ ได้แก่ 

1. แบบพิมพ์คําขอ 
2. หนังสือมอบอํานาจ 
3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร 
สามารถโหลดแบบฟอร์มและตวัอย่างต่างๆ ไดท้ี่ www.rmutk.eng@ac.th 
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ขั้นตอนการยื่นขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นั้น มีขั้นตอนคร่าวๆ  
ดังแสดงในแผนภาพ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

เทคนิคการขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การขอคุ้มครองสิทธิ์ประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์งานที่จะขอต้องมีคุณสมบัติตามเงือ่นไข  
3 ข้อคือ 
1.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ คืองานน้ันต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน เพราะฉะนั้นหาก 
ผู้ประดิษฐ์ท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรนําผลงานไปเผยแพร่ก่อนทั้งทางบทความทางวิชาการหรือ
แสดงนิทรรศการ  
2.  มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปญัหาทางเทคนคิ  หรือเป็นงานที่คนที่มีความรูร้ะดับธรรมดา
ไม่สามารถทําตามได้ 
3.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรอืหัตถกรรมได้ หรือ
ทําซ้ําได้นั่นเอง 

ลักษณะงานที่จะขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็นประเภทคือ งาน 2 มิติและงาน 3 มิติ งาน 2 มิติ เช่น 
ฉลาก และลายผ้า จะขอถือสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลวดลายหรือ สีสรร ส่วนงาน 3 มิติเป็นงานที่จับ
ต้องได้ จะขอถือสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะลวดลายหรือ สีสรร การเตรียมเอกสารจะ
แตกต่างกัน งาน 2 มิติ ใช้ภาพภ่ายหรือรูปสเก็ตก็ได้  สําหรับงาน 3 มิติ ใช้ภาพถ่ายหรือรูปสเก็ต 7 รูป 
ได้แก่ รูปที่แสดงให้เห็นภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และทัศนียภาพซึ่ง
หมายถึงภาพที่แสดงทั้งด้านบนด้านหน้าและด้านข้าง ใน 1 รูป ควรเป็นภาพเขียนลายเส้นรอบนอกไม่มี
การใช้สีและแสงเงา  

ผู้ประดิษฐ์ควรยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเขียนบทความวิจัยน้ัน ซึ่งการคุ้มครองจะ
เกิดขึ้นมีผลตั้งแต่วันยื่นเอกสาร และหากได้รับประกาศแจ้งจด จะทําให้นักวิจัยได้ผลงาน 2 ชิ้นต่อ 1 
งานวิจัย ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้มีการขอคุ้มครองมากขึ้นจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่า
คุ้มครอง ให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงต้องโอนงานวิจัยให้
มหาวิทยาลัยการขอคุ้มครองสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ประดิษฐ์หรือนักวิจัยจะมีผลงานในนามเป็น 
ผู้ประดิษฐ์ ในความเป็นจริงแล้วส่ิงประดิษฐ์หรืองานวิจัยที่ได้งบประมาณหรือใช้เวลาราชการในการทํางาน
ย่อมเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างที่ผู้เขียนเคยขออนุสิทธิบัตรไว้ ในรูปแบบไฟล์ 
word ที่ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากไฟล์นี้ ได้แก่ 

1. แบบพิมพ์คําขอ 
2. หนังสือมอบอํานาจ 
3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร 
สามารถโหลดแบบฟอร์มและตวัอย่างต่างๆ ไดท้ี่ www.rmutk.eng@ac.th 



58

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยการใช้จา่ยเงินอุดหนุนเพื่อการวจิัย พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอดุหนุนเพือ่การวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย  
เพื่อใช้ในการดําเนินงานและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
“กองคลัง” หมายความว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก กอง และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดอยู่  

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 
ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ในสังกัด
มหาวิทยาลัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดอยู่  

“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการศึกษาที่มีการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง ผลิต
ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การออกแบบ การพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย 
หรือลักษณะงานอื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีแผนและการแสดงหัวข้อรายละเอียดอย่างมีระบบ และ
ให้หมายความรวมถึงชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสอง
โครงการด้วย 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง หรือแนว
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  โครงการวิจัยตามระเบียบนี้จําแนกได้เป็นสองประเภทตามแหล่งที่มา 
ของเงินทุน ดังต่อไปนี้  

(๑) โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่  
 (ก) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบเงินอุดหนุน 
 (ข) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สํานัก กอง และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ในสังกัดมหาวิทยาลัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดอยู่  

“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 
ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ในสังกัด
มหาวิทยาลัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดอยู่  

“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการศึกษาที่มีการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง ผลิต
ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การออกแบบ การพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย 
หรือลักษณะงานอื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวข้อรายละเอียดอย่างมีระบบ และ
ให้หมายความรวมถึงชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสอง
โครงการด้วย 
 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง หรือแนว
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๕  โครงการวิจัยตามระเบียบนี้จําแนกได้เป็นสองประเภทตามแหล่งที่มา 
ของเงินทุน ดังต่อไปนี้  

(๑) โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่  
 (ก) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบเงินอุดหนุน 
 (ข) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

 

 (ค) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินรายได้งบกลางของหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัย หรือเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 

(๒) โครงการวิจัยจากงบภายนอกที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากบุคคล คณะบุคคล องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน 

 
ข้อ ๖  ใหก้องคลังเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงนินอกงบประมาณประเภทออมทรัพย์ 

เพื่อรับฝากเงินโครงการวิจยัแยกตามประเภทของโครงการวิจัย ดังต่อไปนี ้
(๑) บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๑ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณ 
(๒) บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๒ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัยจากเงินกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 
(๓) บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๓ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัยจากเงินรายได้ 

งบกลางหรือเงินรายได้สะสม 
(๔) บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๔ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัยจากงบภายนอก  

 
ข้อ ๗  เมื่อโครงการวิจัยได้รับอนุมัติเงินแล้ว ให้กองคลังเบิกเงินโครงการวิจัยดังกล่าว

และจัดสรรงบประมาณตามโครงการวิจัยเพื่อนําเงินโครงการวิจัยฝากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท 
ออมทรัพย์ บัญชีที่ ๑ บัญชีที่ ๒ บัญชีที่ ๓ หรือบัญชีที่ ๔ ตามประเภทของโครงการวิจัยนั้น 
 

ข้อ ๘  ในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ให้ผู้ทําวิจัยจัดทําสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยไว้ต่อมหาวิทยาลัย ตามแบบสัญญาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินงานโครงการวิจยัจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 

   
 

ข้อ ๙  การอนุมัติโครงการวิจัยและวงเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการวิจัยที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕ (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตามท่ีอธิการบดีหรือ    
ผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายอนุมัติและจัดสรรให้ 
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ข้อ ๑๐  การจ่ายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีหลักฐาน
การจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ  

ในการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) จ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสามของวงเงิน 

งบดําเนินงานที่ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑) แต่ละปี  
(๒) จ่ายสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสองของ

วงเงินงบดําเนินงานที่ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑) แต่ละปี  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ใช้หลักเกณฑ์ 

อัตราค่าใช้จ่าย และหลักฐานการจ่ายเงิน ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 

(๔) ค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน   
ร้อยละสามสิบของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัย 

(๕) รายจ่ายค่าครุภัณฑ์หรือค่าส่ิงก่อสร้าง ให้จ่ายได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนุมัติ 
ในโครงการวิ จั ยหรื อ เ งินประจํ า งวด  การจัดหาครุ ภัณฑ์หรือ ส่ิ งก่ อสร้ า งรายการที่ มี ว ง เ งิ น 
เกินกว่าหนึ่งแสนบาท เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานในการจัดซ้ือหรือจัดจ้างแล้ว  
ให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน  

     หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งรายละเอียด รายการครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง  
มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพื่อจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง และต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้แก่หน่วยงานเม่ือการวิจัยส้ินสุดลงหรือ                 
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยหากเป็นครุภัณฑ์ที่นําไปประกอบส่ิงประดิษฐ์ ให้หมายเหตุไว้              
ในทะเบียนครุภัณฑ์ด้วยว่านําไปประกอบสิ่งประดิษฐ์รายการใด 

 (๖ )  การวิ เคราะห์ผลการวิจัย  การทดลองหรือการทดสอบ  อาจจัดจ้างจาก 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนได้ กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยดําเนินการทดลอง ตรวจสอบ หรือ
วิเคราะห์ผลการวิจัยเอง โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นในสังกัด
มหาวิทยาลัย ค่าวัสดุหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินโครงการวิจัย 

(๗) อัตราค่าใช้จ่ายของรายจ่ายนอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้จ่ายตามลักษณะ
ของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยหัวหน้าโครงการวิจัยอาจกําหนดค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายตามปริมาณ
งานหรือระยะเวลา หรือกําหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานตามข้อ ๑๑ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายควรเป็นอัตราที่จ่ายเป็นปกติทั่วไปสําหรับรายจ่ายประเภทน้ัน ๆ 
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ข้อ ๑๐  การจ่ายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีหลักฐาน
การจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ  

ในการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) จ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภคให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสามของวงเงิน 

งบดําเนินงานที่ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑) แต่ละปี  
(๒) จ่ายสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละสองของ

วงเงินงบดําเนินงานที่ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑) แต่ละปี  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ใช้หลักเกณฑ์ 

อัตราค่าใช้จ่าย และหลักฐานการจ่ายเงิน ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 

(๔) ค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน   
ร้อยละสามสิบของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัย 

(๕) รายจ่ายค่าครุภัณฑ์หรือค่าส่ิงก่อสร้าง ให้จ่ายได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนุมัติ 
ในโครงการวิ จั ยหรื อ เ งินประจํ า งวด  การจัดหาครุ ภัณฑ์หรือ ส่ิ งก่ อสร้ า งรายการที่ มี ว ง เ งิ น 
เกินกว่าหนึ่งแสนบาท เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว  
ให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน  

     หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งรายละเอียด รายการครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง  
มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพื่อจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง และต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างให้แก่หน่วยงานเม่ือการวิจัยส้ินสุดลงหรือ                 
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยหากเป็นครุภัณฑ์ที่นําไปประกอบส่ิงประดิษฐ์ ให้หมายเหตุไว้              
ในทะเบียนครุภัณฑ์ด้วยว่านําไปประกอบสิ่งประดิษฐ์รายการใด 

 (๖ )  การวิ เคราะห์ผลการวิจัย  การทดลองหรือการทดสอบ  อาจจัดจ้างจาก 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนได้ กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยดําเนินการทดลอง ตรวจสอบ หรือ
วิเคราะห์ผลการวิจัยเอง โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นในสังกัด
มหาวิทยาลัย ค่าวัสดุหรือรายจ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินโครงการวิจัย 

(๗) อัตราค่าใช้จ่ายของรายจ่ายนอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้จ่ายตามลักษณะ
ของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยหัวหน้าโครงการวิจัยอาจกําหนดค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายตามปริมาณ
งานหรือระยะเวลา หรือกําหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานตามข้อ ๑๑ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายควรเป็นอัตราที่จ่ายเป็นปกติทั่วไปสําหรับรายจ่ายประเภทน้ัน ๆ 

 

(๘) ในกรณีจําเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หัวหน้า
โครงการวิจัยสามารถเปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยได้ โดยการเพิ่ม ลด หรือเปล่ียนลักษณะ
รายจ่ายแต่ละประเภทได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย โดยหากเป็นกรณี
การเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย หรือการเปล่ียนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างนอกเหนือจากรายการที่ได้รับอนุมัติไว้ในโครงการวิจัย จะต้องแสดงเหตุผลอัน
สมควรพร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย  

(๙) เมื่อส้ินสุดโครงการวิจัย ให้ส่งมอบผลงานหรือผลผลิตของโครงการวิจัย (ถ้ามี)  
แก่หน่วยงาน หรือดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการวิจัย 

(๑๐) การขอรับเงินอุดหนุนให้แบ่งเป็นงวด ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าสามงวด วงเงินในแต่
ละงวดให้กําหนดเป็นจํานวนร้อยละของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในแบบ วจ.๑ 

       กรณีที่โครงการวิจัยมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยที่มีวงเงินเกินกว่า               
ที่กําหนดไว้ในงวดแรก ให้เบิกจ่ายได้เท่ากับราคาครุภัณฑ์ 

(๑๑) การรับเงินตั้งแต่งวดที่สองเป็นต้นไป หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งหลักฐาน               
การจ่ายเงินของเงินที่รับไปในงวดก่อนซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่กองคลัง ทั้งนี้ จะต้องส่งหลักฐาน                 
การจ่ายเงินของเงินที่รับและจ่ายไปแล้วทั้งหมดจนครบถ้วนตามวงเงินของโครงการวิจัยให้แก่กองคลังแล้ว              
จึงขอรับเงินงวดสุดท้ายได้ 

(๑๒) การจัดซื้อหรือจัดจ้าง หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถดําเนินการได้โดยไม่เกินวงเงิน
หนึ่งแสนบาท หากเกินวงเงินที่กําหนดต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๑๓ )  กรณีจัดซื้อครุ ภัณฑ์ต่ํ ากว่าเกณฑ์ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องดําเนินการ 
ขอหมายเลขครุภัณฑ์และลงทะเบียน เพื่อนําครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ได้จัดซ้ือส่งมอบให้หน่วยงาน 
ดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๑๑  ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการใช้จ่าย 

เงินในการดําเนินการวิจัย สําหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณ ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๑๐ 
ตามแบบ วจ.๑ และแผนการเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อส่งให้กองคลังดําเนินการ ขออนุมัติ
ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป  
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ข้อ ๑๒  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อถึงระยะเวลาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาดําเนินการที่
กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ วจ.๑ แต่ละปี 
 ในกรณีที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา โดยสามารถขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 
สองครั้ง โดยต้องระบุวันที่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดแผนและ
วิธีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัยให้ทํารายงาน
แสดงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการตามโครงการวิจัยต่อไปได้ และให้สรุปผลการดําเนินการจนถึง
วันที่หยุดดําเนินการและสรุปยอดจํานวนเงินที่ได้รับจากกองคลัง และจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งส้ิน เสนอ
ต่ออธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย  

การยุบเลิกโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องนําเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดส่งคืน  
กองคลังภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่อธิการบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายจะพิจารณาเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ขอยุบเลิกโครงการวิจัยมีเหตุผล 
อันสมควร อาจอนุมัติให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งเงินคืนเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยส่งหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงิน พร้อมทั้งเงินที่ยังมิได้จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กองคลัง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๑๔  การจ่ายเงินให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย ให้จ่ายเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.๑) ของโครงการนั้น ๆ  

ให้กองคลังเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ตาม
วงเงินของโครงการก่อน แล้วจึงจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้  
 

ข้อ ๑๕  การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
งวดแรก เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับเงินทุนวิจัยจากโครงการวิจัยในแต่ละประเภท

แล้ว ให้จ่ายค่าสาธารณูปโภคแก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑)  
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ข้อ ๑๒  หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อถึงระยะเวลาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาดําเนินการที่
กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย ตามแบบ วจ.๑ แต่ละปี 
 ในกรณีที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัย ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา โดยสามารถขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 
สองครั้ง โดยต้องระบุวันที่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดแผนและ
วิธีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัยให้ทํารายงาน
แสดงปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการตามโครงการวิจัยต่อไปได้ และให้สรุปผลการดําเนินการจนถึง
วันที่หยุดดําเนินการและสรุปยอดจํานวนเงินที่ได้รับจากกองคลัง และจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งส้ิน เสนอ
ต่ออธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย  

การยุบเลิกโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องนําเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดส่งคืน  
กองคลังภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่อธิการบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายจะพิจารณาเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ขอยุบเลิกโครงการวิจัยมีเหตุผล 
อันสมควร อาจอนุมัติให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งเงินคืนเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยส่งหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงิน พร้อมทั้งเงินที่ยังมิได้จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กองคลัง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๑๔  การจ่ายเงินให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย ให้จ่ายเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.๑) ของโครงการนั้น ๆ  

ให้กองคลังเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ตาม
วงเงินของโครงการก่อน แล้วจึงจะจ่ายเงินงวดสุดท้ายได้  
 

ข้อ ๑๕  การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
งวดแรก เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับเงินทุนวิจัยจากโครงการวิจัยในแต่ละประเภท

แล้ว ให้จ่ายค่าสาธารณูปโภคแก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑)  

 

งวดตอ่ ๆ ไป ให้จ่ายตามกําหนดระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกบัหัวหน้าโครงการวิจัยตกลง
กันตามทีก่ําหนดไว้ในแบบ วจ.๑  

งวดก่อนงวดสุดท้าย ให้จ่ายเม่ือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยตามข้อ ๑๒ เป็นจํานวนเงินไม่เกินร้อยละยี่สิบของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 

งวดสุดท้าย สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยหนึ่งปีงบประมาณ ให้
จ่ายเม่ือได้รับการรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ต่อเน่ืองมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้จ่ายเมื่อส่งรายงานผลการดําเนินการวิจัยที่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้
ในแบบ วจ.๑ ของแต่ละปี หรือเมื่อได้รับการรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์ในปีสุดท้ายแล้วแต่กรณี โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กําหนดไว้ 
 

ข้อ ๑๖  กรณีมีเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยตามข้อ ๕ (๑) (ข) และ (ค) ที่ส้ินสุดหรือ 
ยุบเลิก หรืออื่น ๆ ให้กองคลังนําเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๑๗  กรณีโครงการวิจัยตามข้อ ๕ (๑) (ก) โครงการใด ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการ
แล้วและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ แต่จําเป็นต้องเริ่มดําเนินการวิจัย
ตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการเพ่ือให้งานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยทําหนังสือขอยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยสําหรับดําเนินการเท่าที่
จําเป็นก่อนได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของวงเงินงบดําเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การยืมเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 

การขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายดังกล่าว ให้หวัหน้าโครงการวจิัยเป็นผู้ทําสัญญายืมเงินตาม
แบบของกระทรวงการคลัง 
 

ข้อ ๑๘  การจ่ายเงินงวดแรก สําหรับโครงการวิจัยที่ขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายตามข้อ 
๑๗ ให้กองคลังหักเงินไว้ เต็มจํานวนเพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัยตามสัญญาขอยืมเงิน แล้วจึงจ่าย 
ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อใช้จ่ายในการวิจัยต่อไป 
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หมวด ๓ 
การดําเนินงานโครงการวิจยัจากงบภายนอก 

   
 

ข้อ ๑๙  โครงการวิจัยจากงบภายนอกที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้รับทุน 
และเป็นคู่สัญญากับเจ้าของทุน หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ ๒๐  โครงการวิจัยจากงบภายนอก ซึ่งเจ้าของทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดดังกล่าว รวมทั้งข้อกําหนดในสัญญา โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่ง
สําเนาสัญญาและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานให้หน่วยงานทราบ 

 
ข้อ ๒๑  การจ่ายเงินให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากเจ้าของ

ทุนแล้ว ให้จ่ายเงินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยตามข้อกําหนดของเจ้าของทุนโครงการวิจัย หรือตามสัญญา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหัวหน้าโครงการวิจัยนั้น ๆ 

เมื่อเสร็จส้ินโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด 
ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
ข้อ ๒๒  โครงการวิจัยจากงบภายนอก ซึ่งเจ้าของทุนโครงการวิจัยไม่ได้กําหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการสําหรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๓ 
การดําเนินงานโครงการวิจยัจากงบภายนอก 

   
 

ข้อ ๑๙  โครงการวิจัยจากงบภายนอกที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้รับทุน 
และเป็นคู่สัญญากับเจ้าของทุน หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ ๒๐  โครงการวิจัยจากงบภายนอก ซึ่งเจ้าของทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดดังกล่าว รวมทั้งข้อกําหนดในสัญญา โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่ง
สําเนาสัญญาและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานให้หน่วยงานทราบ 

 
ข้อ ๒๑  การจ่ายเงินให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากเจ้าของ

ทุนแล้ว ให้จ่ายเงินแก่หัวหน้าโครงการวิจัยตามข้อกําหนดของเจ้าของทุนโครงการวิจัย หรือตามสัญญา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหัวหน้าโครงการวิจัยนั้น ๆ 

เมื่อเสร็จส้ินโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด 
ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
ข้อ ๒๒  โครงการวิจัยจากงบภายนอก ซึ่งเจ้าของทุนโครงการวิจัยไม่ได้กําหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการสําหรับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด ๔ 
การรายงานผลการดําเนินการโครงการวิจยั 

   
 

ข้อ  ๒๓  ทุก ส้ินรอบระยะเวลาของปีงบประมาณแผ่นดิน และปีงบประมาณ 
เงินรายได้ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ ได้รับ 
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการในช่วงระยะเวลาของปีงบประมาณ โดยแสดง
รายละเอียดชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ วงเงินงบประมาณ (ระบุปีงบประมาณ) ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาที่ขยาย พร้อมหลักฐานที่ขยายระยะเวลาดําเนินการ (ถ้ามี) ผลการดําเนินงานวิจัย และผลการ 
ใช้จ่ายเงิน โดยแสดงยอดใช้จ่ายและยอดคงเหลือ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาของปีงบประมาณนั้น ๆ ของ
แต่ละโครงการ รวมทั้งการดําเนินงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานวิจัยแต่ละโครงการตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ส่วนโครงการวิจัยจากงบภายนอกให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและเจ้าของทุนได้   
ตกลงร่วมกัน 

การจัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามวรรคหน่ึง ให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี โดยแสดงผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  

หากสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถจัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง ให้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาดังกล่าว 
พร้อมทั้งให้ระบุเวลาที่สามารถจัดส่งสรุปผลการดําเนินงานใหม้หาวิทยาลัยทราบด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๔  โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 

ประกาศ ณ วันที่   ๖   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

(นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๔  โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 

และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 

ประกาศ ณ วันที่   ๖   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

(นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน        
การดําเนินการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการสังคม 
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย

กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน        
การดําเนินการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการสังคม 
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย

กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 “การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม โดยให้รวมถึงผลงานศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ หรือเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการศึกษาที่มีการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง ผลิต
ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การออกแบบ การพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย 
หรือลักษณะงานอื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีแผนและการแสดงหัวข้อรายละเอียดอย่างมีระบบ และ
ให้หมายความรวมถึงชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสอง
โครงการด้วย 
 

ข้อ ๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 

 
ข้อ ๕  ให้กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัย 
(๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเสนอโครงการวิจัย การดําเนิน

โครงการวิจัย และการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(๔) สนับสนุนรางวัลให้นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
 

 ข้อ ๖  ให้กองทุนมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินสมทบกองทุนตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในแต่ละปีงบประมาณ  
 (๒) เงินสมทบจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 (๓) เงินสมทบจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 
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 (๕) เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๖) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
 (๗) เงินจากแหล่งอื่น ๆ 
  
 ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนตามข้อ ๖ ฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในนาม 
“กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 
 
 ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะ และผู้อํานวยการกองคลัง เป็น
กรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานวิจัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอทุนสนับสนุนจากกองทุน
และการใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการของกองทุน 
 (๓) พิจารณาจัดสรรเงินทุนแก่โครงการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวกับการวิจัย 
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
 (๔) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยหรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
 (๕) พิจารณาชะลอหรือยับยั้งโครงการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวกับการวิจัย  
หากโครงการวิจัยหรือกิจกรรมนั้นไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ดําเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
 
 ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
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 (๕) เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 (๖) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
 (๗) เงินจากแหล่งอื่น ๆ 
  
 ข้อ ๗  ให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนตามข้อ ๖ ฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ในนาม 
“กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” 
 
 ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบด้านการวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะ และผู้อํานวยการกองคลัง เป็น
กรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายงานวิจัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอทุนสนับสนุนจากกองทุน
และการใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการของกองทุน 
 (๓) พิจารณาจัดสรรเงินทุนแก่โครงการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวกับการวิจัย 
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
 (๔) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยหรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
 (๕) พิจารณาชะลอหรือยับยั้งโครงการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นที่ เกี่ยวกับการวิจัย  
หากโครงการวิจัยหรือกิจกรรมนั้นไม่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ดําเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
 
 ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 

 ข้อ ๑๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่ง               
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ ง                 
เป็นเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ ๑๒  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อขอใช้เงินกองทุน 

ในแต่ละปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน ให้เป็นไปตามที่อธิการบดี

ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน 

ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
 
ข้อ ๑๕  การยกเลิกกองทุนให้เป็นมติของสภามหาวิทยาลัย และให้นําเงินกองทุน 

ที่เหลือส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง หรือ
แนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่   ๖   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อใช้ในการดําเนินงานและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙”  
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป  
 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ  
“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับ

มอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวทิยาลัย และให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึง
มหาวิทยาลัยเชิญหรือมอบหมายให้มาปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วย  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาและพิจารณาการขัดกันของ

ผลประโยชน์ 
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงผลงานอันเกิด

จากความคิดของบุคลากรหรือนักศึกษา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์ ทั้งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และไม่ได้ 
เครื่องหมายการค้า และแบบผังภูมิของวงจรรวม และให้หมายความรวมถึงองค์ความรู้ การคิดค้นที่สร้าง
สรรค์และพัฒนาข้อมูลทางด้านเทคนิค และผลผลิตที่ได้จากการวิจัย 

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์ 
“สิทธิบัตร” หมายความว่า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และอนุสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด ้วย

เครื่องหมายการค้า และให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมาย
ร่วมด้วย 

“แบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายความว่า แบบผังภูมิของวงจรรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

“การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การดําเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมาย การนําทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

“รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์ในเชิงพาณิชย ์ หักด ้วยค ่าใช ้จ ่ายที่ เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนทรัพย ์ สินทางป ัญญา  
ค่ารักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และค่าใช้จ่ายในการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

 
ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความ ในกรณีที่

มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาและพิจารณาการขัดกันของ

ผลประโยชน์ 
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงผลงานอันเกิด

จากความคิดของบุคลากรหรือนักศึกษา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์ ทั้งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และไม่ได้ 
เครื่องหมายการค้า และแบบผังภูมิของวงจรรวม และให้หมายความรวมถึงองค์ความรู้ การคิดค้นที่สร้าง
สรรค์และพัฒนาข้อมูลทางด้านเทคนิค และผลผลิตที่ได้จากการวิจัย 

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์
หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 

“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์ 
“สิทธิบัตร” หมายความว่า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และอนุสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด ้วย

เครื่องหมายการค้า และให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมาย
ร่วมด้วย 

“แบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายความว่า แบบผังภูมิของวงจรรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

“การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า การดําเนินการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมาย การนําทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

“รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์ในเชิงพาณิชย ์ หักด ้วยค ่าใช ้จ ่ายที่ เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนทรัพย ์ สินทางป ัญญา  
ค่ารักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และค่าใช้จ่ายในการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

 
ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจวินิจฉัยตีความ ในกรณีที่

มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 

 

หมวด ๑ 
ความเป็นเจ้าของสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา 

   
 

ข้อ ๕  ลิขสิทธิ์ที่บุคลากรหรือนักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นของบุคลากรหรือนักศึกษา  
เว้นแต ่กรณีดังต่อไปนี้ให้ลิขสิทธิ์ตกเป็นของมหาวิทยาลัย 

(๑) ลิขสิทธิ์ในวทิยานิพนธท์ี่นักศึกษาไดท้ําขึ้น  
(๒) เป็นการจ้างให้ดําเนินการ ทําตามคําส่ัง หรือภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย 
(๓) ไดร้ับเงินทนุสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๖  นอกจากกรณีตามข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอื่น 

ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบ โดยบุคลากรหรือนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการจ้างให้ดําเนินการ ทําตามคําส่ัง หรือภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย หรือ

ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อมหาวิทยาลัย หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

ให้มหาวิทยาลัย 
(๓) เกิดจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ทรัพยากร หรือส่ิงอํานวย 

ความสะดวกอื่นใดของมหาวิทยาลัย 
(๔) เกิดจากการใช้ข้อมูล รายงาน หรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

 
  ข้อ ๗  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ ๕ และข้อ ๖ และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ 
 

ข้อ ๘  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยร่วมทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ให้ความเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการร่วมทําวิจัยน้ันเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน แต่ในกรณีที่บุคลากรเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจะต้องทําสัญญาโดยระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการร่วมทําวิจัยนั้น เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 
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หมวด ๒ 
การรับทุนวจิัยจากหน่วยงานภายนอก 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การทําสัญญารบัทุนวิจัย 

   
 

ข้อ ๙  บุคลากรซ่ึงประสงค์จะรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจะต้องเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยและจะต้องเสนอร่างสัญญารับทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และให้
มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาในการรับทุนวิจัยนั้น 

ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญารับทุนวิจัยตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยเสนอร่างสัญญารับทุนวิจัยที่จะมีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงนั้นให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญารับทุนวิจัยนั้น 

 
ข้อ ๑๐  สัญญารับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จะต้องมีข้อกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย 
(๒) การเปิดเผยและรักษาความลับของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทํา

วิจัย 
(๓) การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย  
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การรับทุนวจิัยจากหน่วยงานของรัฐ 

   
 

ข้อ ๑๑  ในการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา  
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยดังกล่าวเป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยในโครงการวิจัยนั้นมีอยู่แล้วโดยหากเป็น
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หมวด ๒ 
การรับทุนวจิัยจากหน่วยงานภายนอก 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
การทําสัญญารบัทุนวิจัย 

   
 

ข้อ ๙  บุคลากรซ่ึงประสงค์จะรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจะต้องเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยและจะต้องเสนอร่างสัญญารับทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และให้
มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาในการรับทุนวิจัยนั้น 

ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญารับทุนวิจัยตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยเสนอร่างสัญญารับทุนวิจัยที่จะมีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงนั้นให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญารับทุนวิจัยนั้น 

 
ข้อ ๑๐  สัญญารับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จะต้องมีข้อกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย 
(๒) การเปิดเผยและรักษาความลับของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทํา

วิจัย 
(๓) การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย  
(๔) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การรับทุนวจิัยจากหน่วยงานของรัฐ 

   
 

ข้อ ๑๑  ในการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา  
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยดังกล่าวเป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่นักวิจัยในโครงการวิจัยนั้นมีอยู่แล้วโดยหากเป็น

 

การพัฒนาต่อยอดองค์์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียง 
ผู้เดียว แต่หากเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐมอบหมายหรือตามหน้าที่ของการรับทนุ
ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน  
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับทุนวจิัยจากภาคเอกชน 

   
 

ข้อ ๑๒  ในการรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน ให้ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง     
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดเป็น
อย่างอื่น   

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ให้ผู้ให้ทุน
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ันแบบไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว แต่จะโอนให้บุคคลอื่นหรือ
เพิกถอนไม่ได้ ทั้งน้ี ผู้ให้ทุนไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน  

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยและผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน แต่ละ 
ฝ่ายสามารถใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ันได้้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้จัดสรรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันก่อนการลงนามในสัญญา แต่ถ้าคู่สัญญาฝ่าย
ใดจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่ง 

การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันตามวรรคสาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดใช้สิทธิใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อการใช้สิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ให้คู่สัญญาซ่ึงได้รับความเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนนั้นมีสิทธิขอให้ระงับ       
การกระทําดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้ทุนต้อง   
แบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่มหาวิทยาลัยตามอัตราที่ได้ตกลงกัน   
ก่อนการลงนามในสัญญา  
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ส่วนที่ ๔ 
การร่วมวิจัย 

   
 

ข้อ ๑๓  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการร่วมทําวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับหน่วยงานภายนอก ให้มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ร ่วมทําวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาร่วมกัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของ 
ก่อนนํามาใช้ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ให้แต่ละฝ่ายยังคงเป็นเจ้าของต่อไป 
 

ข้อ ๑๔  ในการร่วมทําวิจัย ถ้ามีส่วนใดที่ต่างฝ่ายต่างคิดค้น สร้างสรรค์ หรือพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาน้ันแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายนั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนนั้น  
 

หมวด ๓ 
การเปิดเผยและเก็บรกัษาความลับข้อมูลทรพัย์สินทางปัญญา 

   
 

ข้อ ๑๕  บุคลากรหรือนักศึกษาซึ่งได้คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบงาน 
อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของตามระเบียบนี้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลงาน
ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยตามแบบที่หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากําหนด และจะต้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ  

 
ข้อ ๑๖  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อมูลที่บุคลากรหรือนักศึกษาเปิดเผยแก่มหาวิทยาลัย

ตามข้อ ๑๕ สามารถท่ีจะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้บุคลากรหรือนักศึกษาทราบ และให้บุคลากรหรือนักศึกษาจัดส่ง 
รายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาฉบับใด มีข้อมูลที่สามารถจดทะเบียน 
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แจ้งให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ส่วนที่ ๔ 
การร่วมวิจัย 

   
 

ข้อ ๑๓  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการร่วมทําวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับหน่วยงานภายนอก ให้มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ร ่วมทําวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาร่วมกัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของ 
ก่อนนํามาใช้ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ให้แต่ละฝ่ายยังคงเป็นเจ้าของต่อไป 
 

ข้อ ๑๔  ในการร่วมทําวิจัย ถ้ามีส่วนใดที่ต่างฝ่ายต่างคิดค้น สร้างสรรค์ หรือพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาน้ันแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายนั้นเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนน้ัน  
 

หมวด ๓ 
การเปิดเผยและเก็บรกัษาความลับข้อมูลทรพัย์สินทางปัญญา 

   
 

ข้อ ๑๕  บุคลากรหรือนักศึกษาซึ่งได้คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบงาน 
อันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของตามระเบียบนี้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลงาน
ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยตามแบบที่หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากําหนด และจะต้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ  

 
ข้อ ๑๖  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อมูลที่บุคลากรหรือนักศึกษาเปิดเผยแก่มหาวิทยาลัย

ตามข้อ ๑๕ สามารถท่ีจะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้บุคลากรหรือนักศึกษาทราบ และให้บุคลากรหรือนักศึกษาจัดส่ง 
รายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาฉบับใด มีข้อมูลที่สามารถจดทะเบียน 
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แจ้งให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อปกปิด
ข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน  นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลงานดังกล่าวต่อ
สาธารณชนอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ   

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษา ปกปิดข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์มีมติให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 
 

ข้อ ๑๘  ในกรณีที่มีการร่วมทําวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  
โดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการร่วมทําวิจัยดังกล่าว หน่วยงาน
ภายนอกจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการวิจัยต่อสาธารณชนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่หน่วยงานภายนอก
ประสงค์จะตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้น หน่วยงานภายนอกจะต้องส่งข้อมูลที่จะตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน  

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อมูลที่ ได้รับตามวรรคหนึ่ ง จะกระทบกระเทือน 
ต่อการขอรับความคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา หรือก่อให้ เกิดความเสียหาย หรือเป็นข้อมูล 
อันเป็นความลับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะขอให้ตัดทิ้งข้อมูลหรือชะลอการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ได้  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลนั้น 

 
หมวด ๔ 

หน่วยบรหิารจดัการทรพัย์สินทางปัญญา 
   

 
ข้อ ๑๙  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคลากรหรือนักศึกษาได้คิดค้น  

สร้างสรรค์ พัฒนา หรือค้นพบ 
(๒) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 

ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองทางกฎหมาย  
(๓) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและเจรจาต่อรอง 

ในเชิงพาณิชยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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(๔) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง   
ปัญญา  

(๕) รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ที่บุคลากรหรือนักศึกษา
ได้รับจากบุคคลซึ่งสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

(๖) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทาง     
ปัญญา 

 
หมวด ๕ 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการจัดสรรสิทธิประโยชน ์
   

 
ข้อ ๒๐  ให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ดําเนินการในการนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยอาจรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในรูปของ
เงินสดได้ 
 

ข้อ ๒๑  ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้จัดสรรแก่ผู้มีสิทธิได้รับจากรายได้สุทธิในสัดส่วน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละห้าสิบให้จัดสรรแก่บุคลากรหรือนักศึกษา ในกรณีที่มีบุคลากรหรือนักศึกษา
หลายคน ให้จัดสรรระหว่างกันตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดทํา โดยมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  

(๒) ร้อยละยี่สิบห้าให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัย  
(๓) ร้อยละยี่สิบให้จัดสรรแก่คณะ สถาบัน สํานัก หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นที่บุคลากรหรือนักศึกษาสังกัด แต่ในกรณีที่บุคลากรหรือ
นักศึกษาสังกัดหน่วยงานข้างต้นที่แตกต่างกัน ให้จัดสรรตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดทํา  

(๔) ร้อยละห้าให้จัดสรรเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย  
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(๔) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง   
ปัญญา  

(๕) รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของผลประโยชน์ที่บุคลากรหรือนักศึกษา
ได้รับจากบุคคลซ่ึงสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

(๖) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทาง     
ปัญญา 

 
หมวด ๕ 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการจัดสรรสิทธิประโยชน ์
   

 
ข้อ ๒๐  ให้หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ดําเนินการในการนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยอาจรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในรูปของ
เงินสดได้ 
 

ข้อ ๒๑  ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้จัดสรรแก่ผู้มีสิทธิได้รับจากรายได้สุทธิในสัดส่วน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้อยละห้าสิบให้จัดสรรแก่บุคลากรหรือนักศึกษา ในกรณีที่มีบุคลากรหรือนักศึกษา
หลายคน ให้จัดสรรระหว่างกันตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดทํา โดยมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  

(๒) ร้อยละยี่สิบห้าให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัย  
(๓) ร้อยละยี่สิบให้จัดสรรแก่คณะ สถาบัน สํานัก หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นที่บุคลากรหรือนักศึกษาสังกัด แต่ในกรณีที่บุคลากรหรือ
นักศึกษาสังกัดหน่วยงานข้างต้นที่แตกต่างกัน ให้จัดสรรตามสัดส่วนของงานที่ได้จัดทํา  

(๔) ร้อยละห้าให้จัดสรรเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 
 
 
 
 

 

หมวด ๖ 
การขัดกันของผลประโยชน์ 

   
 

ข้อ ๒๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาและพิจารณา
การขัดกันของผลประโยชน์” ประกอบด้วย  

 
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์หรือมี

ความชํานาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ 
จํานวนสามคน เป็นกรรมการ    

(๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณาการขัดกันของผลประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ 
 
ข้อ ๒๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 
ข้อ ๒๔  ให้คณะกรรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ          

ครั้งที่มาประชุม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ คร้ังละหนึ่งพันห้าร้อยบาท   
(๒) กรรมการตามข้อ ๒๒ (๒) ครั้งละสองพันห้าร้อยบาท 
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(๓) กรรมการตามข้อ ๒๒ (๓) ครั้งละหนึ่งพันบาท 
 
ข้อ ๒๕  ในกรณีที่บุคลากรหรือนักศึกษามีผลประโยชน์ไม ่ว ่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อมจากบุคคลซ่ึงสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้
บุคลากรหรือนักศึกษาแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการมีผลประโยชน์ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย  

ถ้าบุคลากรหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง แล้วก ่อให้เกิด 
ความเสียหายหรือเสียประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย บุคลากรหรือนักศึกษาอาจจะได้รับโทษทางวินัย หรือ   
งดเว้นการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นระยะเวลาสองปี 
 

ข้อ ๒๖  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามีผลประโยชน์
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลซึ่งสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้       
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการมีผลประโยชน์ดังกล่าวต่อ  
มหาวิทยาลัย 
  เจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการประสานงานเจรจา 
หรือทําสัญญากับบุคคลซึ่งสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

ข้อ ๒๗  เมื่อมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับผลประโยชน์ของ
บุคลากรหรือนักศึกษา หรือระหว่างผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับผลประโยชน์ของบุคคลซึ่งสนใจจะ 
นําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
(๑) บุคลากรหรอืนักศึกษาประสงค์ที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในเชิงพาณิชย์  
(๒) บุคลากรหรือนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสนใจจะนําทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะในฐานะผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา หรือลูกจ้าง 
(๓) บุคลากรหรือนักศึกษาประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการถือหุ ้น ลงทุน หรือ              

รับตําแหน่งทางบริหารในบริษัทที่นําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ 
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(๓) กรรมการตามข้อ ๒๒ (๓) ครั้งละหนึ่งพันบาท 
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ข้อ ๒๗  เมื่อมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับผลประโยชน์ของ
บุคลากรหรือนักศึกษา หรือระหว่างผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยกับผลประโยชน์ของบุคคลซึ่งสนใจจะ 
นําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
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หมวด ๗ 
การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปญัญาให้แก่บุคลากรหรือนกัศึกษา 

   
ข้อ ๒๘  บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถร้องขอให้มหาวิทยาลัยโอนสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาให้แก่ตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) ได้รับแจ้งว ่ามหาวิทยาลัยไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

หรือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
(๒) มหาวิทยาลัยไม่ได้นําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใน

สามปีนับแต่วันที่บุคลากรหรือนักศึกษาได้แสดงรายละเอียดที่สมบูรณ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่
มหาวิทยาลัย และไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 
ข้อ ๒๙  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร

หรือนักศึกษาตามข้อ ๒๘ ให้มีการจัดทําเป็นสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดย  
ในสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการนําทรัพย ์ สินทางปัญญาไปใช ้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ ให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของรายได้สุทธิ ตลอดอายุ
สิทธิบัตร  

(๒) บุคลากรหรือนักศึกษาจะต้องแจ้งความคืบหน้าในการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับ 
การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัย หรือตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ  

(๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรหรือ
นักศึกษาแล้ว บุคลากรหรือนักศึกษาไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในสามปีนับแต่วันที่
ได้รับการโอนสิทธิจากมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยร้องขอ บุคลากรหรือนักศึกษาต้องโอนสิทธิ    
ดังกล่าวกลับคืนมายังมหาวิทยาลัย  

ประกาศ ณ วันที่   ๖   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ภาคผนวก ง จรรยาบรรณนักวิจัย 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฎสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เป็นจริงสะท้อนให้เห็นภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง     
ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซ่ึงงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 
 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนําไปปฎิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติ
ของนักวิจัยทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่า
จะเป็นข้อบังคับ อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองประเด็นที่สงสัย 
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการ
ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
ยึดถือปฎิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฎิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่า
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นิยาม 
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฎิบัติ 

ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อื่นต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 แนวทางปฎิบัติ 
 1.1  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  1.1.1  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะทําวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1.2  นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ในงานวิจัย 
 1.2  นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
  1.2.1  นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
  1.2.2  นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ําซ้อน 
 1.3  นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  1.3.1  นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
  1.3.2  นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน 

ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฎิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดําเนินการ 
 แนวทางปฎิบัติ 
 2.1  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 
  2.1.1  นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
  2.1.2  นักวิจัยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 
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 2.2  นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย 
  2.1.1  นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 2.3  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 
  2.3.1  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงาน
ตามกําหนดเวลาไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

  2.3.2  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรอื
มีประสบการณ์เกี่ยวเน่ืองกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฎิบัติ 
 3.1  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 3.2  นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการน้ันๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ 

ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นส่ิงที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางปฎิบัติ 
 4.1  การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น 
 4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
 4.3  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม 
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  2.1.1  นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้
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ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฎิบัติ  
 5.1  นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนทํา
การวิจัย 
 5.2  นักวิจัยต้องปฎิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 5.3  นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง 

ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฎิบัติ 
 6.1  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 6.2  นักวิจัยต้องปฎิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
 6.3  นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

ข้อ 7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

แนวทางปฎิบัติ  
 7.1  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 7.2  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
 7.3  นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
 

่
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ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฎิบัติ 
 8.1  นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิจัยการอื่น ๆ 
 8.2  นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฎิบัติ 
 9.1  นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะ
อุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 
 9.2  นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 9.3  นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฎิบัติ 
 8.1  นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิจัยการอื่น ๆ 
 8.2  นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฎิบัติ 
 9.1  นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะ
อุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 
 9.2  นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 9.3  นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 

 

ภาคผนวก จ คณุสมบัตินักวิจัยพี่เลีย้ง 

1. ความหมายของนักวิจัยพี่เลี้ยง หมายถึง นักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ทาง มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

2. คุณสมบัติของนักวิจัยพี่เลีย้ง   
นักวิจัยพี่เล้ียงต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการให้คําปรึกษา แนะนํา ในการทําวิจัย และต้องมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
- มีประสบการณ์โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 เรือ่ง หรือ 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ 
- มีประสบการณ์ในการทําวจิัยรว่มกับหน่วยงานภายนอก ไม่นอ้ยกว่า 3 เรื่อง หรือ 
- มีผลงานวิจัยตพีิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกอ.รับรอง หรอื 
- ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิจยัของหน่วยงาน/มหาวทิยาลัย  

3. การสรรหานักวจิัยพี่เลี้ยง 
- ทาบทาม/เสนอชื่อ 
- รับสมัคร 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
- แต่งตั้ง 
- ขึ้นบัญชีทะเบียนทําเนียบ 

4. บทบาท หน้าที ่ 
4.1 ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และให้คําปรึกษาในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย   
4.2 ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านวิชาการ 
- ระเบียบวิธีวิจัย  
- วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  
- การจัดทํารายงานความก้าวหน้า 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- การใช้ประโยชน์ 
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5. การพ้นสภาพ 
- ลาออกจากการเป็นนักวิจยัพี่เล้ียง 
- ส้ินสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
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5. การพ้นสภาพ 
- ลาออกจากการเป็นนักวิจยัพี่เล้ียง 
- ส้ินสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

 

ภาคผนวก ฉ แนวทางการสร้างโจทย์วจิัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์  

1. โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ทราบข้อมูลผลงานวิจัยจากส่ือต่างๆ  
2. ผู้วิจัยเป็นผู้คิดโจทย์ร่วมกับผู้ใช้ เช่น การนิเทศสหกิจศึกษา เป็นต้น 
3. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่/บริการวิชาการ  
4. เกิดจากเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ 
5. ต่อยอดจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การประกวด การประชุมวิชาการ การจดสิทธิบัตร เป็นต้น  
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