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มหาวิทยาลัยราชธานีได้มีการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายใต้ระบบและกลไกการสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชธานี และมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะ
การนําองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้  

มหาวิทยาลัยราชธานี ให้ความสําคัญในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ รวมถึงการนําเสนอในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ    จึงได้จัดทํา
คู่มือการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิจัย และดําเนินการวิจัยให้เกิดผลสําเร็จและมีคุณภาพที่
สามารถอ้างอิงได้ หวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

สํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยราชธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
ข 

สารบัญ 
      

                 หน้า 
ความสําคัญของงานวิจัย   1  
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ   1  
การวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์   1 
ความสําคัญและหลักการพัฒนาโครงการวิจัย   2 
วิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ   2 
การเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาโครงการวิจัย   3  
ภาพรวมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาของสังคม/ท้องถิ่น   3 
ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  5 
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนําไปใช้ประโยชน์  6 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย  7 
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก  8 
ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  9 
ระบบและกลไกส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ 
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน  10 
ระบบกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม                                         19 
ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  20 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชธานี   22 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   23 
ภาคผนวก    26
  

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
1 

ความส าคัญของงานวิจัย  
การวิจัย คือกระบวนการที่มีการดําเนินการอย่างมีระบบและระเบียบแบบแผนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคําตอบที่

ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งศาสตร์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และศาสตร์ในกลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์มีคุณลักษณะ
แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นและให้ความสนใจกับวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดย
อาศัยการพิสูจน์ ทดลอง และข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาข้อเท็จจริง สําหรับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กลับให้ความสําคัญกับพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ทั้งที่แสดงออกและมิได้แสดงออก
มาภายนอก ในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืน (สังคมศาสตร์) รวมไปถึง
คุณค่าอารมณ์ และการให้ความหมายกับสภาพแวดล้อม (มนุษยศาสตร์) ข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความสําคัญใน
การแสวงหาความจริงค่อนข้างน้อย สําหรับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์แต่ไม่ว่า
จะเป็นศาสตร์ใดๆ ก็ตามล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญกับการวิจัยอย่างยวดยิ่ง  
 
การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยพ้ืนฐานเชิงปรัชญา การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีที่มาที่แตกต่างกันกล่าวคือ  การ
วิจัยเชิงคุณภาพมีพ้ืนฐานปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณหมายความว่าการแสวงหา
คําตอบหรือค้นหาความจริงด้วย วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ที่เป็น
ธรรมชาติ โดยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชนนั้นๆ อาศัยวิธีการพรรณนาเป็นสําคัญ ตรงกันข้ามกับวิธีการ
ค้นหาความจริงด้วยวิธีการวิจัย เชิงปริมาณต้องอาศัยกระบวนการ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนรากฐาน
ของข้อมูล เชิงประจักษ์ และขั้นตอนที่มีระเบียบแบบแผนในคู่มือการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์เพราะมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการจัดการ  
 
การวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์  

การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์เท่าที่ผ่านมา แนวความคิดหรือทฤษฎีเป็นตัวตั้ง แล้วพยายามเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ส่วนหนึ่งจากพ้ืนที่ หรือบริบทชุมชนหรือการวิจัย ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีความ
ใกล้ชิดผูกพันระหว่างอาจารย์และนักศึกษามากที่สุด ด้วยการกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย จากนั้นข้อมูล
ที่รวบรวมมาได้จะถูกนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ทางสถิติและสรุปผลการศึกษาออกมาบนฐานแนวคิดและทฤษฎี 

สําหรับปัญหาที่ถูกกําหนดขึ้นมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ตั้งไว้แล้วในโคร่งร่าง
การวิจัย กระบวนการหรือวิธีการที่จะต้องยึดและปฏิบัติตามในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบหรือ
คําอธิบายที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ระดับของความถูกต้องและเชื่อถือได้ของความรู้ อาจพิจารณาได้จากวิธีการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การนําไปใช้ประโยชน์ หรือ
การแก้ไขปัญหาและมีคุณค่าทางวิชาการ และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ความมั่นคงและปลอดภัย จากโรคภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเกี่ยวกับการวิจัยไว้หลายหมวดและหลายมาตรา เช่น หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ ของชน
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ชาวไทย มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและการ
เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับการคุ้มครองเป็นต้น  
 
ความส าคัญและหลักการพัฒนาโครงการวิจัย  

การดําเนินการวิจัยเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ  เพราะเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชธานี คือ จะเป็นผู้นําทางด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม 
มีความสามารถในงานวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่ท้องถิ่น และมีกลไกในการ
พัฒนาผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต์ ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถาบัน ท้องถิ่น และสังคม โดยเร่งรัดและส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยราช
ธานีมีนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยจัดทําวิจัยสถาบันและวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบ 
R&D และนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น สนับสนุนให้คณาจารย์นํา
องค์ความรู้จากงานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงพ้ืนที่ วิจัยในชั้นเรียน และวิจัยรูปแบบ R&D ไปนําเสนอในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 
วิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาโครงการเป็นหัวใจสําคัญของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน แนวคิด
ในเชิงวิจัยและพัฒนา เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนชุมชนท้องถิ่นได้ดําเนิน
โครงการวิจัย เพ่ือเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากกระบวนการวิจัย  อันจะนําไปสู่การ
เสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในท้องถิ่น และชุมชนที่เข้มแข็ง การพัฒนา
โครงการวิจัยมีความสําคัญและมีหลักการที่สอดคล้องกับแนวความคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นดังนี้  

1. เป็นการทําความเข้าใจในบริบทชุมชน สถานการณ์ปัญหา ศักยภาพ และข้อจํากัดของชุมชนร่วมกัน 
และเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการวิจัย  

2. เป็นการทบทวนการทํางานที่ผ่านมาของชุมชน เพ่ือมองทิศทางและกําหนดเป้าหมายการวิจัยร่วมกัน
ของทีมวิจัยและชุมชน โดยมีพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุน  

3. เป็นการทําความเข้าใจในสถานภาพความสัมพันธ์ระหว่างทีมวิจัยกับชุมชนและปัญหาชุมชน  
4. เป็นการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานภายใต้เป้าหมายร่วมกันทั้งในแง่ประเด็นศึกษา  พ้ืนที่

ดําเนินการ และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกระบวนการวิจัย  
5. เป็นการวางแผนดําเนินการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งในแง่เครื่องมือ เทคนิควิธีการ และ

กระบวนการวิจัย รวมถึงการจัดการและการวางแผนงบประมาณ  
6. เป็นการกําหนดบทบาทของทีมวิจัย ชุมชน และพ่ีเลี้ยงต่อการทํางานร่วมกันในอนาคต ทั้งในแง่การ

ประสานงาน การจัดกระบวนการ การบันทึกและการเขียนรายงาน  
7. เป็นการหาข้อตกลงและข้อสรุปร่วมกันระหว่างทีมวิจัย  ชุมชน และพ่ีเลี้ยงต่อภารกิจ และการ

สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยในอนาคต  
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การเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาโครงการวิจัย  
ก่อนที่จะไปเปิดเวทีพัฒนาโครงการในชุมชนนั้น พ่ีเลี้ยงจะต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ หรือชุมชนที่จะลงไปพัฒนาในเบื้องต้นกําหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทํางาน 
แบ่งบทบาททีม ประสานงาน  ตลอดจนเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  

ผู้วิจัยหรือพ่ีเลี้ยงควรทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจใช้วิธีการสอบถามจากเครือข่ายทางสังคม
ต่างๆ ที่กําลังเคลื่อนไหวกลุ่มคน บุคคลที่เคยทํางานร่วมกับนักวิจัย ชุมชน หรือจากการสังเกตการณ์ศึกษาสภาพ
ทั่วไป เข้าสู่ชุมชนด้วยเครื่องมือวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการดําเนิน 
โครงการวิจัยก่อนที่จะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์ปัญหา  พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับชุมชน ซึ่งควรทําการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ในประเด็นต่อไปนี้  

1.1 ศึกษาบริบทชุมชน หรือสภาพทั่วไปของชุมชน ได้แก่ บ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัย การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาคาร สถานที่สําคัญต่างๆ ในการทํากิจกรรมของชุมชนศักยภาพของชุมชน 
ความสนใจของชุมชน เพ่ือประเมินแนวทางการดึงศักยภาพชุมชนมาทําวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหา เช่น หากพบว่า
วัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก สันนิษฐานได้ว่าชาวบ้านศรัทธาพระในวัดให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาพุทธสถาน หรือมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา สานักสงฆ ์เป็นต้น  

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนดิน ป่าไม้ แม่น้า ลําธาร ลักษณะพ้ืนที่ 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประเมินว่าชุมชนเดิมมีพ้ืนฐานอาชีพอะไร หรือเคยดําเนินการ
อะไรมาบ้าง เพ่ือดําเนินโครงการที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น หากพบว่ามีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ อาจเหมาะ
กับการดําเนินโครงการในประเด็นเกษตร หรือหากแหล่งน้ําเน่าเสียอาจเหมาะกับการดําเนินโครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา เป็นต้น  

1.3 ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับภายนอก ได้แก่ระบบ การผลิต
การค้าเป็นการพ่ึงตนเอง หรือพ่ึงพิงภายนอก การคมนาคม (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ) และการใช้รูปแบบ
การสื่อสารต่างๆ กับภายนอกเป็นอย่างไร เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการทําวิจัย เช่น หากพบว่าชุมชนอยู่
ห่างไกลจากตัวเมือง การเดินทางไม่สะดวก ก็ไม่ควรดําเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
ตอบสนองตลาดภายนอก เพราะทําให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่เหมาะสมกับเรื่องการผลิตเพ่ือการพ่ึงตนเอง ภายใน
ชุมชนเป็นหลัก หรืออาจจะเหมาะสมกับประเด็นการศึกษาทางเลือกด้านต่าง ๆ  
 
ภาพรวมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาของสังคม/ท้องถิ่น  

ปัจจัยนักวิจัยต้องทําการศึกษายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชธานี  ยุทธศาสตร์จังหวัด/ยุทธศาสตร์
ประเทศว่าในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ เน้นเรื่องอะไร เครือข่ายภาคประชาชนกาลังในเคลื่อนในเรื่องอะไร เพ่ือให้
การดําเนินโครงการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ช่วยหนุนเสริมท้องถิ่นและสังคม อันเป็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยกับภาพรวมของท้องถิ่นและสังคม ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมดังนี้  
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1. นักวิจัยหรือทีมวิจัย  
ควรศึกษาว่านักวิจัยหรือทีมวิจัยเป็นใครเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไร  มีอาชีพอะไรมีความเชี่ยวชาญในด้าน

ไหนบ้าง ผ่านประสบการณ์ทําวิจัยและพัฒนามาแล้วหรือไม่ อย่างไร ผลการทํางานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีความ
ขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นหรือไม่ มีทัศนคติ/แนวคิด/พฤติกรรมการทํางานร่วมกับชุมชนอย่างไร ตลอดจนแนวคิด
การพัฒนาสังคม เพ่ือประเมินว่าสอดคล้องกับแนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้าน
ต่างๆ (แนวทางแห่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน/
อนาคต หลักสิทธิมนุษยชนและผู้ด้อยโอกาส การกระจายอํานาจสู่ประชาชนการลดทอนอํานาจจากศูนย์กลาง
การพัฒนา หลักความเสมอภาคความเป็นธรรม  และความเท่าเทียมกันของคนในสังคม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหรือคน/ชุมชน เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา) หรือไม่ เนื่องจากทีมวิจัยจะต้องมีบทบาทเป็นผู้จัดกระบวนการมีส่วนร่วม  เพ่ือกระตุ้น หรือสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ของชุมชนจึงถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสําเร็จของโครงการเลยทีเดียว  

2. การประสานงาน  
ควรเน้นประสานงานกับแกนนํา ผู้นําชุมชนหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีบารมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดหมาย

การจัดเวทีเพ่ือพัฒนาโครงการ ควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง นัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนในบาง
กรณีอาจต้องมีผู้นําทางไปยังชุมชน  

3. การวางแผน/เตรียมทีมงาน  
การวางแผนจะต้องมีการประชุมเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทํางาน และจัดแบ่งบทบาท

หน้าที่ในการทํางานให้ชัดเจน  
4. วัสดุ/อุปกรณ์/เอกสาร  
ควรเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่จําเป็น เพ่ือการบันทึกและสรุปประเด็นในการพูดคุยให้สามารถสื่อกับชุมชน

ได้ชัดเจน ได้แก่ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก กระดาษกาว กระดานหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารที่จะ
เผยแพร่ให้ชุมชนเข้าใจแนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เช่น วารสารงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นบทความเกี่ยวกับงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่น  

5. สรุปบทเรียน  
หลังจากการพัฒนาโครงการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ทีมงานจะต้องมีการพูดคุยถึงผลการดําเนินงานว่าเป็น

อย่างไรบ้าง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยในเวที การพูดคุยกับชาวบ้าน การสังเกตและวางแผนการ
ดําเนินงานครั้งต่อไป ตลอดจนสรุปบทเรียนการดําเนินงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

6. การบันทึก  
ในการพัฒนาโครงการแต่ละครั้ง พ่ีเลี้ยงควรมีการบันทึกพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน

ข้อสรุปบทเรียนที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์/ประเมินโครงการและการพัฒนาโครงการใน
แต่ละครั้งควรมีการบันทึกเป็นแบบฟอร์ม  
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ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็นชอบ 

มหาวิทยาลยัราชธานี มอบหมายคณะกรรมการวิจัยและงานสรา้งสรรค์จัดทําประกาศการให้ทนุ

สนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดรับข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค ์

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชธานี ส่งข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ ตามแบบเสนอ
โครงการวิจัย/สร้างสรรค ์ประกอบการขอรับทุนสนับสนุน จํานวน 1 ชุด 

เสนอคณะกรรมการสํานักวิจัย
พิจารณา 

แก้ไข 

มหาวิทยาลัยราชธานี แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ ของ 
คณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบ 

ผู้เสนอขอรับทุนปรับแก้หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์ 

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ท่ีปรับแก้ พร้อมเหตุผลในการ
ปรับแก้ข้อเสนอการวิจัย/สร้างสรรค์ให้คณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เสนออธิการบดีพิจารณา 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

มหาวิทยาลัยราชธานี ให้ผู้วิจยัจัดทําสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย/
สร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยดําเนินการเบิกเงิน และรับสําเนาสัญญาฯ พร้อมแจ้งกําหนดการส่งรายงาน 
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ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์  
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์และน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทํานโยบาย แผนงาน และกลยุทธด์้านการวิจัย 
เพื่อสนับสนนุการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห ์และสงัเคราะห ์และ

เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยและสรา้งสรรค์ 

รวบรวม 
คัดสรร 

งานวิจัย/
งาน

สร้างสรรค์ท่ี
แล้วเสร็จใน
แต่ละไตร

มาส 

จัดหาที่
ปรึกษา 

นักวิเคราะห์
และ

สังเคราะห์
ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ 
ทั้งภายใน
และภาย 

นอกสถาบัน 

จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดทํา Manu 
script และ
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์ 

จัดสรร
งบประมาณ

และส่ง
บุคลากรไป

พัฒนา
ศักยภาพด้าน
การวิเคราะห ์
สังเคราะห์

และเผยแพร่
งานวิจัย 

และผลงาน
สร้างสรรค ์

วางแผน
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
และงาน 
สร้างสรรคใ์น
วารสาร /เวที

วิชาการ 

จัดทํา
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
อาจารย์และ

บุคลากร
ด้านการ
เผยแพร ่ 

จัดทํา Manuscript เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาพิจารณา 
มีการปรับปรุง/

พัฒนา Manuscript 

ดําเนินการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

ลงฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 
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ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลไก ระบบ หลักฐาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สังเคราะห์งานวิจัย 

1. บ่งช้ีความรู้ 

กําหนดความรู้ที่จําเป็นต้องรู้จากงานวิจัย/
ผลงานวิจัย(จําแนกประเภท) 

คู่มือการจัดการความรู ้

ประชุมพิจารณาผลงาน วิจัย
และจําแนกงานวิจัย 

2. สร้างและแสวงหาความรู ้

รวบรวมผลงานวิจัยตามเกณฑจ์ําแนก 
ประเภท 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการงานวิจัย
ตามประเภทองค์ความรู ้

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการส่งเอกสารทีไ่ด้
จากการจัดการความรู้ลง
ฐานข้อมูลใน website 
มหาวิทยาลยั 

4. ประมวลและกลั่นกรองความรู ้

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ใหเ้ป็นภาษาทีเ่ข้าใจ
ง่าย 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการส่งเอกสารทีไ่ด้
จากการจัดการความรู้ลง
ฐานข้อมูลใน website 
มหาวิทยาลยั 

สถิติการเข้าชม/การเขียน 
ข้อเสนอแนะในรายงาน
การประชุมประจาํเดือน 

5. การเข้าถึงความรู ้

ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้ใน website 
และประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ประจําเดือน 

งานKM จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรูภ้ายใน/นอก 

เอกสารการนําเสนอ/
สรุปผลการใช้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่น 

นําเสนอ/ติดตามการนาํไปใช้/สรุปผลการ
ใช้โดยการจัดweb board แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 

คณะกรรมการสังเคราะห์
งานวิจัย 

เอกสารการตดิตาม/
รับรองการนําไปใช้
ประโยชน ์

7. การเรียนรู ้

ติดตามหน่วยงานภายใน/ภายนอก นําไปใช้ 
ประโยชน ์
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ระบบและกลไกสง่เสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก  
 
แผนภาพระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือ  

มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทําความร่วมมือกับองค์กรภายนอกได้โดยสามารถ
ทําเป็นข้อตกลงหรือความร่วมมือ มีข้ันตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีหนังสือเชิญเข้าร่วมเครือข่าย 
 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชธาน ีแสวงหา
เครือข่าย 

 

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้นิติกร
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้องค์กร
ภายนอกร่วมตรวจสอบ 

ทําสัญญาข้อตกลง 
 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของความร่วมมือ 

จัดทําคําสั่ง 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ร่างเอกสารความร่วมมือ 
 

ไม่ผา่น 
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ระบบกลไกสง่เสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 
นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้จากช่องทางดังต่อไปนี้  

ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ระบบ  กลไก  

๑. การดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใน
คณะ  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ใน คณะ 
๒. จัดทําโครงการเพื่อการพัฒนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชธานี ทุกปีการศึกษา  

๒. เผยแพร่รายชื่อวารสารที่สามารถตีพิมพ์ได้  ๑. จัดทําเอกสารรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับ  

๓. มีการยกย่องนักวิจัย  ๑. ประกาศเชิดชูอาจารย์หรือบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น  
๒. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูสําหรับ
คณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์  

๔. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ  ๑. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการ
เดินทางและการลงทะเบียนเพ่ือการประชุม
วิชาการ  
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ระบบและกลไกส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ 
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สร้างความเข้าใจแก่อาจารย์ ในประเด็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
วางแผนการดําเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
กําหนดทีมผู้รับผิดชอบ 

 
พัฒนาศักยภาพ ให้กับทีมผู้รับผิดชอบจดลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

รวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จที่ประสงค์ขอดําเนินการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  

 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

เสนอขออนุมัติเงินสนับสนุน 

 
จัดส่งเอกสารที่ตรวจสอบแล้วสมบูรณ์ส่งไปยังพาณิชย์จังหวัด 

  

 
รายงานความก้าวหน้าและแจ้งกลับมายังเจ้าของผลงาน 

  

 
จัดส่งหนังสือสําคัญการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  

 
เจ้าของผลงานรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

  

 
จัดทํารายงานผลการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  

 
จัดทํา Improvement plan 
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ระเบียบปฏิบัติการส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
1. สร้างความเข้าใจแก่อาจารย์  ในประเด็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยชี้แจง เรื่อง

ความสําคัญและแนวปฏิบัติการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้กับคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชธานี
ให้รับทราบและเกิดความตระหนักในผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมคณาจารย์และติดโปสเตอร์
กระตุ้นเตือนในสถานที่ต่าง ๆ  

2. วางแผนการดําเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ดําเนินการรวบรวมผลงานของอาจารย์ จัดประเภทผลงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล  

3. กําหนดทีมผู้รับผิดชอบ ดําเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในผลงาน  

4. พัฒนาศักยภาพให้กับทีมผู้รับผิดชอบจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
5. รวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จที่ประสงค์ขอดําเนินการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เจ้าของ

ผลงานดําเนินการกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในผลงานที่แล้วเสร็จ  ตามรูปแบบการขอจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ที่กําหนดโดยพาณิชย์จังหวัดให้ถูกต้องเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไป  

6. ตรวจสอบเอกสาร ผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ต้นฉบับ โดยดําเนินการตรวจสอบ 3 วันหลังรับเรื่องแจ้งความประสงค์ในผลงานที่แล้วเสร็จขอจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร เมื่อมีการแก้ไขให้ดําเนินการแจ้งเจ้าของผลงานโดยด่วน หากไม่แก้ไขแจ้งเพ่ือการ
ขอรับทุนสนับสนุนการดําเนินการ  

7. เสนอขออนุมัติเงินสนับสนุน เจ้าของผลงานดําเนินการเขียนบันทึกข้อความขออนุมัติเงินสนับสนุน
การขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เมื่อดําเนินการผ่านการอนุมัติ จึงจัดส่งเอกสารไปยังพาณิชย์จังหวัด  

8. จัดส่งเอกสารที่ตรวจสอบแล้วสมบูรณ์ส่งไปยังพาณิชย์จังหวัด  ดําเนินการโดยทีมผู้รับผิดชอบทํา
หนังสือพร้อมเอกสารดังแนบ  

9. รายงานความก้าวหน้าและแจ้งผลกลับมายังเจ้าของผลงาน โดนผู้รับผิดชอบติดตามเรื่องภายหลัง 1 
เดอืน และบันทึกความก้าวหน้าในการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แจ้งเจ้าของผลงาน  

10. จัดส่งหนังสือสําคัญการขอ จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เมื่อได้รับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรแล้ว ให้ดําเนินการจัดทําสําเนาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ชุด เพ่ือเป็นหลักฐาน
พร้อมติดต่อเจ้าของผลงาน  

11. เจ้าของผลงานรับใบสําคัญลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เจ้าของผลงานลงชื่อรับสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตรไว้เป็นหลักฐาน และเก็บใบสําคัญลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรฉบับจริงไว้กับเจ้าของผลงาน  

12. จัดทํารายงานผลการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้น
ลง และแจกแบบประเมินผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินการดําเนินงาน  
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13. จัดทํา Improvement plan ภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา และนําผลสรุปการประเมินผล
การดําเนินงานมาจัดทํา Improvement plan และเป็นข้อมูลนําเข้านาสู่การพัฒนาปรับปรุงการทํางานตาม
ขั้นตอน ต่อไป 
 
รายละเอียดกลไกสนับสนุนของการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้
สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของ
ผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ
คุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน  

กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่  
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  
2. งานนาฏกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ)  
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต ์ฯลฯ)  
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)  
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)  
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)  
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคด ีวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ  

ผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์  
1. ข่าวประจําวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี 

แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ  
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย  
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน

ของรัฐ หรือของท้องถิ่น  
4. คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ  
5. คําแปลและการรวบรวม ตามข้อ 1 – 4 ซึ่งทางราชการจัดทําขึ้น  

สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ
ประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งม ี2 ลักษณะ ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสมทาง
เคมี  
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2. กรรมวิธี : วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงาน
สร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์  

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้  
1.จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก

สัตว์หรือพืช เช่น แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นต้น  
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นต้น  
3. ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น  
4. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์  
5. การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน 

เช่น การคิดสูตรยาบ้า เป็นต้น  

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
1. สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  
2. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (กรณีเป็น

นิติบุคคล)  
3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอํานาจ)  
4. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทั้ง

สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
5. มูลนิธิใช้สําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

วิธีด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
1. การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ  

(1) ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อสัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล 
(แล้วแต่กรณี) และท่ีอยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์  

(2) ชื่อตัวแทน กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการมอบอํานาจให้กับผู้รับมอบอํานาจมาดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และระบุถึงขอบเขตอํานาจของผู้รับมอบอํานาจ โดยให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ 
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และท่ีอยู่ของผู้รับมอบอํานาจ  

(3) สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของ
สิทธิหรือตัวแทน เพ่ือสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานมีความไม่ครบถ้วน  

(4) ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
นิติบุคคล ที่อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต  
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(5) ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วมหรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หรือนิติบุคคล ที่อยู่ของผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1 คน ให้ระบุในช่องนี้ กรณีผู้
สร้างสรรค์ร่วมเป็นนิติบุคคล ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมเสียชีวิต
แล้ว ให้ระบ ุวัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต  

(6) ชื่อผลงาน ให้ระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการ
แจ้งข้อมูล  

(7) ประเภทของงาน ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้งข้อมูลพร้อม
ระบุผลงานที่ยื่นประกอบคําขอ เช่น หนังสือ 1 เล่ม หรือแผ่นซีดี 1 แผ่น ฯลฯ เป็นต้น  

(8) ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เช่น เป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ว่า
จ้าง ผู้รับจ้าง นายจ้าง หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น  

(9) ลักษณะการสร้างสรรค์ ให้ระบุว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด สร้างสรรค์บางส่วน โดย
ระบุว่ามีส่วนใดบ้างหรือเป็นกรณีอ่ืนๆ เช่น เป็นผู้รวบรวมผลงาน หรือผู้ดัดแปลงผลงาน ฯลฯ 

(10) สถานที่สร้างสรรค์ ให้ระบุว่า การสร้างสรรค์ผลงานกระทําในประเทศใด  
(11) ปีที่สร้างสรรค์ ให้ระบุปีที่ทําการสร้างสรรค์ผลงาน  
(12) การโฆษณางาน ให้ระบุ วัน เดือน ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยการทํา

สําเนางานออกจําหน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์และสําเนางานมีจํานวนมากพอสมควร กรณียังไม่มี
การโฆษณางานให้ระบุโดยทําเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา 

(13) การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ให้ระบุว่าเคยแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ใน
ต่างประเทศหรือไม ่โดยให้ทําเครื่องหมายลงในช่องการแจ้งหรือจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี)  

(14) การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ระบุเครื่องหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/โอน
ลิขสิทธิ์หรือไม่ เช่น หากไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ทําเครื่องหมายในช่องไม่เคยอนุญาตให้ผู้อ่ืน
ใช้ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าอนุญาตให้ใช้หรือ
โอนลิขสิทธิ์แก่ใคร เมื่อใดเป็นการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยให้สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการ
อนุญาต/โอนลิขสิทธิ์เท่าใด  

(15) การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอ่ืนตรวจดูเอกสารในแฟ้มคําขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์และผลงานหรือไม่  

(16) การลงนามในคาขอให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเป็นผู้ลงนาม  
2. ใบต่อท้ายคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกในคําขอ (ลข.01) มีจํานวนมาก และผู้ขอ

ไม่อาจกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนในแต่ละข้อเช่นในกรณีที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน ผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1 คน 
ผู้ขอสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ในใบต่อท้ายฯ ผู้ลงนามในใบต่อท้าย คือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน  

3. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ  ให้ระบุวิธีการและขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยย่อหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  ผู้ลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน  
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4. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่อยู่ ทะเบียนนิติบุคคล (ถ้า
มี) ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน และระบุวันที่ยื่นคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผู้ลงนามในหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ เท่านั้น  

ค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น  

สถานที่ย่ืนค าขอ กองบริการและเผยแพร่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้า บางกระ
สอ นนทบุรี หรือ ที่สานักงานพาณิชย์ทุกแห่งท่ัวประเทศ  

การขอตรวจสอบลิขสิทธิ์  
ตรวจค้นได้ที่ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ สํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือ

ค้นหาผ่านเว็บไซด์ได้ที่นี่ http://61.19.225.221/cr-system/logoff.do 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคําขอพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 

บาท ทีซ่ึ่งคําขอจะต้องประกอบด้วย  
1.1 แบบพิมพ์คําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก  
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด  
1.3 ข้อถือสิทธิ  
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์  
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)  
1.6 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น  
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4  

2. เมื่อยื่นคําขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ ตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพ่ือให้ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากดําเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ  

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
ต้องชําระค่าธรรมเนียม  

4. ในกรณีคําขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ และให้จัดส่งคําขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีก
หนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งคําแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน
กรณีที่ผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แอบ
เอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน  
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5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือ
ว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ  

6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทําการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์
เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ (รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย) ถ้าคําขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชําระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน  500 บาท และออก
สิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคําขอ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคําขอพร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมเป็น

เงิน 250 บาท ซึ่งคําขอต้องประกอบด้วย  
1.1 แบบพิมพ์คําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซ่ึงม ี2 หน้า  
1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)  
1.3 ข้อถือสิทธิ  
1.4 รูปเขียน  
1.5 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น  
รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4  

2. เมื่อยื่นคําขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบเพ่ือให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากดําเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ  

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องชําระค่าธรรมเนียม  

4. ในกรณีคําขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ และให้จัดส่งคําขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีก
หนึ่งชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้ อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน  

5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นคําขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้
เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการสืบค้นว่าเคยมีแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าคําขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชําระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคําขอ  
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อนุสิทธิบัตร  
1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียม ซึ่งคําขอจะต้องประกอบด้วย  

1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด  
1.3 ข้อถือสิทธิ  
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์  
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)  
1.6 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคลเป็นต้น  
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4  

2. เมื่อยื่นคําขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพ่ือให้ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากดําเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ  

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องชําระค่าธรรมเนียม  

4. ในกรณีคําขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรและประกาศโฆษณาเป็นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหากพ้นระยะเวลาจะถือ
ว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี  

5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถท่ีจะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไป
ตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป 
 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชธานี  

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ได้แก่  
1. การท าสัญญาวิจัย  

o สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research)  
o สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)  
o สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)  
o สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer)  
o สัญญาการให้คําปรึกษา (Research Consultancies)  
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รายละเอียด  
งานวิจัยที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสัญญาวิจัยซึ่งเป็น

เสมือนข้อตกลงในประเด็นต่างๆ ในการดําเนินงานวิจัยระหว่างผู้ให้ทุนและผู้ทําวิจัย รูปแบบสัญญาวิจัยจึง
เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  

• สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research)  
• สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)  
• สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)  
• สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer)  
• สัญญาการให้คําปรึกษา (Research Consultancies)  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารของคณะมีหน้าที่  
• ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
• เจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญา  
• หาแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนางานวิจัย  
• ร่างสัญญาร่วมวิจัย  

2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)  
รายละเอียด  
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ การอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย 

เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร จากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งเป็นเจ้าของสิทธินั้น โดยไม่มีการเปลี่ยน
ความเป็นเจ้าของโดยทั่วไป การอนุญาตให้ใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ คือ  

• ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)  
• ให้ใช้สิทธิโดยไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing)  
• ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จํากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารของคณะมีหน้าที่  
• ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี  
• ศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  
• ประสานงานและเจรจาต่อรองกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม  
• ร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
• ติดตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
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ระบบกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 
1.  กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคม  ดังนี้ 
 1.  ทุกปีการศึกษา  สํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์จะจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี  เรื่องการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยและข้อกําหนดการให้ทุน  เพ่ือระบุกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  โดยกําหนดกรอบการจัดทําโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเชิงพ้ืนที ่
 2.  ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ตามข้อ 1 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่นเว็บไซต์
ของสํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์  นําส่งสําเนาประกาศไปยังบุคลากรโดยตรง  เป็นต้น 
 3.  สํานักวิจัยดําเนินการพิจารณาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนตามกรอบและแนวทางที่กําหนด
ไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยข้อท่ี 1 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมพิจารณา 
 4.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี 
 5.  ผู้ได้รับทุนทําสัญญาการรับทุนสนับสนุนกับสํานักวิจัย และทําการวิจัยตามโครงร่างข้อเสนอที่ได้รับ
การอนุมัต ิ
 6.  ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สํานักวิจัยเมื่อครบกําหนดการขอรับทุนตามสัญญา 
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2.  ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทอ้งถิ่นและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกรอบกำรขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก 

มหำวิทยำลัย จัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัยระบุหัวข้อวิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำและพัฒนำเชงิพื้นที่ 

ประชำสัมพันธ์ประกำศแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อจัดท ำ

โครงรำ่งข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนงำนวิจัย 

ส ำนักวิจัยด ำเนินกำรเพื่อกำรพิจำรณำ 

โครงรำ่งตำมกรอบที่ก ำหนดในประกำศ 

ประกำศรำยชื่อผูไ้ด้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 

ผูไ้ด้รับทุนท ำสัญญำกำรรับทุนกับ 

ส ำนักวิจัยและด ำเนินกำรท ำกำรวิจัย 

ส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ระบบและกลไกการยกย่องและการประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
เป็นระบบที่กํากับกลไกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชธานีทั้งที่

เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการสร้างเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ในทางวิทยาการที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์มหำวิทยำลัยรำชธำนี ด ำเนินโครงกำร

และประชำสัมพันธ์ไปยังคณะตำ่งๆ 

คณบดี พิจำรณำผลงำนของคณำจำรย์ด้ำนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 

ดีเด่น น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิจัย 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิจัย พิจำรณำผลงำนของคณำจำรย์

ด้ำนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 

ส ำนักวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ประกำศยกย่องและประกำศเกียรติ

คุณผูม้ีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
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ประกาศ 
เร่ือง ระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวทิยาลัยราชธานี 

ปีการศึกษา 2561 
    --------------------------------------------------------- 
 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชธานีได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการ
สนับสนุนให้ดําเนินการทําวิจัย โดยได้มอบหมายให้สํานักงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประกาศระเบียบการขอรับ
ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชธานี 

สําหรับกระบวนการที่มหาวิทยาลัยราชธานี ได้มีการกําหนดทุนวิจัยโดยเฉพาะวิจัยในชั้นเรียนจากทุน
สนับสนุนมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา นอกจากนี้  ยังมีหน่วยงานภายในที่หนุนเสริมให้คณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชธานีมีจํานวนงานวิจัยมากข้ึน ซึ่งสํานักวิจัยได้มีการกําหนดรายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชธานี  
สํานักวิจัยจะจัดทําบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะ เพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศ

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและข้อกําหนดการให้ทุน  อีกทั้งทางสํานักวิจัยยังประกาศทาง Website ของ
สํานักวิจัย หรือติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสํานักวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน  
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชธานี ที่สนใจทําวิจัยสามารถดูรายละเอียดพร้อมจัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัย ส่งผ่านคณะฯ หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดเพ่ือให้ทางคณะหรือหน่วยงานพิจารณา และส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยดังกล่าวมายังสํานักวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอคณะกรรมการส านักวิจัยพิจารณา  
สํานักวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย ให้คณะกรรมการสํานักวิจัย ซึ่งมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง

และตัดสินข้อเสนอโครงการ  

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุง และประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  



คู่มือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
23 

ทางสํานักวิจัยแจ้งแก่นักวิจัย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
สํานักวิจัย และจัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการ  

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติทุน
สนับสนุน  

ทางสํานักวิจัยและนักวิจัย ร่วมทําสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือขออนุมัติ
ทุนสนับสนุนการวิจัยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการท าวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
6.1 นักวิจัยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑ สําเนาเลขที่บัญชีโดยระบุชื่อบัญชี

ตามท่ีสํานักวิจัยกําหนดให้ 
6.2  นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าแก่สํานักวิจัย 
6.3 คณะกรรมการสํานักวิจัย พิจารณารายงานความก้าวหน้าและจัดทําหนังสือยืนยันให้มีการ

ดําเนินงานวิจัยต่อ  
6.4 นักวิจัยส่งหลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑ เพ่ือขอเบิกทุนสนับสนุนการวิจัยงวดที่ ๒  
6.5 เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย นักวิจัยต้องจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีรอม ตามที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งให้ทราบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

เมื่อสํานักวิจัยได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แห่งชาติ (สสส.) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (สวช.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ฯลฯ เพ่ือให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยใน
ด้านต่างๆ ทางสํานักวิจัยจะดําเนินการทําประกาศแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชธานี 
นอกจากนี้บุคลากรภายในคณะ สามารถรับทราบข้อมูลทาง Web site ของสํานักวิจัยเพ่ือเชื่อมต่อกับ Website 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง  

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน  
บุคลากรที่สนใจในการทาวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ของแหล่งทุน

ต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จาก Website ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ  

ขั้นตอนที่ 3 เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สํานักวิจัย รวบรวมโครงการวิจัยที่ท่านได้ส่งมาเพ่ือส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยนั้น ๆ  
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ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขปรับปรุง  
เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทางสํานักวิจัยจะได้แจ้งแก่

นักวิจัยทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง  

ขั้นตอนที่ ๕ อนุมัติท าสัญญา  
โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก 

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอก บางแหล่งทุนจะส่งมาให้ทางสํานักวิจัย 
ติดต่อประสานงานกับนักวิจัยเพ่ือทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  ซึ่งทางแหล่งทุนจะทําสัญญาหลักกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับทุน ส่วนนักวิจัยจะเป็นหัวหน้าโครงการจะต้องมาทําสัญญากับ
อธิการบดี (มหาวิทยาลัย) อีกชั้นหนึ่ง หรือบางหน่วยงานถ้าโครงร่างงานวิจัยผ่านการพิจารณาและอนุมัติผ่าน
แล้วก็จะแจ้งประสานไปยังนักวิจัยโดยตรง เพ่ือทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  

หมายเหตุ (๑) การดําเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุนมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลให้ดําเนินการตามข้ันตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชธานีทุกประการ  

   (๒) ในกรณีนักวิจัยมีความประสงค์เบิกทุนสนับสนุนการวิจัยตามงวดของแหล่งทุนนั้นๆ  ให้
ดําเนินการเปิดบัญชี โดยระบุ “ชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณ” เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีตามงบประมาณประจํา
งวดนั้น ๆ โดยต้องดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และส่งรายงานความก้าวหน้า ให้แก่สํานักวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี เมื่อครบกําหนดสัญญา ๖ เดือน พร้อมรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 

ในการเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ 
--------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชธานีในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เสนอผลงานวิจัย ในการ
ประชุมวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายวิจัย 

 ๒. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน 

  อาจารย์ประจํา และเจ้าหน้าที่ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
 ๓. เกณฑ์การสนับสนุน 

  ๓.๑ การประชุมวิชาการที่สนับสนุน ต้องเป็นการประชุมวิชาการที่มีกําหนดการที่ชัดเจน 
แน่นอน 

  ๓.๒ มหาวิทยาลัยราชธานี จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการภาคบรรยาย วงเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรวมในรายการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชธานี เรื่อง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานนอก
สถานที ่(นําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ) 
  ๓.๓ ผลงานวิจัยที่นําเสนอ เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทาลัยราชธานี ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยของทุกแหล่งทุน (ยกเว้นทุนส่วนตัว) ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ 
 ๔. การเสนอขอรับทุนสนับสนุน 

  การเสนอขอรับการสนับสนุน ต้องดําเนินการก่อนการประชุมฯ โดยใช้แบบใบสมัครขอรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พร้อมแนบเอกสารการเชิญ/ตอบรับการเข้า
ร่วมเสนอผลงานวิจัย และบทคัดย่อผลงานวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุม รวมทั้งเอกสาร รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น โดยเสนอผ่านต้นสังกัดตามลําดับ ส่งสํานักวิจัย เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจาก
อธิการบดี 
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 ๕ การเบิกจ่ายเงิน 

  อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ดําเนินการเบิกเงินได้จากสํานักการคลังและทรัพย์สิน
หลังการอนุมัติ และเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง ให้ทําบันทึกถึงสํานักวิจัย แนบสําเนาใบสําคัญจ่ายพร้อมสําเนา
รายงานการเสนอผลงานวิจัย 

  กรณีการสนับสนุนที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
   

  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 

 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

                                                             
 

                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข  วันแสน) 
                       ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี 
ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัย 

-------------------------------------------- 
 ปัจจุบัน ผลการวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่
ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เป็นความจริง สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง ก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ การที่ จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ 
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่ง 

  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือให้นักวิจัย 
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสม  รัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่ า
จะเป็นข้อบังคับ อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

 คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ได้มีมติที่ประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ ให้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัย โดยให้อ้างอิงตามมติประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งได้กําหนดจรรยาบรรณ นักวิจัยขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป ไม่ว่าสาขาวิชาการใด ๆ โดยให้มีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของนักวิจัยไทย ดังนี้  
 "นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุม  ทั้งแนวความคิด มโน
ทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  
 "จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  
 จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  การวิจัยจึง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง  การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มี
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ความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะ
ศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานวิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ ด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการ และประเทศชาติได้  
 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี จึงมีมติให้อ้างอิง สภาวิจัยแห่งชาติจึงกําหนด ซึ่ง
กําหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ไว้เป็นแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ ๙ ประการ ดังนี้  
 ๑. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม ในทางวิชาการ และการจัดการ 

   นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียน                        
งานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  
 ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้ กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  
  นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัยที่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยอมรับร่วมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดําเนินการ  
 ๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  
  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความชํานาญ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพ่ือนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพ่ือป้องกันปัญหา การวิเคราะห์
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย  
 ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  
  นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 ๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  
  นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
 ๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย  
  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ  
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย  
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 ๗. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ                         
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ  
 ๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  
  นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น  
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
 ๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
  นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข  วันแสน) 
             ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์
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สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

ส านักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

 สัญญานี้ทําขึ้น ณ สํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 261 ถนนเลี่ยง
เมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............
โดย........................................................................อธิการบดี ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ
.....................................................................หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย สังกัดคณะ/สํานัก/สถาบัน
.....................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีสญัญาเรยีกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลง
กันดังนี ้
 ข้อที่ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจําปี...................................แก่โครงการวิจัย 
เรื่อง....................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
เป็นจํานวนเงิน............................................................ .....................บาท 
 ข้อที่ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุน สําหรับเป็นงบดําเนินการวิจัยตลอดโครงการและจะจ่าย
ให้ผู้รับทุนเมื่อครบกําหนดจ่ายในแต่ละงวด ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 ข้อที่ 3 ผู้ให้ทุนจะแบ่งจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็น 2 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 จํานวนร้อยละ 50 ของทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติและได้ทําสัญญากับทาง
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน 
  งวดที่  2 จํานวนทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ เหลือทั้ งหมด  โดยจะต้องส่งหลักฐานอันได้แก่ 
Proceedings ที่ได้นําเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติพร้อมแบบตอบรับ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จํานวน 2 เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จํานวน 1 
แผ่น มาพร้อมด้วย 
 ข้อที่ 4 ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย/ และรายละเอียดของโครงการวิจัยตามท่ีปรากฏ
แนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับทุนจะเปลี่ยนแปลงได้เม่ือได้รับความเห็นจากผู้ให้ทุน 
 ข้อที่ 5 ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนงานวิจัย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
หลักเกณฑ์ที่จะกําหนดขึ้นภายหลังการทําสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ทั้งนี้ให้ถือว่าหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 ข้อที่ 6 ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามข้อเสนอของโครงการวิจัย (Research Project) และ
แผนการดําเนินงานที่ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยน รวมทั้งข้อเสนอแนะของสํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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มหาวิทยาลัยราชธานี ให้สําเร็จตามเป้าหมายของโครงการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถทํา
การวิจัยได้ ผู้รับทุนต้องรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และดําเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป 
 ข้อที่ 7 ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ถือเป็นสมบัติของหน่วยงาน
นั้นๆเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
 ข้อที่ 8 ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ทุนหรือตัวแทนของผู้ให้ทุนเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานวิจัยเพ่ือเป็น
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ในระยะเวลาที่เหมาะสม และเสนอผลงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนกําหนด 
 ข้อที่ 9 ในการพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลของการวิจัยในสิ่งตีพิมพ์แต่ละครั้ง ผู้รับทุน
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า “ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากส านักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี” 
และส่งสําเนาการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับผู้ให้ทุน จํานวน 2 ชุด 
 ข้อที่ 10 มหาวิทยาลัยราชธานี ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลการวิจัย
ค้นคว้าที่ใช้เงินทุนตามสัญญา 
 ข้อที่ 11 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิ ได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรยุติการดําเนินงานในโครงการวิจัยนั้น 
โดยผู้บอกเลิกสัญญาจะต้องทําหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบพร้อมเหตุผล ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะ
มีผลหลังจาก 7 วันหลังการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้ 
 ข้อที่ 12 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องคืนอุดหนุนงานวิจัยทั้งหมดให้แก่ผู้ให้
ทุนภายในเวลา 7 วันหลังการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับใช้ 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 หมายเหตุ หากกรณีต้องการทํารูปเล่มรายงานวิจัยจํานวน 5 เล่ม สามารถเบิกงบประมาณเพ่ิมเติม
ได้อีก 2,500 บาท ในการเบิกงวดที่ 2  
 

    ลงชื่อ.............................................................ผู้ให้ทุน 
    (ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 

 

            ลงชื่อ.............................................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 
                                    (.........................................................) ผอ.สํานักวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
                                          ลงชื่อ.............................................................ผู้รับทุน 

                                  (.........................................................) หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย 
 

                   ลงชื่อ.............................................................พยานฝ่ายผู้รับทุน 
                                 (.........................................................) คณะกรรมการพิจารณาทุน 
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   แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชธานี 

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

ชื่อโครงการวิจัย 

ภาษาไทย.................................................................................. ........................................................................... 

ภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................. ................................ 

 
 
 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย………………………………………………………………………….. 
ผู้ร่วมงานวิจัย 1. …………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….………………. 
3.  ………………………………………………………..…………………………. 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
.......................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................... 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
3. สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
.............................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
4. การทบทวนวรรณกรรม/องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................... ............................................................. 
5. ขอบเขตของการวิจัย (ให้ระบุขอบเขตของการวิจัยท่ีจะท าให้ชัดเจนว่า จะท าแค่ไหน ครอบคลุมถึง
อะไรบ้าง)  
............................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ระเบียบวิธีวิจัยต้องชัดเจนและเรียงลําดับหัวข้อดังนี้) 

1.วิธีการศึกษา (อธิบายวิธีการศึกษาที่ใช้โยต้องระบุว่าวิธรการศึกษาที่ใช้ในการตอบ คําถามการวิจัยใน

แต่ละคําถามว่าใช้วิธีใด) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ระบุรายละเอียดของประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การคํานวณหาขนาด

ตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    (อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และงานวิจัยที่ใช้การเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ให้แนบตัวอย่างแบบสอบถามหรือแบบที่กําลังทดสอบ เพื่อที่จะใช้ในการวิจัย) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล) 

7. แผนการปฏิบัติงานตลอดโครงการ 

ระยะเวลาทําการวิจัยทั้งสิ้น……ปี…….เดือน     

ตั้งแต่……………….…………ถึง…………….…………… 
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ตารางปฏิบัติงานตลอดโครงการ  

ลําดับ

ที ่

การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (เดือนที่) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................... ......... 
9. เอกสารอ้างอิง 
........................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย 
                                              (...........................................................................) 
                                           วันที่..........เดือน.................................พ.ศ...............  
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หนังสือน าส่งงานวิจัย 
 

                                                         วันที่..............เดือน......................................พ.ศ........... 
 
             ข้าพเจ้า........................................................................................................................... ...................... 
อาจารย์ประจําคณะ...................................................................................มีความประสงค์จะจัดส่งงานวิจัยเรื่อง 
................................................................................................... ..............................   จํานวน ........................ชุด 
เพ่ือดําเนินการดังต่อไปนี้  
   ขอรับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน..............เรื่อง 
  ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน................เรื่อง (แนบแบบคําขอรับทุนและสัญญาการรับทุน)  

 ขอรับค่าตอบแทนนักวิจัยกรณีนําเสนองานวิจัย  จํานวน.....................เรื่อง  
     (แนบ Proceedings หรือ บทความวิจัยพร้อมใบตอบรับพร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน) 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

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

    
 

        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

น ำเข้ำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรฯ 
 

....................................................... 
 (ดร.สุรางคนา มณัยานนท)์ 

 

วนัท่ี........................................................ 
 

ได้รับเร่ืองแล้ว 
 

....................................................... 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน) 

 

วนัท่ี............................................... 
 

เห็นชอบ 
....................................................... 

         

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

                       คณบดี 
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
ส านักวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

ยื่นขอเสนอขอรับทุนในกลุม่เร่ือง....................................................................................................................................... 
กรอบวิจัย.......................................................................................................................................................................... 
กรอบวิจัยย่อย................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
                    (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………….….…………… 
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัย………………………………………………………………………………………………………………….…..……………… 
คณะ/ส านัก …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
สถานที่น าเสนองานวิจัย …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
วันที่น าเสนองานวจิัย…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

รายการ จ านวนขอสนับสนุน(บาท) จ านวนที่อนมุัติ(บาท) 
1. งบบุคลากร 
1.1  ค่าตอบแทนนักวิจัย 
          -  วิจัยเชิงสํารวจ  (3,500  บาท) 
          -  วิจัยเชิงสํารวจและแบบมีส่วนร่วม  (4,000 บาท) 
          -  วิจัยเชิงคุณภาพ (4,500  บาท) 
          -  วิจัยเชงิทดลอง  (5,000  บาท) 

 
 

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

 
 

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

2. งบด าเนินการ 
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  
      (4 บาท/กิโลเมตร) 
2.2  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ให้จ่ายตามความจําเป็น คือ 
      - ค่าจัดทํารูปเล่ม จํานวน 1 เล่มให้จ่ายไมเ่กิน 2,500 บาท 

 
 

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

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

 
 

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

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

3. งบลงทุน 
     -  จ่ายตามความเหมาะสม 

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

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

4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือน าเสนองานวิจัย 
     -  เบิกจ่ายตามจริง 

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

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

5. ค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ  (ใช้จ่ายตามจริง)   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 

(ลงช่ือ)………………………………..…………………หัวหน้าโครงการวิจยั/ผู้วจิั      
(…………………………………….…………………) 

วันท่ี…..เดือน………………….พ.ศ……………. 


