


คำนำ 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย
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แหล่งผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 ดังน้ัน  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการฉบับน้ี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้เชิงวิชาการท่ัวไปในเรื่องการดำเนินกิจกรรมวิจัยแก่นักวิจัยและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดทำข้อเสนอ
งานวิจัย อันจะทำให้การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น ตลอดจน
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในแหล่งที่มีคุณภาพ   
 สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการฉบับน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในอันที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้  เพ่ือการบรรลุปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่กำหนดไว้  
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(ร่าง) นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564)

 
 
 
 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมายที่
สอดคล้องและมุ่งสนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙)(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) การปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ และหลักการของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)อีกทั้ง
มีความต่อเน่ือง จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และฉบับ
ทบทวน 

๒.๓ นโยบายการวิจัยของชาติ 
เพ่ือให้การดำเนินงานของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

มุ่งสู่ประเทศทีพั่ฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มผีลงานวิจัยที่มคีุณภาพ มีการน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างย่ังยืน จึงเห็นควรก าหนดนโยบายการวิจัยของชาติดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มุ่งเป้าสนองตอบ
ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

๒) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสให้
ภาคเอกชนทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวิจัยและร่วมลงทุน 

๓) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนน าผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 

๔) พัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบวิจัยของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

๕) พัฒนาและเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีความพร้อม มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน รวมทั้งเช่ือมโยงข้อมูลการวิจัยในระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือให้ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ได้
ทั่วประเทศ 

๖) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้มีจานวนและคุณภาพ มากขึ้น 
และสนับสนุนให้เกิดอาชีพนักวิจัยและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน รวมท้ังพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของเยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น 

๗) สร้างเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborative 
Partnership) ระหว่างเครือข่ายทุกภาคส่วน และทุกระดับทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑  :  เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายและสนองตอบต่อ 
ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของ 
หน่วยงาน โดยรัฐลงทนุเพื่อการวิจัยและพฒันาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  

เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจยั องค์ความรู้ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีจากงานวิจัย ที่มีทัง้คุณภาพ ปริมาณ และมุ่งเป้าสนองตอบต่อ 
เป้าหมายและประเด็นเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน  
โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองที่สอดคล้องกับ  (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการปฏิรูปประเทศ  

กลยุทธ์ที่ ๑  :  เร่งส่งเสริมและสนับสนนุใหห้น่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย 
ในรูปแบบสหวิทยาการและบรูณาการ ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 
เพ่ือมุ่งเป้าสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน  

กลยุทธ์ที่ ๒  :  ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยตามกรอบวิจัยรายประเด็นและวิจัยทา้ทายไทย  
ที่เปน็ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบัน หรือจะเกิดผลกระทบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต  

กลยุทธ์ที่ ๓  :  เสริมสรา้งสงัคมวิจัยในระดับท้องถ่ินและชุมชนทีม่ีศักยภาพเข้มแข็งในการวิจยั 
และพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  

   
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒  :  ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน   

เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้ภาคเอกชนเพ่ิมพูนศักยภาพ เพ่ิมการลงทุนและขยายการวิจัยและพัฒนา  
จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย ให้เป็น 
ประโยชน์เชิงการผลิต การพาณิชย์และบริการ ที่สนองตอบต่อความต้องการของ 
ภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลติ  
เพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน   

กลยุทธ์ที่ ๑ :  ส่งเสริม สนับสนนุ และสร้างแรงจูงใจใหภ้าคเอกชนเพิม่การลงทนุและขยาย  
การวิจัยและพฒันาภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
(Smart Archetype  University of the Society) 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู  
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม
เป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ
วิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืน
ชมของมนุษยชาติ 
 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
4 ) วิจั ย  สร้ างน วัตกรรมและองค์ ความรู้  (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนำในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 



4 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

 

เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม  (Morality)   
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 
อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทำความดี
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน 
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
กำกับติดตามระบบการทำงานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 
15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่
จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ 

 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
รายละเอียดดังน้ี 
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S : Sustainability University which Grow Along with Society.มหาวิทยาลัยแห่งความย่ังยืนที่พร้อมจะ
เติบโตกับสังคมยุคใหม ่
W : Aiming to be the World-Class University.มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.มหาวิทยาลัยที่
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.มหาวิทยาลัยที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
C : Capacity and Capability.การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล 
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.มหาวิทยาลัย
แห่งความผาสกุที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งน้ี สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างย่ังยืน 
 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยและ
หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชนเพ่ิมขึ้น  มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน มีศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการให้ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยนานาประเทศ ดังน้ี 
 
นโยบายด้านการวิจัย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัย โดยจัดสรรให้มีทุนวิจัยต้ังแต่
ระดับงานวิจัยพ้ืนฐานไปจนถึงงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งการนำไปใช้ประโยชน์ บทบาทของสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับพันธกิจงานวิจัย จะทำหน้าที่ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศโดยการผลิตงานวิจัยสถาบันเพ่ือเป็น
ข้อมูลสำหรับการวางแผนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
 2. มีระบบการบริหารจัดการวิจัยโดยการจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพ่ือให้ทิศทางของงานวิจัย
มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่ของการสร้างองค์ความรู้  โดยการนำจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่มีทุนความรู้และทุน
ทางสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมมากำหนดเป็นประเด็นการวิจัย และผลิตผลงานในรูปแบบของชุดโครงการ ใช้
ชุมชนเป็นฐาน ทั้งน้ีเพ่ือ “องค์ความรู้” ที่มีความเป็นระบบ มีพลังและเกิดจากการส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
 3. มุ่งผลิตงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะขยายตัวในรูปของ
วิทยาเขต  โดยใช้พ้ืนที่ของวิทยาเขตต่างๆ  ในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
น้ันๆ  เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและผลิตองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
 4. สร้างความต่อเน่ืองให้กับคณาจารย์ด้านงานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย จึงปูพ้ืนฐาน
นับต้ังแต่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จนกระทั่งการส่งเสริมให้มีระบบการสอนงานระหว่างนักวิจัยที่มีความ
เช่ียวชาญกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 5. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเน้นการให้รางวัลตอบแทนกับ
นักวิจัยที่มีความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยไปขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก โดยให้
ผลตอบแทนทั้งในรูปของการสมทบเงินทุนวิจัยและการให้รางวัลยกย่อเชิดชู 
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  6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
หนังสือ ตำรา  การประดิษฐ์ การออกแบบ หรือการสร้างสรรค์อ่ืนๆ ของบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการย่ืนจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ฯลฯ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนบริหารจัดการผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในเชิงพาณิช 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
  2. ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือ
นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
  4. มหาวิทยาลยัมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
  5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ  
  6. วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  7. อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ   
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 
พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรี
ทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือ
นำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรตันโกสินทร์ 

 
ภารกิจหลัก (Key result area) 
  บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม   
 
เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วย

จิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล 
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ค่านยิมหลัก (Core Values) 
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. มุ่งมั่นการสง่เสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 

.  4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จนัทราสา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 
อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

คณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์และสัตว์ 

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ ์

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ 

ฝ่ายบริการวิชาการ
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ 
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ข้ันตอนการขอรับทนุสนับสนุนงานวิจัย 

 
 
 
 

1. แหล่งทุน 
  ทุนวิจัยที่อาจารย์สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 
  1.1 งบรายได้มหาวิทยาลัย (ประมาณ  2 % จากงบรายจ่าย)  
 1.2 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช.) เป็นงบประมาณ 
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยผ่านสำนักงบประมาณ  ในรูปแบบเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยประจำปี
งบประมาณ  
 1.3 งบจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณจาก วช. (แบบ
ขอตรง)  งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. (แบบขอตรง) สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สวรส.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ  : ส ว ท น .   ซึ่ ง ส ถ า บ ัน ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า ป ร ะ ก า ศ ไ ว้  ที่  website 
HTTP://WWW.SSRU.AC.TH/ 
  สำหรับทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์ได้แก่  งบรายได้มหาวิทยาลัย และ
งบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช. งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 
 

2. เง่ือนไขการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ 
  2.1 จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย 
   ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยน้ัน  ในส่วนของงบรายได้ของมหาวิทยาลัย  ผู้ขอรับทุนจะต้อง
ดำเนินงานวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่มีแนวทางสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศต่อไป 
  กรอบในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับ
ผลงานวิจัยคณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุนงานวิจัย 4 Platform ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ 
ดังน้ี 

1. Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
2. Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
3. Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมลํ้า 

 
ศึกษารายละเอียด Platform 1 - 4 ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. 01 - 65) โดยกําหนดกรอบการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่  
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1. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
2. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
5. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
6. ทุนสตาร์ทอัพ 
7. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
8. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
9. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 * สำหรับเง่ือนไขในการดำเนินการวิจัยของแต่ละกลุ่มงานวิจัย  จะต้องดำเนินการตามเง่ือนไขดังน้ี 
 

(1) ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ

โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย 4 Platform ทั้งน้ี
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกัน 

(2) ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ

โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ 
วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและข้ันตอน เก่ียวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ง
ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่เพ่ือสุขอนามัย เพ่ือให้ทราบ
ถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนา
ประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย 4 
Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน 

(3) ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ

โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่
เก่ียวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการวิจัยเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจเก่ียวกับการทำงานของร่างกายคนหรือสัตว์ 
เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การ
พัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย 4 
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Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่ บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน  

(4) ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ

โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู้ความเช่ียวชาญมา
การบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ทั้งศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุน
งานวิจัย 4 Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน  

(5) ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

5.1 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพ่ือการ
สำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาโดยนักศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ และอาจารย์ที่ปรึษาทำหน้าที่เป็นผู้รับทุน ติดตามการ
ดำเนินงานของนักศึกษาและรายงานผลการดำเนินการต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.2 ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพ่ือเป็นที่ปรึกษานักศึกษาดำเนินโครงการวิจัย และการเป็น
วิศวกรสังคมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 5 พ้ืนที่ ได้แก่  1) พ้ืนที่เขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส 
ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3) พ้ืนที่จังหวัดระนอง 4) 
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและ 5) พ้ืนที่จังหวัดอุดรธาน 

(6) ทุนสตาร์ทอัพ  
ให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

พิจารณาให้ทุนจากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นำมาใช้แก้ไข
ปัญหาของผู้ใช้ ที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสามารถนำ
ผลงานนวัตกรรมต้นแบบไปนำเสนอในเวทีนักลงทุนระดับชาติหรือนานาชาติ 

(7) ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), 
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Scopus, SCImago Journal Rank (SJR) หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ โดย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังน้ี  

 7.1 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ใน
ฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ 1 (Q1) หรือ ควอไทล์ที่ 2 (Q2)  

 7.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และอยู่
ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) หรือ ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 
  (8) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
 เป็นการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ใน
ลักษณะโครงการเด่ียว 
  (9) ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  
 การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิง
พาณิชย์ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จะต้องพัฒนาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นำผลงานไปประกวดในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงการนำผลงานที่ผ่านเวทีประกวดไปเสนอในงาน
นิทรรศการในประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ  
 
 2.2 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) 
  เง่ือนไขการรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  1. ต้องมีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยตามแนบท้ายประกาศ  
  2. มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยต้ังแต่ 2-6 โครงการ ทั้งน้ีต้องมี
โครงการย่อย 2 โครงการท่ีสามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและมีรายละเอียด
งบประมาณแยกรายปีที่ชัดเจน 
  3. ต้องมีการบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป ในลักษณะสหสาขาวิชา
การเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน   
  4. มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพใน
การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  5. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อเสนอโครงการวิจัยน้ี ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่
รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอ่ืน 
  6. หาก วช. ตรวจพบว่าข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและขอเรียกทุนวิจัยคืน 
  7. ต้องมีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีแผนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในระดับประเทศหรือ
ระดับต่างประเทศโดยไม่ผูกพันกับงบประมาณที่เสนอขอจาก วช. 
  8. ระบุผู้ใช้ผลงานอย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานรองรับ 
  9. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกำกับดูแลทางวิจัยในคนหรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยของหน่วยงานท่ีเป็นไปโดย
ถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการวิจัย (แล้วแต่กรณี) ด้วย ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย 
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      10. ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอเท่าน้ันและต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ วช. กำหนด 
  2.3 งบจากแหล่งทนุภายนอกอื่นๆ 
  เง่ือนไขการรับข้อเสนอการวิจัยจากแหล่งทนุอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุนน้ันๆ   
  ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพืน้ฐานจากความคดิริเริ่มของนักวิจัย 
  1. ทุนพัฒนาศกัยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่
  3. ทุนเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา  
      (สกว. ร่วมกับ สกอ.) 
  4. ทุนพัฒนานกัวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 
  5. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 
  6. ทุนวิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
  

 ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์  
  1. สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ 
  2. เกษตรย่ังยืน วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปอาหาร 
 
3. รูปแบบของข้อเสนอโครงการในการขอรบัทุน 
 

 ในการย่ืนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยนั้น  ผู้วิจัยจะต้องมีรูปแบบของ
ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทนุนัน้ๆ  โดยท่ีรายละเอียดของแต่ละแหล่งทนุมีดังนี ้
  3.1 แบบฟอร์มงบรายได้และงบงบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.) ใช้แบบ ว1-ด และ ว1-ช (ภาคผนวก 
ค) หรือ download จากเว็บไซด์หลัก HTTP://WWW.NRCT.GO.TH/  
  3.2 แบบฟอร์มแหล่งทุนอ่ืนๆ เช่น สกว. มทีุนวิจัยหลายประเภท ประกาศให้นักวิจัยสามารถดู
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์หลัก HTTP://WWW.TRF.OR.TH/KEYDEFAULT.ASP และจากเว็บ
ไซด์HTTP://ACADEMIC.TRF.OR.TH ตามประเภทของงานวิจัย 
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ขั้นตอนในการขอรบัทุนสนับสนุนการวิจัย 
 การดำเนินงานเพ่ือเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังน้ี 
 
ขั้นตอนการเสนอของงบรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 
                          
   
 
 
 

 
 
 
 

      
 

ดำเนินการวิจัยช่วงท่ี2 

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของงานวิจัย 

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ความเหมาะสมของข้อเสนองานวิจัย

ผู้วิจัยและกลุ่มวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย  

(แบบ ว 1ช และแบบ ว 1ด) ผ่านระบบ IRD

แก้ไขปรับปรุงเพ่ืออนุมัติ 

ทำสัญญาและรับเงินงวดที่ 1 

เร่ิมดำเนินการวิจัยช่วงที่ 1 

คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสมงานวิจัย 

รายงานงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ 
ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย 

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

รับเงินงวดที่ 2 

รายงานการเผยแพร่/ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยงานวิจัย

อนุมัติ 

มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 

ผ่าน 

มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 

ผ่าน 

มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ 
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ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณแผ่นดิน (ผ่าน วช.)   
การเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (NRIIS)  ผู้วิจัยสามารถเข้าไปท่ี URL 

https://nriis.go.th/  เริ่มจากการสมัครเป็นนักวิจัยภายในหน่วยงานที่สังกัดและดำเนินการ 8 ขั้นตอน 
ดังต่อไปน้ี 
  1. หน้าหลัก  

  2. ข้อมูลส่วนตัว  

  3. เว็บบอร์ด  

  4. ทุนวิจัย*  

  5. โครงการวิจัย*  

  6. ข้อเสนอโครงการวิจัย-Pre  

  7. โครงการที่ดำเนินการ-On*  

  8. โครงการที่เสร็จสิ้น-Post*  

 

หมายเหตุ : * หมายถึง การติดตามผลระหว่างดำเนินการวิจัย (on-going monitoring) และการประเมินผล
หลังสิ้นสุดการวิจัย (ex-post evaluation) ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือให้ดาวน์โหลดทางhttp://www.nrms.go.th 
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ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนรายไดข้องมหาวิทยาลัย    

 
 
 
 
 
สิงหาคม  - รับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย   
 - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565  และส่ง

ข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังนี้
 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 2. แบบฟอร์มย่ืนขอจริยธรรม 

 3. ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักจริยธรรมฯ

 ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th  (RIS)
สิงหาคม  - สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการส่งข้อเสนอให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย

เพ่ือพิจารณา 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดำเนินการส่งข้อเสนอให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำสาขา/

คณะเพ่ือกลั่นกรองงานวิจัยและพิจารณา
กันยายน - นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติพร้อมส่งเอกสาร

ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังนี้
 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 

 2. แบบฟอร์มย่ืนขอจริยธรรม  

 3. ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักจริยธรรมฯ 

 ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th  (RIS) 

 - สถาบันวิจัยและพัฒนานำข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการวิจยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กลั่นกรองงานวิจัย

 - สถาบันวิจัยและพัฒนา นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าท่ีประชุม คณะกรรมการเพ่ือการวิจัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 - แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ IRD 

 - ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีปรับแก้ไข ผ่านระบบ IRD ในวันท่ี 30 กันยายน   (ภายใน 
24.00 น.) 

ตุลาคม - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  งวดท่ี 1 70% ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังนี้ 
1. บทท่ี 1 - 3  ของการวิจัย 
2. แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ 
3. มคอ 3 ท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  
4. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดท่ี 1 
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th  (RIS)

ทุกวันพุธ  - เจ้าหน้าท่ีฝา่ยวิจัยและเผลแพร่ เข้าระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบหลักฐาน  
ในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS)

ทุกวันศุกร์ - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร (การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา) ทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP เข้า
บัญชีนักวิจัย งวดท่ี 1

กรกฎาคม - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดท่ี 2 ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังนี้ 
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1. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดท่ี 1 70% 
2. ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง งวดท่ี 1 70% 
3. ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 บท ท่ีเป็นไฟล์  PDF 
4. บทความวิจัยจากงานวิจัยนี ้
5. หลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS)

สิงหาคม - กันยายน - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดท่ี 2 30% ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังนี้ 
1 แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดท่ี 2 30% 
2 ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง งวดท่ี 2 30% 
3 ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 บท ท่ีเป็นไฟล์  PDF 
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS)

ทุกวันพุธ   - เจา้หน้าท่ีฝ่ายวิจัยและเผลแพร่ เข้าระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบหลักฐาน  
ในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) ปิดโครงการเสร็จสิน 

*************************************** 
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ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
สิงหาคม - รับฟังการช้ีแจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน 
 - ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบ ว-1ช, 
แบบ ว-1ด) และส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์  
  IRD (Institute for Research and Development)   
- นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ IRD 
- สถาบันวิจัยและพัฒนานำข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กลั่นกรอง
งานวิจัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าที่ประชุม  
คณะกรรมการเพ่ือการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
- นักวิจัยพร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ของ วช.   

ตุลาคม - ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ของ วช. (24.00 น.)  
พฤศจิกายน - วช. พิจารณาโครงการวิจัย  และส่งผลพิจารณาไปยังสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน  
กรกฎาคม (ปีถัดไป) - นักวิจัยรับทราบผลการพิจารณาทุนงบประมาณแผ่นดิน
กันยายน (ปีถัดไป) - นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติ

พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ดังน้ี 
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. แบบฟอร์มย่ืนขอจริยธรรม  
3. ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักจรยิธรรมฯ

ตุลาคม (ปีถัดไป) - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  งวดที่ 1 60% ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัย
ออนไลน์ (IRD) ดังน้ี 
1. บทที ่1 - 3  ของการวิจัย 
2. แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อ
ประโยชน์ 
3. มคอ 3 ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  
4. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 1  
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th  (RIS) 
 

ทุกวันพุธ  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผลแพร่ เข้าระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) 
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ทุกวันศุกร์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา) ทำการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ ERP เข้าบัญชีนักวิจัย งวดที่ 1 

กรกฎาคม (ปีถัดไป) - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) 
ดังน้ี 
1 แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 2 30% 
2 ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง งวดที่ 2 30% 
3 ไฟล์รวมเลม่ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์5 บท ที่เป็นไฟล์  PDF 
4 บทความวิจยัจากงานวิจัยน้ี 
5 หลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลง
วารสารวิชาการ 
ในระดับนานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) 

สิงหาคม - กันยายน - นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 10% ส่งขอ้เสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ 
(IRD) ดังน้ี 
1 แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 3 10% 
2 ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง งวดที่ 3 10% 
3 ไฟล์รวมเลม่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 บท ที่เป็นไฟล ์ PDF 
ส่งข้อมูลในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) 

ทุกวันพุธ  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผลแพร่ เข้าระบบวิจัยออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบวิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) ปิด
โครงการเสร็จสิน 
********************************** 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
 
 
 
ความเป็นมา 
 ปัจจุบันน้ีผลการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างย่ิง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง  นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง
แท้จริงก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ  การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ
จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญหลายประการ นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
แล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญย่ิงประการหน่ึง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดำเนินการยกร่าง
จรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ 
และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 
นิยาม 
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึน ไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกใน
สาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดำเนินงานวิจัย
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
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จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
           1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแต่การ
เลือกเรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทำวิจัย การดำเนินการวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
          1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
และความคิดเห็นที่นำมาใช้ในงานวิจัย 
  1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
   1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
   1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน 
  1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
   1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
   1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาอ้าง
ว่าเป็นของตน 
 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงท่ีทำไว้กับหน่วยงานท่ี 
 สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัย
ที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกำหนดเวลา  มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย 
   2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด
รอบคอบเพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ในภายหลัง 
   2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 
  2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำงานวิจัย 
   2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทำงานวิจัย 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
  2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัย 
   2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่ง
งานตามกำหนดเวลา ไม่ทำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เพ่ือให้ผล อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 3. นักวิจัยต้องมีพื้น ฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชำนาญหรือมี
ประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกับเรื่องที่ทำวิจัย เพ่ือนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืน ฐานความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องที่ทำวิจัย
อย่างเพียงพอเพ่ือนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
  3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการน้ัน ๆ เพ่ือป้องกัน 
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ 
 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เก่ียวข้องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ 
  4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่าน้ัน 
  4.2 นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
  4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
และสังคม 
 5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ 
  5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอม ก่อนทำการวิจัย 
  5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คำนึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
       ทดลอง 
 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
  6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง 
  6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
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 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิน
ความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
  

แนวทางปฏิบัติ 
  7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
       ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง 
  7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ 
       ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 
 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
  8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ 
  8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนำที่ดี เพ่ือ
สร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำการวิจัยด้วยจิตสำนึก ที่
จะอุทิศกำลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 
  9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ทำ
การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น และอุทิศเวลา น้ำใจ กระทำ
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
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เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 
การเข้าใช้งานระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา IRD  

(Institute for Research and Development) ผู้วิจัยสามารถเข้าไปที่ http://ird.ssru.ac.th ดังต่อไปน้ี 
  1. เก่ียวกับเรา  
  2. การวิจัย  
  3. บริการวิชาการ  
  4. ดาวน์โหลดเอกสาร  
  5. ข่าวประชาสัมพันธ์  
  6. ติดต่อเรา  
  7. กลับสู่เว็บไซต์เก่า  
  8. การจัดการความรู้  
หมายเหตุ : * หมายถึง การติดตามผลระหว่างดำเนินการวิจัย (ระบบงานวิจัยออนไลน์) และการประเมินผล
หลังสิ้นสุดการวิจัย ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือให้ดาวน์โหลดทาง ที่ http://ird.ssru.ac.th 
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เครือข่ายวิจัยในประเทศ 

 
 
 
 

โล้โก้เครือข่าย ท่ีอยู่ 

 

สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) 
ช้ัน 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์:02 278 8200 โทรสาร: 02 298 0476 
E-mail: WEBMASTER@TSRI.OR.TH / 
tsri@saraban.mail.go.th (ส่งหนังสือราชการ) 

 
 
 
 
 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 02 561 2445 
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ถนนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์: 0 2610 5200 
โทรสาร: pr_mua@mua.go.th 
เว็บไซต์:  http://www.mua.go.th/ 
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เครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 
 
 
 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) 5 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พน.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) 
กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มรนว.) 

กลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นศ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ม.รภ.สร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ม.รอ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) 

กลุ่มภาคกลาง 3 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มรว.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรอย.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) 

กลุ่มตะวันตก (พจนก.) 4 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรกจ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.) 
สมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.) 

กลุ่มภาคตะวันออก 2 แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรรพ.) 
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เครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 

1. เครือข่ายวิจัยคณะครุศาสตร์ 
2. เครือข่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เครือข่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 
5. เครือข่ายวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. เครือข่ายวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
7. เครือข่ายวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 
8. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
9. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
10. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
11. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
12. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
13. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
14. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
15. เครือข่ายวิจัยวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
16. เครือข่ายวิจัยสำนักงานอธิการบดี 
17. เครือข่ายวิจัยสำนักวิทยบริการฯ 
18. เครือข่ายวิจัยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 
19. เครือข่ายวิจัยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
20. เครอืข่ายวิจัยสำนักทรัพย์สินและรายได้ 
21. เครือข่ายวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
22. เครือข่ายวิจัยสถาบันสร้างสรรค์ฯ 
23. เครือข่ายวิจัยหน่วยตรวจสอบภายใน 
24. เครือข่ายวิจัยวิทยาเขตนครปฐม 
25. เครือข่ายวิจัยศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
26. เครือข่ายวิจัยศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
27. เครือข่ายวิจัยศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง 
28. เครือข่ายวิจัยศุนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
29. เครือข่ายวิจัยโรงเรียนสาธิต 
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ข้ันตอนการจัดทำวารสาร 
 

 
 

 

ลำดับ การดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ 
รองอธิการฝ่าย

วิจัยฯ/
ผู้อำนวยการ 

สวพ. 

กองบรรณาธิการ 
(สวพ.) 

คณาจารย์/นักวิจัย
ทั้งภายในและ

ภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพิมพ์ 

1 ประกาศรับบทความวิจัยและบทความวิชาการจาก
คณาจารย์  นักวิจัย  และบุคคลภายนอก 
 

     

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) คัดเลือกและแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
 

     

3 คัดแยกบทความตามประเภทและความเช่ียวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

     

4 สวพ. ส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน
บทความ คร้ังที่ 1 
 

     

5 ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความที่ได้รับการประเมินเรียบร้อย
แล้วกลับมายัง สวพ. 
 

     

6 สวพ. ส่งบทความที่ผ่านการประเมินไปยังผู้เขียน เพ่ือ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

     

7 สวพ. รับทความฉบับปรับปรุงจากผู้เขียน 
 
 

     

8 สวพ. ส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน
บทความคร้ังที่ 2 
 

     

9 สวพ. รวบรวมบทความท่ีผ่านการประเมิน คร้ังที่ 2 
เพ่ือเตรียม ออกแบบรูปเล่มต่อไป 
 

     

10 สวพ. จัดเตรียมข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

     

11 สวพ. ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับฝ่ายออกแบบ (โรงพิมพ์) 
 

     

12 สวพ. ตรวจสอบต้นฉบับรูปเล่มวารสารฯ 
 

     

13 สวพ. อนุมัติให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่มวารสารฯ 
 
 

     

14 สวพ. ดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก 

     

เปิดรับบทความ 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

คัดแยกบทความ 

ประเมิน
บทความ # 1

บทความที่
ประเมินแล้ว 

ปรับแก้
บทความ 

บทความที่
ประแก้แล้ว

ประเมินบทความ 
# 2 บทความ กรณี : ผ่าน 

บทความที่
ประเมิน # 2 

เตรียมข้อมูลวารสาร 

ออกแบบรูปเล่ม 

ตรวจสอบรูปเล่ม

จัดพิมพ์
วารสาร

ดำเนินการเผยแพร่

กรณี : มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล 
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ข้ันตอนการดำเนินการงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 

 
 
 
 

ลำดับ การดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ 

อธิการบดี

รองอธิการฝ่าย
วิจัยฯ/

ผู้อำนวยการ 
สวพ. 

ฝ่ายวิจัย 
สวพ. 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

คณาจารย์/
นักวิจัยประจำ

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รวบรวมผลงาน
จากคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

      

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  ตรวจสอบและ
คัดแยกประเภทของผลงาน 

      

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดเตรียม
เอกสารประกอบการย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

      

4 อธิการบดีมอบอำนาจให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.)  เป็นตัวแทนในการนำ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ย่ืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร มีดังนี้ 

      

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  ดำเนินการนำ
ผลงานฯไปย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

      

6 กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งผลการย่ืนจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อ สวพ.  

      

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  นำผลงาน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีได้เลขท่ีคำขอมาแส
กนเพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำส่งไปยังเจ้าของ
ผลงาน 

      

 

 

รวบรวม

ผลงาน 

ตรวจสอบ
คัดแยก

เตรียมข้อมูล 

หนังสือโอน
สิทธ์/

แบบฟอร์ม
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร และ
เอกสารอ่ืนๆ

ลงนาม 

มอบ
รับทราบ/ 

ให้ความเห็น

นำผลงานฯไป
ดำเนินการย่ืน
จดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 

รับเรื่องแจ้งฯ
พร้อมออก
เลขทีค่ำขอ

ออกเลขท่ี
คำชอ 

รับทราบ
และแจ้ง

ผล

อธิการบดี/ผู้บริหาร สวพ. 
รับทราบ 

นำ
เอกสาร
มาแสกน 

ส่งสำเนา
ให้กับ

คณาจารย ์
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สิทธิบัตร 

 
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้
ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง     

- การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้าง
หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 
หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเคร่ืองยนต์ ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการ
เก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับรูปร่างลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น 
     อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะ
คล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น  
 

ประโยชน์ของสิทธบิัตร 

การจดสิทธิบัตรถือเป็นการครอบครองสิทธิของสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์น้ันๆ ผู้อ่ืนไม่
สามารถจัดทำหรือลอกเลียนแบบได้  เอกสารสิทธิบัตรเป็นแหล่งรวมผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั่วโลกท่ีสำคัญ
ที่สุด ได้เปิดวิธีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกสาขาท่ัวโลก สิทธิบัตรคุ้มครองเป็นรายประเทศ จด
ทะเบียนในประเทศใด ก็คุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น หมายความว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในประเทศไทยมาผลิตสินค้าจำหน่ายในประเทศได้ สามารถผลิตหรือส่งออกไปจำหน่ายในประเทศที่
ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในเรื่องน้ันๆ หรือนำมาใช้เป็นฐานความรู้ในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดได้ 

 

ประเภทของสทิธิบัตร 
รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร มี 3 ประเภท คือ 
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเก่ียวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของ

เครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป, กลไกของเคร่ืองยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีใน
การผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็น
ต้น 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้
จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น 
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3. อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุง
เพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นมาก 
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร 

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียด

ของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในโทรทัศน์ หรือในวิทยุ มาก่อน เว้นแต่การตีพิมพ์เผยแพร่ของ
เอกสารน้ันจะเป็นส่วนหน่ึงของการเผยแพร่เพ่ือสาธารณะประโยชน์ในการสร้างสรรงานประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดย
รัฐฯ 

2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็นขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ง่าย โดยผู้พบเห็นทั่วไป 
หรืออาจพูดได้ว่า มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน 

3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยก
รรมได้ 

การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่าง 
ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจำหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคยเปิดเผยรายละเอียด
ของสิ่งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในโทรทัศน์ หรือวิทยุ มาก่อน 

2. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยก
รรมได้ 
 
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 

1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัด
จากสัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น 

2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น 
3. ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
4. วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
5. การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของ

ประชาชน เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น 
 
เง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
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1. เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีหรือขายมาก่อน 
หรือยังไม่เคยเปิดเผยในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมาก่อน  

2. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได้ 
 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 

แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 
 
อายุการคุ้มครองของสิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร 
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร 
3. อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้ 2 

ครั้ง  
คร้ังละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี 
 
การเตรียมเอกสารการขอรบัความคุ้มครองสิทธบิัตร /อนสุิทธบิัตร การยื่นขอจดทะเบียน ดังนี ้

คำขอรบัสทิธบิัตรการประดิษฐ์/อนุสทิธิบตัร ประกอบด้วย 
- แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก  
- รายละเอียดการประดิษฐ์  
- ข้อถือสทิธิ  
- บทสรุปการประดิษฐ์  
- รูปเขียน (ถ้ามี)  
- เอกสารอ่ืนๆ  
- หนังสือรับรองสิทธิเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีทีผู่้ขอเป็นบุคคล)  
- หนังสือโอนสทิธิ (กรณทีี่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์)  
- หนังสือมอบอำนาจ  
- ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 
- สญัญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์  

คำขอรบัสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
- แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก  
- คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)  
- ข้อถือสทิธิ  
- รูปเขียน  
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- เอกสารอ่ืน ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล
หนังสือโอนสิทธิ) (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์) หนังสือมอบอำนาจ ต้นฉบับหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) สัญญาการว่าจ้าง/
เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่า จะย่ืน
ขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่าง
พร้อมกันไม่ได้ 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 
          เมื่อได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
อาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทัง้น้ี ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความ
คุ้มครองควรทีจ่ะคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
          - สิ่งทีค่ิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีน้ีสามารถที่จะพิจารณาได้
ง่ายๆ ว่า ถ้าสิ่งน้ันเป็นการคิดค้นที่ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ทีม่ีหน้าที่การทำงาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุป
ได้ทันที่ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งน้ันเป็นการคิดค้นเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บน
ตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะย่ืนขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          - ในกรณีที่เป็นการประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครอง สทิธิบัตรการประดิษฐ์
หรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีน้ี ผู้ขอความคุ้มครองควรที่จะคำนึงถึงต่อไปว่า สิงประดิษฐ์น้ันมีเทคนิคทีซ่บัซ้อน
หรือไม่ หากมีเทคนิคทีซ่ับซ้อนก็ควรที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากเง่ือนไข
ที่ว่า จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้น่ัน
คือจะต้องดูว่าลักษณะของสิง่ประดิษฐ์ควรที่จะอยู่ภายใต้เง่ือนไขใด 
          - องคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะนำมาประกอบการพิจารณาเลือกว่าจะยื่นคำขอแบบใด 
 
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน 
 2.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
                   2.1.1 การย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องย่ืนคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 500 บาท ที่ซึ่งคำขอจะต้องประกอบด้วย 

 - แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
- รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
- ข้อถือสทิธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ์ 
- รูปเขียน ( ถา้มี ) 
- เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 

 2.1.2 เมื่อย่ืนคำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอ
หรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งน้ีจะมีเง่ือนเวลาว่า จะต้องดำเนินการภายใจ 90 
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วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้ง
คำขอ 

 2.1.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการย่ืนขอแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียม 

 2.1.4 ในกรณีคำขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้
ขอมาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองคร้ังๆ ละ 
60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ และให้จัดส่งคำขอรับสิทธิบัตรชุด
ล่าสุดอีกหน่ึงชุดพร้อมทั้งส่งคำแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้มี
การคัดค้านกรณีที่ผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ย่ืนขอสิทธิบัตรน้ันไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้
ประดิษฐ์แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

 2.1.5 เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องย่ืนขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชำระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศโฆษณา หาก
พ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ 

2.1.6 ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสืบค้นเอกสารว่า เคยมี
สิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมท้ังตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าคำขอถูกต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 
บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคำขอ 

 
2.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ 

2.2.1 การย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องย่ืนคำขอพร้อมทั้งชำระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 บาทท่ีซึ่งคำขอต้องประกอบด้วย 

- แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า 
- คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 
- ข้อถือสิทธิ 
- รูปเขียน  
- เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 

2.2.2 เมื่อย่ืนคำขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งน้ีจะมีเง่ือนเวลาว่าจะต้องดำเนินการภายใน 90 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำ
ขอ 
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2.2.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการย่ืนขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียม 

2.2.4 ในกรณีคำขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้
ขอมาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองคร้ังๆ ละ 
60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ และให้จัดส่งคำขอรับสิทธิบัตรชุด
ล่าสุดอีกหน่ึงชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ย่ืนขอสิทธิบัตรน้ันไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

2.2.5 กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ี ผู้ขอไม่ต้องย่ืนคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่ง
จะใช้เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่าน้ัน เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการสืบค้นว่าเคยมี
แบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าคำขอถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคำขอ 
 

2.3 อนุสทิธิบัตร 
2.3.1  การย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องย่ืนคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมทีซ่ึ่งคำขอจะต้อง

ประกอบด้วย 
      - แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก 

- รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
- ข้อถือสทิธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ์ 
- รูปเขียน (ถ้ามี) 
 - เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 

2.3.2  เมื่อย่ืนคำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอ
หรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งน้ีจะมีเง่ือนเวลาว่า จะต้องดำเนินการภายใน 90 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดำเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้ง
คำขอ 

2.3.3  ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก  ในการย่ืนขอแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียม 

2.3.4  ในกรณีคำขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน
และออกอนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หาก
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พ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอละทิ้งคำขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี 

2.3.5  เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอ่ืนที่มีส่วนได้เสีย สามารถท่ีจะขอให้ตรวจสอบอนุ
สิทธิบัตรว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฏว่า อนุ
สิทธิบัตรน้ันไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป 
 
3. สถานที่และวิธีการขื่นขอจดเบียน 
        สถานทีย่ื่นขอจดทะเบียน 
        สามารถย่ืนคำขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ช้ัน 3) สำนักสทิธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที ่44/100 ถ. สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  หรือ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ 
        วิธีการย่ืนขอจดทะเบียน 
        1. ย่ืนขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 
        2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม โดยชำระทาง
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปน้ี  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๓ในพระราชบัญญัติน้ี 
"สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญทีอ่อกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ตามท่ีกำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 
"อนุสทิธบิัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ตามท่ีกำหนดใน

หมวด ๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 
"การประดิษฐ์" หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให ้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ

กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลติภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คง

สภาพหรือให้มคีุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีน้ัน ๆ ด้วย 
"แบบผลิตภัณฑ์" หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบ ของลวดลาย หรือสีของ

ผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมท้ัง
หัตถกรรมได้ 

"ผู้ทรงสทิธิบัตร" หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตร 
"ผู้ทรงอนสุิทธบิัตร" หมายความรวมถึงผู้รับโอนอนุสิทธิบัตร 
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิบัตร 



43                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

"พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา และให้หมายความ รวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีกรม

ทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย 
"รัฐมนตร"ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๔ ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มอีำนาจ

แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี 
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
 

หมวด ๒ 
สิทธบิัตรการประดิษฐ์ 

ส่วนที่ ๑ 
การขอรับสิทธบิัตร 

มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบ ด้วยลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
(๒) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สงูขึ้น และ 
(๓) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

มาตรา ๖ การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว  
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปน้ีด้วย 
(๑) การประดิษฐ์ที่มหีรือใช้แพร่หลายอยู่แลว้ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่

อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยน้ันจะกระทำโดยเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ 

(๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไมว่่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร 

(๔) การประดิษฐ์ที่มผีู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปด
เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

(๕) การประดิษฐ์ที่มผีู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้
ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์
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ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผย
สาระสำคัญหรอืรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิใหถ้ือว่า
เป็นการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดตาม (๒) 

มาตรา ๗ การประดิษฐ์ที่มีขัน้การประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่
บุคคลที่มคีวามชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทน้ัน 

มาตรา ๘ การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การ ประดิษฐ์ทีส่ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 
(๑) จลุชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัด

จากสัตว์หรือพืช 
(๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(๓) ระบบข้อมลูสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(๔) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(๕) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
มาตรา ๑๐ ผูป้ระดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสทิธิบัตร และมสีิทธิที่จะได้รับการระบุช่ือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์

ในสิทธิบัตรสิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้ 
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้โอนและ ผูร้ับโอน 
มาตรา ๑๑ สทิธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ซึ่งลกูจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตาม

สัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างจะ
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึง ให้ใช้บังคบัแก่กรณีทีลู่กจ้างที่ทำการประดิษฐ์สิ่ง หน่ึงสิ่งใดด้วยการใช้วิธีการ สถิติ
หรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้เพราะการเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างน้ันแม้ว่าสัญญาจ้างจะมิได้
เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ 

มาตรา ๑๒ เพ่ือส่งเสริมใหม้ีการประดิษฐ์และเพ่ือความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งในกรณีที่การประดิษฐ์
ของลูกจ้างตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนำสิ่งประดิษฐ์น้ันไปใช้ 
ให้ลูกจ้างมีสทิธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้ 

ให้ลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสทิธิได้รับ บำเหน็จพิเศษจากนายจ้าง 
สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่ 

การขอรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ย่ืนต่ออธิบดีตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และให้อธิบดีมอีำนาจกำหนดบำเหน็จพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างตามท่ีเห็นสมควรโดยคำนึงถึงค่าจ้าง 
ความสำคัญในการประดิษฐ์ ประโยชน์ ที่นายจ้างได้รับหรือจะได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว และเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีกำหนดใน กฎกระทรวง  
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มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือ รฐัวิสาหกิจมีสทิธิเช่นเดียวกับลูกจ้าง
ตามความในมาตรา ๑๒ เว้นแต่ระเบียบของทางราชการหรือองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน จะกำหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรบัสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มสีำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีสญัชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการ

คุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
(๓) มีสญัชาติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ต้ังอยู่

ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศน้ันได้ 
(๔) มีภูมิลำเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและ

จริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

มาตรา ๑๕ ถา้มีบุคคลหลายคนทำการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่าน้ันมสีิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน 
ในกรณีผู้ประดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรบัสิทธิบัตร หรอืติดต่อ ไม่ได้ หรือไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผู้
ประดิษฐ์คนอ่ืนจะขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทำร่วมกันน้ันในนามของตนเองก็ได้ 
ผู้ประดิษฐ์ร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออก
สิทธิบัตร เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดวันสอบสวนไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร ในการน้ีให้
ส่งสำเนาคำขอไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้รว่มขอรับสิทธิบัตรคนอ่ืนด้วย 

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับ สทิธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร 
มาให้ถ้อยคำช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติม ก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนและ
อธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ร่วมขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่งได้
ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ้าย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ให้ทำความตกลง
กันว่าจะให้บุคคลใดมสีิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาท่ีอธิบดีกำหนด ให้
คู่กรณีนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาล
ภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่า บุคคลเหล่าน้ันละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
คำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือทีแ่สดงถึงการประดิษฐ ์
(๒) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
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(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทำให้ผู้มคีวามชำนาญใน
ระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์น้ันได้ และต้องระบุ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สดุที่ผู้ประดิษฐจ์ะพึงทราบได้ 

(๔) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง 
(๕) รายการอ่ืนตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สิทธิบัตร หากคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กำหนดในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว 
ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๘ คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คำขอรับสิทธิบัตร
เพ่ือการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียวกัน จะกระทำได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างน้ันมีความ
เก่ียวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน 

มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึง่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้จดัหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์น้ัน
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า ได้ย่ืนคำขอน้ันในวันเปิดงานแสดงน้ัน 

มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการ ประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้าย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์น้ันใน ราชอาณาจักรภายในสบิสองเดือนนับแต่
วันที่ได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรก บุคคลน้ันจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ย่ืนคำขอรับ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ย่ืนคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ 

มาตรา ๒๐ ผูข้อรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันต้องไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ 

มาตรา ๒๑ หา้มมิให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ หรือยอมให้บุคคลใดตรวจหรือคัดสำเนารายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๒๒ หา้มมิให้บุคคลใดซึ่งรู้อยู่ว่าการประดิษฐ์น้ันได้มีผู้ย่ืนคำขอรับ สิทธิบัตรไว้แล้วเปิดเผย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรือกระทำโดยประการอ่ืนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ขอรับสิทธิบัตร ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้
ขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ ที่ต้องรักษา
ไว้เป็นความลับเพ่ือประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ปกปิดสาระสำคัญและ
รายละเอียดการประดิษฐ์น้ันไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสำคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ์ โดยรู้อยู่ว่าอธิบดี
ได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหน่ึง เว้นแต่ จะมีอำนาจทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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ส่วนท่ี ๒ 
การออกสิทธิบัตร 

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ 
ดังน้ี 

(๑) ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ 
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดโดย กฎกระทรวง 
มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของ

รัฐ หรือองค์การของรัฐ หรือสำนักงานหรือองค์การสิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคำขอรับสิทธิบัตรได้ และอธิบดีอาจให้ถือว่าการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
น้ันเป็นการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ 

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคำขอ รับสิทธิบัตรใดมี
การประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจง้ให้ผู้
ขอรับสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างหน่ึงอย่างใดที่ได้แยกตามวรรค
หน่ึง ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าได้ย่ืนคำขอนั้นในวันย่ืนคำ
ขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก 

การแยกคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย กฎกระทรวง 
ในกรณีทีผู่้ขอรบัสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูข้อรับสิทธิบัตรจะต้องย่ืน

อุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน เมื่ออธิบดี ได้วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้ว ให้คำสัง่ของ
อธิบดีเป็นที่สุด 

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมาให้
ถ้อยคำช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได้ 

ในกรณีทีผู่้ขอรบัสิทธิบัตรได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ใหผู้้ขอรับสทิธิบัตรส่งผล
การตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสทิธิบัตรน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใหผู้้ขอรับสิทธิบัตร สง่เอกสารน้ันพร้อมด้วยคำ
แปลเป็นภาษาไทย 

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง หรือไม่ส่งเอกสารตาม
วรรคสองภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวัน ให้ถอืว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่ในกรณทีี่มีเหตุจำเป็นอธิบดี
อาจขยายกำหนดเวลาดังกล่าวให้ตามท่ีเห็น สมควร 

มาตรา ๒๘ เมือ่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว 
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(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐ์น้ันไม่ได้
รับความคุ้มครองตามมาตรา ๙ ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร น้ันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้ง
คำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีกำหนดภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่ง 

(๒) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์น้ันได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา ๙ ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรน้ัน ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และกอ่นการประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับ
สิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกำหนด หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรชำระค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกคร้ังหน่ึง 
และหากผู้ขอรบัสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวอีก ให้ถอืว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับ สิทธิบัตร 

มาตรา ๒๙ เมือ่ได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องย่ืนคำขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ ภายใน ห้าปีนับแต่วันประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่มีการคัดค้านและมีการอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้ย่ืนคำขอภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันที่คำวินิจฉัยช้ีขาดถึงที่สุด แล้ว แต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถ้าผูข้อรับสิทธิบัตรไม่ย่ืนคำ
ขอภายในเวลาที่กำหนดไว้ ใหถ้ือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณีที่อธิบดีขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ หรือสำนักงาน หรือองค์การ
สิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๕ ถ้ามีค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบการประดิษฐ์น้ัน ให้ผูข้อรับสทิธิบัตรชำระค่าใช้จ่ายน้ันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบ ถ้าผู้ขอรับสทิธิบัตรไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่า
ละทิ้งคำขอรับ สิทธิบัตร 

มาตรา ๓๐ เมือ่ได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับ สิทธิบัตรไม่ชอบด้วย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้อธิบดี สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรรวมท้ังผู้คัดค้านในกรณทีี่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๑ และ
ให้ประกาศโฆษณาคำสั่งน้ันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑ เมือ่ได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสทิธิบัตรดีกว่าผู้
ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ จะย่ืนคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องย่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ 
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เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำคัดค้านตามวรรคหน่ึง ให้สง่สำเนา คำคัดค้านไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร 
ให้ผู้ขอรับสทิธิบัตรย่ืนคำโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสำเนาคำคัดค้าน ถ้าผู้
ขอรับสิทธิบัตรไม่ย่ืนคำโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร 

คำคัดค้านและคำโต้แย้งให้ย่ืนพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน 
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้ง ผู้คัดค้าน หรือผู้โต้แย้งจะนำพยานหลักฐานมา

แสดงหรือแถลงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได้ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 
เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แล้ว ใหแ้จ้งคำวินิจฉัยและคำสั่งไปยังผู้
คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล 

มาตรา ๓๓ เมือ่ผู้ขอรับสิทธิบัตรย่ืนคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 
๒๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให ้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำรายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี 

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงแล้ว เห็นว่าไม่มี
เหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดค้าน
ตามมาตรา ๓๑ แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร เป็นผู้มีสิทธิ ใหอ้ธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์
และออกสิทธิบัตรให้แก่ผูข้อรับ สิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจง้ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชำระ
ค่าธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้จด ทะเบียนการประดิษฐ์และออก
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ชำระค่าธรรมเนียม แต่ต้องไม่ก่อนสิ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ถ้าผู้ขอรบัสิทธิบัตร ไมช่ำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง
ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มผีู้คัดค้านตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิรับ

สิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร 
ในกรณีทีผู่้ขอรบัสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์คำสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์ คำสัง่ของอธิบดีและ

คณะกรรมการ หรือศาลได้มคีำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผูค้ัดค้านได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการ
ประดิษฐ์น้ันภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีคำสั่งของอธิบดี หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการหรอืศาลมี
คำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ย่ืนคำขอน้ันในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา 
๒๘ เป็นประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นน้ี ผู้ใดจะย่ืนคำคัดค้านคำขอรับ
สิทธิบัตรของผู้คัดค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว่าน้ันไม่ได้ 

ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คดัค้านน้ัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา ๒๔ และให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับแก่ผู้คัดค้านด้วย 
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ส่วนท่ี ๓ 
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 

มาตรา ๓๕ สทิธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีอายุย่ีสิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณทีี่
มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการ
ดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรน้ัน 

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวันออกสิทธิบัตร มใิห้ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำ
ขอดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำ รู้ว่าการประดิษฐ์น้ันได้มีการย่ืนขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว 
หรือได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการประดิษฐ์น้ันได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ในกรณี
เช่นน้ี ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝา่ฝืนสิทธิน้ัน การเรียกค่าเสียหายดังกล่าว ให้ย่ืน
ฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสทิธิบัตรแล้ว 

มาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบัตรเท่าน้ันมีสิทธิดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณสีิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 
(๒) ในกรณสีิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอ

ขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การกระทำใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดต่อการใช้

ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร 

(๒) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จด ทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลติภัณฑ์หรือ
ผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อน
วันย่ืนขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผูใ้ช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียน
น้ัน ทั้งน้ี โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ 

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว 

(๔) การกระทำใด ๆ เก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จำหน่าย หรือ
นำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกล่าวสิ้นอายุลง 

(๕) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เก่ียวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรอือุปกรณ์อ่ืน
ของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรอืดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวหรือโดย
อุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือน้ัน 
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(๖) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เก่ียวกับ การสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์
อ่ืนของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าว
ได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 

(๗) การใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรอืนำเข้ามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 
หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขต
ดังระบุในข้อถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อ ถือสิทธิ ให้พิจารณาลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วย 
ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถงึลักษณะของการประดิษฐ์ทีแ่ม้จะมิได้ระบุในข้อถือ
สิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย และทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของ
การประดิษฐ์ทีร่ะบุไว้ในข้อ ถอืสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
วิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์น้ัน 

มาตรา ๓๗ ผูท้รงสิทธิบัตรมสีิทธิใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรต่างประเทศ
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลติภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร 

การใช้คำหรืออักษรตามวรรคหน่ึงต้องระบุหมายเลขสิทธิบัตรไว้ด้วย 
มาตรา ๓๘ ผูท้รงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และ

มาตรา ๓๗ หรอืจะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอ่ืนก็ได้ 
มาตรา ๓๙ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๓๘ น้ัน 
(๑) ผู้ทรงสทิธิบัตรจะกำหนดเง่ือนไข ข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลกัษณะที่เป็นการจำกัดการ

แข่งขันโดยไม่ชอบธรรมไม่ได้เง่ือนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจำกัดการ แข่งขัน
โดยไม่ชอบธรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ผู้ทรงสทิธิบัตรจะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตร ชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้
การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรหลงัจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไม่ได้ 

การกำหนดเง่ือนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนท่ีขัดต่อบทบัญญัติ แห่งมาตราน้ี เป็นโมฆะ 
มาตรา ๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูท้รงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่าง

อ่ืน ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมต้่องได้รับความยินยอม
จากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอ่ืน แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ 
ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน 

มาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ต้องทำเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เง่ือนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
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ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าข้อความใดในสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธิตาม สิทธิบัตรขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๙ 
ให้อธิบดีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่าสัญญาน้ันขดัต่อบทบัญญติัแห่ง
มาตรา ๓๙ ใหอ้ธิบดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาน้ัน เว้นแต่คู่สัญญาจะมเีจตนาให้ส่วนที่สมบูรณแ์ห่งสัญญาน้ัน
แยกจากส่วนทีไ่ม่สมบูรณ์ได้ ในกรณีน้ันอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางส่วนก็ได้ 

(ความในวรรคสามถูกยกเลิก) 
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

ส่วนท่ี ๔ 
การชำระคา่ธรรมเนียมรายป ี

มาตรา ๔๓ ผูท้รงสิทธิบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เริ่มแต่ปีที่ห้า
ของอายุสิทธิบัตร และต้องชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันเร่ิมต้นระยะเวลาของ ปีที่ห้าน้ันและของทุก ๆ ปี
ต่อไป 
ถ้าสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าแห่งอายุสิทธิบัตร การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
สำหรับปีที่ห้าถึงปีที่ออกสิทธิบัตร ให้ชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันออกสิทธิบัตร 

ถา้ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม รายปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้ง
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง 

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสามแล้ว ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ให้อธิบดีทำรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรน้ัน 

ในกรณีทีผู่้ทรงสิทธิบัตรร้องขอต่อคณะกรรมการภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่งเพิก
ถอนสิทธิบัตรว่ามีเหตุจำเป็นไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพ่ิมภายในกำหนดเวลาตาม
วรรคสามได้ คณะกรรมการอาจขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรน้ันตามที่เห็นสมควรก็
ได้ 
มาตรา ๔๔ ผูท้รงสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการ
ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก็ได้ 

ในกรณีทีผู่้ทรงสิทธิบัตรได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าไปแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขอัตรา
ค่าธรรมเนียมรายปี หรือผู้ทรงสิทธิบัตรขอคืนสทิธิบัตร หรอืมีการเพิกถอนสิทธิบัตรน้ัน ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมรายปีเพ่ิมเติม หรือไม่มีสทิธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วน้ัน 
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ส่วนท่ี ๕ 
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 

มาตรา ๔๕ ผูท้รงสิทธิบัตรจะขอให้บันทึกคำยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สทิธิตาม สิทธิบัตรของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ 
เมื่อได้บันทึกคำยินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแล้วและมผีูม้าขอใช้สิทธิบัตรน้ัน ให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลซึ่ง
ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรน้ันใช้สิทธิบัตรได้ ตามเง่ือนไขข้อจำกัดสิทธิและคา่ตอบแทนในการใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตร ที่ผูท้รงสิทธิบัตรและผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกำหนดให้อธิบดีกำหนดเง่ือนไข ข้อจำกัดสิทธิและค่าตอบแทนตามทีอ่ธิบดีพิจารณา
เห็นสมควร 
คำวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำวินิจฉัยน้ัน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

การขอใช้สิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อได้มีการบันทึกคำยินยอมตามวรรคหน่ึง ให้ลดค่าธรรมเนียม รายปีสำหรับสิทธิบัตรน้ันลงตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมรายปี 

มาตรา ๔๖ เมือ่พ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปีนับแต่วัน ย่ืนขอรับสทิธิบัตร แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอ่ืนจะย่ืนคำขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรน้ันต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าใน
ขณะที่ย่ืนคำขอมีพฤติการณ์แสดงว่าผู้ทรงสิทธิบัตร ไม่ใช้สิทธิโดยชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรอื 

(๒) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมกีารขาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควรหรือไม่พอสนองความ ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้อใช้สิทธิจะต้องแสดงว่า ผู้ขอได้พยายามขออนุญาตใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสทิธิบัตรโดยได้เสนอเง่ือนไขและ ค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณี
แล้ว แต่ไมส่ามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เง่ือนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา 
มาตรา ๔๗ ถา้การใช้สิทธิตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเป็นการ ละเมิดข้อถือสทิธิใน

สิทธิบัตรอ่ืน ผูท้รงสิทธิบัตรซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวจะย่ืนคำขอใช้ สิทธิตามสิทธิบัตรอ่ืนต่ออธิบดีก็ได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐ์ของผู้ขอใช้สิทธิเป็นการประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้า อย่างสำคัญทางเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของ สิทธิบัตรที่ขอใช้ 
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(๒) ผู้ทรงสทิธิบัตรมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามสทิธิบัตรของผู้ขอใช้สิทธิภายใต้เง่ือนไขที่เหมาะสมในการ
ขอใช้สิทธิน้ัน 

(๓) ผู้ขอใช้สทิธิไม่อาจโอนการใช้สิทธิดังกลา่วให้แก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่ จะเป็นการโอนไปพร้อมกับ
สิทธิบัตรของตน 

ทั้งน้ี ผู้ขอใช้สทิธิจะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรน้ัน 
โดยได้เสนอเง่ือนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์ แห่งกรณีแล้ว แต่ไมส่ามารถตกลงกันได้ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๗ ทวิ ถ้าการใช้สิทธิตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ตามมาตรา ๔๖ อาจมผีลเป็น
การละเมิดข้อถือสิทธิในสทิธิบัตรของบุคคลอ่ืนอีก ผู้ขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ จะย่ืนคำขอใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรอ่ืนน้ันต่ออธิบดีก็ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐ์ของผู้ขอใช้สิทธิเป็นการประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้าอย่างสำคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของ สิทธิบัตรที่ขอใช้ 

(๒) ผู้ขอใช้สทิธิไม่อาจโอนการใช้สิทธิดังกลา่วให้แก่บุคคลอ่ืน 
ทั้งน้ี ผู้ขอใช้สทิธิจะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรน้ัน โดยได้
เสนอเง่ือนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๘ ผูท้รงสิทธิบัตรมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ

มาตรา ๔๗ ทวิ 
สำหรับผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มสีิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได้ ในกรณีน้ีผู้ทรงสทิธิบัตรไม่มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทน 

มาตรา ๔๙ ในการย่ืนคำขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูข้อใช้สิทธิต้อง
เสนอค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและข้อจำกัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้สทิธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พร้อมกับคำขอใช้สิทธิ สำหรับกรณีการขอใช้สิทธิ
ตามมาตรา ๔๗ ผู้ขอใช้สิทธิ ต้องยินยอมอนุญาตให้ผู้ทรงสทิธิบัตรที่ตนขอใช้สิทธิเป็นผูม้ีสิทธิใช้สทิธิตาม
สิทธิบัตรของตนเป็นการตอบแทนด้วย 

เมื่อได้รับคำขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งกำหนดวันสอบสวนคำขอไปยังผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ทรงสทิธิบัตร และผู้ได้รบัอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการน้ี ให้ส่งสำเนาคำขอไปยังผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองด้วย 
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ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอใช้สิทธิ ผูท้รงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ทรงสทิธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาให้ถ้อยคำช้ีแจง ให้สง่เอกสาร หรือสิ่งใด
เพ่ิมเติมก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนและอธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคำวินิจฉยัไปยังผู้
ขอใช้สิทธิ ผูท้รงสิทธิบัตรและ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
คำวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ได้ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำวินิจฉัยน้ัน 

มาตรา ๕๐ เมือ่อธิบดีวินิจฉัยว่าผู้ขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เป็นผู้
สมควรได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตรได้ ให้อธิบดีกำหนด ค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตร และข้อจำกัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรและ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ทรงสทิธิบัตรตามมาตรา 
๔๘ วรรคสอง ตามท่ีผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตได้ตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด ให้อธิบดีกำหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และ
ข้อจำกัด สิทธิดังกล่าวตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อัน จำเป็น 
(๒) ผู้ทรงสทิธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้รบัอนุญาตรายอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนด้วยก็ได้ 
(๓) ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่จะโอนกิจการหรือช่ือเสียงในทาง

การค้า โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้สทิธิน้ัน ด้วย 
(๔) การอนุญาตจะต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป็นสำคัญ 
(๕) ค่าตอบแทนที่กำหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี 

เมื่ออธิบดีได้กำหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้อธิบดี
สั่งให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสทิธิบัตรน้ัน 
คำสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำวินิจฉัยน้ัน 

การออกใบอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ออกให้ด้วยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกได้หากปรากฏว่า
เหตุแห่งการอนุญาตได้หมดสิ้นไปและไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก และการ ยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือน
สิทธิหรือผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้รับตามใบอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ัน 
การขอให้ยกเลกิใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และ
ให้นำบทบัญญติัมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือ การอันจำเป็นในการ
ป้องกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือป้องกันหรือ
บรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืนอย่างรุนแรง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
อย่างอ่ืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๓๖ โดยกระทำการ
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ดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอ่ืนกระทำแทน ในการใช้สิทธิดังกล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้องเสียค่าตอบแทน
แก่ผู้ทรงสทิธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับเง่ือนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ในการน้ีให้ย่ืนคำขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต่ออธิบดี การกำหนด
ค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงค์ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือผูไ้ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของ ผู้ทรงสิทธิบัตร และให้นำมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรฐัมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ได้เพ่ือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเสีย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ทรง สิทธิบัตร และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 
ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวหรือจำนวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำสั่งน้ัน 
 

ส่วนท่ี ๖ 
การคืนสิทธิบัตร การเลกิข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 

มาตรา ๕๓ ผูท้รงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อก็ได้ โดยทำตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อตามวรรคหน่ึง ถ้ามีผู้ทรงสทิธิบัตรร่วม ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน หรือถา้มีการอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลน้ันด้วย 

มาตรา ๕๔ สทิธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถ้ือว่าสิทธิบัตรน้ันไม่สมบูรณ ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือ บุคคลผู้มสี่วนได้เสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรน้ันก็ได้ 

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณทีี่มกีารออกใบอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แล้ว ปรากฏว่าเมื่อพ้น

กำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร 
หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตร มิได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรน้ันในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรอืในขณะน้ันไมม่ีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลติภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรน้ัน หรือมี
การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว่ามีเหตุ อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว 

(๒) ผู้ทรงสทิธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดย ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ 



57                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

ก่อนการขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้ง
คำสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผูไ้ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพ่ือย่ืนคำแถลงแสดงเหตุผลของตน 
การย่ืนคำแถลงดังกล่าวต้องย่ืนภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง อธิบดีจะเรียกให้บุคคลใดมาให้
ถ้อยคำช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได้ 

เมื่ออธิบดีได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแลว้เห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้เพิกถอนสิทธิบัตร ให้อธิบดีทำ
รายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร 

 
ส่วนท่ี ๗  

(ถูกยกเลิก) 
หมวดท่ี ๓ 

สิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลติภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติน้ี ได้ต้องเป็นการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม 
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลติภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ 
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรอืสิ่งพิมพ์ที่ได้

เผยแพร่อยู่แลว้ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๓) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๘ มาแล้วก่อนวัน

ขอรับสิทธิบัตร 
(๔) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นได้ว่าเป็นการ

เลียนแบบ 
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลติภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

คำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ 
(๒) ข้อความระบุผลิตภัณฑ์ทีจ่ะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรบัสิทธิบัตร 
(๓) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง 
(๔) รายการอ่ืนตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๐ คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเดียว 

การกำหนดผลิตภัณฑ์ตามวรรคหน่ึง ให้รฐัมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการออกแบบผลติภัณฑ์ไว้
นอกราชอาณาจักร ถ้าย่ืนขอรับสิทธิบัตรสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ น้ันในราชอาณาจักรภายในหกเดือน
นับแต่วันที่ได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ย่ืนคำ
ขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ย่ืนคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ 

มาตรา ๖๑ เมือ่ได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ แล้ว แต่ก่อนที่อธิบดีสั่ง
ให้รับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกสิทธิบัตร ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 
๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้อธิบดีสั่งยกคำ
ขอรับสิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้คัดค้านตามมาตรา ๖๕ 
ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ พร้อมทั้งปิดสำเนาคำสั่งไว้ ณ สถานที่รับคำขอรับสิทธิบัตรด้วย 

ในกรณีอธิบดีมีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหน่ึงและมีผู้คัดค้านตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย
มาตรา ๓๑ ใหอ้ธิบดีพิจารณาคำคัดค้านของผู้คัดค้านต่อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๖๒ สทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุสิบปีนับแต่วันขอรับ สิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
ในกรณีทีม่ีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย มาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๗๔ มใิห้นับ
ระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของสิทธิบัตรน้ัน 

มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๖๓ ก่อนวันออกสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับสิทธิบัตร และได้มีการ
ประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย มาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำรู้ว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ันได้มีการย่ืนขอรับสิทธิบัตร ไว้แล้ว หรือได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ันได้มีการย่ืนขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ในกรณีเช่นน้ี ผูข้อรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย
จากบุคคล ผูฝ้า่ฝืนสิทธิน้ัน การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให้ย่ืนฟ้องต่อศาล หลังจากที่ได้มีการออก สิทธิบัตร
ให้แก่ผู้ขอรับสทิธิบัตรแล้ว 

มาตรา ๖๓ ผูท้รงสิทธิบัตรเท่าน้ันมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือ
มีไว้เพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่
การใช้แบบผลติภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ในการ ศึกษาหรือวิจัย 

มาตรา ๖๔ สทิธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบด้วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าสิทธิบัตรน้ันไม่สมบูรณ ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือ บุคคลผู้มสี่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะ
ฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรน้ันก็ได้ 

มาตรา ๖๕ ให้นำบทบัญญติัมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๓ ในหมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด ๓ ว่า
ด้วยสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์โดยอนุโลม 



59                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

หมวด ๓ ทว ิ
อนุสิทธิบัตร 

มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสทิธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
(๒) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ไม่ได้ 
มาตรา ๖๕ จัตวา ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ

ที่จะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตร หรอืจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตรได้ก่อนการจดทะเบียนการ
ประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร หรือก่อนการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี 
และผู้ขอมสีิทธิให้ถือเอาวันย่ืนคำขอเดิมเป็นวัน ย่ืนคำขอ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย
กฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให ้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบว่าการ
ประดิษฐ์น้ันได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบด้วยมาตรา ๙ หรือไม่ และทำรายงานการ
ตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า คำขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตาม มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๑๗ หรอืการประดิษฐ์น้ันไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้อธิบดี
สั่งยกคำขอรับอนุสิทธิบัตรน้ันและให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปยังผู้ขอรับ อนุสิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอ่ืนที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่ง 

(๒) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า คำขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา 
๑๗ และการประดิษฐ์น้ันได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้อธิบดีมีคำสั่งให้
จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร และก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอ รับอนุสิทธิบัตรเพ่ือให้ผู้ขอรบัอนุสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมการออกอนุ
สิทธิบัตรและคา่ ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๘ (๒) 

อนุสิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหน่ึงปีนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุ

สิทธิบัตร บุคคลผู้มสี่วนได้เสียอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับ อนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กำหนด
ในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม่ก็ได้ 

เมื่อได้รับคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ และทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 
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เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าการ
ประดิษฐ์น้ันมลีักษณะตามท่ีกำหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอ้ธิบดีแจ้ง ให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและผู้ทรงอนุ
สิทธิบัตรทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคำวินิจฉัย 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์น้ันไม่มลีักษณะตามท่ีกำหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีมีคำสั่ง
ให้สอบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งคำสั่งให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพ่ือย่ืนคำแถลงแสดงเหตุผลของตนภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และอธิบดีจะเรียกให้บุคคลใดมาใหถ้้อยคำ ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหรือ
สิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได้ และเมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าการประดิษฐ์น้ันไม่มี
ลักษณะ ตามที่กำหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิก
ถอนอนุสิทธิบัตรน้ัน และแจง้ให้ผู้ขอให้ตรวจสอบและผูท้รงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีคำสั่ง 

มาตรา ๖๕ สตัต อนุสิทธิบัตรให้มีอายุหกปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรในราช- อาณาจักร ในกรณีที่
มีการดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรอืมาตรา ๗๗ ฉ มใิห้นับ
ระยะเวลาในระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นอายุของอนุสิทธิบัตรน้ัน 

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้สองคราวมีกำหนดคราวละสองปี โดยให้ย่ืนคำขอต่อ
อายุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ให้ถือว่าอนุสิทธิบัตรน้ันยังคงจดทะเบียน อยู่จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

การขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผู้ทรงอนุสทิธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร อสบท. หรือ

อักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะ บรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ 
หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบัตร 

การใช้คำหรืออักษรตามวรรคหน่ึงต้องระบุหมายเลขอนุสทิธิบัตรไว้ด้วย 
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบด้วยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าอนุสิทธิบัตรน้ันไม่สมบูรณ ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึงบุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคล ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะ
ฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรน้ันก็ได้ 

มาตรา ๖๕ ทศ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา 
๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทวิ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐ ทวิ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับใน
หมวด ๓ ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม 
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หมวดที่ ๔ 
คณะกรรมการสิทธิบัตร 

มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์และนิติศาสตร ์อีกไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง โดยในจำนวนน้ีให้แต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหกคน 
คณะกรรมการจะแต่งต้ังบุคคลใดเป็นเลขานกุารและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง หรือในกรณีที่คณะรฐัมนตรี แต่งต้ังกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่
กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้ รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการ
เพ่ิมขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 

มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน ที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นได้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมอีำนาจหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดีเก่ียวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
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(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมอีำนาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอ ความเห็นต่อ

คณะกรรมการ และให้นำความในมาตรา ๖๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคำสัง่หรือคำวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ 
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผู้มสี่วนได้เสียตาม
มาตราดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของ 
อธิบดี ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดีเป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหย่ื้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้ามีคู่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนา
อุทธรณ์ไปยังคู่กรณีด้วย 

มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการ
สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรอืรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา 
๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๓ เพ่ือสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะให้ผู้คดัค้าน 
หรือผู้โต้แย้ง หรือผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู้ขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพ่ิมเติมก็ได้ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๗๔ เมือ่คณะกรรมการได้วินิจฉัยหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา 
๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ หรอืมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แล้ว ใหแ้จ้งคำวินิจฉัยหรือคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้อุทธรณ์
และคู่กรณ ีหรอืผู้ ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือตาม 
อนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี คู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยหรือคำสัง่น้ัน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉยัหรือคำสั่ง ถ้าไม่ดำเนินคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำ
วินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัติน้ี หา้มมิให้ศาลสั่งให้คณะกรรมการหรืออธิบดี
เสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนฝ่ายอ่ืน 
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หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

มาตรา ๗๕ หา้มมิให้บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติน้ีใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” “อนุ
สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หรือคำอ่ืน
ใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลติภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลติภัณฑ์ใด ๆ 

มาตรา ๗๖ หา้มมิให้บุคคลใดใช้คำว่า “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบัตร” หรือคำอ่ืนใดที่
มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะ บรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใด ๆ เว้นแต่เป็นผู้ขอรบัสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาคำขอน้ัน 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูท้รงสิทธิบัตรหรือผูท้รงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ ฟ้อง
ผู้ฝ่าฝืนสทิธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่ง หากผู้ทรง สิทธิบัตรหรือผูท้รงอนุสิทธิบัตร
พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิต มลีักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยใช้กรรมวิธีของ
ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสทิธิบัตร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรง
อนุสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณทีี่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่าง
หน่ึง อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสทิธิบัตรอาจขอให้ศาลมคีำสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าว น้ันได้ การที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้
ทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตร ี

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ศาลมีอำนาจส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้
ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามจำนวน ที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความ
เสียหายรวมท้ังการสูญเสียประโยชน์ และคา่ใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้
ทรงอนุสิทธิบัตรด้วย 

มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสนิค้าที่อยู่ในครอบครองของผู้กระทำการอันเป็น การฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือผูท้รงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา 
๓๖ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าดังกล่าวหรือดำเนินการอย่างอ่ืนเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าว ออกจำหน่ายอีกก็ได้ 

มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์
อย่างเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตร ีให้ถือว่าบุคคลน้ันขอรับ อนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์น้ัน 

มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างทำการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดย ไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ายหน่ึงได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตร แต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตร 
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(๑) ให้บุคคลซึง่ได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ก่อน เป็นผู้มีสทิธิรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์น้ัน 

(๒) ถ้ามีการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการย่ืนคำขอรับ อนุสทิธิบัตร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ขอรบัอนุสิทธิบัตรทราบเพ่ือให้ ทำความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมี
สิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสทิธิรว่มกัน และจะให้คำขอรับ สิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นคำขอสำหรับ
การประดิษฐ์น้ัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน เวลาที่อธิบดีกำหนด ให้คู่กรณีนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา ที่อธิบดีกำหนด ถ้าไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคล
เหล่าน้ันละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคำขอรับอนุสิทธิบัตร 

มาตรา ๗๗ สตัต ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ใด ผูข้อรับอนุสิทธิบัตร ผู้ทรง
อนุสิทธิบัตร ผูข้อรับสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสทิธิบัตรผู้ใดเห็นว่าการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสทิธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์น้ันอาจไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ์น้ันเป็นการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของตน และตนได้ย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตรหรือย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรไว้ในวัน
เดียวกันกับการย่ืนคำขอรับสทิธิบัตร หรือการย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้น้ันมีสทิธิขอให้ตรวจสอบว่า
การประดิษฐ์น้ันได้ย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม่ 
เมื่อได้รับคำขอให้ตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและทำรายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี 

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าการจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์น้ันจะไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี 
เพราะการประดิษฐ์น้ันเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน และวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรหรือวันย่ืนคำขอรับอนุ
สิทธิบัตรเป็นวันเดียวกันกับวันย่ืนคำขอรับอนุสิทธิบัตร หรอืวันย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ขอให้ตรวจสอบ ให้
อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสทิธิบัตร และผูข้อให้ตรวจสอบทราบ เพ่ือให้ทำความตกลงกันว่า
จะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดี กำหนด ให้ถือว่า
บุคคลเหล่าน้ันมีสิทธิร่วมกันในการประดิษฐ์น้ัน 

มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย มาตรา ๖๕ ตร ีให้ถือว่า
สิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตรน้ันไม่สมบูรณ ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ 
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ 

ตรี และได้ย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับการ ประดิษฐ์น้ันในวันเดียวกัน ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้
ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู้มสี่วนได้เสียอ่ืน หรือ พนักงานอัยการอาจขอให้อธิบดีเรียกให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ทรง
อนุสิทธิบัตรน้ันทำความตกลง กันว่าจะให้บุคคลใดมสีิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน และต้องทำความตก
ลงกันว่าจะเลือกให้การประดิษฐ์น้ันเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงแต่
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เพียงอย่างเดียว ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกำหนด ให้ถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ ทรงอนุสิทธิบัตรมี
สิทธิร่วมกันและให้ถือว่าการประดิษฐ์น้ันเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 

มาตรา ๗๘ สทิธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตให้ใช้สทิธิของผู้ใดสูญหาย หรือชำรุดใน
สาระสำคัญ ให้เจ้าของขอรับใบแทนสทิธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรอืใบแทนใบอนญุาตให้ใช้สทิธิน้ันได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ บรรดาคำขอ คำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้ใช้แบบ
พิมพ์และมีสำเนาตามที่อธิบดีกำหนด 

มาตรา ๘๐ บรรดาคำขอรับสิทธิบัตร คำขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา คำขอรับสิทธิบัตร 
คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คำขอเปลี่ยนแปลงสทิธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร คำขอต่ออายุ อนุสิทธิบัตร คำขอบันทึกคำยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สทิธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คำขอใช้สิทธิตามสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตให้ใช้สทิธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คำ
อุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนญุาตให้ใช้สทิธิ คำขอ
อ่ืน ๆ การคัดสำเนาเอกสารและการรับรองสำเนาเอกสาร ให้เสีย ค่าธรรมเนียมตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 
 

หมวดที่ ๖ 
ความผิดและกำหนดโทษ 

มาตรา ๘๑ เจา้พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ 
ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก 
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก 
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก 
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หน่ึงปี หรือปรับ

ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 
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มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๓๖ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ บุคคลใดย่ืนขอรบัสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลติภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร 
โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้ไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผู้กระทำผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคลน้ันต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิด น้ัน ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่าการกระทำของนิติบุคคลน้ันได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

------------------------------------- 
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ผู้สนองพระราชโองการ 
ส. โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม* 
๑. คำขอรับสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท
๒. คำขอรับสทิธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน และยื่นขอใน
คราวเดียวกันต้ังแต่ ๑๐ คำขอข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ๕๐๐ บาท
๔. คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๕. คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๗. ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๒,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๕ 
ปีที่ ๖ 
ปีที่ ๗ 
ปีที่ ๘ 
ปีที่ ๙ 
ปีที่ ๑๐ 
ปีที่ ๑๑ 
ปีที่ ๑๒  
ปีที่ ๑๓ 
ปีที่ ๑๔ 
ปีที่ ๑๕ 
ปีที่ ๑๖ 
ปีที่ ๑๗ 
ปีที่ ๑๘ 
ปีที่ ๑๙ 
ปีที่ ๒๐ 

๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท
๑๖,๐๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท

หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ปีที่ ๕ 
ปีที่ ๖ 
ปีที่ ๗ 

๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
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ปีที่ ๘ 
ปีที่ ๙ 
ปีที่ ๑๐ 
หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว 

๔,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับอนุสิทธิบัตร  
ปีที่ 5 
ปีที่ 6 
หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว  

๒,๐๐๐ บาท 
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท 

๑๐. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร  
ครั้งที่ ๑  
ครั้งที่ ๒ 

๑๔,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท

๑๑. คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๒. คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๓. คำขอเปลีย่นแปลงคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๔. ใบอนญุาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. ใบแทนสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนญุาตให้ใช้สทิธิ ฉบับ
ละ ๑๐๐ บาท
๑๖. คำอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ ๑๐ บาท
๑๘. การรับรองสำเนาเอกสารเอกสารเกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ ๑๐๐ บาท
เอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า หน้าละ ๑๐ บาท
๑๙. คำขออ่ืน ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมน้ีแก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ 
ดังข้อความท่ีปรากฏนี้แล้ว 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัย
และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์และเป็น
การก้าวหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพ่ือให้ผู้ประดิษฐ์
และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยห้ามมิให้บุคคลอ่ืน
ลอกเลียนหรือเลียนการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ีโดยมิได้ค่าตอบแทน จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติฉบับน้ีขึ้น 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รบัการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๓๕ 
ลงวันที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๒๒ 
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ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๙ ตอนที ่๓๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๓๕และ 

ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๒๒ ก ลงวันที ่๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๒ 
หมายเหตุ :- 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา ๒ ของ
พระราชบัญญัติน้ี จะทำให้บทบัญญัติต่าง ๆ มผีลใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดหน่ึงร้อย แปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๔๒) น้ัน เป็นพระราชบัญญัติที่
ออกมาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแก้ไขเพียงบางมาตรา และมิได้ยกเลิกทั้ง
ฉบับ ดังน้ัน ขอ้ความใดที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรอืยกเลิก หรือเพ่ิมเติมขึ้นใหม ่โดยเพ่ิมเข้าไปในมาตราเดิม หรือ
เพ่ิมเป็นมาตราใหม่ ได้นำข้อความดังกล่าวมาใส่ไว้แทนขอ้ความเดิมในมาตราต่าง ๆ โดยได้ทำหมายเหตุ 
(footnote) กำกับไว้เพ่ือให้เป็นที่สะดวกแก่ผู้ใช้ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนขอ้ความในบางมาตรา ของ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก หรอืเพ่ิมเติม
ขึ้นใหม่โดยเพ่ิมเข้าไปในมาตราเดิม หรือเพ่ิมเป็นมาตราใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติเฉพาะกาลสำหรับ
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ได้นำมาตราดังกล่าวมาแสดงต่อท้ายหมายเหตุน้ีด้วยแล้ว 

มาตรา ๔๓ สทิธิบัตรที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ออกให้ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ให้ถือว่าเป็นสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสทิธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี แต่ให้
สิทธิบัตรมีอายุต่อไปได้เพียงเท่าที่มีเหลืออยู่ตามสิทธิบัตรน้ัน 

มาตรา ๔๔ คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีมผีลใช้บังคับ และ
อธิบดียังไม่มีคำสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูข้อมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเป็นคำขอรับอนุสิทธบัตรได้ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๔๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี” 
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แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตรอนสุิทธิบัตร 
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หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า 

 

ข้อถือสิทธิ 

  
  ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่  รูปรา่งลักษณะของ “..............................”ดังมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในภาพแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอมาน้ี 
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ที่  อว ๐๖๔๕/...........  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 
  เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
 

 หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

วันที่ ........................................ 

หนังสือสัญญาฉบับน้ีทำขึ้นระหว่างผู้โอน คือ .....................................................  อยู่บ้านเลขที่ 
.......................... ถนน......................แขวง.............. เขต...................... จังหวัด................. และผู้รับโอน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑  ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  

โดยสัญญาน้ีผู้โอนซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ “................................” โอนสิทธิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้โอน โดย
ผู้รับโอนได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้โอน เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการน้ีผู้โอนและผู้รับโอนได้
ลงลายมือช่ือไว้ข้างล่างน้ี                                                                                    

   

                                                    (ลงช่ือ)..........................................................................โอน  

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

 

                                                    (ลงช่ือ).......................................................................ผู้รับโอน 

 รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

                                                               (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

                                                        (ลงช่ือ)................................................................พยาน 

(นางสาววราภรณ์   ศรีบัวแก้ว)                                      

(ลงช่ือ).................................................................พยาน 

                                         (นางสาวชุติมา   ธีรสุวรรณ) 
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แบบฟอร์มคำขอรับอนุสิทธิบัตร 
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หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า 

 

 

รายละเอียดการประดิษฐ์ 

 

ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 

“.......................................” 

สาขาวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ 

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

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

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

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวข้อง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ ์

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

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

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

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ ์

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

........................................................................................................................................................................... 
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วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สดุ 

ดังที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

 

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า 

 

ข้อถือสิทธิ 

 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า 

 

บทสรุปการประดิษฐ์ 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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ที่  อว ๐๖๔๕/...........  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต 
  เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
 

 หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

              วันที่ ........................................ 

หนังสือสัญญาฉบับน้ีทำขึ้นระหว่างผู้โอน คือ .....................................................  อยู่บ้านเลขที่ 
.......................... ถนน......................แขวง.............. เขต...................... จังหวัด................. และผู้รับโอน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑  ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  

โดยสัญญาน้ีผู้โอนซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ “................................” โอนสิทธิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและสิทธิอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้โอน โดย
ผู้รับโอนได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้โอน เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการน้ีผู้โอนและผู้รับโอนได้
ลงลายมือช่ือไว้ข้างล่างน้ี                                                

                        

                                                    (ลงช่ือ)........................................................................ผู้โอน 

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

                                                     

                                                    (ลงช่ือ)....................................................................ผู้รับโอน 

 รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

                                                             (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

                                                     

                                                        (ลงช่ือ).........................................................พยาน 

                                            (นางสาววราภรณ์   ศรีบัวแก้ว) 

                                                       (ลงช่ือ)..............................................................พยาน 

                                         (นางสาวชุติมา   ธีรสุวรรณ) 
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ข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเตรียมคำขอ

ยื่นคำขอ (ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

ตรวจสอบเบ้ืองต้น 

ประกาศโฆษณา 

ยื่นคำขอให้ตรวจสอบ(ค่าธรรมเนียม 250 บาท) 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ออกสิทธิบัตร 

ชำระค่าค่าธรรมเนียมประกาศฯ  250 บาท 

ชำระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตร 500 บาท 

แปลงคำขอได้  (ค่าธรรมเนียม 100 บาท) 

แจ้งแก้ไข/ยกคำขอ 

ยื่นคำคัดค้าน (ค่าธรรมเนียม 250 บาท) 

ยื่นคำอุทธรณ์ (ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

ยกคำขอ 

ยื่นคำอุทธรณ์ (ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 
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ข้ันตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

จัดเตรียมคำขอ

ยื่นคำขอ (ค่าธรรมเนียม 250 บาท) 

ตรวจสอบเบ้ืองต้น 

ออกอนุสิทธิบัตร/ประกาศโฆษณา 

ยื่นคำขอให้ตรวจสอบ(ค่าธรรมเนียม 250 บาท) 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ยื่นคำอุทธรณ์ (ค่าธรรมเนียม 500 บาท) 

ชำระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตร 1000 บาท 

แปลงคำขอได้  (ค่าธรรมเนียม 100 บาท) 

แจ้งแก้ไข/ยกคำขอ 

ยื่นแก้ไข/ยื่นคำอุทธรณ์
(ค่าธรรมเนียม 50บาท/ 500 บาท)  

อนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้อง 

อุทธรณ์ต่อศาล 

อนุสิทธิบัตรถูกต้อง 

คณะกรรมการสั่งเพิกถอน 
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  (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ. .… 
    

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั  พ.ศ.

๒๕๔๗   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาในคราวประชุมครั้งท่ี....../...............เมือ่วันท่ี.....................
จึงวางข้อบังคับไว้ ดังนี ้
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ว่าด้วยการจัดการ
ทรพัย์สินทางปัญญา พ.ศ. …….. 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 
  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบตัิอ่ืนใดซึ่งขดัหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
  “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยหรือในสังกัดของมหาวิทยาลัยและบุคคลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยว่าจ้าง หรือมอบหมายให้
ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

“หน่วยงาน” หมายความว่า สำนักงานอธกิารบดี บัณฑติวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก 
วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและท่ีเป็นส่วนงานภายใน  

 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบและ
การสร้างสรรค์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ นักศึกษาท่ีอยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ท่ีได้ใชเ้วลา
ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และพื้นท่ีทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งอาจเป็นงานอันเกิดจากเงนิงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงนิ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 
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ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิในพันธ์ุพชื
ใหม่ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาดา้นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเปน็งานท่ีได้
จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม 
  “การจัดการทรัพย์สนิทางปญัญา” หมายความว่า การดำเนนิการเพื่อให้งานอันเปน็
ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การแสวงประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัย และการ
ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา 
  “การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์
หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆท่ีทำให้ดีขึ้นซึ่งผลติภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
  “ผู้ประดิษฐ์” หมายความว่า บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีคิดค้น หรือคิดทำ
ขึ้น อันเปน็ผลให้ได้มาซึง่ผลติภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือผลติภณัฑ์หรือกรรมวิธีท่ีดีขึ้น 
  “สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญท่ีออกให้เพื่อคุ้มครองการประดษิฐ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
  “อนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญท่ีออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ท่ียังไม่มี
ขั้นการประดษิฐ์ท่ีสูงขึ้นในระดับท่ีจะขอรับสิทธิบัตร 
  “ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจากการคิดค้น หรือคิดทำขึ้น แต่ยังมิได้
รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
  “กรรมวิธี” หมายความว่า กรรมวิธีใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการคิดค้น หรือคิดทำขึ้น แตยั่งมิได้
รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
  “ลิขสิทธ์ิ” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวท่ีจะทำการใดๆ กับงานท่ีผู้สร้างสรรค์ไดท้ำขึน้
ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
  “งานอันมีลิขสิทธ์ิ” หมายความว่า งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบนัทึกเสียง งานแพรเ่สียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดใน
แผนก วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรอืแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์งานไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออก
โดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ตามกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิ 
  “วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ท่ีทำขึ้นทุกชนิด และให้หมายความรวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
  “ศิลปกรรม” หมายความว่า งานท่ีมีลักษณะเป็นงานจติรกรรม งานประติมากรรม งาน
ภาพพิมพ์ งานสถาปตัยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองาน
สร้างสรรค์ รูปทรงสามมิติอันเก่ียวกับภูมศิาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ และงานศิลปะประยุกต์ 
  “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ
เครื่องหมายอ่ืนท่ีหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเปน็ท่ีเข้าใจหรือถือว่าเปน็
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เครื่องหมายหรือสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้หรือจะใชเ้ปน็ท่ีหมายหรือเก่ียวข้องกับสนิค้า เพื่อแสดงว่า
สินค้าท่ีใชเ้ครือ่งหมายดังกลา่วนัน้แตกตา่งกับสนิค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าของบคุคลอ่ืน 

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรอื
เครื่องหมายอ่ืนท่ีหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเปน็ท่ีเข้าใจหรือถือว่าเป็น
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้หรือจะใช้เปน็ท่ีหมายหรือเก่ียวข้องกับบริการ เพื่อแสดง
ว่าบริการท่ีใช้เครื่องหมายดังกล่าวนั้นแตกต่างกับบริการท่ีใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยใช้หรือ
จะใช้เปน็ท่ีหมายหรือเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรบัรองเก่ียวกับแหล่งกำเนดิ 
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเก่ียวกับสภาพ 
คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น  

“ความลับทางการค้า” หมายความว่า ข้อมูลการค้าท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือ
การสร้างสรรค์โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเป็นความลับ และให้
หมายความรวมถึงสูตรรูปแบบ งานท่ีได้รวบรวมหรือประกอบข้ึน โปรแกรม วิธีการทางเทคนิคหรือ
กรรมวิธีด้วย 

“สิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่” หมายความว่า สิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพืชในการแสวงประโยชน์
จากพันธ์ุพืชใหม่ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพนัธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

“สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม” หมายความว่า สิทธิของผู้ออกแบบผังภูมขิองวงจร
รวมในการทำซ้ำซึ่งแบบผังภมูิ หรือการกระทำการใดเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กับแบบผงัภูมิท่ีตนสร้าง
ขึ้นหรือวงจรรวมท่ีมีแบบผังภูมินั้นประกอบอยู่ด้วย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมขิองวงจร
รวม 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผูร้กัษาการตามขอ้บังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัติามข้อบังคับนี ้

ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามข้อบังคับนี้หรือท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบงัคับนี ้ ให้
คณะกรรมการเปน็ผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบด ี เพื่อวินจิฉยัชี้ขาดและสั่งการ คำวินจิฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นท่ีสุด 

หมวด ๑ 
สิทธิในงานประดิษฐ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร 

    

ข้อ ๖ สิทธิในการแสวงประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี การขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยได้ใช้เวลา ทรัพยากร เงินทุน
หรือเงินอุดหนุน เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยย่อมตกแก่มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้
ทำหนังสือตกลงกันไว้เปน็อย่างอ่ืน 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการมิได้พิจารณาดำเนินการย่ืนคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นำเอาสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใชป้ระโยชน์ภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้ประดิษฐ์สามารถดำเนินการดังกล่าวด้วย
ตนเองได้โดยทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแบ่งปนัผลประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการใชส้ิทธิตาม
สิทธิบัตร อนสุทิธิบัตร หรือการนำเอาสิ่งประดิษฐ์นัน้ไปใชป้ระโยชน์แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นั้นตกเป็นของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ หากผลงานมีการขอรับความคุม้ครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  ให้ผู้ประดิษฐ์มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์สำหรับความคุม้ครองใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านัน้  

ข้อ ๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรม หาก
มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร ให้ผู้
ประดิษฐ์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการนำเอาผลงานนั้นไปใชใ้นเชิงพาณิชย์ 
หรือท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙ ในกรณีท่ีเป็นงานประดิษฐ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให้
ความเป็นเจ้าของสิทธิในงานประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการนำผลงานนั้นไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภายนอกและผู้ประดิษฐ์  

ข้อ ๑๐  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่แจ้งและเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
จริง โดยละเอียดและสมบรูณ์ต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการค้นพบ หรือการประดิษฐ์ท่ีตนได้คิดค้นขึ้น ซึ่ง
สามารถนำประโยชน์หรือขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ข้อ ๑๑  ผลประโยชน์จากงานประดิษฐ์ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty fee) และค่าธรรมเนียมการเปิดเผยเทคโนโลยี 
(disclosure fee) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) ให้หักค่าใช้จ่ายท่ีใชใ้นการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการ
ดำเนนิการอ่ืนๆ เพื่อนำเอาสิ่งประดิษฐ์นัน้ไปใช้ประโยชน์ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีผู้ประดิษฐ์ได้เสียไปเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือสิทธิในงาน
ประดิษฐ์ท่ียังมิได้จดทะเบียน และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๒) ผลประโยชน์ท่ีได้หลังหักค่าใช้จ่ายตาม (๑) แล้วให้จัดสรรให้ผู้ประดิษฐ์ ร้อยละหกสิบ
และมหาวิทยาลัยร้อยละสี่สบิ ในกรณีท่ีมีผู้ประดิษฐ์หลายคน ให้นำเอาผลประโยชน์ท่ีจัดสรร แบ่งให้แก่ผู้
ประดิษฐ์ร่วมทุกคน 
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(๓) ในกรณีท่ีจำเป็นและเห็นสมควร ให้คณะกรรมการสามารถกำหนดการแบ่ง
ผลประโยชน์ให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน (๒) ได้โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณี 

ข้อ ๑๒ ให้ผูป้ระดิษฐ์เปน็ผูม้ีสิทธิแตเ่พียงผู้เดียวในผลประโยชน์ท่ีเปน็ค่าธรรมเนียมการให้
คำปรึกษา(consultancy  fee) ท่ีเก่ียวเนื่องกับงานประดิษฐ์ 

ข้อ ๑๓ ให้นำผลประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับตาม ข้อ ๑๑ มาจัดสรรให้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามสัดส่วนดังต่อไปนี ้

(๑) หน่วยงานต้นสังกัดระดบัภาควิชาหรอืสาขาวิชา รอ้ยละย่ีสิบ 
(๒) หน่วยงานต้นสังกัดระดับคณะ หรือท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ร้อยละสามสิบในกรณีท่ี

ไม่มีการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดระดบัภาควิชา หรือสาขาวิชา ให้หน่วยงานในข้อนี้ได้รับการจัดสรร
ผลประโยชน์รอ้ยละห้าสิบ 

(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนารอ้ยละย่ีสิบ 
(๔) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร้อยละสามสิบ 

 

หมวด ๒ 
ลิขสิทธิ์ 

   
 

  ข้อ ๑๔  งานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ขึน้โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้
ลิขสิทธ์ิในงานนั้นเปน็ของผู้สร้างสรรค์งาน เว้นแตจ่ะได้ทำหนังสอืตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่
มหาวิทยาลัยมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดต้ามความจำเป็นเพือ่วัตถุประสงค์ด้านการ
เรียนการสอนและการให้บรกิารวิชาการ 
  ข้อ ๑๕  งานอันมีลิขสทิธ์ิท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นโดยนักศึกษา และซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้มีลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีหนังสือตกลง
กันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ ๑๖  ในกรณีท่ีงานตามข้อ ๑๕ ประกอบด้วยงานวิทยานพินธ์และผลงานศิลปกรรม
เฉพาะประเภทท่ีเปน็งานจติรกรรม งานประตมิากรรม งานภาพพิมพ ์ และงานภาพถ่าย ให้กรรมสิทธ์ิในตัว
ผลงานศิลปกรรมนั้นเป็นของนักศึกษา    ท้ังนี้มิให้มีผลกระทบต่อลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยในงาน
ศิลปกรรมเหลา่นั้น 
  ข้อ ๑๗ งานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการสรา้งสรรค์ขึน้โดยการว่าจ้างของมหาวิทยาลัย ไม่ว่า
ผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นบุคลากร หรือเป็นบคุลากรภายนอก  ให้ลิขสิทธ์ิในงานนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีงานอันมีลขิสิทธ์ิเปน็ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการวิจัย หรือกิจกรรมทาง
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วิชาการอ่ืนๆท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ลิขสิทธ์ิและการใชป้ระโยชน์จาก
งานสร้างสรรค์เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีให้ทุน 
  ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีเปน็งานตามข้อ ๑๘ แต่ไม่มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานผู้ให้ทุนเก่ียวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรค์นั้นเป็นของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๐ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้สรา้งสรรค์
งานอันมีลิขสทิธ์ิตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการใช้
สิทธิตามลิขสทิธ์ิได้ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
  ข้อ ๒๑ ความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเงื่อนไขการใชส้ิทธิของผู้ทรงลิขสิทธ์ิ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้สร้างสรรค์งาน 

(๑) งานสร้างสรรค์นั้นเป็นงานท่ีได้มาจากการให้การสนบัสนนุด้านการเงนิ ด้านบุคลากรหรือการ
ช่วยเหลืออ่ืนๆจากมหาวิทยาลัยในระดับท่ีมากกว่าการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามปกติ ท้ังนี้ไม่ให้
หมายความรวมถึงการใช้ห้องสมุด สถานท่ีทำงาน การสนับสนุนด้านธุรการ และการใช้อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย อันถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตามปกติ 

(๒) งานสร้างสรรค์นัน้เปน็ผลงานท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีเปน็ของมหาวิทยาลัย เชน่ 
การใช้คลังข้อมูลท่ีเป็นวัสดหุรือเอกสาร ซึ่งเปน็ของมหาวิทยาลัย 

(๓) งานสร้างสรรค์ท่ีมีการใช้เสียงหรือภาพของนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ
เป็นงานท่ีนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม หรือในการใช้สติปญัญาหรือ
ความคิด จนทำให้เกิดผลงานนัน้ขึ้น 

(๔) งานสร้างสรรค์ท่ีกระทำในนามของมหาวิทยาลัย หรือใช้ตราสญัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้มิให้หมายความรวมถึง การระบุชื่อของ
หน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย เพียงเพื่อให้สาธารณชนทราบว่าผู้สร้างสรรค์งานเปน็บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้สรา้งสรรค์งานตามข้อ ๒๑ เพื่อ
กำหนดความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเงื่อนไขการใชส้ทิธิในกรณีท่ีกำหนดให้ลิขสทิธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัย 
ให้ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามลิขสิทธ์ิใน
สัดส่วนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด โดยให้คำนึงความเป็นธรรมต่อผู้สร้างสรรค์งาน ผลประโยชน์ของสังคม
และการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานและเผยแพร่ผลงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทำได้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีใดๆท่ีงานสร้างสรรค์ซึ่งกระทำโดยบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้ผู้สร้างสรรค์งานยังคงมีสิทธิท่ีจะแสดงตนว่าเป็นผู้สรา้งสรรค์งานดงักล่าวรวมท้ังนำเอา
ผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพือ่วัตถุประสงค์ในทางวิชาการได ้
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หมวด ๓ 
การใช้ชื่อ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรับรอง 
   

 
  ข้อ ๒๔  ชือ่ เครื่องหมาย และสญัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ และเครือ่งหมายรับรอง ท่ีหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นโดยสื่อถึง
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ีดำเนนิการจดทะเบียนชื่อ เครื่องหมาย และ
สัญลักษณ์ตามข้อ ๒๔ เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรับรองไดต้ามความ
เหมาะสม 
  ข้อ ๒๖  การนำชื่อ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือท่ีสื่อ
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม ไปใชใ้นทางการค้า หรอืในกิจการ
ใด ๆ ท่ีมิได้เก่ียวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุญาตเปน็หนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 
  ให้คณะกรรมการโดยการมอบหมายของอธิการบดีมหีน้าท่ีเจรจาเพือ่จัดทำข้อตกลง
อนุญาตให้ใช้ชือ่ สัญลักษณ์ ภาพและเครือ่งหมายตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังกำหนดเง่ือนไขและค่าตอบแทน
จากบุคคลผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้สิทธิตามข้อนี้ได ้
  ข้อ ๒๗ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสิทธิใช้ชื่อ สญัลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่าตนเองสังกัดมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีสิทธิใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายดังกล่าวในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือให้ปรากฏในส่ิงพิมพ์ท่ีเปน็ผลงานวิชาการของ
ตนเองได ้
  ข้อ ๒๘  บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่นำชื่อ สญัลักษณ์ ภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ ท่ีสื่อ
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมใดๆอันจะก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียหรือผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๔ 
ความลับทางการค้า 

   
 

  ข้อ ๒๙ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทำการใดท่ีเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากความลับทาง
การค้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดทำข้อตกลงหรือให้ความเห็นชอบแก่ข้อตกลงท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกระทำกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับการนำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์ โดยให้คำนึงถึง
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  ข้อ ๓๑  ในกรณีท่ีการดำเนนิการตามข้อ ๓๐ เก่ียวข้องกับงานประดิษฐ์ท่ียังไม่ได้จด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้นำข้อกำหนดเก่ียวกับการแบ่งปนัผลประโยชน์ตามหมวด ๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

หมวด ๕ 
สิทธิในพันธ์ุพชืใหม ่
   

 
  ข้อ ๓๒ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่สำหรบัการปรบัปรุงพันธ์ุพืชซึง่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมิไดพ้ิจารณาดำเนนิการย่ืนคำขอจดทะเบียนพนัธ์ุพืชใหม่ตามท่ี
ได้แจ้งภายในเวลาอันสมควร ให้นักปรับปรุงพันธ์ุพชืสามารถดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองได้โดยทำ
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิในพันธ์ุพชืใหม ่
  ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีเป็นพันธ์ุพืชใหม่ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธ์ุด้วยทุน
สนับสนนุจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ และการใช้
สิทธิในพนัธ์ุพชืใหม่เปน็ไปตามข้อตกลงที่กระทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานผู้ให้ทุน 
  ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชนใ์นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับพันธ์ุพืชใหม่ และเพื่อความ
เป็นธรรมแก่บคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเปน็นักปรับปรุงพันธ์ุพืช ให้นกัปรับปรุงพันธ์ุพืชมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจากการใชส้ิทธิในพนัธ์ุพืชใหม่ตามข้อ ๓๒ และข้อ 
๓๓ได้ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
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  ข้อ ๓๕  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเปน็นักปรับปรุงพนัธ์ุพืชมีหน้าท่ีแจ้ง
และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง โดยละเอียดและสมบรูณ์ต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับพันธ์ุพืชใหม่ท่ีตนเองได้มา
จากการปรบัปรุงพันธ์ุหรือพฒันาพันธ์ุ 
  ข้อ ๓๖ ในการพิจารณาเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยนักปรบัปรุงพันธ์ุ
พืชตาม ข้อ ๓๒ วรรคสองและข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ ์ เงื่อนไข และอัตรา
ค่าตอบแทนแก่นักปรับปรุงพันธ์ุพืชตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่นัก
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่สังคม และการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับพันธ์ุพืช
ใหม่ 
 
 

หมวด ๖ 
สิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม 

   
  ข้อ ๓๗ สิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิท่ีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้
สร้างสรรค์ขึน้ให้ตกเป็นของผู้สร้างสรรค์ เว้นแต่จะมีหนงัสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ ๓๘ งานออกแบบผังภูมขิองวงจรรวมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ขึน้โดยการว่าจ้างของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นบุคลากร หรือเป็นบุคคลภายนอกให้สิทธิในแบบผังภูมิของวงจร
รวมนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีงานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการ
วิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในแบบผังภูมิ
นั้นเปน็ไปตามข้อตกลงท่ีกระทำข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานท่ีให้ทุน 
  ข้อ ๔๐  ให้ผู้สร้างสรรค์งานออกแบบผังภูมิของวงจรรวมตามข้อ ๓๙ มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมท่ีมแีบบผังภูมินัน้ประกอบอยู่
ด้วยตามท่ีคณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ผู้
สร้างสรรค์ผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่สังคม และการส่งเสรมิให้มีการคิดค้นและออกแบบผังภูมิของวงจรรวม 
 

 
 
 
 
 
 



91                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

หมวด ๗ 
การจัดการทรพัย์สินทางปัญญา 

   
  ข้อ ๔๑  ให้มีคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปญัญา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีท่ีดแูลงานด้านทรัพย์สนิและรายได้ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีท่ีดแูลงานวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ 
(๔) ผู้อำนวยการกองคลัง เปน็กรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนสองคน ซึ่งอธิการบดีเปน็ผู้แต่งตัง้เป็น

กรรมการ 
(๖) นักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ท่ีมิใช่กรรมการตาม (๕) จำนวนสามคน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เปน็กรรมการ 
(๘) ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา เปน็กรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไดอี้กไม่เกินจำนวนสองคน ตามคำแนะนำของ

กรรมการและเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๖) ให้เป็นไปตามคุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  
ข้อ ๔๒ กรรมการตามข้อ ๔๑ (๕) (๖) และ(๗) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองป ี
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการข้อ ๔๑ (๕) (๖) และ(๗) 

อาจพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทิน 

หรือมัวหมอง ในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออก 
(๘) คณะกรรมการมีมติสองในสามของคณะกรรมการท้ังหมดให้พ้นจากตำแหน่ง

เนื่องจากขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่แจ้ง 
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กรณีท่ีกรรมการข้อ ๔๑ (๕) (๖) และ(๗) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และไดม้ีการ
ดำเนนิการให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหนง่แทนก็ได้ ให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่มีอำนาจและปฏบิัติหน้าท่ีตามข้อ ๔๓ 
ต่อไปได ้
  ในกรณีท่ีข้อ ๔๑ (๕) (๖) และ(๗) พน้จากตำแหนง่ตามวาระ แต่ยังมิไดด้ำเนนิการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่งพน้จากตำแหน่งปฏิบตัหิน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะได้มีกรรมการใหม่แล้ว 
  ให้มีการดำเนนิการให้ไดม้าซึ่งกรรมการขอ้ ๔๑ (๕) (๖) และ(๗) ภายในเก้าสิบวันนบัแต่
วันท่ีผู้นั้นพน้จากตำแหน่ง 

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
(๑) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะแก่อธิการบดใีห้การออกประกาศตาม

ข้อบังคับนี ้
(๒) ให้ความเห็นเก่ียวกับการขอจดทะเบียนและจดแจ้งสทิธิเพื่อให้ผลงานท่ีเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาไดร้ับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
(๓) ดำเนินการย่ืนคำขอรบัความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิด

จากการประดษิฐ์หรือการสร้างสรรค์ของบคุลากรมหาวิทยาลัย 
(๔) รับผิดชอบในการจัดหาค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จา่ยสำหรับดำเนนิการขอรับความ

คุ้มครองในทรพัย์สินทางปัญญา 
(๕) รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ตลอดอายุการคุ้มครองของทรัพย์สินทางปญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
(๖) จัดสรรสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการแบ่งปนัผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้นจากการใช้

ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อบังคับนี ้
(๗) เจรจาต่อรองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
(๘) จัดทำข้อตกลงกับผู้ประดษิฐ์ หรือ ผู้สร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา เพื่อให้มี

การแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อบังคับนี ้
(๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อตกลงด้านทรัพย์สนิทางปัญญาและการ

แบ่งปนัผลประโยชน์ท่ีกระทำข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
(๑๐) ประเมินและศึกษาความเป็นไปได้เชงิพาณิชย์ของผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์เพื่อ

ขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
(๑๑) ดำเนินการใดๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้มีการสร้างสรรค์งานอัน

เป็นทรัพย์สนิทางปัญญา 
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(๑๒) ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนนิงานแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๑๓) เจรจาต่อรองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 
(๑๔) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
(๑๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน

อำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(๑๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามท่ี

อธิการบดีมอบหมาย 

      ประกาศ ณ วันท่ี  
 
 

(.......................................................) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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ขั้นตอนการขอไปนำเสนอผลงานในประเทศ/นำเสนอผลงานต่างประเทศ 
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แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย 
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แบบฟอร์มสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัย 
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            ตวัอย่างหนังสือขอรับงบประมาณสนบัสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย 
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 ตัวอย่างหนงัสือขอส่งรายงานการนำเสนอผลงานวิจัย 
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ตัวอย่างหนังสือขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางไปราชการ 
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ตัวอย่างหนังสือขออำนวยความสะดวกในการทำหนังสือนำเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา  
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 ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
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ตัวอย่างหนังสือขอขยายเวลาเบิกจ่ายการคืนเงินยืม 
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           ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิชาการระดบันานาชาต ิ
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เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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     ประกาศเกณฑ์และวธีิการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการหรือ
บทความ การถูกอ้างอิงบทความผลงานดีเด่นด้านวิจัย วชิาการ การสอนและวิชาชีพ และ

วิทยากรท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
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ประกาศเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการหรือบทความ 
การถูกอ้างอิงบทความผลงานดีเด่นดา้นวิจัย วชิาการ การสอนและวชิาชพี และวิทยากรท่ี

ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบบัท่ี ๒ 
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ประกาศหลกัเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
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ขั้นตอนการขอรับรองจรยิธรรมในมนษุย์  
 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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

1. ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

    ในปัจจุบันการศึกษาวิจัย หรือการทำการทดลองในมนุษย์ เป็นที่ยอมรับว่าทำให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ระบาดวิทยา การเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยาของโรค 
การวินิจฉัยการ การป้องกัน การรักษา เพ่ือศึกษาและยืนยันประสิทธิภาพ (efficacy) และความปลอดภัย 
(safety) ของยา หรือกระบวนการ เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การรักษารวมทั้งการดูแล
สุขภาพให้ดีย่ิงขึ้น สำหรับการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ในการศึกษา
วิจัยอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ สถานทางสังคม ทางการเงิน การงานและอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และอาจเป็น
อันตรายทางกฎหมาย ในประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์
โดยเฉพาะ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการร่างพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทดลองในมนุษย์  ดังน้ันจึงยึดหลัก
จริยธรรมการทำการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นหลักสากลในการยึดถือปฏิบัติ  

ด้วยมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือการคุ้มครองผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 
กำหนดให้หน่วยงานต่างๆที่ทำการวิจัยในมนุษย์ ต้องมี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือทำ
หน้าที่กลั่นกรองงานวิจัย และส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่
ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาระบบการดูแลจริยธรรมเก่ียวกับการวิจัยใน
มนุษย์ โดยยึดถือหลักการสากล เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย อาทิหลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ ปี 1964, 
The Belmont Report แ ล ะ  International Conference on Harmonization, Guidance on Good 
Clinical Practices (ICH GCP) โดย การทำวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือสาธารณสุข ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผู้ทำการวิจัยจะต้อง
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับให้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องปกป้องชีวิต 
สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และความมีศักด์ิศรีของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากลเป็นสิ่งสำคัญ   
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2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแต่งต้ังขึ้น ต้ังแต่ วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 028/2558 ทำหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานวิจัย และคุ้มครองศักด์ิศรี สิทธิ ความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัย โดยยึดหลัก Belmont Report ในการ
ทบทวนโครงการวิจัย ประกอบด้วย หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ ไม่
ก่ออันตราย (Beneficence) และ หลักความยุติธรรม (Justice) เพ่ือประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย ความ
ถูกต้องทางศาสตร์สาขาวิชา รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณค่าและถูกต้องเชิงวิชาการ และ
เหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้การวิจัยมีความเหมาะสมทางจริยธรรม สนับสนุนให้
งานวิจัยมีคุณค่าเชิงวิชาการ และถูกต้องตามหลักจริยธรรม เป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเพ่ือให้การพิจารณาโครงการวิจัยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 
ดังน้ันคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 2 สาขา 
ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยประธานคือ นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต และ 
2) สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยประธานคือ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี และมี
คณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 020/2564 ต้ังแต่ วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 สาขา ดังน้ี 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
(SSRUEC Panel 1)  ประกอบด้วย 

    1.1  นายแพทย์มาโนชญ์    ลีโทชวลิต  ประธานกรรมการ 
    1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์   ยอดฉิม   รองประธานกรรมการ 
    1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา  รองประธานกรรมการ 
    1.4  ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา     จิระรัตนานนท์  กรรมการ 
    1.5  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธ์ชัย   กรรมการ 
    1.6  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์   ลาภวงศ์วัฒนา   กรรมการ 
    1.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง กรรมการ 
    1.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ            กรรมการ 
    1.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 
    1.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช    กรรมการ 
    1.11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี   กิตติโชติพาณิชย์  กรรมการ 

              1.12  นางสาวจารีวัลย์      เทียนจีน  กรรมการ 
    1.13  นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์  กรรมการและเลขานุการ 
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              1.14  นางสาวอนุธิดา    แสงใส   กรรมการและช่วยเลขานุการ 
    1.15  นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ  กรรมการและช่วยเลขานุการ 

           คณะกรรมการสมทบ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย 
     1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม 
     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์   ชัยพิบาลสฤษด์ิ 
     3.  รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ   ด่านประดิษฐ์ 
  4.  รองศาสตราจารย์ ดร.โกมล   ไพศาล 
     5.  รองศาสตราจารย์ศิวพันธ์ุ    ชูอินทร์ 
     6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
     7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี 
     8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   พงษ์สถาพร  
     9.  อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์       หงษ์กิตติยานนท์ 
     10. นายแพทย์วิชาญ          เกิดวิชัย 
        
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (SSRUEC 

Panel 2)  ประกอบด้วย  
    2.1  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน   แสวงดี            ประธานกรรมการ 
    2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์   ยอดฉิม             รองประธานกรรมการ 
    2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา           รองประธานกรรมการ 
    2.4  ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล           กรรมการ 
    2.5  รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ   แฉล้มวงษ์             กรรมการ 
    2.6  รองศาสตราจารย์เสาวภา   ไพทยวัฒน์           กรรมการ 
    2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ            กรรมการ 
    2.8  อาจารย์ ดร.วัฒน์     พลอยศรี           กรรมการ 
    2.9  อาจารย์ชลลดา                     ชูวณิชชานนท์           กรรมการ 

     2.10  นายไพรัช          ดำรงกิจถาวร  กรรมการ 
    2.11  นางสาวพรทิพย์     เรืองปราชญ์           กรรมการและเลขานุการ 
    2.12  นางสาวอนุธิดา     แสงใส   กรรมการและช่วยเลขานุการ 
    2.13  นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ  กรรมการและช่วยเลขานุการ

     2.14  นายพงศ์ธร      ผลพัฒนาสกุลชัย           กรรมการและช่วยเลขานุการ 
    2.15  นางสาวจุไรรัตน์     ต๊อดแก้ว           กรรมการและช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสมทบ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
     1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  
     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์   กุลโรจนภัทร 
     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ  ทองมี 
     4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา   รอบรู้ 
     5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเก้ือ 
     6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด 
     7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์     ชูวัฒนกิจ 
 
3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

    1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดย อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
จากภยันตรายอันตรายอันเน่ืองมาจากการวิจัย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์มีคุณค่าเชิง
วิชาการ และถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล และเพ่ือมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความ
เหมาะสมทางจริยธรรม 

 2. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเง่ือนไข หรือไม่รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับ
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

  3. พิจารณาโครงการวิจัยใหม่ที่ เข้าข่ายไม่ ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(Exemption) และโครงการวิจัยใหม่ที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) ซึ่งประธานให้ความ
เห็นชอบ 

 4. ติดตามประเมินและกำกับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพ่ือให้
เป็นการแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุด
โครงการ 

 5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 6. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย 

 7. หน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบ่งประเภทการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท 
ดังน้ี   

 1. การยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (Exemption) ได้แก่ งานวิจัยด้านการศึกษา 
งานวิจัยซึ่งนำผลตรวจที่มีอยู่แล้วมาทำการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เช่ือมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
งานวิจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ ความเป็นอยู่ หรือ ความปลอดภัยอาสาสมัคร เป็นต้น  

     2. การพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited) ได้แก่ โครงการวิจัยที่สามารถได้รับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งรัด ได้แก่โครงการวิจัยที่มี ลักษณะวิธีดำเนินการวิจัยมีความเสี่ยงน้อย
ต่ออาสาสมัคร คือมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน โดยประธานคณะกรรมการฯ 
มอบหมายให้มีกรรมการหลัก จำนวน 2 คน ทบทวนโครงการวิจัย ทั้งน้ี กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะต้อง
ไม่ได้เป็นผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม หรือที่ปรึกษา และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยน้ันๆ  

     3. การพิจารณาโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการเต็มชุด (Full Board) ได้แก่ งานวิจัยที่มี
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ ความเป็นอยู่ หรือ ความปลอดภัยอาสาสมัคร ซึ่งมักจะเก่ียวข้อง
กับอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups) ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัย
ได้โดยง่ายด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม 
หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ 
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่อยู่ในองค์กรที่มีการบังคับบัญชาตามลำดับช้ัน เช่น นักเรียน นักศึกษากับอาจารย์ หัวหน้ากับ
ลูกน้อง ผู้ต้องขัง ผู้ติดยาเสพติด บุคคลผู้เคยมีประวัติกระทำผิดทางกฎหมาย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยวิกฤติ คน
ตกงาน หรือคนยากจน ผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธ์ุชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ 
ผู้เยาว์ และ ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง เป็นต้น โดยประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้มี
กรรมการหลัก จำนวน 2 คน ทบทวนโครงการวิจัย ทั้งน้ี กรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไม่ได้เป็นผู้วิจัย 
ผู้วิจัยร่วม หรือที่ปรึกษา และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับโครงการวิจัยน้ัน ๆ และร่วมกันพิจารณาเพ่ือรับรอง
ในที่ประชุม 

 5. หลักในการทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

    คณะกรรมการจะประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย ประเมินด้านจริยธรรมการ
วิจัย เช่น การศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่อ่อนแอและเปราะบาง เป็นต้น รวมถึงการพิทักษ์สิทธิของผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัย ระดับความเสี่ยง ตลอดจนอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ โดยยึดหลักจริยธรรม
การทำวิจัยในคนสากล คือ หลัก Belmont Report ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 
   2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 

 3. หลักความยุติธรรม (Justice) 
โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยระบุเป็นข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
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 (1) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข (approval) 
 (2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง (approval after correction) 
 (3) ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (correction and resubmission) 
 (4) ไม่รับรอง (disapproval)  
 

 6. ขั้นตอนในการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  

          การย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีขั้นตอน
ดังน้ี 
    1. ดาวน์โหลดเอกสารหลกัที่ต้องย่ืน ได้ที่ http://www.ird.ssru.ac.th โดยเอกสารจะประกอบ
ไปด้วย  

1) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AP01.1 14.10.20) 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้าย 

2) เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) และ หนังสือ
แสดง       เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Document) (AP 01.2 2.9.20) 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้าย 

    2. นำเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด ส่งที่ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจยัและพัฒนา และ/หรือส่งไฟล์
เอกสาร ไฟล์ word และ pdf มายัง อีเมลล์ EC_SSRU@SSRU.AC.TH  
    3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และลงบันทึกรับ หากไมถู่กต้องจะส่งคืน
ทั้งชุด และโปรดนำสงเอกสารใหม ่
    4. นักวิจัยรอแจ้งผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 4 อาทิตย์ สำหรับโครงการท่ีมีข้อแนะนำ
จากการพิจารณาของคณะกรรมให้มีการแก้ไข หากผู้วิจัยไม่เห็นพ้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สามารถ
ช้ีแจงเหตุผลหรือรายละเอียดที่ไม่ตรงกับผลการพิจารณาได้ โดยคณะกรรมการจะมีผลการพิจารณาดังน้ี  

  แบบที่ 1   รับรอง (Approval) 
  แบบที่ 2    ใหแ้ก้ไขตามรูปแบบที่กำหนด หรือมีประเด็นต้องการคำอธิบาย

เพ่ิมเติม หรือมปีระเด็นทางระเบียบวิธีวิจัย/จริยธรรม สมควรแก้ไขให้ดีขึน้ เป็นต้นว่า ความไม่ชัดเจนของ 
Sampling frame, Sampling technique, เครื่องมือวิจัย เป็นต้นว่า แบบสอบถาม, สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์, การตรวจสอบขณะเก็บข้อมูล, การป้องกันกลุ่มเสี่ยงยังไม่รัดกุม โดยส่งฉบับแก้ไข/ข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 
2 ชุด ภายใน 2 สัปดาห์ แล้วพิจารณารับรอง หากส่งเกินกำหนดเวลา มากกว่า 2 เดือน ให้ถือเป็นการเสนอ
เพ่ือการพิจารณาครั้งแรก   

  แบบที่ 3   มีประเด็นทางระเบียบวิจัย/จริยธรรม สมควรให้ผู้วิจัยทบทวนใหม่ เป็น
ต้นว่าคำถามวิจัยน่าสนใจ น่าสนับสนุนให้ดำเนินการ แต่ควรทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติม หรือ ระเบียบวิธีวิจัย



131                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

ไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงมากต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ควรเพ่ิมมาตรการการดูแล หรือประโยชน์ที่
เกิดขึ้นไม่ชัดเจน โดยส่งฉบับแก้ไข/ข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 2 ชุด ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนอีกคร้ังเหมือนขั้นตอนการพิจารณาคร้ังแรก 

  แบบที่ 4   ไม่อนุมัติ (Disapproval) เน่ืองจากระเบียบวิธีวิจัยไม่เหมาะสมและมีประเด็น
ที่ขัดต่อหลกัจรยิธรรมในการวิจยั 
 5. นักวิจัยแก้ไขเอกสารตามตารางคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยขีดเส้นใต้ข้อความท่ีมีการ
แก้ไขในฉบับแรก และนำเน้ือหาพอสังเขปมาใส่ในตารางแก้ไขด้านขาวมือพร้อมระบุหน้าของการแก้ไข แล้ว
ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดประมาณ 2 อาทิตย์ 
 6. คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการปรับแก้จะนักวิจัยอีกคร้ัง และ
คณะกรรมการจะออกใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้งวันที่รับรองและวันหมดอายุ
การรับรอง โดยแบบเป็น  
 1) แบบยกเว้นการพิจารณา โดยมีเลขที่รับรอง เป็น COE.1-XXX/20YY (สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข) หรือ COE.2-XXX/20YY (สาขาสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์) 
 2) แบบการพิจารณา โดยมีเลขที่รับรอง เป็น COA.1-XXX/20YY (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสขุ) หรือ COA.2-XXX/20YY (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) 
 7. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยตามข้อเสนอฉบับโครงการวิจัยที่ได้รับรองจากคณะกรรมการ จน
แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา ก่อนที่จะหมดอายุการรับรอง ในกรณทีี่นักวิจัยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินการวิจัย หรือ ดำเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ ให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า การเบ่ียงเบน หรือขอต่อ
อายุ รวมทั้งการแจ้งปิดโครงการ ตามแบบฟอร์ม AP01.4 มายัง อีเมลล์ EC_SSRU@SSRU.AC.TH 
 8. คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือเพ่ือตอบกลับนักวิจัย เรือ่งรายงานความก้าวหน้า การเบ่ียงเบน 
หรือขอต่ออายุ รวมทั้งการแจ้งปิดโครงการ ของนักวิจัย ทางอีเมลล์และทางโทรศัพท์ 
7. ประโยชน์ทีผู่้วิจัยจะได้รับ 
    1. โครงร่างงานวิจัยได้รับการพิจารณาและได้รับคำแนะนำเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2. งานวิจัยมีมาตรฐานในการปกป้องและพิทักษ์สิทธ์ิของอาสาสมัคร 
    3. ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้ 
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แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
1) แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AP01.1 14.10.20)  
2) เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) และ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย (Informed Consent Document) (AP 01.2 2.9.20)  
3) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การเบ่ียงเบน หรือขอต่ออายุ และการแจ้งปิดโครงการ (AP01.4) 
4) ใบยกเว้นการพิจารณา โดยมีเลขที่รับรอง COE.1-XXX/20YY (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) หรือ COE.2-XXX/20YY (สาขาสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์) 
5) ใบรับรองการพิจารณา โดยมีเลขที่รับรอง เป็น COA.1-XXX/20YY (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) หรือ COA.2-XXX/20YY (สาขาสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์) 

หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ที่ เว็บไซต์ 
http://ird.ssru.ac.th/page/ethicsdocuments 
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ขั้นตอนการขอรับการพจิารณาจากคณะกรรมการกำกับดแูลการดำเนินการต่อสัตว์  

เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

1. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

ในงานวิจัย งานทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านการแพทย์ ได้มีการนำสัตว์มาใช้ในการ
ทดลองหลากหลายชนิดและสัตว์เหล่าน้ีได้ถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลสติถิของ Alternatives 
to Laboratory Animals (ATLA) เปิดเผยว่า นับต้ังแต่ปี ค.ศ.2015 – 2020 มีการนำสัตว์มาทดลองมากกว่า 
1 พันล้านคร้ังทั่วโลก โดยนักวิทยาศาสตร์ของ ATLA ระบุว่าในแต่ละปี จะมีสัตว์ราวๆ 192 ล้านตัว ถูกนำมา
ทดลองทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ และยารักษาโรคต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของมนุษย์ ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องมีการทดลองในสัตว์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่
ขั้นตอนการทดลองในมนุษย์ต่อไป  ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ี จึงยากที่จะหาวิธีการอ่ืนที่ดีเท่าการทดลองโดยใช้สัตว์
เพ่ือจะนำมาใช้ทดแทนการทดลองในสัตว์ได้ แม้ว่าจะมีการนำสัตว์มาใช้ในการทดลอง อย่างกว้างขวาง จนทำ
ให้เกิดการละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ และไม่ได้คำนึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละ
ครั้ง หรือแม้กระทั่งวิธีการทดลองต่อสัตว์ที่นำมาใช้ในงานวิจัยซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทรมาน รวมทั้ง
การกักขัง หรือแม้กระทั่งอาจส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ของสัตว์ป่า รวมท้ังระบบนิเวศน์ ปัญหาเหล่าน้ีได้
ถูกต่อต้าน โดยมีการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า 
จนทำให้กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฏหมายกำหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน รวมท้ัง
ออกกฏหมายบังคับใช้ เช่นประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออกกฏหมายเก่ียวกับการทารุณกรรมสัตว์ เมื่อ 
พ.ศ.2419  

องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for 
International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ ใช้
สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากท่ัวโลกที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และได้จัดทำ
ข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International 
Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่ ง ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ  เ ช่ น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นํามาใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้
สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้นําไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
พันธุกรรมของสัตว์ขึ้นอย่างหลากหลาย และนำไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหาโรค
ต่าง ๆ ที่ ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากน้ัน จรรยาบรรณน้ียังได้นําไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และ
ได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มี
ความพยายามที่จะนำเอาวิธีทางด้านคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และ Invitro biological system มาใช้
แทนการใช้สัตว์เพ่ือลดจำนวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่าน้ีได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่าน้ัน ยังไม่สามารถใช้
ทดแทนได้ทุกกรณีนักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่สําคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่า
ด้วยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้
แนะนำให้นักวิจัย รายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสารท่ี
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการ ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่าน้ัน 
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รวมท้ังเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้
สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสาร และแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
เป็นอย่างดี ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง มีผู้ใช้สัตว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้
การดําเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติจึงเห็นควรกําหนด 
"จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างแท้จริง
ต่อไป 
 

นิยาม 
“จรรยาบรรณ”  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ       

ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพ่ือให้
สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติ
คุณของสาขาวิชาชีพของตน 

“สัตว์”    หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า 
“สัตว์ทดลอง”  หมายถึง สัตว์ที่ ถูกนํามาเพาะเล้ียงในที่ กักขัง สามารถสืบสายพันธ์ุได้ซึ่งมนุษย์

นํามาใช้เพ่ือประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
“สัตว์ป่า”   หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือดำรงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
“ผู้ใช้สัตว์”  หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
“องค์การ ”  หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

เอกชน และองค์กรต่าง ๆ 
“จรรยาบรรณการใช้สัตว์” หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิต
ชีววัตถุเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การดำเนินงานต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
 
 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ/หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่ เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสม
กว่า 

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด ผู้ใช้สัตว์จะต้อง
คํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ที่จะนํามาใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จํานวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้อง
แม่นยำมากที่สุด 
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3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า การนําสัตว์ป่ามาใช้ ควร
กระทำเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้
สัตว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วย
ความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับต้ังแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีเลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด  ความเครียด 
หรือความทุกข์ทรมาน  

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกกข้อมูลลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติ
ต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อม
ที่จะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 

 
2. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนนัทา 

เพ่ือให้การดำเนินการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องสอดคล้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์         
พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2563 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  ที่  012 /2563 และได้มีการปรับคณะกรรมการการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่  021/2564 โดยมีรายช่ือคณะกรรมการดังน้ี 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา        ประธานกรรมการ 
            2.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 

           3.  นายสัตวแพทย์ ดร.มาสเกียรติ  บุญยฤทธ์ิ  กรรมการ 
         4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ           กรรมการ 
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.คณิตดา   ทองขาว   กรรมการ 
 7.  อาจารย์กิตติศักด์ิ แคล้ว  จันทร์สุข  กรรมการ 

8.  นายณัฐพงษ์    ปานขาว   กรรมการ 
  9.  รองศาสตราจารย์ศิวพันธ์ุ  ชูอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  10. อาจารย์ธนวัฒน์   ชัยพงศ์พัชรา  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายไกรวุธ    สุขสวาง   กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 12. นางสาวพรทิพย์    เรืองปราชญ์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวอนุธิดา    แสงใส   กรรมการและช่วยเลขานุการ

  14. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ  กรรมการและช่วยเลขานุการ
  15. นายพงศ์ธร    ผลพัฒนาสกุลชัย  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ 
1. จัดทำแผนพัฒนาและแผนงบประมาณของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและ

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพ่ืออนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือให้

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการท่ีได้รับการพิจารณารับรองแล้วและพิจารณาสั่งแก้ไข 

ระงับ ยับย้ัง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ 
4. กำกับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ 
 5. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ให้มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
 6. จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร 
 7. จัดทำแผนและดำเนินการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าใจ เรื่อง

จรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 
 8. กำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOP)  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ 
 9. จัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ทุก 6 เดือนและกำกับการจัดทำสถิติการเลี้ยงสัตว์ทุก ๖ 

เดือนของผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการ เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจัดทำ
สรุปรายงานประจำปี 

 10. ทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยและวินิจฉัยการกระทำผิด
จรรยาบรรณ 

 11. เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือช่วยพิจารณาโครงการตามความจำเป็น
และความเหมาะสม 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. ขั้นตอนในการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          การย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อ
สัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนดังน้ี 

    1. ดาวน์โหลดเอกสารหลกัที่ต้องย่ืน ได้ที่ http://www.ird.ssru.ac.th โดยเอกสารจะประกอบ
ไปด้วย  

1) แบบฟอร์มรายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (IACUC-SSRU 
1) ตัวอย่างเอกสารแนบท้าย 

2) แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทดลอง (IACUC-SSRU 2) ตัวอย่างเอกสารแนบท้าย 
    2. นำเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด ส่งที่ คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ/หรือส่งไฟล์เอกสาร ไฟล์ word และ pdf มายัง อีเมลล์ EC_SSRU@SSRU.AC.TH ระบุช่ือเรื่อง
ขึ้นต้นด้วย จริยธรรมในสัตว์ทดลอง 
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    3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และลงบันทึกรับ หากไมถู่กต้องจะส่งคืน
ทั้งชุด และโปรดนำสงเอกสารใหม ่
    4. นักวิจัยรอแจ้งผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 4 อาทิตย์ นักวิจัยจะได้รับตารางแก้ไข
จากคณะกรรมการ (IACUC-SSRU 4 ตารางแก้ไข)  สำหรบัโครงการท่ีมีข้อแนะนำจากการพิจารณาของคณะ
กรรมให้มีการแก้ไข หากผู้วิจยัไม่เห็นพ้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สามารถช้ีแจงเหตุผลหรือ
รายละเอียดที่ไม่ตรงกับผลการพิจารณาได้ โดยคณะกรรมการจะมีผลการพิจารณาดังน้ี  

  แบบที่ 1   รับรอง (Approval) 

  แบบที่ 2    ใหแ้ก้ไขตามรูปแบบที่กำหนด หรือมีประเด็นต้องการคำอธิบาย
เพ่ิมเติม หรือมปีระเด็นทางระเบียบวิธีวิจัย/จริยธรรม สมควรแก้ไขให้ดีขึน้ โดยส่งฉบับแก้ไข 2 ชุด ภายใน 2 
สัปดาห์ แล้วพิจารณารับรอง หากส่งเกินกำหนดเวลา มากกว่า 2 เดือน ให้ถือเป็นการเสนอเพ่ือการพิจารณา
ครั้งแรก   

  แบบที่ 3   มีประเด็นทางระเบียบวิจัย/จริยธรรม สมควรให้ผู้วิจัยทบทวนใหม่ เป็น
ต้นว่า ระเบียบวิธีวิจัยไม่เหมาะสม ควรเพ่ิมมาตรการการดูแล โดยส่งฉบับแก้ไข/ข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 2 ชุด 
ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกคร้ังเหมือนขั้นตอนการพิจารณาคร้ังแรก 

  แบบที่ 4   ไม่อนุมัติ (Disapproval) เน่ืองจากระเบียบวิธีวิจัยไม่เหมาะสมและมีประเด็น
ที่ขัดต่อหลกัจรยิธรรมในการวิจยั 

 5. นักวิจัยแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำของคณะกรรมการตามตารางแก้ไขจากคณะกรรมการ 
(IACUC-SSRU 4 ตารางแก้ไข) โดยขีดเส้นใต้ข้อความท่ีมีการแก้ไขในฉบับแรก และนำเน้ือหาพอสังเขปมาใส่
ในตารางแก้ไขด้านขาวมือพร้อมระบุหน้าของการแก้ไข แลว้ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดประมาณ 2 
อาทิตย์ 
 6. คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการปรับแก้จะนักวิจัยอีกคร้ัง และ
คณะกรรมการจะออกใบรับรองการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 7. นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยตามข้อเสนอฉบับโครงการวิจัยที่ได้รับรองจากคณะกรรมการ จนแล้ว
เสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา ก่อนที่จะหมดอายุการรับรอง ในกรณีที่นักวิจัยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินการวิจัย หรือ ดำเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ ให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า การเบ่ียงเบน หรือขอต่อ
อายุตามแบบคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว (IACUC-SSRU 7) รวมทั้งการแจ้งปิดโครงการ 
ตาม แบบรายงาน สรุปปิดโครงการ (IACUC-SSRU 6) มายัง อีเมลล์ EC_SSRU@SSRU.AC.TH ระบุช่ือ
เรื่องขึ้นต้นด้วย จริยธรรมในสัตว์ทดลอง 
 8. คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือเพ่ือตอบกลับนักวิจัย เรือ่งรายงานความก้าวหน้า การเบ่ียงเบน 
หรือขอต่ออายุ รวมทั้งการแจ้งปิดโครงการ ของนักวิจัย ทางอีเมลล์และทางโทรศัพท์ 
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7. ประโยชน์ทีผู่้วิจัยจะได้รับ 
    1. โครงร่างงานวิจัยได้รับการพิจารณาและได้รับคำแนะนำเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2. งานวิจัยมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้ 

 
แบบฟอร์มการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ 

ต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
1) แบบฟอร์มรายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง (IACUC-SSRU 1)  
2) แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทดลอง (IACUC-SSRU 2)  
3) ตารางแก้ไขจากคณะกรรมการ (IACUC-SSRU 4)  
4) ใบรับรองโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (IACUC-SSRU 5 Approval-for-research) 
5) แบบรายงาน สรุปปิดโครงการ (IACUC-SSRU 6)  
6) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว (IACUC-SSRU 7)  
 
หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.ssru.ac.th/page/ethicsdocuments 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบรายได้มหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนสนบัสนุนการวจิัย งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการท่ีมีภารกิจให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีสนใจทำวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามความต้องการของ
สังคมและชุมชนรวมท้ังจัดการความรู้เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัย
คณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้น
ของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้ 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมลํ้า 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑ - ๖๕) โดยกําหนดกรอบการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่  
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
๕. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
๖. ทุนสตาร์ทอัพ 
๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ประกาศใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 

                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยทีเ่สนอ
ขอรับทนุสนับสนนุการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)  

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัย

คณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้น
ของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้ 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม 
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๕) โดยกำหนดกรอบการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ 
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ท่ีเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพ่ือให้ทราบถึง
ความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และ
สอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform ท้ังนี้ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยท่ี
บูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและข้ันตอน 
เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ 
เพ่ือเสนอความรู้ใหม่เพ่ือสุขอนามัย เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุน
งานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยท่ีบูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)  

๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการ
วิจัยเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายคนหรือสัตว์ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับ
ทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยท่ีบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาการบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ท้ัง
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ศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมา
แก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า
ของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยท่ี
บูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
- ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๕. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

๕.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพ่ือการสำเร็จ
การศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
นักศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ และอาจารย์ท่ีปรึษาทำหน้าท่ีเป็นผู้รับทุน ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาและรายงานผล
การดำเนินการต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา  (โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน) 

๕.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ท่ีปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพ่ือเป็นท่ีปรึกษานักศึกษาดำเนินโครงการวิจัย และการเป็นวิศวกรสังคม
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๕ พ้ืนท่ี ได้แก่  ๑) 
พ้ืนท่ีเขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ๒) พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ๓) พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ๔) พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและ ๕) พ้ืนท่ีจังหวัดอุ
ดรธาน(โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน) 

๖. ทุนสตาร์ทอัพ  
ให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พิจารณาให้ทุน

จากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นำมาใช้แก้ไขปัญหาของผู้ใช้ ท่ีมีความโดดเด่น
และเป็นแบบอย่างท่ีดีสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสามารถนำผลงานนวัตกรรมต้นแบบไปนำเสนอในเวทีนักลงทุน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  (โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 

๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน  สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, 
SCImago Journal Rank (SJR) หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังนี้  

 ๗.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล 
SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) (บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัด
จำนวนบทความ)  

 ๗.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล 
SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4) (บทความละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัด
จำนวนบทความ) 

  
 ๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
 เป็นการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ในลักษณะ
โครงการเด่ียว (โครงการละไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 
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 ๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม จะต้องพัฒนาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นำผลงานไปประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงการนำผลงานท่ีผ่านเวทีประกวดไปเสนอในงานนิทรรศการในประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้อง
ขอ (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 
   
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 ๑. กรณีทุนชุดโครงการ 
  (๑) อาจารย์ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๓) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออ่ืนๆ 
  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) 
  (๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๖) จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  (๘) เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้
ใน 
ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

 
๒. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 

  ๒.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (๑) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพ่ือ
การสำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) 
  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยแล้ว และเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ใน
การสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  ๒.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ท่ีปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  (๑) มีนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมราช
ภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย 
  (๒) สามารถดำเนินงานวิจัยและลงพ้ืนท่ีวิจัยตามขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได้ 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 
๓. ทุนสตาร์ทอัพ  

(๑) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๓ ท่ีอยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพ่ือการสำเร็จการศกึษา 

  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งาน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในการสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 
๔. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน  สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, 
SCImago Journal Rank (SJR) หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน โดยให้ยึดจากวันท่ีย่ืนขอรับทุนสนับสนุน ดังนี้  
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 ๔.๑ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) 

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑ .๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ 
(abstract) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ๑ .๓ เป็นบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมี
รายละเอียด ปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบ
คุณภาพ (Peer Review) เป็นท่ียอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมท้ังต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ีย่ืนขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ คร้ัง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 
๑ ปี นับจากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความ
ซ้ำซ้อนจากระบบอักขราวิสุทธ์ิ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑ .๗  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก  (First Author) หรือเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) ท่ีสามารถตรวจสอบได้ กรณี ท่ีบทความมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก 
(Corresponding Author) เป็นอาจารย์พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่
บทความท่ีมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ท่ี ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้
ขอรับทุนสนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
นำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อ
ก่อน จึงจะสามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 
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 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๒.๑ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

Ranking ใน ๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับท่ีเหนือกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้ึนไป 

 ๒.๒ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาผลกำไร
หรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒ .๔ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๑ อตัราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) แยกตามประเภท 

ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 
๑. บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๑ 
ข้อ  

บทความละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ 

๒. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๒ ข้อ บทความละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
๓. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๓ ข้อ บทความละไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ 
๔. บทความมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 

   
  ๔.๒ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4)  

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑ .๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ 
(abstract) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ๑ .๓ เป็นบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมี
รายละเอียด ปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบ
คุณภาพ (Peer Review) เป็นท่ียอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมท้ังต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ีย่ืนขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ คร้ัง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 
๑ ปี นับจากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความ
ซ้ำซ้อนจากระบบอักขราวิสุทธ์ิ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑ .๗  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก  (First Author) หรือเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) ท่ีสามารถตรวจสอบได้ กรณี ท่ีบทความมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก 
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(Corresponding Author) เป็นอาจารย์พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่
บทความท่ีมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ท่ี ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้
ขอรับทุนสนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
นำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อ
ก่อน จึงจะสามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 

 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๒.๑ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

Ranking ใน ๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับท่ีเหนือกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้ึนไป 

 ๒.๒ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภมิูภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาผลกำไร
หรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒ .๔ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๒ อัตราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล IS หรือ 

SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4) 
ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 

บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๑-๒.๔ จำนวน ๑ ข้อ  บทความละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
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 ๕. กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  (๑) อาจารย์ใหม่ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๒) ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนใดๆ มาก่อน และเป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หาก
ทาง 
สถาบันวิจัยตรวจสอบพบภายหลัง จะขอสงวนสิทธ์ิการรับทุน 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย 
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) จะต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  (๕) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  (๖) เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้
ใน 
ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

(๗) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ๖. กรณีทุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
  (๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย 
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) จะต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา  

(๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการตามท่ีเสนอในโครงการ
ขอรับทุนสนับสนุน 
  (๓) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานวิจัยหรือรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับ
โครงการท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๔) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

(๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ลักษณะข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอทุน 
 ๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของมหา
วิทยาราชภัฏสวน 
สุนันทา 
 ๒. เป็นโครงการวิจัยท่ีเสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 
 ๓. สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น (สำหรับนักวิจยัรุ่นกลาง) 
 ๔. สนับสนุนโครงการในลักษณะโครงการวิจัยเด่ียว (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) 
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                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

 ๕. โครงการท่ีขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมอย่างน้อยโครงการ
ละ ๑ คน และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดข้ึนในโครงการวิจัย 
 ๖. โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปน้ีจะได้รับการจัดอันดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ 
  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยท่ีชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใด
ด้านหนึ่ง 
  (๒) เป็นบทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มTCI 1 / กลุ่ม
TCI 2) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล 

(๓) เป็นบทความท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑-๔ (Q1-Q4) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล
  

๗. จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงานใช้
ประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่องได้แนบท้ายข้อเสนอโครงการ 
 ๘. ในกรณีท่ีใช้คนหรือสัตว์ เพ่ือการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
วิจัยในคน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองท่ีให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดย
ถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 
 
แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยท่ีได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง
เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง เพ่ือการวางแผน และปรับปรุงให้ดีข้ึน แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง 
สำรวจทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจพ้ืนฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ 
และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยท่ีมีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุม
สภาพการณ์และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็น
การศึกษาท่ีมีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อ่ืนได้ สามารถ
นำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 ๓. การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยท่ีสามารถได้ผลงานวิจัย
ท่ีเป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน และผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดท่ีเป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบท่ี



152 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนท่ีอ่ืน และ/หรือ คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายท่ัวไปปฏิบัติได้) และ/หรือ 
หลักฐานท่ี หน่วยงานในพ้ืนท่ีนำผลการวิจัยไปบรรจุเป็นนโยบายระดับท้องถ่ิน/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือ
แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี หรือ ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นต้น 
 
ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีท่ีเป็นชุดโครงการ) 
จะต้องมีความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาท่ีกำหนด และผู้รับทุนต้อง
ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่โครงการ สู่
สาธารณตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
 ๑. ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/
โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาhttp://ris.ssru.ac.th/ 
 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยท่ีต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย) 
 ๓ . ผู้ เสนอโครงการมีสิทธ์ิเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้า
โครงการวิจัยได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้
ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความท่ีตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาตินั้นๆ 
 ๔. ผู้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล 
 ๕. โครงการวิจัย ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษา
โครงการ (ถ้ามี)  
กำหนดเวลารับสมัคร 
 รอบท่ี ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ต้ังแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ 
๐๙๘-๒๗๒-๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาว
อารยา ยอดฉิม, ๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัย
ทราบผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ HTTP://RIS.SSRU.AC.TH/ 
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รายชื่อฐานข้อมูลวารสารท่ีได้รับการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

๑.  ERIC (HTTP://WWW.ERIC.ED.GOV/) 
๒.  MathSciNet (HTTP://WWW.AMS.ORG/MATHSCINET) 
๓.  Scopus  (HTTP://WWW.INFO.SCOPUS.COM) 
๔ .   Web of Knowledge (HTTP://WOKINFO.COM) Web of Science Core Collection (เฉ พ าะ ใน ฐาน ข้ อ มู ล  SCIE, 
 SSCI, AHCI และ ESCI) 
๕.  SJR  (http://www.scimagojr.com/)  
๖.  JSTOR (https://www.jstor.org/) 
๗.  Project Muse (HTTPS://MUSE.JHU.EDU/) 
๘.  PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) 
๙.  ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบประมาณแผ่นดิน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวจิัย จากงบประมาณแผ่นดิน 

 
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดินเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ
ประจำปี และเพ่ือให้การดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะน้ันอาศัยอำนวยตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ อาศัยอำนวยตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้การสนับสนุน และจุดเน้น
ของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังน้ี 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมลํ้า 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑ - ๖๖) โดยกําหนดกรอบ

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
ประกาศใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
เรื่อง ทุนสนับสนนุการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้การสนับสนุน 
และจุดเน้นของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัย ดังน้ี 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ  
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔  ได้ตามเอกสารแนบ  (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๖)  โดยกำหนด

กรอบการให้ทนุสนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่   
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์   

       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ
โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ  และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform  
ทั้งน้ีภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกัน 

๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์   
        การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ
โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ 
วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและขั้นตอน  เก่ียวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ง
ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่ เพ่ือสุขอนามัย เพ่ือให้ทราบ
ถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนา
ประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ 
Platform  โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน 
 

๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ
โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่
เก่ียวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการวิจัยเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจเก่ียวกับการทำงานของร่างกายคนหรือสัตว์  
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เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การ
พัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ 
Platform  โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่ บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน   

๔. ชุดโครงการบรูณาการข้ามศาสตร์  
       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำ
โครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู้ความเช่ียวชาญมา
การบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ทั้งศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุน
งานวิจัย ๔ Platform  โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน 
   
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑.  กรณีทุนชุดโครงการ 
 ๑.๑  อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑.๒  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการท่ีขอรับ

ทุน 
 ๑.๓  มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

วิจัยที่ดีเป็นที่เช่ือถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและตีพิมพ์ หรืออ่ืนๆ  

 ๑.๔  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วม
วิจัย บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยน้ีรวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ทั้งหมด) 

 ๑.๕  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๖  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
 ๑.๗  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัย

และต้องมีสัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
 ๑ .๘  เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย

งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
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ลักษณะข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอทุน  
  ๑.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 ๒.  เป็นโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 
 ๓.  สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่าน้ัน (สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง) 
 ๔ .  โครงการที่ขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมอย่างน้อยโครงการละ ๑ คน และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดขึ้น
ในโครงการวิจัย 

๕.  โครงการที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปน้ีจะได้รับการจัดอัดดับความสำคัญเป็นลำดับ
ต้นๆ  

๕.๑ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยที่ชัดเจนในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหน่ึง 

๕.๒ ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่
ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๑-๔ (Q1-Q4) ใน
สถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล 

๖.  จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่หรือหน่วยงานใช้ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ืองได้แนบท้ายข้อเสนอโครงการ 

๗ .  ในกรณีที่ ใช้คนหรือสัตว์ เพ่ือการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองท่ีให้รับการ
รับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 
 
แนวทางและขอบเขตของการสนับสนนุการวิจัย 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 

๑. การวิจัยเชงิสำรวจ  
เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือ

ปรากฏการณ์หน่ึง เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง เพ่ือการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจ
ชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจพ้ืนฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณี
และศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพ่ือหาข้อเท็จจริง เพ่ือนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์
ความรู้ หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
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  ๒.  การวิจัยเชิงทดลอง  
เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยที่มีการจัดกระทำภายใต้ระบบ

การควบคุมสภาพการณ์และตัวแปรที่เก่ียวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจาก
ความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไป
อ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อ่ืนได้ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี หลัก กฎ เทคโนโลยี 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
  ๓.  การวิจัยทีน่ำไปใช้ประโยชน์ได้  

เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่
สามารถได้ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้  แสดงถึง
ศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม (นอกเหนือจาก
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนที่อ่ืน และ/หรือ คู่มือ
อย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพ้ืนที่นำ
ผลการวิจัยไปบรรจุเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ หรือ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นต้น 
 ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 

ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีที่เป็นชุด
โครงการ) จะต้องมีความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลา
ที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุม
หรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงาน
เสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
  ๑.  ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอ
แผน   บูรณาการ/โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://ris.ssru.ac.th/ 
  ๒.  แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยที่
เก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ 
ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย)  
  ๓.  ผู้เสนอโครงการมีสิทธ์ิเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือ
หัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็น
หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒ โครงการ 
  ๔.  ผู้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล  
  ๕. โครงการวิจัย ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือช่ือคณะผู้วิจัย
และที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)  
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กำหนดเวลารบัสมัคร 

รอบท่ี ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ต้ังแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ 

ต่อ ๑๒ หรือ ๐๙๘-๒๗๒-๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, 
๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาวอารยา ยอดฉิม, ๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 

 
การแจ้งผลการพิจารณา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการ
พิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th/ 
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สัญญาขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

งบประมาณแผ่นดิน 
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สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณกองทุน สกสว. ประจำปีงบประมาณ ……………….) 
--------------------------------- 

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหน่ึง
กับ……........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………………………..……. 
สังกัด ………………………………….. กระทรวง …….....…..............…  อยู่บ้านเลขที่............................................... 
ถนน....................................... แขวง/ตำบล...................................เขต/อำเภอ...................................................
จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ……….........……………….. บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 

 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นสว่นหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของ
ผู้ให้ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะต้อง
รายงานให้ผู้ให้ทุนทราบโดยทันที 
  

เลขท่ีสัญญา………./……….. 
แบบ วจ. ๒ 

ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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  ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็น ๓ งวด  เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุน สกสว. ดังน้ี 
  ๔.๑  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๖๐ เป็นเงินจำนวน …………...… บาท 
(……..……………………………….........….) ผู้รับทุนต้องแนบไฟล์หลักฐาน ๔ ไฟล์ ดังน้ี (๑) บทที่ ๑ – ๓ ของการ
วิจัย (๒) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ พร้อมหลักฐาน 
จำนวน ๑ ชุด (๓) แบบ มคอ. ๓ ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยน้ี (๔) แบบประเมินเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ( EC-00) 

ภายหลังจากได้รับเงินงวดท่ี ๑ ให้ผู้รับทุนส่ง (๑) บันทึกความก้าวหน้าการใช้จ่ายทางการเงินที่ได้รับ
อุดหนุน ร้อยละ ๖๐ ภายใน ๙๐ วัน หลังจากวันที่เริ่มดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญาน้ี (๒) บันทึก
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๑๒๐ วัน ผู้รับทุนต้องแนบ
เอกสาร ดังน้ี (๒.๑) บทที่ ๔  (๒.๒) ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่ (๒.๓) เตรียมข้อมูลด้วยโปรแกรมไฟล์ 
PowerPoint การนำเสนอสรุปรายงานความก้าวหน้าจำนวน ๕-๘ หน้า โดยผู้รับทุนบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
จำนวน ๒ ระบบ คือ ๑. ระบบ www.nriis.go.th และ ๒. (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
  ๔.๒  งวดที่ ๒  การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓๐ เป็นเงินจำนวน ………..…....บาท 
(……………………………………….....…..) ผู้รับทุนจะได้รับงบประมาณ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เห็นชอบตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน ววน. และรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภายใน ๒๑๐ วัน  โดยผู้รับทุนต้องแนบไฟล์หลักฐาน ดังน้ี 
(๑) ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
  ๔.๓  งวดที่ ๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ………..…....บาท 
(……………………………………….....…..) ผู้รับทุนจะได้รับงบประมาณ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เห็นชอบตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน ววน. และรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภายใน ๒๗๐ วัน  โดยผู้รับทุนต้องแนบไฟล์หลักฐาน ดังน้ี 
(๑) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (๒) บทความวิจัย (Full Paper ) จากงานวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญาน้ี 
ส่ง (Submission) เข้าสู่ระบบด้วยรูปแบบ (template) ของวารสาร (๓) หลักฐานการส่งตีพิมพ์ลงวารสารใน
ระดับนานาชาติ  (ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ที่ปรากฏภายหลังจากดำเนินการ
ใน (๒) เสร็จสิ้น และ/หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (๔) บันทึกความก้าวหน้าการใช้จ่ายทาง
การเงินที่ได้รับอุดหนุน ร้อยละ ๑๐ (๕) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในบันทึกข้อตกลง MOA ของแผนงาน ได้แก่ 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ผลลัพธ์จากงานวิจัย กระบวนการใหม่ การพัฒนากำลังคน การใช้ประโยชน์นโยบาย การ
ใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพ้ืนที่ การใช้
ประโยชน์ด้านการแพทย์ เป็นต้น โดยผู้รับทุนบันทึกข้อมูลลงในระบบ จำนวน ๒ ระบบ คือ ๑. ระบบ 
https://nriis.nrct.go.th/ และ ๒. (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
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ข้อ ๕.  ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท จำนวน ๑ เล่ม และ
แผ่นบันทึกข้อมูลรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท ที่เป็นไฟล์ PDF จำนวน ๑ แผ่น พร้อมส่งเข้าระบบ 
RIS (๒) คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย  ภายใน ๓๐ วัน หลังจากส่งร่างฉบับสมบูรณ์ (๓) รายงาน
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงาน แก่ สกสว. ทุกปีต่อเน่ือง ๕ ปี หรือตาม
ระยะเวลาที่ สกสว. กำหนด  (๔) บันทึกความก้าวหน้าการใช้จ่ายทางการเงินที่ได้รับอุดหนุน ร้อยละ ๑๐  
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธ์ิที่จะนำผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง สำเนา จำหน่าย ก่อนได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธ์ิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 

ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง 
สภาพแวดล้อม หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุน
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้
สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
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 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธ์ิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน  
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ให้ทุน 
              (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
                          ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
      ลงช่ือ …………………………………………… ผู้รับทุน 
            ( …………………………………………… ) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ ……………) 
--------------------------------- 

 

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่....................................... 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  ๔.๑  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นเงินจำนวน …………...… บาท 
(……..……………………………….........….)จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันเร่ิมต้นสัญญา โดยผู้รับ
ทุนต้องแนบหลักฐาน ดังน้ี  (๑) บทที่ ๑ – ๓ ของการวิจัย (๒) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ พร้อมหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด ของผู้รับทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ให้
ทุน (๓) มคอ ๓ ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
  ๔.๒  งวดที่ ๒  การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓๐ เป็นเงินจำนวน ………..…....บาท 
(……………………………………….....…..) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบ  ๑) ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (๒) บทความวิจัยจากงานวิจัยน้ี (๓) หลักฐานการผ่าน
การตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ  หรือ
หลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (๔) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๗๐ (๕)ไฟล์หลักฐาน
การเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ ๗๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 

ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท 
ที่เป็นไฟล์ PDF (๒) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๓๐ (๓)ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ ๓๐ (ส่งข้อมูลในระบบ HTTP://WWW.RIS.SSRU.AC.TH) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
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 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 

/หากผู้รับทุน… 
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หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ …………………………………………… ผู้รับทุน 
            ( …………………………………………… ) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยทนุวิจัยนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ ……………) 
--------------------------------- 

 

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่....................................... 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน …...............…...… บาท 
(……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเมื่อการวิจัยแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจ
รับรายงานผลการวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
 ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท 
ที่เป็นไฟล์ PDF (๒) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๑๐๐ (๓)ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ ๑๐๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
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 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน

อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 

 
/สัญญานี้… 
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 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยทนุวิจัยอาจารย์ทีป่รึกษาในโครงการวิศวกรสงัคม  
ประจำปีงบประมาณ ……………) 

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

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่........................................ 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน …...............…...… บาท 
(……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเมื่อการวิจัยแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจ
รับรายงานผลการวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
 ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท 
ที่เป็นไฟล์ PDF (๒) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ พร้อม
หลักฐาน จำนวน ๑ ชุด ของผู้รับทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน (๓) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ 
๑๐๐ (๔)ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ ๑๐๐ (ส่งข้อมูลในระบบ 
http://www.ris.ssru.ac.th) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
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หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน

อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
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อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยทนุสตารท์อัพ  ประจำปีงบประมาณ ……………) 
--------------------------------- 

 

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง……………………………….… 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่....................................... 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ
.......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน …...............…...… บาท 
(……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเมื่อการวิจัยแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจ
รับรายงานผลการวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
 ข้อ ๕.  ภายใน ๖๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท 
ที่เป็นไฟล์ PDF รวมทั้งภาคผนวก ประกอบไปด้วย รูปผลงาน โปสเตอร์ผลงาน และหลักฐานรูปการนำ
ผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ (รูปร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ ที่มีการนำผลงานไปจำหน่าย) 
และหรือหลักฐานการนำผลงานนวัตกรรมต้นแบบไปนำเสนอในเวทีนักลงทุนระดับชาติหรือนานาชาติ (๒) 
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ แบบบุคคลธรรมดา หรือจดทะเบียนบริษัท
จำกัด  (๓ ) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๑๐๐  (๔ )ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ ๑๐๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 
 
 

/ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือ… 
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 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
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หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมารายได้มหาวิทยาลัย ทุนสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความวิจัยและ 
บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ที ่๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ……………) 

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

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่........................................ 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ.................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . …………………………
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน …................................บาท 
(……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเมื่อการวิจัยแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้ตรวจ
รับรายงานผลการวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วันนับจากการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงวดท่ี ๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งงานไฟล์เอกสาร
หลักฐานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ
อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ที่ ๒ (Q2) ประกอบไป
ด้วย (๑) ปกวารสาร (๒) สารบัญของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ (๓) รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ 
(๔) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ และ (๕) ฐานข้อมูล วารสารที่ตีพิมพ์
บทความ (๖)ไฟล์รวม ปกวารสารและเลข ISSN สารบัญของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
บทความวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ และ ฐานข้อมูลวารสารที่ตีพิมพ์ (๗) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๑๐๐ 
(๘ )ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ  ๑๐๐  (ส่งข้อมูลในระบบ 
http://www.ris.ssru.ac.th) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รบัทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
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 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
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หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 

 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมารายได้มหาวิทยาลัย ทุนสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความวิจัยและ 
บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ควอไทล์ที ่๓ - ๔ ประจำปีงบประมาณ……………) 

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

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่........................................ 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . …………………………
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 



188 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน ….......................…...… 
บาท (……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนเมื่อการวิจัยแล้วเสร็จบริบูรณ์  และผู้รับทุน
ได้ส่งมอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕ ให้แก่ผู้ให้ทุน  และผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้
ตรวจรับรายงานผลการวิจัยที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วันนับจากการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงวดท่ี ๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งงานไฟล์เอกสาร
หลักฐานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ
อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ที่ ๔ (Q4) ประกอบไป
ด้วย (๑) ปกวารสาร (๒) สารบัญของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ (๓) รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ 
(๔) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ และ (๕) ฐานข้อมูล วารสารที่ตีพิมพ์
บทความ (๖)ไฟล์รวม ปกวารสารและเลข ISSN สารบัญของวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
บทความวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ และ ฐานข้อมูลวารสารที่ตีพิมพ์ (๗) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๑๐๐ 
(๘ )ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ  ๑๐๐  (ส่งข้อมูลในระบบ 
http://www.ris.ssru.ac.th) 
 ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตาม
สัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนา
รายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ใหทุ้น 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
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รายละเอียดตามสัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตาม
สัญญาได้ทุกเวลา  ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสทิธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 
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ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน

อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยทนุพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ……………) 
--------------------------------- 

 

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง………………………………. 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 
 
 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 



192 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  ๔.๑  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นเงินจำนวน …………...… บาท 
(……..……………………………….........….)จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันเร่ิมต้นสัญญา โดยผู้รับ
ทุนต้องแนบหลักฐาน ดังน้ี  (๑) บทที่ ๑ – ๓ ของการวิจัย (๒) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ พร้อมหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด ของผู้รับทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้ให้
ทุน (๓) มคอ ๓ ที่เช่ือมโยงกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
  ๔.๒  งวดที่ ๒  การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓๐ เป็นเงินจำนวน ………..…....บาท 
(……………………………………….....…..) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับทุนได้ส่ง
มอบ  ๑) ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (๒) บทความวิจัยจากงานวิจัยน้ี (๓) หลักฐานการผ่าน
การตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ  หรือ
หลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (๔) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๗๐ (๕)ไฟล์หลักฐาน
การเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ ๗๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 

ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท 
ที่เป็นไฟล์ PDF (๒) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๓๐ (๓)ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ร้อยละ ๓๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) ข้อ  

ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับ
ทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับ
อนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตาม 
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สัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตามสัญญาได้ทุกเวลา  
ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสทิธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 
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ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน

อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยทนุวิจัยเชงิประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ……………) 

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

ทำที่ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................ 

 สัญญาน้ีทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรี
วิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ…….........................................อายุ..........ปี รับราชการในตำแหน่ง……………………………….… 
สังกัด ………………………………………….. กระทรวง …………………………  อยู่บ้านเลขที่........................................ 
ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  แ ข ว ง / ต ำ บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ข ต / อ ำ เภ อ
....................................................จังหวัด...................................... สถานภาพ........................... ในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการ........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……. . . ……………………………
…ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕XX จำนวนเงิน ……….........……........... บาท 
(…………………......................................................................................) แก่ผู้รับทุน  เพ่ือทำการวิจัยตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย  ไม่เกิน .......... ปี ..........เดือน  
นับต้ังแต่วันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ถึงวันที่.......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ............... วัน  นับต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผูร้ับทุน
จะต้องย่ืนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน  ๒  ชุด 
 ข้อ ๒.  ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้อ ๓.  ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้
ทุนตามสัญญานี้ด้วยตัวเอง  หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรายงาน
ให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

เลขที่สญัญา…………. /……….. 
แบบ วจ. ๒ 

/ข้อ ๔.  ผู้รับทุน… 
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 ข้อ ๔.  ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย    เป็นเงินจำนวน .................………………… บาท 
(……………………………………………….....................……) โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะ
แบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด  เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  งวดที่ ๑  การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินจำนวน …................................. 
บาท (……..……………………………….........….) จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับทุน
ได้ส่งมอบ  (๑) ใบสมัครการประกวดผลงาน  (๒) โปสเตอร์ผลงาน (๓) หลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
ข้อ ๕.  ภายใน ๓๐ วัน ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังน้ี (๑) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๕ บท รวมท้ัง
ภาคผนวก ประกอบไปด้วย รูปผลงาน โปสเตอร์ผลงาน และหลักฐานรางวัลที่ได้รับ เป็นไฟล์ PDF     (๒) 
แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๑๐๐ (๓)ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ร้อยละ 
๑๐๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th) 
ข้อ ๖.  รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญาน้ี  ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิหรือ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้รับทุนไม่
มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ  ดัดแปลง  หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการน้ีก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
เป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
 ข้อ ๗.  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญาน้ี  ไม่ว่า
จะทำสำเร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ น้ัน  ไปลง
พิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด  ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของ
ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกคร้ัง 
 ข้อ ๘.  ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ .  สำหรับการติดตามผลและประเมินผลน้ัน  ผู้ให้ทุนแต่งต้ังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญาน้ี  ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ  และเป็น
ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและ
รายละเอียดตาม 
สัญญาน้ี  และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตามสัญญาได้ทุกเวลา  
ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 ข้อ ๑๐.  ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี  ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญาน้ี
ไม่ชัดเจน  ผู้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด  และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว  ผู้รับ
ทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยช้ีขาดน้ัน  หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือ
รายละเอียดตามสัญญาน้ี เพ่ือให้การวิจัยตามสัญญาน้ีแล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม 
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หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้รับทุนหรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้  ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ  ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาทำงานออกไป 
 ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธ์ิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 
 การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา 
 ข้อ ๑๒.  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญา
และเรียกเงินตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน 
 ข้อ ๑๓.  คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุก
แผ่น ดังต่อไปน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ
และในกรณีที่มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาน้ี 
 ข้อ ๑๔.  ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเง่ือนไขการรับทุนตามสัญญาน้ีโดยตลอดและ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น 
๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนต้องคืนเงินตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องดำเนินการ
คืนเงินให้แก่ผู้ให้ทุนโดยทันทีนับแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๘. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ดำเนินการยืนยันทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศผลผู้ให้ทุน
ขอสวนสิทธ์ิการรับทุนวิจัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๙. ในกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 
หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน

อธิการบดี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อ่ืนที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับนำไปชำระหน้ีตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้ให้
ทุนได้เต็มจำนวน ทั้งน้ี ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับทุนทราบก่อน กรณีผู้รับทุนเกษียณอายุราชการหรือพ้น
จากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนยินยอมให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงาน
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อธิการบดี หักเงินบำเหน็จบำนาญและหรือเงินได้อ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับเพ่ือนำไปชำระหน้ีดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้ทุนได้จนครบถ้วน 
 สัญญาน้ีทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ ………………………………………………………… ผู้ให้ทุน 
           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
        ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
       

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้รับทุน 
            ( ………………………………………………..…) 
              ตำแหน่ง ………………………………………….......... 
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แบบเสนอของบประมาณการวิจัย
Fundamental Fund 
ปีงบประมาณ 2566 
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แบบเสนอของบประมาณการวิจัย Fundamental Fund 
ปีงบประมาณ 2566 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดต้ังขึ้นโดยวางเป้าหมายให้เป็น 
“กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งปัญญาและกระทรวงแห่งอนาคต” เพ่ือมุ่งสู่การขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยตอบโจทย์ 4 ด้าน คือ ความอยู่ดี 
กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ 
งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมจะขับเคลื่อน 4 แพลทฟอร์ม ได้แก่ Platform 1 การพัฒนากำลังคน
และสถาบันความรู้ Platform 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Platform 3 การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ Platform 4 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันนทาได ้

 Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น

ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันพ่ึงพา
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ตนเองได้ จะก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น
และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาค ตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แพลตฟอร์มน้ีประกอบด้วย 3 โปรแกรม 

  โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

▶O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนและการจัดการตนเองบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

⏩KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชนและ Smart SMEs เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีละ 
1,000 นวัตกรรม 

⏩KR4.13.2 จำนวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม มคีวามสามารถในการพ่ึงพาพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเองเพ่ิมขึ้น 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปี (ปีละ 1,000 ชุมชน) 
KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

▶O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความจนอย่างย่ังยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม 

▶KR4.14.1 ระบบข้อมูลเพ่ือติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน 

⏩KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับการบริการและความช่วยเหลือให้มรีายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

▶O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู่ชนบท 

⏩KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City สำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จำนวน 30 เมือง (เมือง
สีเขียว มีผังภูมนิิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่) 

⏩KR4.15.2 Smart City ด้วยระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 40 เมือง 

⏩KR4.15.3 มูลค่าการลงทนุในเมืองเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ภายใน 3 ปี 

⏩KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือให้เป็นหัวรถจักรของการเติบโต
ในเมืองบริวารเติบโตร้อยละ 10 

⏩KR4.15.5 พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรย่ังยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดี จำนวน 3 ภาค 

⏩KR4.15.6 ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระดับพ้ืนที่ลดลงจาก 5.5 เท่า เหลอื 3 เท่า 
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แบบข้อเสนอโครงการวิจัย  
(แบบเสนอแผนบูรณาการ) 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
ทุนสนับสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund; FF)  

 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทท่ี 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยของแผนแม่บท  เป็น dropdown ให้เลือก  
แนวทางการพัฒนา  เป็น dropdown ให้เลือก 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วดัเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์   เป็น dropdown ให้เลือก -ดึงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR)  เป็น dropdown ให้เลือก -ดึงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. 
แพลตฟอร์ม  เป็น dropdown ให้เลือกอ้างอิงแผนด้าน ววน. ปี 65 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR)  เป็น dropdown ให้เลือก KR ที่สอดคล้องมากท่ีสุดที่เป็นไปได้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………… 
 

2. ช่ือโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี) 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ................................................................................................................... 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ................................................................................................................... 
 
3. ลักษณะโครงการวิจัย    

o โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

o โครงการต่อเน่ือง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
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ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 

o โครงการต่อเน่ืองที่มีข้อผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

    เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

 
ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นโครงการต่อเน่ือง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ
กับแผนท่ีต้ังไว้ (%) 

งบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้
จริง (บาท) 

สัดส่วนงบประมาณที่
ใช้จริง (%) 

     

     

 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
4. คำสำคญั (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………… 
5.รายละเอียดของผู้วิจัยและคณะ (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพ่ือบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบด้วย 
ช่ือหน่วยงานเจ้าภาพ            
หัวหน้าโครงการ            
 

 
*หากเป็นผู้ประกอบการกรอกข้อมูลด้านล่าง* 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในโครงการ สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย
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ประเภทธุรกิจ            
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ         
ที่ต้ังสำนักงาน 
เลขที่ ถนน      แขวง/ตำบล     
เขต/อำเภอ    จังหวัด     .รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์   โทรสาร    อีเมล์     
วันจดทะเบียนก่อต้ัง     ทะเบียนเลขที่     
ทุนจดทะเบียน    บาท  
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ     บาท จำนวน  หุ้น 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว    บาท จำนวน   หุ้น 
เมื่อวันที่             

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย 

1. หลักการและเหตุผล (แสดงถงึบริบทของพ้ืนที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/พัฒนาศักยภาพ
ที่สำคัญ) (ไม่เกิน 3000 คำ) 

2. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

3. แนวคิด นวัตกรรม ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไม่เกิน 3000 คำ) 

4. วิธีการดำเนินงาน (ระบุวิธีการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป) 

5.  กลุ่มเป้าหมายและหน่วยร่วมดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย:           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:           
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6. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบตัว

เงิน 

(in-cash) 
(บาท) 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

 

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย  
7.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเน่ือง ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดย
แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เป็นงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ... 

(dropdownให้เลือก)
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งบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน    

งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง    

งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ    

งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย    

งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์    

รวม    

หมายเหตุ  แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ โดยขอให้แตกตัวคูณ หลังจาก สกสว.แจ้งงบ pre-ceiling 
 

7.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังน้ี 

ช่ือครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเป็นต่อ

โครงการ 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์น้ีเมื่อ
โครงการสิ้นสดุ 

 

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม และ
เครื่องมือที่
เก่ียวข้องกับ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      

      

 แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 
 

 
 
 
11.ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตรเลขที ่   ออกให้เมื่อวันที่   เรื่อง       
อนุสิทธิบัตรเลขที ่  ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง       
ลิขสิทธ์ิเลขท่ี   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง      
เครื่องหมายทางการค้าเลขที่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง     
ความลับทางการค้าเลขที ่   ออกให้เมื่อวันที่  เรื่อง      
อยู่ระหว่างการย่ืนขอ   เลขที่คำขอ   เมื่อวันที่    
เรื่อง             
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     ยังไม่ได้ดำเนินการ  
 
อนุสิทธิบัตร สทิธิบัตร ลิขสทิธ์ิ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า (หากมีต้องแนบเอกสารหลักฐาน) 
 
12. เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ  

1.             
2.             
3.             

 
13. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR) ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
    ตัวอย่างการนำส่ง KR  เช่น  

KR ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

ดังนั้นผลผลิตที่เป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ)  เป็นการนำส่ง KR โดยตรง  แต่ผลผลิตที่เป็นการพัฒนากำลังคน, หนังสือ, การประชุม

เผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการนำส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 

 

13.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(dropdown list) 
จำนวน หน่วย

นับ 
รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่งผลผลิต 

(dropdown) 
นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

องค์ความรู้ องค์ความรู้
ใหม่ 

 
 

    

การพัฒนากำลังคน นศ.ระดบั
อาชีวศึกษา 

    √  

นศ.ระดบั
ปริญญาตร ี

      

นศ.ระดบั
บัณฑติศึกษา 

      

นักวิจัยเชิง
ปฏบิัติการ 
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

(พื้นฐาน, 

R&D) 

นักวิจัย
ชุมชน
ท้องถ่ิน 

          √ 

นักวิจัย
ภาคเอกชน 

      

นักวิชาการ
อิสระ 

      

การฝึกอบรมทักษะ
พิเศษเพ่ิมเติม 

เด็กและเยาวชน       

 ครู/อาจารย์       

 เกษตรกรรุ่น
ใหม่ 

      

 

กลุ่มคนท่ี
ต้องการ
ทักษะพิเศษ 

  (ให้ระบุเพิ่มเติม
ว่าเป็นทักษะ
พิเศษใด เชน่ 
กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงาน EEC 

กลุ่มคนทำงาน IT 

เป็นต้น) 

   

ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาต ิ

(ระบุ
ฐานข้อมูลท่ี
ตีพิมพ)์ 

      

นานาชาติ 
(ระบุฐานข้อมูลที่
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ตีพิมพ์) 
หนังสือ Book chapter

ระดับชาติ 
      

Book chapter 
ระดับนานาชาติ 

      

หนังสอืเล่ม
ระดับชาติ 

      

หนังสอืเล่มระดับ
นานาชาติ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนา
ระดับชาติ 

นำเสนอแบบปาก
เปล่า 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนา
ระดับนานาชาติ 

นำเสนอแบบปาก
เปล่า 

 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับห้องปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ต้นแบบเทคโนโลยี ระดับห้องปฏิบัติการ       

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ / 
หน่วยวิจัย 

      

ศูนย์วิจัยและพัฒนา       

โรงงานต้นแบบ       

กระบวนการใหม่  ระดับห้องปฏิบัติการ       
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่งผลผลิต 
(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ผลงานนวัตกรรม ระดับภาคสนาม       

ระดับอุตสาหกรรม       

ทรัพย์สินทางปัญญา  อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธ์ิ       

เคร่ืองหมายทางการ
ค้า 

      

ความลับทางการค้า       

พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์       

 
หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลติที่โครงการคาดว่าจะได้รบัและสามารถทำได้จริง เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลติข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลทีเ่กิดขึ้นทนัทีเม่ือจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนิน
โครงการ ซ่ึงได้ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สมัมนา ผลงานตีพิมพ์ 
และทรพัย์สนิทางปัญญา อาจเกิดขึน้ปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เม่ือสิ้นสดุโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการ
จะเกิดผลผลิตดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบยีนเขา้ร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความท่ีจะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพ์นัน้ต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผา่น
ระบบของวารสารวิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพย์สนิทางปัญญา ต้องมีเลขทีย่ื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

13.2 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 
13.2.1 Expected Outcomes ที่เกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (users) 

นิยามของผลลัพธ์ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ 
(users) ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตของโครงการท่ีเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  
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ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ ์ให้มีระดับความพร้อมในการใช้
ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้
เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)        

การอ้างอิง (Citations)        

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

       

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and 
models) 

       

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards 
and recognition) 

       

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Use of facilities and 
resources) 

       

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Intellectual property 
and licensing) 

       

การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 

(Use of innovation) 

       

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off 
Companies) 

       

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products)        

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)         

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ(Collaborations and 

       



215                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ทำ dropdown list ให้
เลือก) 

จำนวน หน่วย
นับ 

รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

partnerships) 

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  
แผนและกฎระเบียบ (Influence 
on policy, practice, plan and 
regulations)  

       

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

       

 

ประเภทของผลลพัธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 
 

ประเภทของผลลัพธ์ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบส่ิงพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวชิาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการ
อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน  

การอ้างอิง (Citations) จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นส่ิงใหม่ที่
ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีผู้นำเคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพ่ือแทนวัตถุ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมีผู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความก้าวหน้าในวชิาชีพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคล่ือนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากส้ินสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

รางวัลและการยอมรับ  
(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัย
และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพ่ือการจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได ้

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม่  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เก่ียวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเร่ิมโดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และ 
ความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนด อาทิเช่น งาน
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ประเภทของผลลัพธ์ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ
(Definition) 

วรรณกรรม   
งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อืน่  ซึง่เกิดจากผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได ้
การอนุญาตให้ใช้สทิธิ หมายถึง การท่ีเจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต / 
ขาย / ใช้ หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

การจัดตั้งบริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดต้ังเป็น
บริษัท เพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Products)   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  โดยผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเท่ียว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว  การจัดโปรแกรมด้านการท่องเท่ียวเพ่ือ
นำไปสู่รูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นส่ิงที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในโครงการ 
และสามารถก่อให้เกิดมูลคา่ทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ทุนวิจัยต่อยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่  สิ่งสำคัญคือ การใหข้้อมูลเก่ียวกับ
แหล่งทนุและงบประมาณที่ได้รับจากโครงการทนุวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความร่วมมือหรือหุน้ส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จส้ิน โดยเป็นความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
โดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งน้ีส่ิงสำคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและ
กฎระเบียบ  
(Influence on policy, practice, plan and 
regulations)  
 
 

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือขับเคล่ือนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หรือเกิดแนว
ปฏิบัติ  แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่  เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการวิจัย  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมท่ีหัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้ส่ือสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางท่ีส่งผลให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวจิัย  
 

 
13.2.2 Expected Impacts (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ 
โดยผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ 
(impact pathway) ในการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งน้ี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวม
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ต้ังใจและไมต้ั่งใจให้เกิดขึ้น 
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ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

คุณค่าท่ีคาดว่าจะส่งมอบ
(value preposition) ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เม่ืองาน ววน. สิ้นสุดลงและถูก

นำไปใช้ในวงกว้าง  

หน่วยงาน / ผู้ได้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใช้ประโยชน ์

พ้ืนท่ีท่ีนำผลงาน ววน. ไป
ใช้ประโยชน์ 

 

ด้านเศรษฐกิจ    

ด้านสังคม 

 

   

ด้านส่ิงแวดล้อม    
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คำนยิามของผลกระทบดา้นต่าง ๆ  

1. ด้านเศรษฐกิจ การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลติภัณฑ์ใหม่  การพัฒนา
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตเชิง
พาณชิย์ เกิดการลงทุนใหม่  เกิดการจ้างงานเพิ่ม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ทีก่่อให้เกิดการสร้างมูลคา่เพิม่ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเปน็ขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีนำไปสู่มาตรการท่ีสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งนี้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น
จากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on Investment : ROI)  

2. ด้านสังคม  การนำองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลีย่นแปลง  
การเสริมพลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน พื้นที่  หรือผลักดันไปสูน่โยบายท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในวงกว้าง  และสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงหรือคณุค่าดังกล่าวได้อย่างชดัเจน  ทั้งนี้หาก
สามารถแสดงให้เหน็ถึงผลตอบแทนทางสงัคมที่เกิดขึน้จากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิง
มูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตาม
หลักการท่ีเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ด้านสิ่งแวดลอ้ม การนำองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพิ่มคณุภาพชวิีตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่
ความย่ังยืน  รวมถึงการผลกัดันไปสูน่โยบายที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรอืคุณคา่ดังกลา่วได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้หากสามารถแสดงให้เหน็ถึง
ผลตอบแทนทางสังคมและสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิง
มูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตาม
หลักการท่ีเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 
14.แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลนวัตกรรม (โอกาสทางการตลาด โมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และแผนการ
ตลาด ราคา แสดงการเปรียบเทียบกับของคู่แข่งในตลาด เง่ือนไขอุตสาหกรรม ประมาณการงบกำไรขาดทุน 
(Income Statement) สมมุติฐานของโครงการ ความย่ังยืนของนวัตกรรม การวิเคราะห์ไตรกำไรสุทธิ 
(triple bottom line)) 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีใช้เป็น drop down 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาของ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

2. ด้านสังคม 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
            -  พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
            -  พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
           -  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 

5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจำเป็นต่อการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศท่ีสำคัญ 
- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นท่ียอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับกับความ

จำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
- การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานวิจัยซ่ึงตั้งอยู่บน

พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
ทุนสนับสนนุงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)  

 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทท่ี 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยของแผนแม่บท  เป็น dropdown ให้เลือก  
แนวทางการพัฒนา  เป็น dropdown ให้เลือก 
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วดัเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์   ข้อมูลสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR)  ข้อมูลสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. 
แพลตฟอร์ม    เป็น dropdown ให้เลือกอ้างอิงแผนด้าน ววน. ปี 65 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR)   เป็น dropdown ให้เลือก KR ที่สอดคล้องมากท่ีสุดที่เป็นไปได้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 
 

2. ช่ือโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย (หากมี) 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 .................................................................................................................... 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ..................................................................................................................... 
3. ลักษณะโครงการวิจัย    

o โครงการใหม่ ที่เริ่มดำเนินการในปีที่เสนอขอ ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 

o โครงการต่อเน่ือง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 
เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
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ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
 

o โครงการต่อเน่ืองที่มีข้อผูกพันสัญญา  ดำเนินงาน ...............ปี 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ ………………………….บาท 

    เริ่มรับงบประมาณปี........... 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 
  ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท 

 
ผลการดำเนินที่ผ่านมา (กรณีที่เป็นโครงการต่อเน่ือง) 

ปีงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานเทียบ
กับแผนท่ีต้ังไว้ (%) 

งบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรร (บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้
จริง (บาท) 

สัดส่วนงบประมาณที่
ใช้จริง (%) 

     

     

 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….... 
 

4. คำสำคญั (Keywords) (กำหนดไม่เกิน 5 คำ) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
 

5. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ) 
สาขาการวิจัยหลัก OECD (เป็น dropdown ให้เลือก) ……………..………………………………………………. 

สาขาการวิจัยย่อย OECD (เป็น dropdown ให้เลือก) ……………..………………………………………………. 
 

6.รายละเอียดของผู้วิจัยและคณะ (ใช้ฐานขอ้มูลจากระบบสารสนเทศกลางเพ่ือบริหารงานวิจัยของประเทศ)
ประกอบด้วย 
ช่ือหน่วยงานเจ้าภาพ            
หัวหน้าโครงการ            
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย 
1. บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 3000 คำ) 

2. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพ้ืนที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญที่โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/พัฒนา
ศักยภาพที่สำคัญ และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไม่เกิน 3000 คำ) 

3.วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

4.กรอบการวิจัย  (กรอบการวิจัยที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ และมกีารแสดงความ
เช่ือมโยงโครงการย่อยเพ่ือตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน (หากมีโครงการย่อย))  

5.แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไม่เกิน 3000 คำ) 

6.วิธีการดำเนินงาน 

 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในโครงการ สัดส่วนการดำเนนิ
โครงการวิจัย 
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8. ความเชื่อมโยงกับนักวิจัย หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
8.1 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทำการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 

(Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนท่ีจะติดต่อหรือ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย 

(เป็นช่องให้ใส่รายละเอียดเพิ่ม) 
8.2 การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (Stakeholder 

and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบาย
กระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเม่ือโครงการวิจัย
เสร็จสิ้น  

        (เป็นช่องให้ใส่รายละเอียดเพ่ิม) 

9. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  

ลำดับ
ที่ 

ปีงบประมาณ 
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ดำเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท)

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

รวม 

1       

2       

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย  
10.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) โดยแบ่งเป็นหมวด
ต่าง ๆ ดังน้ี 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) เป็นงบประมาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ... 

(dropdownให้เลือก)

งบดำเนินงาน: ค่าตอบแทน    

งบดำเนินงาน: ค่าจ้าง    

งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ    

งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย    
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งบลงทุน: ค่าครุภัณฑ์    

รวม    

หมายเหตุ  แตกตัวคูณ เฉพาะปีที่เสนอขอ โดยขอให้แตกตัวคูณ หลังจาก สกสว.แจ้งงบ pre-ceiling 
 
 
 

10.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ : กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังน้ี 

ช่ือครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 

เหตุผลและ
ความจำเป็นต่อ

โครงการ 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์น้ีเมื่อ
โครงการสิ้นสดุ 

 

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
เดิม และ
เครื่องมือที่
เก่ียวข้องกับ

งานวิจัย (ถ้ามี) 

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 

      

      

 แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 
 

11. มาตรฐานการวิจัย 
 มีการใช้สัตว์ทดลอง 
 มีการวิจัยในมนุษย์ 
 มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
 มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 
 
14. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)  

14.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
          1)  TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

   2)  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

 
14.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 
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          1)  SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

   2)  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด ....................................................................................................................... 

 
15. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR) ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตัวอย่างการนำส่ง KR เช่น  

KR ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

(Top-tier Journals) ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ เพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

ดังนั้นผลผลิตที่เป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ)  เป็นการนำส่ง KR โดยตรง แต่ผลผลติที่เป็นการพัฒนากำลังคน, หนังสือ, การประชุมเผยแพร่

ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการนำส่ง KR โดยอ้อม เป็นต้น 

 
15.1 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

องค์ความรู้ องค์ความรู้
ใหม่ 

      

การพัฒนากำลังคน นศ.ระดับ
อาชีวศึกษา 

    √  

นศ.ระดับ
ปริญญาตรี 

      

นศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

      

นักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
(พ้ืนฐาน, 
R&D) 

      

นักวิจัยชุมชน
ท้องถ่ิน 

          
√ 

นักวิจัย
ภาคเอกชน 

      

นักวิชาการ
อิสระ 

      

การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม เด็กและ       
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ทักษะ เยาวชน 

 ครู/อาจารย์       

 เกษตรกรรุ่น
ใหม่ 

      

 
กลุ่มคนที่
ต้องการทักษะ
พิเศษ 

  (ให้ระบุเพ่ิมเติมว่าเป็นทักษะ
พิเศษใด เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงาน EEC กลุ่ม
คนทำงาน IT เป็นต้น) 

   

ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ 
(ระบุ
ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์) 

      

นานาชาติ 
(ระบุ
ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์) 

      

หนังสือ Book 
chapter
ระดับชาติ 

      

Book 
chapter 
ระดับ
นานาชาติ 

      

หนังสอืเล่ม
ระดับชาติ 

      

หนังสอืเล่ม
ระดับ
นานาชาติ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 

      

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

การประชุมเผยแพร่
ผลงาน/สัมมนาระดับ
นานาชาติ 

นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

      

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ต้นแบบเทคโนโลยี ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ 
/ หน่วยวิจัย 

      

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 

      

โรงงานต้นแบบ       

กระบวนการใหม่  ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

      

ระดับ
ภาคสนาม 

      

ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ทรัพย์สินทางปัญญา  อนุสิทธิบัตร       

สิทธิบัตร       

ลิขสิทธ์ิ       
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ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(dropdown list) 

จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลผลิต ปีท่ีนำส่ง
ผลผลิต 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

เคร่ืองหมาย
ทางการค้า 

      

ความลับ
ทางการค้า 

      

พันธุ์พืช/พันธุ์
สัตว์ 

      

 
หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลติที่โครงการคาดว่าจะได้รบัและสามารถทำได้จริง เนื่องจากเปน็
ตัวชี้วัดในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตขอ้ใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

 2. ผลผลิต คือ ผลทีเ่กิดขึ้นทนัทีเม่ือจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ 
ซ่ึงได้ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรพัย์สิน
ทางปัญญา อาจเกิดขึน้ปีงบประมาณอ่ืนได้ แต่เม่ือสิ้นสดุโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิต
ดังกล่าวดังนี้  

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบยีนเขา้ร่วมงานประชุม และบทคัดย่อ
บทความท่ีจะนำเสนอ 

- ผลงานตีพิมพ์นัน้ต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ที่ได้รับการ submitted ผา่นระบบของ
วารสารวิจัยแล้ว  (มี Manuscript Number) 

- ทรัพย์สนิทางปัญญา ต้องมีเลขทีย่ื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
15.2 ผลลัพธ์ (Expected Outcomes) และผลกระทบ (Expected Impacts) ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

15.2.1 Expected Outcomes ที่เกิดจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ (users) 
นิยามของผลลัพธ์ คือ การนําผลผลิต (output) ที่ได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ (users) 

ที่ชัดเจน  ส่งผลทำให้ระดับความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเมื่อเทียบกับก่อนการนำผลผลิตจากโครงการมาใช้  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการที่เป็นทั้ง
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลผลิตของ
โครงการเดิมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ใหม้ีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(dropdown list ให้เลือก) 
จำนวน หน่วย

นับ 
รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)        
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(dropdown list ให้เลือก) 
จำนวน หน่วย

นับ 
รายละเอียด
ของผลลัพธ์ 

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ปีที่นำส่ง
ผลลัพธ์ 

(dropdown) 

นำส่ง  
KR 
ตรง 

นำส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

การอ้างอิง (Citations)        

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

       

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

       

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(Next destination) 

       

รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 

       

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ห้องวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Use 
of facilities and resources) 

       

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (Intellectual property and 
licensing) 

       

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off 
Companies) 

       

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products)        

ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)         

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborations and partnerships) 

       

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผน
และกฎระเบียบ (Influence on 
policy, practice, plan and 
regulations)  

       

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 
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ประเภทของผลลพัธ์และคำจำกัดความ (Type of Outcomes and Definition) 
 

ประเภทของผลลัพธ์ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) ผลงานทางวิชาการในรูปแบบส่ิงพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิเช่น บทความจากการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวชิาการ หนังสือ ตำรา พจนานุกรม และงานวิชาการ
อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน  

การอ้างอิง (Citations) จำนวนครั้งในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus
เครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นส่ิงใหม่ที่
ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีผู้นำเคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

ฐานข้อมูลและแบบจำลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจำลอง (การสร้างรูปแบบเพ่ือแทนวัตถุ กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมีผู้นำฐานข้อมูลหรือแบบจำลองไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ความก้าวหน้าในวชิาชีพของบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (Next 
destination) 

การติดตามการเคล่ือนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. หลังจากส้ินสุดโครงการ  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

รางวัลและการยอมรับ  
(Awards and recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัย
และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Use of facilities and resources) 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพ่ือการจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง  โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได ้

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม่  หรือการกระทําใดๆ  
ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี  หรือการกระทำใดๆ เก่ียวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเร่ิมโดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่
กฎหมายกำหนด อาทิเช่น งานวรรณกรรม  งานศิลปกรรม  งานดนตรีกรรม  งานภาพยนตร์ เป็นต้น โดยไม่ลอก
เลียนงานของผู้อื่น  ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
การอนุญาตให้ใช้สทิธิ หมายถึง การท่ีเจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต / 
ขาย / ใช้ หรือมีไว้  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก   
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  
 

การจัดตั้งบริษัท  
(Spin-off Companies)  

การนำเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการวิจัย (technology transfer) มาจัดต้ังเป็น
บริษัท เพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่  
(New Products)   

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอาหาร  และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  โดยผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว  การจัดโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
นำไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นส่ิงที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในโครงการ
และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
 

ทุนวิจัยต่อยอด 
(Further funding)  

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซึ่งเกิดจากการนำผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการวิจัย
เดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่  สิ่งสำคัญคือ การใหข้้อมูลเก่ียวกับ
แหล่งทนุและงบประมาณที่ได้รับจากโครงการทนุวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
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ประเภทของผลลัพธ์ 
(Types of Outcomes) 

คำจำกัดความ
(Definition) 

ความร่วมมือหรือหุน้ส่วนความร่วมมือ 
(Collaborations and partnerships) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จส้ิน โดยเป็นความร่วมมือที่เก่ียวข้อง
โดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งน้ีส่ิงสำคัญคือ การระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้  โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได ้
 

การผลักดันนโยบาย  แนวปฏิบัติ  แผนและ
กฎระเบียบ  
(Influence on policy, practice, plan and 
regulations)  
 
 

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือขับเคล่ือนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หรือเกิดแนว
ปฏิบัติ  แผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่  เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การดำเนินการที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการวิจัย  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

กิจกรรมท่ีหัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้ส่ือสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นเส้นทางท่ีส่งผลให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างต่อไป  โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวจิัย  
 

15.2.2  Expected Impacts (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์) 
นิยามของผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม หรือผลสำเรจ็ระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ โดยผ่านกระบวนการการ
สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเสน้ทางของผลกระทบ (impact pathway) ในการขับเคลื่อน
ไปสู่การสร้างผลกระทบ ทั้งน้ี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจให้เกิดขึ้น 
 

ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(ทำ dropdown list ให้เลือก) 

คุณค่าท่ีคาดว่าจะส่งมอบ(value 
preposition) ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เม่ืองาน ววน. 
สิ้นสุดลงและถูกนำไปใช้ในวง

กว้าง  

หน่วยงาน / ผู้ได้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการนำผลงาน 

ววน. ไปใช้ประโยชน ์

พ้ืนท่ีท่ีนำผลงาน ววน. ไป
ใช้ประโยชน์ 

 

ด้านเศรษฐกิจ    

ด้านสังคม 

 

   

ด้านส่ิงแวดล้อม    
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คำนยิามของผลกระทบดา้นต่าง ๆ  

4. ด้านเศรษฐกิจ การนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม ่ การพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต และการบริการ  ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการ
ลงทุนใหม ่ เกิดการจ้างงานเพ่ิม  หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือนำไปสู่การพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบรกิาร 
หรืออาจเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่มาตรการท่ีสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ทั้งน้ีควรแสดง
ให้เห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  (Return on 
Investment : ROI)  

5. ด้านสังคม  การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเสริม
พลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที่  หรือผลักดันไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง  และ
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคา่ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  ทั้งน้ีหากสามารถแสดงให้เห็นถึง
ผลตอบแทนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on 
Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. ด้านสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น  เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำไปสู่ความย่ังยืน  รวมถึงการผลักดัน
ไปสู่นโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน  ทั้งน้ีหากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นสิ่งดี แต่ต้อง
วิเคราะห์ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

 
16.ประสบการณ์ การบริหารงานของหัวห น้าโครงการ  ในการบริหารโครงการย้อนหลั งไม่ เกิน  5 ปี    
(โครงการที่เกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการวิจัย ปีที่ได้รับงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท)

การนำไปใช้ประโยชน ์
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีเป็น drop down 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาของ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

6. ด้านเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

7. ด้านสังคม 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

8. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

9. ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 
-  พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
-  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 

10. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจำเป็นต่อการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีสำคัญ 
- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลง ระหว่างประเทศและสอดรับ

กับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ พัฒนากระบวนการและ

ผลิตภัณฑ์ 
- การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานวิจัยซ่ึง

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
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สาขาตาม OECD ที่เป็น drop down 

1. เกษตรศาสตร์ 

     1.1 เกษตรศาสตร์ 

1.2 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 

1.3 ประมง 

    1.4 ป่าไม้ 

1.5 วิทยาศาสตร์การเกษตร 

1.6 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอ่ืนๆ 

1.7 สัตวแพทยศาสตร์ 

1.8 สัตวศาสตร์ 

 

2. มนุษยศาสตร์ 

2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

2.2 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 

2.3 ภาษาและวรรณคดี 

2.4 มนุษยศาสตร์อ่ืนๆ 

2.5 ศิลปะ 

 

3.วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 

3.1 การแพทย์คลีนิก 

3.2 การแพทย์พ้ืนฐาน 

3.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ 

3.4 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อ่ืน 

3.5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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4.วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

4.1 คณิตศาสตร์ 

4.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

4.3 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

4.4 วิทยาศาสตร์เคมี 

4.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

4.6 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืนๆ 

4.7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

5.1 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

5.2 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 

5.3 เทคโนโลยีพลังงาน 

5.4 นาโนเทคโนโลยี 

5.5 วิศวกรรมการแพทย์ 

5.6 วิศวกรรมเคมี 

5.7 วิศวกรรมเครื่องกล 

5.8 วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็คทรอนิกส์ 

5.9 วิศวกรรมโยธา 

5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยอ่ืีนๆ 

5.11 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ 

5.12 วิศวกรรมสารสนเทศ 

5.13 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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6. สังคมศาสตร์ 

6.1 จิตวิทยา 

6.2 นิติศาสตร์ 

6.3 นิเทศน์ศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

6.4 ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

6.5 รัฐศาสตร์ 

6.6 ศึกษาศาสตร์ 

6.7 เศรษฐศาสตร์ 

6.8 สังคมศาสตร์ 

6.9  สังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
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เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ 

รายการประเมิน มี ไม่มี
1. คุณลักษณะนักวิจัย  
    1.1  เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติทีดี่  ไม่เป็นผู้ติดค้างงานวิจัย   
    1.2  การให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต้นน้ำปี 25xx  
    1.3  การให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกลางน้ำปี 225xx  
    1.4  การให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมปลายน้ำปี 25xx   
    1.5  ผลงานวิจัยที่ผ่านมาการนำไปใช้ประโยชน์  
    1.6  ผลงานวิจัยที่ผ่านมาการตีพิมพ์  
    1.7  ผลงานวิจัยที่ผ่านมาการนำไปจดลิขสิทธ์ิ   
    1.8  ผลงานวิจัยที่ผ่านมาเสร็จตามกำหนดการ  
    1.9  ข้อเสนอโครงการตรงตามศาสตร์สาขาที่จบ  
    1.10  มีประวัติ/ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย (ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา)   
2. การบรรลเุป้าหมายตัวชีวั้ดของข้อเสนอโครงการ  
    2.1  มีความชัดเจนด้านกระบวนการท่ีจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยมีคำอธิบายที่
ชัดเจน 

  

    2.2  มีการระบุเป้าหมายในการทำวิจัยตรงตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    2.3  แสดงรายละเอียดในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน   
    2.4  แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม 

  

    2.5  ข้อเสนอโครงการแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นว่าจะประสบความสำเร็จตามตัวช้ีวัดได้  
3.  คุณภาพของข้อเสนอโครงการ  
    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
    3.1  การเขียนอธิบายสภาพบริบทของเรื่องและพื้นที่ที่จะทำวิจัย  ตลอดจนสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น  มี
เหตุผลเหมาะสม  มีหลักฐานข้อมูลอ้างอิงเชิงประจักษ์สนับสนุนสามารถตรวจสอบได้  

  

    3.2  ความยาวของเนื้อหาสาระเหมาะสม  ไม่ยาวมากเกินไปจนผู้อ่านมองไม่เห็นประเด็นความสำคัญของ
ปัญหาที่จะต้องทำวิจัย  หรือสั้นเพียงหน่ึงย่อหน้าซึ่งไม่ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นความสำคัญของ
ปัญหาที่จะต้องทำวิจัย 

  

    3.3  การเขียนแต่ละย่อหน้ามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  ไม่ใช่พอขึ้นย่อหน้าใหม่  ก็เขียน อีกประเด็น
ที่ไม่มีความเช่ือมโยงกับประเด็นในย่อหน้าเดิม 

  

    วัตถุประสงค์การวิจัย  
    3.4  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเช่ือมโยงกับสภาพความเป็นมาหรือสภาพปัญหาที่ได้กล่าวอ้างถึงใน
เบ้ืองแรก 

  

    3.5  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการและสะท้อนให้
เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะออกมา 
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รายการประเมิน มี ไม่มี 
     การทบทวนวรรณกรรม  
     3.6  วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  โดยเฉพาะบทความวิจัย  รายงานวิจัย  และวิทยานิพนธ์มี
ความทันสมัย   

  

     3.7  ใช้แหล่งอ้างอิงประเภทปฐมภูมิ  (primary  sources)  มากกว่าประเภททุติยภูมิ   (secondary  
sources)  (ประมาณร้อยละ  70)   

  

     3.8  การอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับประเด็นวิจัยครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่ควรจะหา 
ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวได้  (มีการสืบค้นข้อมูลทุกประเภท  ทั้งแนวคิด  ทฤษฎี  บทความ  รายงาน
วิจัย  จากเอกสารและแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ)

  

     3.9  การเขียนเรียบเรียงเอกสารทั้งหมดที่ค้นคว้าในวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  เป็นกระบวนการ 
เขียนในรูปของการสังเคราะห์จนพบองค์ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบของผลงานวิชาการในอดีตไม่ใช่เขียนใน
ลักษณะของการตัดแปะ   

  

     3.10   ผลจากการค้นคว้า  จัดทำและเขียนเรียบเรียงวรรณกรรมที่เก่ียวข้องนำไปสู่แนวทางการ 
เขียนความสำคัญและความเป็นมาของการทำวิจัย  การสร้างกรอบแบบแนวคิดในการวิจัย   

  

     ระเบียบวิธีวิจัย  
     3.11  การเขียนระบุ  ระเบียบวิธีวิจัย  แหล่งข้อมูล  หรือประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูล  รวมทั้ง
เกณฑ์ต่างๆ   ที่นำมาใช้ในการตีความ  การนำเสนอข้อมูล มีครบทุกหัวข้อ  และครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

  

     3.12  แสดงรายละเอียดวิธีวิจัยที่จะตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้อย่างครบถ้วน  
     งบประมาณ  
     3.13  แสดงรายละเอียดดารใช้งบประมาณอย่างชัดเจน  โดยแยกรายละเอียดราย
กิจกรรม 

  

     ภาพรวม   
       3.14  การจัดพิมพ์เอกสารถูกต้องตามแบบฟอร์มของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
     3.15  มีการตรวจพิสูจน์อักษรอย่างดีก่อนส่ง คำที่พิมพ์ผิดแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 3 – 5  แห่ง   
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เกณฑ์การพิจารณางบประมาณวิจัย 
งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยและ 

งบประมาณแผ่นดิน 
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เกณฑ์การพิจารณางบประมาณวิจัยเพื่อขอทุนสนบัสนนุการวิจัย 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ (เง่ือนไข) 

1. งบบุคลากร (ให้เขียนเฉพาะรายการท่ีมี)   

  1.1 
 
 
  

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 
- เช่น นักศึกษา 200 บาท x 10 คน x 30 
วัน  

อัตราการจ้างผู้ชว่ยนักวิจัย 
200 บาท/คน/วัน 

1. การจ่ายค่าจ้างให้จ่ายได้ตามความ 
2. กรณีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นนักศึกษา คนละ
ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 30 วัน/
โครงการ 
3. กรณีมี ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจยัไม่สามารถ
เบิกค่าจ้างอ่ืนๆได้เช่น ค่าพิมพ์งาน ค่า
ถอดเทป ค่าเก็บ/ลงข้อมูล ค่าประมวลผล
SPSS 

2. งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)   

  2.1 ค่าตอบแทน   

  - ค่าตอบแทนคณะวิจัย 
 
 
 
 
  

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะวิจัย 
อ.   2,000 บาท 
ผศ. 3,000 บาท 
รศ. 4,000 บาท 
ศ.  5,000 บาท 
ผู้วิจัยร่วมคนละไม่เกิน 1,000 
บาท (ทุกตำแหน่งทางวิชาการ) 

1. ผู้วิจัยร่วม 
- จำนวนผู้วิจัยร่วมไม่เกิน 3 คน โดยเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกสังกัด
หน่วยงานรัฐ/เอกชน  
2. กรณีเป็นผู้บริหารแผนงานวิจัยสามารถ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้อีก 1
โครงการเท่านั้นและมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนท้ัง 2 สถานะ แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกินอัตราตามระดับตำแหน่ง 

  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 

จำนวน …คน x …ชั่วโมง x ...บาท 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
1. วันทำการปกติ 50 บาท/
ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  
2. วันหยุดราชการ 60 บาท/
ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  

การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 

  - ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
1.วิทยากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้จ่ายไม่เกิน 600 บาท/
ชั่วโมง 
2.นอกเหนือจากข้อ 1. ให้จ่ายไม่
เกิน 1,200 /ชั่วโมง 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
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  - ค่าตอบแทนผู้ทรงตรวจเคร่ืองมือ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
คนละไม่เกิน 3,000 บาท   

จำนวนไม่เกิน 3 คน/โครงการ 

  - ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/ประชุมกลุ่มย่อย
ฯลฯ) 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
คนละไม่เกิน 100 บาท  

 

  2.2 ค่าใช้สอย   
  

 
- ค่าท่ีพัก อัตราการจ่ายค่าท่ีพัก 

1. กรณีพักเด่ียวระดับ 8 ลงมา
คนละไม่เกิน 750 บาท  
2. กรณีพักเด่ียวระดับ 9 ข้ึนไป
คนละไม่เกิน 1,200 บาท  
3. กรณีพักคู่/เศษ 1,500 บาท 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรม 
 
- ค่าเดินทางมาประชุม 
 
- ค่าเช่าสถานท่ี 

อัตราการจ่าย 
ค่าอาหาร 300 บาท/ม้ือ/คน 
อาหารว่าง 25 บาท/ม้ือ/คน 
ค่าพาหนะของผู้เข้าประชุม 
ไม่เกิน 200 บาท/คน  
สถานท่ีไม่เกินวันละ 1,500 บาท 

ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าของท่ีระลึกให้
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
เป็นไปตามความเหมาะสมของ
โครงการวิจัย 

  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม/ฝึกอบรม อัตราการจ่าย 
ชุดละไม่เกิน 50  บาท  

(เหมาจ่าย) 

  - ค่าถ่ายเอกสาร อัตราการจ่าย 
ไม่เกิน 5,000 บาท  

(เหมาจ่าย) 

  - ค่าเช่ารถตู้  

 

อัตราการจ่าย 
1.กรุงเทพและปริมณฑล วันละ 
1,500 บาท  
2.ต่างจังหวัดวันละ 1,800 บาท 

 

  - ค่าจ้างทำรายงานความก้าวหน้า 3 บท
และเล่มสมบูรณ์  

ไม่เกิน 7,000 บาท  (เหมาจ่าย) 

  - ค่าจ้างเหมาทำเวปไซต์  

 

 

อัตราการจ่ายไม่เกิน 40,000 
บาท  

 

กรณีผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้าน IT /การ
ออกแบบ / วิทยาศาสตร์ ให้ถือว่าส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าจ้างได้) 

 

  
 

- ค่าจ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 

อัตราการจ่ายต้นแบบละไม่เกิน  
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6,000 บาท 

  
- ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างเหมาบริการ,ค่าแรง, 
เงินประกันสังคม) 

กรณีค่าแรงรายวัน 300 บาท/
คน/วัน ไม่เกิน 30 วัน 

ให้จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสม 

  2.3 ค่าวัสดุ   

  
 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 

อัตราการจ่ายไม่เกิน 10,000 
บาท ท้ังแผนงานวิจัย/
โครงการวิจัยเด่ียว 

จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสม 
กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา   

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา 

  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   กิโลเมตรละ 4 บาท x จำนวน
ระยะทาง  

จัดทำรายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง
ตลอดโครงการไป-กลับ......กม. จำนวน.....
คร้ัง  

  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายเวที/ไว
นิล) 

อัตราการจ่ายไม่เกิน 1,000 
บาท 

 

  - ค่าวัสดุต้นแบบในกรณีท่ีมีต้นแบบ 
- ค่าวัสดุ(เฉพาะด้าน) 

จ่ายตามจริง โดยแยก
รายละเอียดต่อหน่วย 

กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา 

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค   

  - ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ไม่เกิน 3,000 บาท (เหมาจ่าย) 

3. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ   
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เกณฑ์การพิจารณางบประมาณวิจัยเพื่อขอทุนสนบัสนนุการวิจัย 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

งบประมาณแผ่นดิน 
รายการ งบประมาณ หมายเหตุ (เง่ือนไข) 

1. งบบุคลากร (ให้เขียนเฉพาะรายการท่ีมี)   

  1.1 
 
 
 
  

ค่าจ้างชั่วคราว 
- เช่น วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท x 1 คน x 
8 เดือน 
  

อัตราการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ป.เอก 21,000 บาท 
ป.โท 17,500 บาท 
ป.ตรี 15,000 บาท 
ปวส. 11,500 บาท 
ปวช. 9,400 บาท 
 

1. การจ่ายค่าจ้างให้จ่ายได้ตามความ
เหมาะสมและจ้างได้ไม่เกิน 8 เดือน 
2. กรณีผู้ช่วยนักวิจัยเป็นนักศึกษา ได้คน
ละไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 30 
วัน/โครงการ 
3. กรณีมีค่าจ้างชั่วคราว / ค่าจ้างผู้ช่วย
นักวิจัยไม่สามารถเบิกค่าจ้างอ่ืนๆได้เช่น 
ค่าพิมพ์งาน ค่าถอดเทป ค่าเก็บ/ลงข้อมูล 
ค่าประมวลผลSPSS 

1.2 ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 
200 บาท x 5 คน x 30 วัน 

อัตราการจ้างผู้ชว่ยนักวิจัย 
200 บาท/คน/วัน 

 

2. งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)   

  2.1 ค่าตอบแทน   
  - ค่าตอบแทนคณะวิจัย 

 
 
 
 
  

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะวิจัย 
อ.   20,000 บาท 
ผศ. 30,000 บาท 
รศ. 40,000 บาท 
ศ.  50,000 บาท 
ผู้วิจัยร่วมคนละไม่เกิน 10,000 
บาท (ทุกตำแหน่งทางวิชาการ)

1. ผู้วิจัยร่วม 
- จำนวนผู้วิจัยร่วมไม่เกิน 3 คน โดยเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกสังกัด
หน่วยงานรัฐ/เอกชน  
2. กรณีเป็นผู้บริหารแผนงานวิจัยสามารถ
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้อีก 1
โครงการเท่านั้นและมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนท้ัง 2 สถานะ แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกินอัตราตามระดับตำแหน่ง 

  - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ โครงการละ 10,000 บาท 
 

แสดงหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ีปรึกษา
โดยแสดงประวัติความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีสำคญัของโครงการ ไม่เกิน 3
คน/โครงการ 

  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 
จำนวน …คน x …ชั่วโมง x ...บาท 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
1. วันทำการปกติ 50 บาท/
ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง  
2. วันหยุดราชการ 60 บาท/
ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง  

 การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 

  
 

- ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมสัมมนา อัตราการจ่ายค่าตอบแทน การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
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และฝึกอบรม 1.วิทยากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐให้จ่ายไม่เกิน 600 บาท/
ชั่วโมง 
2.นอกเหนือจากข้อ 1. ให้จ่าย
ไม่เกิน 1,200 /ชั่วโมง 

กระทรวงการคลัง 
 

  - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เคร่ืองมือ 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
คนละไม่เกิน 3,000 บาท   

จำนวนไม่เกิน 3 คน/โครงการ 

     

  - ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/ประชุมกลุ่มย่อย
ฯลฯ) 

อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
คนละไม่เกิน 300 บาท  

 

  2.2 ค่าใช้สอย   

  - ค่าท่ีพัก อัตราการจ่ายค่าท่ีพัก 
1. กรณีพักเด่ียวระดับ 8 ลงมา
คนละไม่เกิน 750 บาท  
2. กรณีพักเด่ียวระดับ 9 ข้ึนไป
คนละไม่เกิน 1,200 บาท  
3. กรณีพักคู่/เศษ 1,500 บาท 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรม  

อัตราการจ่าย 
ค่าอาหาร 300 บาท/ม้ือ/คน 
อาหารว่าง 25 บาท/ม้ือ/คน 

ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าของท่ีระลึกให้
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

- ค่าเดินทางมาประชุม  ค่าพาหนะของผู้เข้าประชุม 
ไม่เกิน 200 บาท/คน 

 

- ค่าเช่าสถานท่ี สถานท่ีไม่เกินวันละ 1,500 
บาท 

เป็นไปตามความเหมาะสมของ
โครงการวิจัย 

  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม/ฝึกอบรม 
 

อัตราการจ่าย 
ชุดละไม่เกิน 50  บาท  

(เหมาจ่าย) 

  - ค่าถ่ายเอกสาร อัตราการจ่าย 
ไม่เกิน 5,000 บาท  

(เหมาจ่าย) 

  - ค่าเช่ารถตู้  
 

อัตราการจ่าย 
1.กรุงเทพและปริมณฑล วัน
ละ 1,500 บาท  
2.ต่างจังหวัดวันละ 1,800 
บาท  

 

  - ค่าจ้างทำรายงานความก้าวหน้า 3 บทและ
เล่มสมบูรณ์  

ไม่เกิน 7,000 บาท  (เหมาจ่าย) 

  - ค่าจ้างเหมาทำเวปไซต์  ไม่เกิน 40,000 บาท  กรณีผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้าน IT /การ
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ออกแบบ / วิทยาศาสตร์ ให้ถือว่าส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่าจ้างได้) 

  - ค่าจ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 

อัตราการจ่ายต้นแบบละไม่
เกิน 6,000 บาท 

 

  - ค่าจ้างวิเคราะห์/ทดสอบ จ่ายตามจริง กรณีท่ีนักวิจัยไม่สามารถปฏิบัติเองได้ 

  
 

- ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างเหมาบริการ,ค่าแรง, 
เงินประกันสังคม) 

กรณีค่าแรงรายวัน 300 บาท/
คน/วัน ไม่เกิน 30 วัน 

ให้จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสม 

  2.3 ค่าวัสดุ   

  - ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 

อัตราการจ่ายไม่เกิน 10,000 
บาท ท้ังแผนงานวิจัย/
โครงการวิจัยเด่ียว 

จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสม 
กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา 

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา 

  - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   กิโลเมตรละ 4 บาท x จำนวน
ระยะทาง  

จัดทำรายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง
ตลอดโครงการไป-กลับ......กม. จำนวน.....
คร้ัง  

  - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายเวที/ไว
นิล) 

อัตราการจ่ายไม่เกิน 1,000 
บาท 

 

- ค่าวัสดุต้นแบบในกรณีท่ีมีต้นแบบ 
- ค่าวัสดุ(เฉพาะด้าน) 

จ่ายตามจริง โดยแยก
รายละเอียดต่อหน่วย 

กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทพร้อม
ใบเสนอราคา 

  
 

- ค่าวัสดุอ่ืนๆ  จ่ายตามจริง (ระบุรายการท่ีชัดเจน) 

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค   

  - ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ อัตราการจ่ายไม่เกิน 3,000 
บาท 

(เหมาจ่าย) 

3. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ   
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องค์ประกอบของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบของรายงานวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 

 
 
 
 

 การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปจะมีลักษณะสำคัญอยู่ 3 ตอน ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วน
อ้างอิง (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539, หน้า1) โดยที่ส่วนประกอบใน 3 ตอนมีดังน้ี 
 

 ส่วนนำ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ปกนอก (Cover) 

 2. ปกรอง 
 3. บทคัดย่อ 
 4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 5. กิตติกรรมประกาศ 
 6. สารบัญ 
 7. สารบัญตาราง 
 8. สารบัญแผนภาพ (ถ้ามี) 

  ส่วนเน้ือหา  มีประมาณ  4 - 5 บท ดังน้ี 
บทที่  1   บทนำ 

  บทที่  2   การทบทวนวรรณกรรม 
   บทที่  3   วิธีดำเนินการวิจัย 

  บทที่  4   ผลการวิจัย 
   บทที่  5   สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย 
  1. บรรณานุกรม 

  2. ภาคผนวก 
   3. ประวัติผู้วิจัย 
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แบบฟอร์มรายงานการเงินงบประมาณรายได้

และงบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์รายงานการเงินรายได ้
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บันทึกรายรับ - รายจ่าย งวดท่ี 1 (70%) 

สัญญาเลขท่ี ............................................................ 

ชื่อนักวิจัย ......................................................คณะ/สังกัด........................................ 

โครงการ .................................................................................................................................................... 
หมวดงบประมาณท่ี
โครงการบริหาร 

รายละเอียด  รวมงบท่ี
ได้รับ

สนับสนุน 

รายรับ   
งวดที่ 1 
(70%) 

หลักฐาน 

หมวดค่าตอบแทน      

1.ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา     

     

รวมหมวดค่าตอบแทน    

หมวดค่าจ้าง      

1.ค่าจ้างผูช้่วยวิจัย -นักศึกษา
ช่วยงาน 

   
 

  รวมหมวดค่าจ้าง   

หมวดค่าใช้สอย      

     

     

รวมหมวดค่าใช้สอย   

หมวดค่าวัสด      

     

     

รวมหมวดค่าวัสดุ  

รวมหมวดเงินอุดหนุน    

หมายเหตุ : ๑. สามารถดูรายละเอียดเกณ์การพิจารณางบประมาณวิจัยงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย หนา้ 241 
    ๒. ให้นักวิจัยเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมข้อเสนอโครงการใส่แฟ้ม 
      ๓. ช่องรายละเอียดจะต้องกับตารางงบประมาณในข้อเสนอโครงการ 
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บันทึกรายรับ - รายจ่าย งวดท่ี 2 (30%) 

สัญญาเลขท่ี ............................................................ 

ชื่อนักวิจัย......................................................คณะ/สังกัด........................................ 

โครงการ .................................................................................................................................................... 
หมวดงบประมาณท่ี
โครงการบริหาร 

รายละเอียด  รวมงบท่ี
ได้รับ

สนับสนุน 

รายรับ   
งวดที่ 2 
(30%) 

หลักฐาน 

หมวดค่าตอบแทน      

1.ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา     

     

รวมหมวดค่าตอบแทน    

หมวดค่าจ้าง      

1.ค่าจ้างผูช้่วยวิจัย -นักศึกษา
ช่วยงาน 

   

  รวมหมวดค่าจ้าง   

หมวดค่าใช้สอย      

     

     

รวมหมวดค่าใช้สอย   

หมวดค่าวัสดุ      

     

     

รวมหมวดค่าวัสดุ  

รวมหมวดเงินอุดหนุน    

หมายเหตุ : ๑. สามารถดูรายละเอียดเกณ์การพิจารณางบประมาณวิจัยงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย หนา้ 241 
    ๒. ให้นักวิจัยเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมข้อเสนอโครงการใส่แฟ้ม 
      ๓. ช่องรายละเอียดจะต้องกับตารางงบประมาณในข้อเสนอโครงการ 
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แบบฟอรม์รายงานการเงินแผ่นดิน 

สัญญาเลขท่ี .......................................... 

โครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
รายงานสรุปการเงินในรอบ ................................... เดือน 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน................................................................................................................................. 
รายงานในช่วงต้ังแต่วันท่ี .................................................ถึงวันท่ี............................................................................. 

รายจ่าย 
หมวด 

(ตามสัญญา) 
รายจ่ายสะสมจาก
รายงานครั้งก่อน 

(1) 

ค่าใช้จ่ายงวด
ปัจจุบัน 

(2) 

รวมรายจ่ายสะสม
จนถึงงวดปัจจุบัน 
(3) = (1) + (2) 

งบประมาณท้ังหมด
ท่ีต้ังไว้ตามสัญญา 

(4) 

คงเหลือ 
(หรือเกิน) 

(5) = (4) – 
(3) 

ก. ส่วนท่ีโครงการบริหาร 
1. ค่าตอบแทน ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
2. ค่าจ้าง ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
3. ค่าใช้สอย ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
4. ค่าวัสดุ ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
5. ค่าครุภัณฑ์ ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 

รวม ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
ข. ส่วนท่ีบริหารโดย สกว. 
6. ค่าครุภัณฑ์ ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 

รวม ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 
รวมทั้งสิ้น ....................... ............... ......................... .......................... ..................... 

จำนวนเงินท่ีได้รับและจำนวนเงินคงเหลือ 
จำนวนเงินท่ีได้รับ จำนวน วันท่ีได้รับ  ค่าใช้จ่าย จำนวน 

งวดท่ี 1 ............... บาท ...../...../.....  งวดท่ี 1 ............... บาท 
งวดท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) ............... บาท ...../...../.....  งวดท่ี 2 ............... บาท 
งวดท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) ............... บาท ...../...../.....  งวดท่ี 3 ............... บาท 
งวดท่ี 3 ............... บาท ...../...../.....  งวดพิเศษ ..... ............... บาท 
งวดพิเศษ .... ............... บาท ...../...../.....   ............... บาท 
ดอกเบี้ย คร้ังท่ี 1 ............... บาท ...../...../.....    
รวมเงินท่ีได้รับ(A) ............... บาท   รวมรายจ่าย(B) ............... บาท 

คงเหลือเงินในบัญชีโครงการ (รวม(A) – รวม(B)) 

 

………………………….. บาท (C) 
……………………………………………    …………………………………………… 
ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน             ลงนามเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ 
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แบบฟอร์มคำแจ้งข้อมูล 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน ์
คำชี้แจง    ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยและผู้มีผลงานสร้างสรรค์ แจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย/งานสร้างสรรค์เพ่ือ
การรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวจิัย และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป (โปรดอ่าน
คำอธิบายหน้า 2 ) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเจ้าของผลงาน 
1. ประเภทงาน                               งานวิจัย                  งานสร้างสรรค์ 
2. ชื่อผลงาน
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
3. ชื่อผู้ดำเนินโครงการ   ....................................................................   หน่วยงาน................................................................... 
4. ระยะเวลาการดำเนินงาน  ต้ังแต่................./................./................  ถึง................./................./................   
 
ส่วนท่ี 2   ข้อมูลการนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
1. หน่วยงาน/บุคคล ท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์.......................................................................................................................... 
2. ประเภทการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

   1) ประโยชน์เชิงสาธารณะ (เช่น นำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่องต่างๆ ท่ีทำให้คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจดีข้ึน) 

   2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (เช่น นำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ) 

   3) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (เช่น นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ / เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต)                      

   4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ (เช่น สร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ 
สร้างความสุข) 

  5) อ่ืนๆ (ระบุให้เห็นเป็นรูปธรรม)....................................................................................................................... 
3. หลักฐานอ้างอิง (เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารสรุปการดำเนินการ หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการนำ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมแนบ) 
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
4.  ระยะเวลาการใช้ประโยชน์   ต้ังแต่................./................./................  ถึง................./................./................   
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
       ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 
               (..............................................................) 
                 ตำแหน่ง........................................................................ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำรับรองการใช้ประโยชน์   (สำหรับหน่วยงาน/บุคคล ท่ีได้รับประโยชน์)    
ชื่อ – นามสกุล ( นาย/นาง/นางสาว )........................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง.......................................................................................................................................................................................    
หน่วยงาน/ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................ 
ได้นำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

       ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรอง 
               (..............................................................) 
       วันท่ี  ..................../................./.......................  

หมายเหตุ  :  การลงนามผู้รับรอง ให้ผู้ท่ีได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นผู้ลงนามรับรอง   
FM-MD-01 REV 01 
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังน้ี 
 1.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน ในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการ
บริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2.การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 

3.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4.การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักงานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์   
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การแจ้งยืนยนัความร่วมมือระหว่างผู้รับทุนกับหน่วยงานในพืน้ท่ี 
หรือหน่วยงานใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
เขียนท่ี..................................... 
สถานท่ีต้ัง............................... 
โทรศัพท์................................. 
โทรสาร.................................. 

                   วันท่ี.............................................. 
เร่ือง แจ้งยืนยันความร่วมมือระหว่างผู้รับทุนกับ (รายชื่อหน่วยงานในพ้ืนท่ี/หน่วยงานใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง) ในการ
 สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย/การนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี/หน่วยงานใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบแผ่นดิน) / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (งบรายได้) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) ................................................................................................................. 
 
  ตามที่ (ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย) .............................................................. ตำแหน่ง .......................... 
สังกัด  .............................................................ได้ มีการประสานงานกับ  (ระบุชื่อหน่วยงานในพ้ืน ท่ี/หน่วยงานใช้
ประโยชน์).................................................................. นั้น ในการดำเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยเร่ือง (ระบุชื่อโครงการวิจัยท่ี
ได้รับทุน) “..............................................................” 
 
  ในการนี้ (ระบุชื่อหน่วยงานในพ้ืนท่ี/หน่วยงานใช้ประโยชน์)  มีความยินดีในการให้ความร่วมมือกับคณะ
นักวิจัยข้างต้นในการดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว โดย (ระบุลักษณะการให้ความร่วมมือ) .......................................... ซ่ึงภายหลัง
การวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (ระบุรายละเอียด) 
................................................................................................................................................................................................... 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในพ้ืนท่ี/ 
      หน่วยงานใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
     ตำแหน่ง..................................................................... 
 
หมายเหตุ  บางโครงการอาจมีหลักฐาน/เอกสารแจ้งยืนยันของท้ังหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งให้การสนับสนุนและได้รับประโยชน์จากงานวิจัย โดยตรง 
และหลักฐาน/เอกสารแจ้งยืนยันของหน่วยงานใช้ประโยชน์ที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับนโยบาย  ห น่ ว ย ง า น ที่
เก่ียวข้องกับหน่วยงานวิจัย และงานตามพระราชดำริ 
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แบบฟอร์มหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลง

วารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
หลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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แบบฟอร์มหลกัฐานการผ่านการตีพิมพ์หรอืได้รับการตอบรับว่าจะได้รบัการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธบิัตร/อนสุิทธบิัตร 

************************************************* 
1. ชื่อ-สกุล............................................................................สังกัดคณะ/วิทยาลัย................................................ 
2. ประเภททุนท่ีได้รับ  ทุนงบประมาณแผ่นดิน   ทุนงบประมาณรายได้   ทุนอ่ืนๆ....................... 
3. หลักฐานการหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 3.1. หลักฐาน
การผ่านการตีพิมพ์
ลงวารสารวิชาการ
ในระดับชาติ 

1. ชื่อวารสาร...................................................................................................................... 
2. วารสารท่ีตีพิมพ์บทความอยู่ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่มท่ี......... 
3. สถานการณ์ตีพิมพ์บทความวิจัย  
 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์  
 มีหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย เล่มท่ี.........ฉบับท่ี.......เดือน........................ปี พ.ศ.............. 
 ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย เล่มท่ี.........ฉบับท่ี.......เดือน.......................ปี พ.ศ...........หน้าท่ี................ 

 3.2  หลักฐาน
การผ่านการตีพิมพ์
ลงวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติ  
 

1. ชื่อวารสาร........................................................................................................ 
2. วารสารท่ีตีพิมพ์บทความอยู่ในฐานข้อมูล 
 SCOPUS    SCOPUS และ SJR Q…..   ISI    ISI และ SJR Q……   SJR Q…..… 
 อ่ืนๆ............................................................. 
3. สถานการณ์ตีพิมพ์บทความวิจัย  
 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์  
 มีหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย เล่มท่ี.........ฉบับท่ี.......เดือน.........ปี พ.ศ........... 
 ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย เล่มท่ี.........ฉบับท่ี.......เดือน..............ปี พ.ศ...........หนา้ท่ี........ 

 3.3 หลักฐาน
การขอรับการจด
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

1. ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์....................................................... 
2. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   
 การประดิษฐ์   การออกแบบผลิตภัณฑ์   อนุสิทธิบัตร 
3. วันรับคำขอ..............................................................เลขท่ีคำขอ............................. 

หมายเหตุ :1. หากนักวิจัยได้เลือกในข้อ 3.1, ข้อ 3.2 ให้แนบไฟล์หลักฐานเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1.1. ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ ให้นักวิจัย Print Screen (แคปภาพหน้าจอ) E-mail ตอบกลับอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของวารสารท่ีส่งไป 
1.2. ในกรณีท่ีมีหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัย ให้นักวิจัยแนบไฟล์หนังสือตอบรับ 
1.3. ในกรณีท่ีได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ให้นักวิจัยแนบไฟล์ หน้าปกวารสาร กองบรรณาธิการ สารบัญ 
บทความวิจัย 

2 หากนักวิจัยได้เลือกในข้อ 3.3 ให้แนบไฟล์หลักฐานเอกสารประกอบ ดังนี้ 
2.1 ในกรณีท่ีย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้นักวิจัยแนบไฟล์แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
2.2 ในกรณีท่ีได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้นักวิจัยแนบไฟล์หนังสือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 
      ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 

         (..............................................................) 
             ตำแหน่ง........................................................................ 
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ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 
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ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 

  
URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html 

  
URL : http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=BP 

  
URL : http://www.ca-search.com/ 

  
URL : http://lib.utexas.edu/indexes/titles.php?id=125 

  
URL : http://ovidsp.tx.ovid.com 

  
URL : http://www.nlm.nih.gov/bsd/lstrc/new_titles.html 

  
URL : http://support.dialog.com 

  
URL : http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 

  
URL : http://www.ebscohost.com/academic/psycinfo 

  
URL : http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/socioabs-set-c.shtml 

  
URL : http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=H 

  
URL : http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/llba-set-c.shtml 

  
URL : http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS 
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URL : http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master 

  
URL : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-954X 

 * 
URL : http://www.scopus.com/ 

  
URL : http://www.ams.org/mathscinet/ 

  
URL : http://www.sciencedirect.com/ 

  
URL : http://agricola.nal.usda.gov/ 

  
URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 * 
URL : http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

  
URL : http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier 

  
URL : http://www.infotrieve.com/document-delivery-service 

  
URL : http://www.thewilsonjournal.com/ 

  
* 
URL : http:// mjl.clarivate.com/ 

 
หมายเหตุ : * หมายถึง ฐานข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 
    - ฐานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
      โดยยึดตามประกาศของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอยกเลิกทุนอุดหนุน
การวิจัย 
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                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ที่  ......................................                     วันที่  ............................. 

เรื่อง    ขอยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย      

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามท่ีข้าพเจ้า...........................................................อาจารย์ประจำสาขา.............................คณะ
............................................................... ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ ............... เรื่อง
......................................................................................จำนวน..............................บาท น้ัน 

ในการน้ีข้าพเจ้าประสบปัญหา.......................................................ไม่สามารถทำโครงการวิจัยดังกล่าว 
จึงใคร่ขอยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับในปีงบประมา.................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 

  

 

 

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

                          คณะ................................................ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอเพ่ิมชื่อผู้ร่วมวิจัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
ที่  ........................................                    วันที่  ………………………….. 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมช่ือผู้ร่วมวิจัยประจำปี งบประมาณ.......................... 

เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

ตามท่ีข้าพเจ้า...........................................................อาจารย์ประจำสาขา.............................คณะ
............................................................... ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ ............... เรื่อง
......................................................................................จำนวน..............................บาท น้ัน 

ในการน้ีข้าพเจ้าขอความอนุเคราห์เพ่ิมช่ือคณะผู้ร่วมดำเนินการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
.............................  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิมช่ือผู้ร่วมวิจัย (ดังเอกสารแนบ) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

 

 

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

                          คณะ................................................ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เพ่ิม
บัญชีผู้ใช้ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
ที่  ........................................                    วันที่  ………………………….. 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) 
          
เรียน   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
 

ตามท่ีข้าพเจ้า...........................................................อาจารย์ประจำสาขา.............................คณะ
............................................................... ซึ่งได้เป็นบุคลากรใหม่ ยังไม่มีรายช่ือผู้ใช้ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) 
น้ัน 

ในการนี้ข้าพเจ้าขอความอนุเคราห์เพ่ิมบัญชีผู้ใช้ระบบงานวิจัยออนไลน์ (RIS) หมายเลขบัตรประชาชน
..............................................รหัสพนักงาน..................................   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

 

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

                          คณะ................................................ 
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ตัวอย่างหนงัสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้า
สัมภาษณ์ขอ้มูล 
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ที่ ศธ …………/.……….                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ๑ ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  
           กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 

     .............................................. 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ข้อมูล 
 
เรียน   ............................................................. 
 
      ด้วยคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย............(ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ).......... 
หัวหน้าโครงการวิจัย  ได้นำเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  เรื่อง “........................(ระบุช่ือโครงการ)..............”  
ที่จะดำเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ...............  โดยผลการดำเนินโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของท่าน น้ัน 

    เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว  จึงขอความอนุเคราะห์เข้า
สัมภาษณ์ข้อมูลจากท่านในเรื่อง............................... (ระบุประเด็นข้อมูลที่ต้องการ)..................... ทั้งน้ีเมื่อดำเนิน
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยยินดีมอบข้อมูลและผลงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของท่าน เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ การเผยแพร่ หรือตามแต่จะเห็นสมควร   
 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบพระคุณย่ิง 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (…………คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน..…….) 

                                   ..........................ตำแหน่ง............................. 
หน่วยงาน..........................................  
โทรศัพท์  ......................................... 
โทรสาร   .......................................... 
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ตัวอย่างหนงัสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็นที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 
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ที่ ศธ …………/.……….                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ๑ ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  
           กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 

     .............................................. 
 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

เรียน   ............................................................. 

      ตามที่ ................(ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ).......... อาจารย์คณะ/วิทยาลัย................................  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ .................. ในโครงการ
เรื่อง  “..................................................................(ระบุช่ือโครงการ)......................................................”    น้ัน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเช่ียวชาญและมีความรู้ 
ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยดังกล่าว  ที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำให้การดำเนินการวิจัยเป็นไป
ตามแนวทางที่ถูกต้อง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย
เรื่องดังกล่าว 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบพระคุณย่ิง 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (…………คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน..…….) 

                                   ..........................ตำแหน่ง............................. 
 
 
หน่วยงาน..........................................  
โทรศัพท์  ......................................... 
โทรสาร   .......................................... 
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ตัวอย่างหนงัสือภายนอกขอเรียนเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ที่ ศธ …………/.……….                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ๑ ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  
           กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 

     .............................................. 
 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย  

เรียน    ............................................................. 

      ด้วย  ......................(ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ).................อาจารย์คณะ/วิทยาลัย................................  
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย เรื่อง “.......................................(ระบุช่ือโครงการ).................................”     
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... และขณะน้ี อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเคร่ืองมือวิจัย น้ัน 

      เพ่ือให้การดำเนินโครงการถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณา
เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัยดังกล่าว  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบพระคุณย่ิง 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (…………คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน..…….) 

                                   ..........................ตำแหน่ง............................. 
 
 
 
หน่วยงาน..........................................  
โทรศัพท์  ......................................... 
โทรสาร   .......................................... 
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ตัวอย่างหนงัสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้า
เก็บขอ้มูลงานวิจัย 
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ที่ ศธ …………/.……….                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ๑ ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  
           กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 

     .............................................. 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลงานวิจัย 
 
เรียน    ............................................................. 
 
       ด้วย ......................(ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ)................ .อาจารย์คณะ/วิทยาลัย................................    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ดำเนินงานวิจัย “................................(ระบุช่ือโครงการ).............................”      
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ.................................................................................... น้ัน  

     ในการน้ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขออนุญาตให้นักวิจัยเข้าเก็บข้อมูลในหน่วยงานของ
ท่าน  เพ่ือให้งานวิจัยดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และมีผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป      

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบพระคุณย่ิง 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (…………คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน..…….) 

                                   ..........................ตำแหน่ง............................. 
 
 
 
หน่วยงาน..........................................  
โทรศัพท์  ......................................... 
โทรสาร   .......................................... 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับการวจิัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย  
 หน่วยวัด :  ร้อยละ 

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์ประจำ

และนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  

ในกรณีที่บทความวิจัย บทความวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จะนับได้ก็
ต่อเมื่อมีชื่ออาจารย์เป็นที่ปรึกษาปรากฏในผลงานนั้นๆ 

 บทความวิจัย หมายถึง บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract) ประกอบด้วย 
บทนำหรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล และการอ้างอิง ทั้งนี้มี
การวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ 

 บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจนในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง  ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ 
โดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆที่มีความเป็น
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอ์ันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรยี์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทางศิลปะได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายภาพยนตร์ส่ือประสม
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์
นาฏยศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆและ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
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(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มา
จากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานใน
ประเทศที่ร่วมจัดอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากต่างประเทศที่ร่วมจัดไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม
ที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 เท่าน้ัน หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : WWW.SCIMAGOJR.COM) ฐ าน ข้ อ มู ล  ISI Web of Science Core Collection 
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI และ ESCI เท่านั้น) ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ  สมศ. 

การเผยแพ ร่งานส ร้างสรรค์  หมายถึ ง  การจัดนิ ท รรศการ  (Exhibition) หรือจัดการแสดง 
(Performance) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆอาทิผลงานศิลปะดนตรีและการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ 
(นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจัดการนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็น
ระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติและมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่นมีคณะกรรมการกล่ันกรอง 
(peer review) คุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ซึ่งอาจประกอบด้วยศิลปินระดับชาติผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับในวงวิชาการ 

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการ
จ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ประเทศ และมีหน่วยงานจากในประเทศหรือต่างประเทศท่ีร่วมจัดไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน/ประเทศ 

สูตรการคำนวณ :  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 35.00 40.00 45.00 50.00 ≥ 55.00 
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ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
1) จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยในระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3) จำนวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4) เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้
ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 ตัวชี้วัด 2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 หน่วยวัด :  ผลงาน 

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
นําไปใช้จนก่อให้เกิด ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือ ส่ิงที่ประดิษฐ์คิด ค้น ขึ้นใหม่ ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

งานวิชาการ หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงาน หรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการประชาชนและชุมชน หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหาร ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์   

การใช้ประโยชน์สร้างรายได้ลดรายจ่าย หมายถึง การดำเนินงานทุกชนิดเพื่อการลดรายจ่าย ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การดัดแปลงการผลิตของกิน ของใช้ หรือเลือกใช้ส่ิงของที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ทดแทน หรือ
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กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการทำให้รายจ่ายลดลง รวมถึงการนำของเหลือกิน เหลือใช้ มาแปรรูป ดัดแปลง แต่งเติมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า สร้างราคา สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวได้ 

การใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ 
องค์ความรู้ การเปล่ียนแปลง การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนาประชาชน ชุมชน 
ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมอื่น 

หมายเหตุ งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง
รายได้ลดรายจ่ายหรือพฒันาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องเป็นผลงานที่
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤ 30 35 40 45 ≥ 50 
 

 ระดับหน่วยงาน 
     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
คณะครุศาสตร์ - - - 1 ≥ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 6 7 ≥ 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 2 3 4 ≥ 5 
คณะวิทยาการจัดการ - - - 1 ≥ 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2 3 4 ≥ 5 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 2 3 4 ≥ 5
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ≥ 1
วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 1 2 3 4 ≥ 5
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ - - - 1 ≥ 2 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1 2 3 4 ≥ 5 
วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน - - - 1 ≥ 2 
วิทยาลัยการจดัการอตุสาหกรรมบริการ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง - 1 2 3 ≥ 4
วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ - - - - ≥ 1 
ศูนย์การศึกษา จ. อุดรธานี - - - - ≥ 1 



282 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
1) จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

2) จำนวนและรายชื่องานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) เอกสารหลักฐานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

 ตัวชี้วัด 2.2.2 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  
 หน่วยวัด :  ผลงาน 

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และ
ได้รับการประทับตราจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ ที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นผลงานที่ได้รับได้ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม มีรูปเล่มรายงานวิจัย และมีหนังสือโอนสิทธิ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ออกให้เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วย
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า
แต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบมีโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมและเน้นการผลิตที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยง่ายเช่น กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ให้
ไม่เน่าเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว ถ้วย
กาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น   

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากหรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทำใหเ้กิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ทีแ่ตกตา่งไปจากเดิมเช่นกลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการ
ในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 110 115 120 125 ≥ 130 

 
 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
คณะครุศาสตร์ - - - 1 ≥ 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≤ 16 17 18 19 ≥ 20 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - - - ≥ 1 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ≤ 16 17 18 19 ≥ 20
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ≤ 66 67 68 69 ≥ 70
วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ≤ 7 8 9 10 ≥ 11 
วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ≤ 1 2 3 4 ≥ 5 

 
ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 

1) จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) เอกสารหลักฐานแสดงที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร และได้รับการประทับตราจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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 ตัวชี้วัด 2.2.3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 หน่วยวัด :  ผลงาน 

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่ได้นำไปสู่การเจรจาทางธุรกิจ การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การสร้างอาชีพ และ
ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

นวัตกรรม  หมายถึง  การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรือส่ิงที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสังคม 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วย
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า
แต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบมีโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิมและเน้นการผลิตที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคที่มีสามารถคิดคนขึ้นโดยง่ายเช่น กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ให้
ไม่เน่าเสียเร็วเกินไป, การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว ถ้วย
กาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น   

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากหรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทำใหเ้กิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ทีแ่ตกตา่งไปจากเดิมเช่นกลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการ
ในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการนำงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ การนำผลผลิต/นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยออกแสดงหรือ
จำหน่ายในงานที่จัดโดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง ระดับชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
(เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) ร้านค้าชุมชน ตลาดประชารัฐ  

การนับจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จะนับได้ก็ต่อเม่ือเป็นงานที่ได้ยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ก่อนนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤ 3 4 5 6 ≥ 7
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 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 ≥ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - 1 2 ≥ 3 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ - - - 1 ≥ 2 

 
 

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
1) จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวชี้วัด 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย  

 หน่วยวัด : บาท/คน 
ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดมาตรฐานสัดส่วนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจำ จำแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา เงินวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อคน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท 

 

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีสัญญาการ
จ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

สูตรการคำนวณ : 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000  บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤ 40,000 45,000 50,000 55,000 ≥ 60,000

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤ 30,000 35,000 40,000 45,000 ≥ 50,000 

 
ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 

1) จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2) จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

3) สัญญาการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด 2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  

 หน่วยวัด : วารสาร  
ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากจำนวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในฐาน TCI การนับจำนวนวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ เป็นการนับสะสม หากวารสารน้ันยังได้รับการรับรองอยู่ในปีที่ประเมิน 

วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ได้รับการยอมรับในฐาน TCI อยู่ใน
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  ที่เกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI มีดังน้ี 

1) วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 
ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไป 

2) วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
3) วารสารกลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

ในอนาคต 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≤ 13 14 15 16 ≥ 17 
 

 
 ระดับหน่วยงาน 

  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 
ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 

i. จำนวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ii. เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
iii. วารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์ 2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม  
 หน่วยวัด : ชุดโครงการ  

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากชุดโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัย หนึ่งชุด
โครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านสังคมและ
ชุมชน อีกทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ สามารถระบุได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นโครงการที่ได้
เผยแพร่ความรู้ต่อวงการวิชาการและสาธารณะ อาทิ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ส่ือสาธารณะ รายละเอียด ดังนี้  

ด้านนโยบายและสาธารณะ หมายถึง การนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบาย 
อาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการ
นำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย (Policy options) แล้วนำนโยบายน้ันไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ด้านพาณิชย์ หมายถึง เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการพัฒนา
จากส่ิงที่มีอยู่เดิม โดยเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ 
หรือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
บริการ  

ด้านสังคมและชุมชน หมายถึง การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปล่ียนแปลง การเสริมพลัง 
อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อ ชุมชน 
ท้องถิ่น หรือรวมถึงสังคมอื่น 

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ หมายถึง การนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียนไปเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การ
เรียนการสอน ในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงนำผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด 

สื่อสาธารณะ หมายถึง การเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้ต่อสาธารณะ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ 
วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ คู่มือ แผ่นพับ การฝึกอบรม และส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยสามารถแบ่งชุดโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่     
1. ชุดโครงการด้านสังคมศาสตร์ 
2. ชุดโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ชุดโครงการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 โครงการ ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- 1 2 3 4 
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ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
1) จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 
2) รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่มีการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ เม่ือเทียบกับ

แผนที่ต้ังไว้ของแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3) รายงานผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การ

วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ทั้งนี้ ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ 
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด : รอ้ยละ 
ปีที่ใช้ในการจัดเก็บขอ้มูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565) 

หน่วยงานเจ้าภาพ : กองนโยบายและแผน 
คำอธิบาย : 

  พิจารณาจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายเทียบกับจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง แผนขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ในด้านต่างๆ เป็น
ผู้จัดทำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายในอนาคตระยะ 15 ปี ข้างหน้า ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้Rank ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จำนวน 
3 rank ไ ด้ แ ก่  1)  Webometrics 2)  QS World UniversityRankings:  QS Stars 3)  QS World University 
Rankings: Asia และ 4) UMultirank เป็นเกณฑ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดประชุมผู้บริหารทุกระดับในการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อการขับเคล่ือนจัด
อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการและการเรียนการสอน มีตัวชี้วัดดังน้ี 
  1.1 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา (QS Ranking,UMultirank) 
  1.2 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (QS 
Ranking) 
  1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) (QS Stars,UMultirank) 
  1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปล่ียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
(Inbound) (QS Stars, UMultirank)* 
  1.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปล่ียนชาวไทยที่ไปศึกษาในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
(Outbound) (QS Stars)* 
 ระดับหน่วยงาน 
 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
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ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวจิัยและพัฒนา 
คำอธิบาย : 

พิจารณาจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติเทียบกับอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) รางวัลที่ได้รับต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ 
เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนหรือองค์กรวิชาชีพ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

การนับผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จะนับได้ต่อเม่ือเป็นงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จากหน่วยงานภายนอกสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเท่าน้ัน 
สูตรการคำนวณ : 

 จำนวนงานวจิัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดษิฐข์องอาจารย์และ 
นักวิจัยที่ไดร้ับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

X100 
 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัยทัง้หมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจรงิ) 

ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให ้
คะแนน ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 1.50 2.00 2.50 3.00 ≥ 3.50

 

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
1) จำนวนอาจารย์ประจำและนกัวิจัยทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) จำนวนงานวจิัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดษิฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจัยที่ไดร้ับ

รางวัลในระดับชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3) จำนวนงานวจิัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดษิฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจัยที่ไดร้ับ

รางวัลในระดับนานาชาต ิในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
4) ชื่อรางวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล 
5) รายชื่อเจ้าของผลงานวิจยับทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล 
6) โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรตคุิณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกยีรติฯ หรือ หลักฐานแสดงการได้รับ

รางวัล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ทั้งน้ี ตอ้งรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวยอ้นหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 และ 2563 (ถา้มี)
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คู่มือบรกิารวิชาการ 
 
 
 

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านทีส่ถาบันมีความเช่ียวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการให้คำปรึกษา ใหก้ารอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพ่ือตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ช้ีแนะสังคมการ ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย 
 ตัวบ่งช้ี จำนวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดย
มีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมทุก
ระดับที่เกี่ยวข้องของสถาบัน และการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับคณะ 

เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

1. มีแผนงานบริการ
วิชาการ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชน  และการใช้
ประโยชน์ ที่สามารถ
ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า  ห รื อ
มูลค่า  

คณะ/วิทยาลัย  มีแผนงาน
บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
ซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่สำรวจ
ความต้องการของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ ให้บริการวิชาการ
ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
สรุปผลการสำรวจ เพ่ือนำมา
จัดทำแผนบริการวิชาการ 
และก าร ใ ช้ ป ระ โยช น์  ที่
สามารถสร้างคุณค่ า หรือ
มู ล ค่ า  น ำ เ ส น อ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ
หน่วยงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1. มี ก ารส ำรวจความ
ต้องการของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ ให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย  
2. มีแผนบริการวิชาการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กำหนด 
3. มี แผนการนำไป ใช้
ประโยชน์ที่ระบุไว้ในแผน
หรือโครงการก็ได้ แต่ให้ดู
เจตนารมณ์ ว่ามีการต่อ
ยอดการดำเนินงานโดย
บูรณาการกับงานอ่ืนๆ 
และมีการวางแผนหรือ
แนวทางที่ จะนำไป ใช้
ประโยชน์   

1. ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการ 
2.รายงานสรุปผล
การส ำรวจความ
ต้องการของชุมชน 
3. แผนปฏิบัติการ
บริการวิชาการ 
4. มี แ ผ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
3. เอกสาร/บันทึก
ข้อความที่ผ่านการ
อ นุ มั ติ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย  

2. มี ก า ร ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
ร ะ ห ว่ า ง
สถาบัน อุดมศึ กษ า 
อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ 
ภ าค เอ ก ช น  ภ า ค
วิชาการ ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน 
ทั้ งในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ 

คณะ/วิทยาลัย มีการทำความ
ร่ วมมื อและกิ จกรรมการ
ท ำ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ
ต่างประเทศ 

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ ด้ า น บ ริ ก า ร
วิชาการกับห น่วยงาน
ภายนอก 
2. จัดโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร ที่ มี ค ว า ม
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. เ อ ก ส า ร ห รื อ
ห นั ง สื อ ที่ แ ส ด ง
ความร่วมมือ ด้าน
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
2. รายงานสรุปการ
จัดโครงการบริการ
วิชาการที่ มี ความ
ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก 

3. มีการบู รณ าการ 
การบริการวิชาการ

คณะ/วิทยาลัย มีการนำองค์
ความรู้ของหลักสูตร/รายวิชา

มีการนำองค์ความรู้ของ
ห ลั ก สู ต ร /ร าย วิ ช าที่

เอ ก ส า ร ม ค อ .ที่
แสดงถึงการนำองค์
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เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

กับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

ที่จัดการเรียนการสอน มา
บู รณ าก าร กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า
ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
ใ น พ้ื น ที่ บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุน 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ใน ก า ร ริ เริ่ ม  ห รื อ เป็ น ผู้
วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ให้แก่นักศึกษาให้มีการเรียนรู้
เก่ียวกับการดำเนินโครงการ
อย่างเป็นขั้นตอน 

จัดการเรียนการสอน มา
บูรณาการกับภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในท้องถิ่น 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านใน ชุมชน 
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ภ าคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ดำเนินงาน  

ความรู้ในหลักสูตร/
ราย วิชาที่ จั ดการ
เรียนการสอน มาใช้
บู ร ณ า ก า ร ก า ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
ท้องถิ่น 

4. ดำเน ินการตาม
แ ผ น ก า ร บ ร ิก า ร
ว ิช า ก า ร เ พื ่อ ก า ร
พัฒนาท้องถิ ่นหรือ
ส ังค มที ่ก ำหนด ไว ้ 
โ ด ย ร ่ว ม ม ือ ก ับ
ห น ่ว ย ง าน ภ าย ใน
ห ร ือ ภ า ย น อ ก
สถาบัน 

คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัด
โครงการตามแผนบ ร ิก า ร
วิชาการการพัฒนาท้องถิ่น
หรือสังคมที่กำหนดไว้ โดย
ร ่ว ม ม ือ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐ  ภาค เอกชน  ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชน ทั้งในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

มีโครงการที่ดำเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการ
พ ัฒ น า ท ้อ ง ถิ ่น ห ร ือ
สังคม 

1.แผนป ฏิ บั ติการ
บริการวิชาการ 
2. ร า ย ง า น
โค รงการบ ริการ
วิชาการ 

5. ม ีผ ล ล ัพ ธ ์ก า ร
บริการวิชาการตาม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ที ่ต อ บ ส น อ ง แ ล ะ
สร้างประโยชน์ แก่
พื ้น ที ่/ช ุม ช น /
หน่วยงานเป้าหมาย 

คณ ะ /วิท ยาลั ย  มี ก ารจั ด
โครงการบริการวิชาการแก่
พ้ื น ที่ /ชุ ม ช น /ห น่ ว ย งาน
เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในชุมชน มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทั ก ษ ะ  เ พ่ิ ม ค วาม รู้  แล ะ
แน วท างป ระกอบ อ า ชี พ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้ รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง  1 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ภาพกิจกรรมการ
ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
โครงการยุทธศาตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ร า ช ภ ฏ
2. รายงานผลการ
ดำเนินโครงการยุทธ
ศาตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
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เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

แ ล ะ ไ ด ้ร ับ ก า ร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนเกิด
ทักษะความรู้ และสามารถ
ถ่ า ย ท อ ด ให้ ส ม า ชิ ก ใ น
ครัว เรือนของตน เองให้ มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

1. มี แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
และการใช้ประโยชน์  ที่
สามารถสร้างคุณค่า หรือ
มูลค่า  

มหาวิทยาลัย  มีแผนงาน
บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
ซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่สำรวจ
ความต้องการของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ
ขอ งมห า วิท ย าลั ย  แล ะ
สรุป ผลการสำรวจ  เพ่ื อ
น ำมาจัดท ำแผนบริก าร
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ ที่สามารถสร้าง
คุณค่า หรือมูลค่า นำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

1. มี ก ารสำรวจความ
ต้องการของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย  
2. มีแผนบริการวิชาการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กำหนด 
3. มีแผนการนำไปใช้
ประโยช น์ที่ ระ บุ ไว้ ใน
แผนหรือโครงการก็ได้ 
แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่ามี
ก า ร ต่ อ ย อ ด ก า ร
ดำเนินงานโดยบูรณ า
การกับงานอ่ืนๆ และมี
ก า ร ว า ง แ ผ น ห รื อ
แนวทางที่ จะนำไปใช้
ประโยชน์   

1. ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการ 
2.รายงานสรุปผล
การสำรวจความ
ต้องการของชุมชน 
3. แผนปฏิบัติการ
บริการวิชาการ 
4. มี แ ผ น ก าร ใ ช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
3. เอกสาร/บันทึก
ข้อความท่ีผ่านการ
อนุ มั ติ จ าก สภ า
มหาวิทยาลัย  

2. มีการสร้างเครือข่ าย
ค วาม ร่ วม มื อ ด้ าน ก าร
บริการวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เอ ก ช น
ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน ทั้ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย มีการทำความ
ร่วมมือและกิจกรรมการ
ท ำงาน ด้ าน ก ารบ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ร่ ว ม กั บ ภ า คี
เครือข่ายทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ ด้ า น บ ริ ก า ร
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
2. จัดโครงการบริการ
วิชาการที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

1. เอ ก ส า ร ห รื อ
ห นั ง สื อ ที่ แ ส ด ง
ความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
2. รายงานสรุปการ
จัดโครงการบริการ
วิชาการที่ มีความ
ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก 

3. มีการบูรณาการ การ
บริก าร วิชาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

มหาวิทยาลัย มีการนำองค์
ค ว า ม รู้ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร /
รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน มาบูรณาการกับภูมิ

มีการนำองค์ความรู้ของ
ห ลั ก สู ต ร /ราย วิ ช าที่
จัดการเรียนการสอน มา
บูรณาการกับภูมิปัญญา

เอ ก ส า ร ม ค อ .ที่
แสดงถึงการนำองค์
ความรู้ในหลักสูตร/
ราย วิชาที่ จั ดการ
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เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

ปัญญาชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่บริการ
ข อ งม ห า วิท ย าลั ย  โด ย
ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ริเริ่ม หรือเป็นผู้วางโครงการ 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ใ ห้ แ ก่
นักศึกษาให้มี การเรียนรู้
เก่ียวกับการดำเนินโครงการ
อย่างเป็นขั้นตอน 

ของชาวบ้านในท้องถิ่น 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชน 
นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะภ าคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ดำเนินงาน  

เรียนการสอน มา
ใช้ บู รณาการการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
ท้องถิ่น 

4. ด ำ เ น ิน ก า ร ต า ม
แผนการบริการวิชาการ
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น
หรือส ังคมที ่ก ำหนดไว ้ 
โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภ า ย ใน ห ร ือ ภ า ย น อ ก
สถาบัน 

มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัด
โครงการตามแผนบริการ
วิชาการการพัฒนาท้องถิ่น
ห ร ือ ส ัง ค ม ที ่ก ำห น ด ไว ้ 
โ ด ย ร ่ว ม ม ือ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม 
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  ทั้ ง ใ น
ประเทศ หรือต่างประเทศ 

มีโครงการที่ดำเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการ
พ ัฒ น า ท ้อ ง ถิ ่น ห ร ือ
สังคม 

1.แผนปฏิ บั ติการ
บริการวิชาการ 
2. รายงานโครงการ
บริการวิชาการ 

5. มีผลลัพธ์การบริการ
วิชาการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎที ่
ต อ บ ส น อ ง แ ล ะ ส ร ้า ง
ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ก ่พื ้น ที ่/
ช ุม ช น /ห น ่ว ย ง า น
เป้าหมาย และได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มห า วิท ย าลั ย  มี ก ารจั ด
โครงการบริการวิชาการแก่
พ้ื นที่ /ชุ ม ชน /ห น่ วย งาน
เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในชุมชน มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทั กษะ  เพ่ิ มความ รู้  และ
แนวทางประกอบอาชีพ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง  1 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ภ าพ กิ จ ก รรม
การดำเนินงานตาม
โครงการยุทธศาตร์
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
2. รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
ยุทธศาตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 
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เกณฑ์การประเมิน คำอธบิาย 
ประเด็นประเมิน  
(เชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ) 

ข้อมูลที่ต้องการ/
หลักฐาน 

เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนเกิด
ทักษะความรู้ และสามารถ
ถ่ า ย ท อ ด ให้ ส ม า ชิ ก ใน
ครัวเรือนของตนเองให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 5 

ข้อ

คำอธบิายเพิ่มเติม : 
 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชน นักเรียน นักศึกษา  
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่น้อย
กว่า 2 ปีขึ้นไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคณุภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 
 
 
 
เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา 
 
 ตัวช้ีวัด 2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป  

 หน่วยวัด :  ศูนย์การเรียนรู้ 
ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากจำนวนศูนย์ให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่นับซ้ำกับปีงบประมาณที่ผ่านมา)  

แหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป หมายถึง แหล่ง
เรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมที่มีอยู่เดิม หรือเพ่ิมขึ้นใหม่ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาน้ีต้องสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการวิชาการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นที่พ่ึง
ของประชาชน ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนำ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ดำเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ปัญหา/ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ย่ังยืนนำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

4. ส่งเสริมให้มีจัดแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุก
กลุ่มทุกวัย 

ลักษณะการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 กระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับให้ศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้มีความสามารถใน

การเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปน้ัน จะต้องมีองค์ประกอบ
ดังน้ี 

 1) จัดทำหนังสือการขออนุมัติการเปิดหรือยกระดับให้ศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้เป็น
แหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปอย่างเป็นทางการจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 2) กำหนดสถานท่ีต้ังศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการที่สามารถให้คำปรึกษาการ
บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่ชัดเจน 

 3)  กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้มีความชัดเจน เพ่ือ
การจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และ
บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้จัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 1 ไร่ ทำให้
เกิดรายได้ 2 แสนบาทต่อปี โดยมีการดำเนินงานที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และจัดอยู่ในกลุ่มศูนย์การเรียนรู้บูรณาการข้ามศาสตร์ (ผสมผสาน) 

 4) ศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการจะต้องมีองค์ความรู้ที่เกิดจากการกระบวนวิธี
ทางความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากผลงานวิชาการ การทดลอง ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

 5) มีป้าย/เอกสาร/เว็บไซต์แสดงรายละเอียดองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ 

 6) กำหนดให้มีวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
 7) จะต้องบันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมและการให้คำปรึกษาการบริการวิชาการของผู้รับบริการ 

 
 ระดับหน่วยงาน 
 หน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการไปใน

ทิศทางที่กำหนด โดยอาศัยกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1) ดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัย บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างโอกาสเรียนให้แก่ทุกคนทุกลุ่มวัย 

 2) กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้มีความชัดเจน เพ่ือ
การจัดกลุ่มศาสตร์สาขาวิชาของศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และ
บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้จัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 1 ไร่ ทำให้
เกิดรายได้ 2 แสนบาทต่อปี โดยมีการดำเนินงานที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และจัดอยู่ในกลุ่มศูนย์การเรียนรู้บูรณาการข้ามศาสตร์ (ผสมผสาน) 

 3) การสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ มี 5 
กิจกรรม ได้แก่ 

 3.1) สำรวจความต้องการของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ หรือประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้มีความทันต่อยุคสมัย เพ่ือการเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ 

3.2) ออกแบบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการแก่สังคม โดย
การองค์ความรู้น้ัน ต้องเป็นองค์ความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงและโดยอ้อม 

 3.3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เพ่ิม
ใหม่ 
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 3.4) ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ โดย
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม และเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong 
Learning  

 3.5) การรวบรวมฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
  - จำนวนของผู้เข้าเย่ียมชมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  และผล

การประเมินควมสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
  - ข้อมูลผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้บริการ

วิชาการหรือแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  - ข้อมูลรายละเอียดการขอรับคำปรึกษาเก่ียวกับการวิจัยและการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ 
4) องค์ความรู้เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการแก่สังคมน้ันจำเป็นต้องบูรณาการกับการ

วิจัย (งานวิจัยของคณาจารย์ หรือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)) ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ใหม่) บูรณา
การร่วมกับความเช่ียวชาญจากการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

5) กำหนดแผนการพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บริการ
วิชาการ เพ่ือให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งให้คำปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
ได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 5 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- - - - ≥ 1 
 

 ระดับหน่วยงาน 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 30 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤30 60 90 120 ≥ 150 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1) รายงานผลการดำเนินงานแหล่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป ด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หริอแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ระดับ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  2562 และ 2563 (ถ้ามี) 
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 ตัวช้ีวัด 2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน  
 หน่วยวัด :  ร้อยละ 

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   
  พิจารณาจากครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน เทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้
ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่  
  1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
  3) มีงานทำ – มีอาชีพ  
  4) เป็นพลเมืองที่ดี 

  ครัวเรือน หมายถึง สมาชิกของครัวเรือนที่เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และมีความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

  สมาชิกครัวเรือน หมายถึง สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีรายได้และไม่มีรายได้ เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลครัวเรือน 

  รายได้ของครวัเรือน หมายถึง รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน กล่าวคือเป็นรายได้ของบุคคลใน
ครัวเรือนทุกคนรวมกัน โดยรายได้น้ีประกอบด้วย 

1) ค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 
2) กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ 
3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล 
4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศึกษา 
5) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง 

เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือน
เป็นเจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซ้ือ 

6) รายรับที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัล
สลากกินแบ่ง และรายรับอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายได้ประจำ ได้แก่ รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ ใน
ข้อ 6) 

  เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ยากจน) ซ่ึงกำหนดจากข้อมูลเส้นความยากจน 
(Poverty line) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 เป็นหลัก คือ มี
รายได้ไม่เกิน 33,156 บาท/คน/ปี หรือเฉลี่ยไม่เกิน 2,763 บาท/คน/เดือน  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการของครัวเรือน การบริหารจัดการกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้น
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์เคร่ืองช้ีวัดความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ 
ได้แก่ 
  1. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ 
  2. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 
  3. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี 
  4. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
  การติดตามผลการดำเนินงาน  หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนตามเกณฑ์เครื่องช้ีวัดความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ข้างต้น โดย
จำเป็นต้องติดตามบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 
 

สูตรการคำนวณ : 
 

ผลรวมจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
x 100 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมดทีเข้าร่วมโครงการ 

 
   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-   ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

≤40 45 50 55 ≥ 60 
 
ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 

  1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของ
ท้องถ่ินและสังคม 

 
 ตัวช้ีวัด 2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

  
 หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คำอธิบาย :   
พิจารณาจากจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย ในช่วงเวลาปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  
การบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า (ไม่คิดค่าบริการ) ภายใต้

ดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ โดยดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการท่ีเป็น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่นที่มีความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดกรอบแนวคิดการ
ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 

 1. มุ่งเน้นและสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนา เผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 2. บูรณาการวงจร 3 ห่วงแห่งการสร้างองค์ความรู้ คือ 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) 
การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งการบูรณาการในลักษณะดังกล่าวน้ันเป็นการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากการเรียน
การสอน การวิจัย ไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วม
เรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในการเรียน และการดำเนินชีวิตตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 
อย่างสร้างสรรค์ 

 3. การอาศัยความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม เช่น 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น 

 4. ดำเนินการให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และการรายงานผลการ
ดำเนินงานพร้อมแนวทางการปรับปรุง (Act) 

 5. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินงาน รวมทั้งควรให้ชุมชนมีการ
เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และได้รับผลกระทบในเชิวบวกเพ่ือทำให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเกิด
ความเข้มแข็ง 

 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไปใน
อนาคต 

 7. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเอตทัคคะในแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน เพ่ือเปิด
พ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
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สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
x 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-   ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤75.00 80.00 85.00 90.00 ≥ 95.00 

 
ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 

1) จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2) จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3) รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

 ตัวช้ีวัด 2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
 หน่วยวัด : ร้อยละ  

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น (ไม่นับรวมอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

นักวิจัยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
สัญญาการจ้างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการลักษณะการบริการวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งทุนภายนอก 
อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
สายวิชาการดำเนินการบริการวิชาการทางวิชาการแบบให้เปล่า (ไม่คิดค่าบริการ) ในรูปแบบการฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้ ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่
ซึ่งเข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการ
วิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

โครงการบริการวิชาการงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย เป็นโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อ
ยอดจากโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

สูตรการคำนวณ : 
 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
≤70.00 75.00 80.00 85.00 ≥ 90.00 
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ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
  1) จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2) จำนวนและรายช่ืออาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3) แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 

 

 ตัวช้ีวัด 2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา  
 หน่วยวัด : ชุมชน  

ปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คำอธิบาย :   

พิจารณาจากจำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือช่วยให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ชุมชน/ท้องถ่ิน หมายถึง กลุ่มคนในระดับหมู่บ้านขึ้นไป และมีจำนวนลูกบ้านหรือจำนวนใน
กลุ่ม ต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป 

โครงการบริการวิชาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีซึ่งเข้าไป
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือโครงการวิจัยที่นำผลผลิตจากงานวิจัยไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ
เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 ชุมชน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 12 14 16 18 ≥ 20 
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 ระดับหน่วยงาน 
     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ  1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
หน่วยงาน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

คณะครุศาสตร ์ - - - - ≥ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 ≥ 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - ≥ 1
คณะวิทยาการจัดการ - - - - ≥ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 1 ≥ 2 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ - - - 1 ≥ 2
บัณฑิตวิทยาลัย - - - - ≥ 1
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - - - ≥ 1 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ - - - 1 ≥ 2
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - - ≥ 1 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - - ≥ 1
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง - - - - ≥ 1 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ - - - - ≥ 1
ศูนย์การศึกษา จ. อุดรธานี - - - - ≥ 1

 
 

ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องรายงาน : 
  1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการในชุมชน/ท้องถิ่น โดย

ถ่ายทอดความรู้ด้าน อววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2) รายงานจำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้าน อววน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 ทั้งน้ี ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2563 และ 2564 (ถ้ามี) 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการ 

 

 

 
 
ด้านบริการวิชาการ  
      หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณ
แผ่นดินหรืองบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งทุนภายนอก อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออ่ืนๆ โดยใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรสาย
วิชาการดำเนินการบริการวิชาการทางวิชาการแบบให้เปล่า หรือแบบจัดหารายได้ ในรูปแบบการฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้ ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือการเป็นที่ปรึกษาการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนเป็นคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ ซึ่งต้องมีหลักฐาน
ปรากฏเป็นสัญญาหรือเอกสารท่ีแสดงถึงการมอบหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงานภายในปีงบประมาณน้ัน ๆ (รอบการประเมินที่ 1 คือ เดือน
ตุลาคม – เดือนมีนาคม และรอบการประเมินที่ 2 คือ เดือนเมษายน – เดือนกันยายน) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
และรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน ทั้งน้ีไม่สามารถประเมินโครงการบริการวิชาการประเภทโครงการ
ต่อเน่ืองซ้ำในการประเมินในปีงบประมาณถัดไป โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการ 
ดังน้ี 

 3.1 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีประมาณ) คือ การใช้ความชำนาญและ
ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการในการเป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการบริการวิชาการ หรือเป็น
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ และอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา
เห็นชอบ ซึ่งต้องมีหลักฐานปรากฏในรูปแบบของสัญญาหรือเอกสารแสดงถึงการได้รับมอบหมายหรือเชิญให้เป็น
ที่ปรึกษาโครงการหรือคณะกรรมการในปีงบประมาณน้ัน โดยต้องไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

 3.2 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการ) คือ บุคลากร
สายวิชาการท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการวิชาการ ในฐานะผู้ร่วมดำเนินโครงการ และต้องมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนในเอกสารข้อเสนออนุมัติโครงการบริการวิชาการ และ/หรือเอกสารรายงานผลการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการ 

 3.3 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ) คือ บุคลากร
สายวิชาการท่ีรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการในฐานะหัวหน้าโครงการ และต้องมีหลักฐานปรากฏชัดเจนใน
เอกสารข้อเสนออนุมัติโครงการบริการวิชาการ และ/หรือเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

 ทั้งน้ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 และ 3.3 น้ัน จะต้องเป็นโครงการบริการวิชาการ
แบบให้เปล่าเท่าน้ัน โดยได้รับทุนอุดหนุนแบ่งตามประเภท ดังน้ี 
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  1. งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
หรือโครงการบริการวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ซึ่งเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันหรือเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็น
ผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณน้ัน ๆ  

  2. งบประมาณจากรายได้มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนโครงการบริการวิชาการที่เป็นผลลัพธ์ต่อยอดจากโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

 3.4 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดหารายได้ไม่รวมการ
จัดการเรียนการสอน) คือ การได้รับทุนอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ  โดยใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
อนุญาตจากต้นสังกัดให้ดำเนินการบริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ หรือการเป็นที่
ปรึกษาการดำเนินโครงการ  โดยมีหลักฐานปรากฏเป็นสัญญาหรือเอกสารท่ีแสดงถึงการมอบหมายให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ที่ระบุงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดที่
สำคัญไว้อย่างชัดเจน และต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2560 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2560 โดยจะ
พิจารณางบประมาณตามสัดส่วนงาน (อ้างอิงสัดส่วนงานจากข้อ 3.2 และ 3.3) และงบประมาณของโครงการที่
ได้ระบุไว้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมดำเนินการมากกว่า 1 คน และหากไม่มีการจัดสรรสัดส่วนงานและเงิน จะพิจารณา
ตามหนังสือราชการแสดงการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ทั้งน้ีการประเมินตามข้อ 3.4 น้ัน ต้องไม่นับรวมถึงการบริการวิชาการด้านการวิจัย หรือการเป็นที่
ปรึกษาด้านการวิจัย  
 ระดับเกณฑ์คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 
 3.1.1 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีประมาณ)  
  คะแนนระดับเป้าหมาย 3 คะแนน 
 3.1.2 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการ)  
  คะแนนระดับเป้าหมาย 5 คะแนน 
 3.1.3 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากสถาบันวิจัย/ คณะ/ วิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ) 
  คะแนนระดับเป้าหมาย 6 คะแนน 
 3.1.4 รับทุนอุดหนุนบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดหารายได้ไม่รวมการ
จัดการเรียนการสอน)  
  คะแนนระดับเป้าหมาย 7 คะแนน 
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แนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ

 

 

 
 
1.  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 1.1  เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 9 เดือน 

1.2  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำบริการวิชาการตามที่เสนอในโครงการขอรับทุน
สนับสนุน 

1.3  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่
สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว  ไมว่่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

1.4  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
1.5  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการบริการ

วิชาการ และต้องมีสัดส่วนการดำเนินงานในภาพรวมไม่น้อยกว่าผู้ร่วมบริการวิชาการแต่ละคน 
1.6  ไม่ เป็นผู้ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย  

ในปีที่เสนอขอ ทั้งน้ีหากอยู่ระหว่างรอประกาศผลการพิจารณา  เมื่อทราบผลว่าได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องเลือก
ดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

 
2.  ลักษณะข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่เสนอขอทุน  
 2.1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา   
 2.2  เป็นโครงการบริการวิชาการที่เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 
 2.3  โครงการที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปน้ีจะได้รับการจัดอัดดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  

  2.3.1  เป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/สูตร/นวัตกรรม และอื่น ๆ ที่มาจากงานวิจัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2557 - 2564  ได้รับการจดหรืออยู่ระหว่างการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
จริงในชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  2.3.2  โครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งย่ังยืน สร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้แก่ชุมชน  

  2.3.3  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 ภาค
ส่วน ได้แก่  1) ภาครัฐ  2) ภาคเอกชน 3) ภาควิชาการ  4) ภาคประชาสังคม และ 5) ภาคประชาชน และ/หรือ
เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ  และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการ
บริการวิชาการที่ชัดเจนในการนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  และมีการแสดงหลักฐานความร่วมมือ
ของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนที่หรือหน่วยงานใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

  2.3.4 เป็นโครงการที่ปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการ
พัฒนาและ/หรือแก้ไขปัญหาของครอบครัว สังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆ ได้ 

  2.3.5 โครงการต้องที่มีการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
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  2.3.6 โครงการเน้นเสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน เช่น สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอันเป็นผลมาจากงานบริการวิชาการ 

 
3.  จุดเน้นของการให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 5 พื้นที่  7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 3.1. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังน้ี 
  3.1.1 การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาสู่สากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และยกระดับมาตรฐาน อย. 
 3.1.2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน (โดยร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ มีการปลูก ส้มโอและ
มะพร้าว และร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ปลูกลิ้นจี่) เช่น การแปรรูปส้มโอ, การแปรรูปมะพร้าวที่ หลากหลายกว่าเดิม 
  3.1.3 การพัฒนากลุ่มอาชีพในเชิงการทำให้สิ่งที่เหลือใช้มีประโยชน์ โดยการนำเปลือกของผล
ส้มโอ ไปทดลอง ทำการวิจัย เพ่ือนำผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่สวนมะพร้าว สวนตาล ตลอดจนในพ้ืนที่ทำการเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด 
  3.1.5 การพัฒนาบรรจุ ภัณ ฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มี เอกลักษณ์  เช่น  กล้วยเบรคแตก  
เผือกอบเคลือบน้ำตาล เป็นต้น 
 
 3.2 ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังน้ี 
  3.2.1 การสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนแบบ บวรม. (บ้าน วัด โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย) 
  3.2.2 การสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างกลุ่มอาชีพในการสร้างรายได้เสริมและ 
พัฒนาเป็นรายได้หลัก 
  3.2.3 การพัฒนาองค์ความรู้ เก่ียวกับศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ เก่ียวข้องกับ 
กลุ่มอาชีพนวดกดจุดเฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม 
  3.2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพให้ได้รับมาตรฐาน 
  3.2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของครัวเรือนที่มีศักยภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้นได้ 

 
 3.3 แหล่งเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัด
อุดรธานี มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังน้ี 
  3.3.1 การพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้สืบไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3.3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นคล้าในท้องถิ่นให้เกิดเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ 
 
 3.4 ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัด
อุดรธานี มีความต้องการเน้นการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
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พัฒนาคุณภาพเยาวชน ครู บุคลากรของโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งควรที่จะ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นกลุ่มอาชีพระดับเยาวชนของโรงเรียนที่แยกออกจากการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพระดับ
ผู้ปกครอง 
  
 3.5 ห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังน้ี 
  3.5.1 การพัฒนากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ระนองนวดไทยให้มีการพัฒนาเทคนิคการนวดอย่าง
ต่อเน่ือง  
  3.5.2 การศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบระยะสั้น
ของภายในจังหวัดระนอง 
  3.5.3 การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของจังหวัด เช่น 
การสร้างตลาดชุมชน การสร้างพ้ืนที่ป่ากลางเมือง การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  3.5.4 การปรับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการ
บำบัดรักษาโรคด้วยธรรมชาติ โดยใช้น้ำแร่และสมุนไพร และสามารถออกกำลังกายได้ในสถานที่เดียว 
  3.5.5 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด สามารถจัดจำหน่ายสร้างรายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

3.5.6 ส่งเสริมการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 

 
 3.6 ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ตำบลก๊อหลวง อำเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา มีรายละเอียดความต้องการเน้นการพัฒนา ดังน้ี 

3.6.1 ด้านสุขภาพ โดยถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงสุขภาพ เช่น อาหาร
ประเภทต่างๆ ธัญพืชแปรรูป ยาสมุนไพรรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคเบ้ืองต้น 

3.6.2 การพัฒนาด้านกระบวนการผลิตที่ใช้เวลามากไม่เหมาะสมกับการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

3.6.3 การส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในรูปแบบที่
ทันสมัย มีประโยชน์การใช้สอยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด 

3.6.4 การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก 

ใบหญ้าแฝก 

3 .6 .5  การพัฒนาต่อยอดก ลุ่มอาชีพ ให้สามารถจำห น่ายผลิต ภัณ ฑ์ ให้ ได้มากขึ้ น 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีความพร้อมในการเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก  
 
 3.7 แหล่งการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มี
ความต้องการเน้นการสร้างกลุ่มอาชีพที่มีอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย โดยการนำผลการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องมารับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของชุมชน 
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4.  แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการบริการวิชาการที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  
ภายใต้กรอบงบประมาณตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ  โดยมี
แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนดังน้ี 
  4.1  มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5 ภาคส่วน ได้แก่  1) ภาครัฐ  2) ภาคเอกชน 3) ภาควิชาการ  4) 
ภาคประชาสังคม และ 5) ภาคประชาชน 
  4.2  นำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์/บริการ และสร้างรายได้ 
  4.3 อนุญาตการให้บุคคล กลุ่มคน กลุ่มอาชีพ ที่เก่ียวข้องกับผลงาน สามารถใช้สิทธิในผลงานจาก
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) ให้
สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ และรายได้ โดยมิเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายการคุ้มครอง
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  4.4  สร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บเพจ  เฟสบุ๊ก  โดยให้สิทธ์ิสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลร่วมกับ
ชุมชน 
  4.5  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
  4.6  รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ  
ให้มหาวิทยาลัยทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
  
5.  ระยะเวลาที่ทำการบริการวิชาการ 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการบริการวิชาการไม่เกิน 10 เดือน นับต้ังแต่ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุน
บริการวิชาการ  โดยหัวหน้าโครงการบริการวิชาการและผู้ร่วมโครงการ  จะต้องมีความพร้อมสำหรับการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่โครงการสู่
สาธารณะตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 

 
6.  วิธีการเสนอโครงการบริการวิชาการ 
 6.1  จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
HTTP://RIS.SSRU.AC.TH 

 6.2  สามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการบริการวิชาการได้ไม่เกิน 1 โครงการ  
 6.3  กรอกข้อมูลการเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (RIS) ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th พร้อมทั้งแนบเอกสารการจดหรือย่ืนจดคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร 

 6.4  รับทราบผลการพิจารณาผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (RIS) 
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ข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุน 

โครงการบริการวิชาการ ไปยังคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ 

ผู้ขอรับการสนบัสนุนส่งโครงการ ผ่าน  

ิ ิ ไ ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบเบื้องต้น

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโครงการบริการวิชาการ

คณะกรรมการอำนวยการการบริการวิชาการ พจิารณาโครงการท่ีผา่นการประเมิน  
นำเสนอผลการพิจารณาตอ่อธกิารบด ี

แจ้งผลการพจิารณาขอ้เสนอและงบประมาณผ่าน ระบบบรกิารวิชาการออนไลน์ 

้ ั ั ป ั ้ไ โ ำ ำ

ยืนยันการดำเนินโครงการ 

แก้ไข 

ข้อเสนอสมบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ขอรับการสนบัสนุนดำเนินโครงการและรายงานผลพร้อม
หลักฐานเพือ่เบิกงบประมาณงวดที่ 1-2 

รายงานการสรุปผลโครงการบริการวชิาการ
ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลงนามสัญญาผ่านระบบฯ 
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ปฏิทินการขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนและสังคม 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
เดือน กิจกรรม 

ส.ค. 64 รับฟังการช้ีแจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

ส.ค. 64 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (IRIS) 

ก.ย. 64 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการส่งข้อเสนอให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานบริการวิชาการ และส่งข้อเสนอให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณา 

ก.ย. 64 นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณตามท่ีได้รับการอนุมัติพร้อม
ส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่งข้อเสนอผ่านระบบวิจัยออนไลน์ (IRD)  

ก.ย. 64 แจ้งผลทุนอุดหนุนการบริการวิชาการงบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64 นักวิจัยยืนยันลงนามในสญัญารับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการงบประมาณรายได้
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบบริการวิชาการออนไลน์ (IRD) 

ต.ค. – มี.ค. 65 นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ
งบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งขอ้เสนอผ่านระบบบริการ
วิชาการออนไลน์ (IRD) ดังน้ี 
1. เอกสารความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
2. สญัญาอุดหนุนวิจัยที่เช่ือมโยงกับโครงการบริการวิชาการ 
3. เอกสาร มคอ ๓ ที่เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 
4. เอกสารการได้รับหรือย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
5. แบบฟอร์มการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด 
6. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 1 80% พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการเบิกจ่าย 
เช่น ใบสำคัญรบัเงิน บิล ใบเสร็จต่างๆ ส่งขอ้มูลในระบบบริการวิชาการออนไลน์ 
http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS) 

ทุกวันจันทร ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าระบบบริการวิชาการออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบบริการวิชาการออนไลน์ 
http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS)

ทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา) ทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
ERP เข้าบัญชีนักวิจัย งวดที่ 1 80% ที่ต้ังค่าบัญชีธนาคารในระบบบริการวิชาการ
ออนไลน์ http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS) 

เม.ย. 65 - ก.ค. 65 นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการดำเนินทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ
งบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งขอ้เสนอผ่านระบบวิจัย
ออนไลน์ (IRD) ดังน้ี 
1. ไฟล์เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ ์
2. รายงานผลประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ



318 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

เดือน กิจกรรม 

3. รายงานข้อมูลเชิงลึกเพจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ 
4. เล่มคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนาด A5  
5. ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  
6. แบบฟอร์มรายงานการเงิน งวดที่ 2 20% พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการเบิกจ่าย 
เช่น ใบสำคัญรบัเงิน บิล ใบเสร็จต่างๆ 
7. หลักฐานการจ่ายเงินทั้ง 2 งวดในรูปแบบไฟล์ .pdf 
ส่งข้อมูลในระบบบริการวิชาการออนไลน์ 
http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS)

ทุกวันจันทร ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าระบบบริการวิชาการออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบบริการวิชาการออนไลน์ 
http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS) 

ทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา) ทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
ERP เข้าบัญชีนักวิจัย งวดที่ 2 20% ที่ต้ังค่าบัญชีธนาคารในระบบบริการวิชาการ
ออนไลน์ http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS) 

ก.ค. 65 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าระบบบริการวิชาการออนไลน์ (IRD) เพ่ือยืนยัน
การเสร็จสิ้นโครงการในระบบบริการวิชาการออนไลน์ 
http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login  (AIS)

 

***หมายเหตุ*** กิจกรรมตามปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งใหท้ราบ
สามารถผ่านทาง E-Office 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรกิารวิชาการ 
 

 
 
 

 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการต่าง ๆ มีจำนวนมากซึ่งคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการจะต้องศึกษาให้เข้าใจเพ่ือให้การขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสะดวกใน
การเก็บรวบรวมหลักฐานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมกับการรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ทั้งน้ีเอกสารที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ จึงไม่นำมาประกอบไว้ในคู่มือน้ีได้ทั้งหมด แต่คณาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็ป
ไซต์ HTTP://WWW.IRD.SSRU.AC.TH ได้ ซึ่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีดังน้ี 

1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ  
2. แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ 
3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 
4. แบบฟอร์มการนำองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (ออกจาก

หน่วยงานที่ไปบริการวิชาการ) 
5. แบบฟอร์มรายงานการเงินงบรายได้ 
6. เอกสารความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 2564  
7. หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร 
8. เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม) 
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คณะผู้จัดทำคู่มือ 

ที่ปรึกษา : 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรย์ี  ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
5. อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
6. อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและอบรม 

บรรณาธิการ : 
 นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ ์   หัวหน้าสำนักงาน 
ฝ่ายรวบรวมขอ้มูลและจัดพมิพ์ : 

1. นายวุฒิกร   มะลิคง   
2. นางสาวชุติมา   ธีรสุวรรณ 
3. นางสาววราภรณ์ บัวแก้ว 
4. นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 
5. นางสาวธนัญญา  ศานติธรรมกุล 
6. นายฉัตรไชย  ดิษฐ์เจริญ 
7. นางสาวเจนจิรา  ชินวงษ์ 
8. นายพงศ์ธร  ผลพัฒนาสกุลชัย 
9. นางสาวอารยา  ยอดฉิม 
10. นางสาวอนุธิดา  แสงใส 
11. นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง 
12. นางสาวชไมพร  ยะปวง 
13. นางสาวจุไรรัตน์  ต๊อดแก้ว 
14. นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
15. นางสาวปัญชลิกา  ตะเคียนราม 
16. นางสาวสุรัสวดี    เรืองเดช 
17. นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธ์ุ 
สถานทีติ่ดต่อ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

       เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
       โทรศัพท์ (02) 160 – 1341 ต่อ 12   โทรสาร  (02) 160 – 1341  
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