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นวัตกรรมการจัดการการเกษตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ภายใน
หน่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถท าตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการบริหาร
จัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์/
นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเองและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และทันตามก าหนดเวลา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มี
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 1 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 

“การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก:  
การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย” 
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ปัจจุบันการวิจัยได้เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งใน 
การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีเป้าหมายในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นทุกปี 
รวมทั้งคุณภาพของงานวิจัยก็ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น ซึ่งงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็น  
5 ช่องทาง ได้แก่ 1) ด้านพาณิชย์: การน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 2) ด้านนโยบาย: การน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย  
ซึ่งหมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ์ ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 
3) ด้านสาธารณะ: การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคม
คุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) ด้านชุมชนและพ้ืนที่: การน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ 
และการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่หนึ่งไปขยายผลให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน 5) ด้านวิชาการ: การน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557) 
 ในการจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ขั้นตอนแรกอาจารย์/นักวิจัยต้องมีการแสวงหา 
แหล่งทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือท าวิจัย ซึ่งแนวทางในการของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีรูปแบบวิธีด าเนินการที่แตกต่างกันไปตามแหล่งทุน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

1. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และอาจารย์/
นักวิจัยต้องได้รับหนังสือมอบอ านาจเห็นชอบก่อนการลงระบบ เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น 
 2. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และมีการลงนาม
รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยทางออนไลน์ เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 
 3. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางอีเมลไปยังหน่วยงานให้ทุนหรือสถาบันวิจัย
และพัฒนายื่นแทน เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา (สกสค.) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 
 4. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานให้ทุนผ่านสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เช่น ส านักงาน ป.ป.ช เป็นต้น 
  ซึ่งการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีข้ันตอนที่แตกต่างกันไปตามแหล่งทุน 
และในบางแหล่งทุนมีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอทุนค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความประสงค์จัดท าคู่มือ 
“การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย” เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้อาจารย์/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการขอทุนฯ ได้ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา  
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1. วัตถุประสงค์ 
คู่มือการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย  

มีวัตถุประสงค ์3  ประการ คือ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานให ม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับการบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานใช้ประกอบของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก สามารถเตรียมความพร้อมและออกแบบการด าเนินงานได้สอดคล้องกับช่วงเวลาและ
สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ทันช่วงเวลาที่
ก าหนด 
 
2. ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้ งแต่  1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ข่าวการให้ทุนผ่าน e-office, website, facebook และ line 2) นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
พร้อมเอกสารประกอบตามเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุน 3) สถาบันวิจัยและพัฒนาลงฐานข้อมูล 4) สถาบันวิจัย
และพัฒนาเสนอผู้บริหารลงนามในเอกสาร 5) นักวิจัยยื่นเอกสารขอทุนในระบบออนไลน์ และ 6) สถาบันวิจัย
และพัฒนาจัดท าหนังสือภายนอกน าส่งเอกสารไปยังหน่วยงานให้ทุน เพ่ือเป็นแนวทางให้กับอาจารย์/นักวิจัย
สามารถทราบขั้นตอนในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ท าให้สามารถวางแผน 
การด าเนินงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเปิดรับสมัครและส่งเอกสารได้ทันตามก าหนดเวลา นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก สามารถเข้าใจขั้นตอนการขอทุนฯ 
และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้ทันตามก าหนดเวลา และให้บริการได้รวดเร็วประทับใจ 
ผู้มารับบริการ  
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 หนังสือมอบอ านาจ หมายถึง เป็นหนังสือที่ลงลายลักษณ์อักษร มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
กระท าการแทนตน ในเรื่องของธุระส่วนตัว หรือธุระอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย บุคคลหนึ่งเรียกว่า 
“ตัวการ” มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ตัวแทน” มีอ านาจท าการแทน หรือการกระท านั้นมีผลทาง 
กฎหมายเสมือนว่าตัวการท าด้วยตนเอง (ปรึกษาทนายความ, 2558) 
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3.2 แบบสรุปแนวคิดโครงการ (Concept Paper) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงแนวทางการวิจัย
อย่างย่อหรือโครงการฉบับย่อ หากเอกสารเชิงหลักการได้รับความเห็นชอบก็จะน าไปพัฒนาเป็นเอกสารที่
เรียกว่า ข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูป (Full Proposal) (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558) 

3.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) หมายถึง แผนล่วงหน้าก่อนลงมือท าการวิจัย ซึ่งจะ
ก าหนดชื่อเรื่อง ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการวิจัย งบประมาณ ว่าในกระบวนการศึกษา
ข้อปัญหาต่าง ๆ จะมีกระบวนการใดบ้าง มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด มีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่
ท าการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการท าเป็นอย่างไร และที่ส าคัญ คือ เราต้องออกแบบขั้นตอน กระบวนการ
ท างานของเราว่ามีกระบวนการใดและท าเมื่อไหร่ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานของเราที่
ท าการศึกษา เพราะฉะนั้นการเขียนโครงร่างที่ดีต้องให้เห็นสภาพปัญหาที่เราท าการศึกษาเริ่มต้นว่าคืออะไร 
และงานของเราจะสามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างไร และมีกระบวนการที่จะตอบปัญหาวิจัย
ได้อย่างไร ในขณะที่การเขียนโครงร่างการวิจัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนวิจัย  
ในกรณีที่มีความคุ้มค่าเพียงพอกับท่ีจะศึกษา (อัครเดช เกตุฉ ่ำ, 2554) 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 เจ้าหน้าที่สารบรรณ มีหน้าที่รับบันทึกข้อความ แบบสรุปแนวคิดโครงการ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 4.2 นักวิจัย มีหน้าที่แสวงหาประกาศการให้ทุนจาก website ของแหล่งทุนภายนอก การศึกษาท า
ความเข้าใจรายละเอียดของทุนและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนผ่าน  
e-office, website, facebook และ line การท าและรับแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการพร้อมเอกสารและลงฐานข้อมูลการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ท าหนังสือมอบอ านาจการยื่น
ข้อเสนอโครงการ เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา/
อธิการบดี เพ่ือลงนามในหนังสือมอบอ านาจฯ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนฯ พร้อมท าบันทึก 
ขอความอนุเคราะห์ลงนามส่งหนังสือมอบอ านาจฯ และเอกสารประกอบการขอทุนฯ ให้อาจารย์/นักวิจัย 
และตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งท าหนังสือภายนอกน าส่งหน่วยงานให้ทุน 
 4.3 ผู้ช่วยนักวิจัย มีหน้าที่แสวงหาประกาศการให้ทุนจาก website ของแหล่งทุนภายนอก ช่วยท า
แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน google form ช่วยประสานและเตรียมเอกสาร
ประกอบการขอทุนฯ และซองน าส่งหน่วยงานให้ทุน รวมทั้งเป็นผู้ช่วยอ านวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ 
 4.4 อาจารย์/นักวิจัย มีหน้าที่จัดท าและส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการ 
ข้อเสนอโครงการ/แบบสรุปแนวคิดโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และลงระบบ
ออนไลน์ของแหล่งทุนภายนอก พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบอ านาจฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 4.5 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าทีม และแกนหลักรับผิดชอบ 
การท างานทั้งกระบวนการของขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย และเป็นพยานในหนังสือมอบอ านาจฯ   
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 4.6 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบสรุป
แนวคิดโครงการ/ข้อเสนอโครงการ และเป็นพยานในหนังสือมอบอ านาจฯ   
 4.7 อธิการบดี มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือมอบอ านาจ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
 
5. การตรวจเอกสาร 
 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละทุนให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุนภายนอก  
ซึ่งในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะขอยกตัวอย่าง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ให้ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนด าเนินการ ดังนี้  

(1) ต้องตรวจสอบและรับรองตัวเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ รวมถึงต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่า ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุน ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือความผิดพลาดเกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนให้ถือว่าเป็นค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนที่ไม่สมบูรณ์และให้ค าขอนั้นตกไป  

(2) ต้องลงทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนที่ http://fpma.nbtc.go.th โดย
กรอกแบบค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ได้ประกาศนี้
ได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ pdf (Portable Document Format) ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 2 เมกะไบต์ (MB) ภายใน
เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาโครงการที่ยื่นเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะจะพิจารณาขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(3.1) โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(3.1.1) แนวนโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  
(3.1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3.1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(3.1.4) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมหรือแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน์หรือแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วไปหรือ
บริการเพ่ือสังคม 

(3.1.5) นโยบายหรือแผนแม่บทกองทุน 
(3.2) โครงการหรือกิจการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องไม่มี 

ความซ้ าซ้อนกับโครงการหรือกิจการที่มีการก าหนดอยู่ในแผนปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ตาม 3.1 
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หรือไม่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตามปกติของผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุน 

(3.3) โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องแสดง
รายละเอียดการด าเนินงานที่ครบถ้วน มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  

(3.4) ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน  

(3.5) ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน 
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง  

(3.6) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 (4) เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะแล้ว คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จะด าเนินการเปิดเผยรายละเอียดให้
ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561) 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
6.1 กระบวนการปฏิบัติงานนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดของการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ข้ันตอนแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ 
ข่าวการให้ทุนผ่าน e-office, website, facebook และ line จนถึงขั้นตอนสุดท้าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ท าหนังสือภายนอกน าส่งเอกสารไปยังหน่วยงานให้ทุน ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะอธิบายขั้นตอนการท างานเฉพาะใน 
ผังกระบวนการประชาสัมพันธ์ข่าวการให้ทุนผ่านถึงขั้นตอนการส่งแหน่วยงานให้ทุนเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
การวิจัยเท่านั้น 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-1 ขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย 



8 
 

6.2 คู่มือการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญ นักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยสามารถขอทุนและยื่นเอกสารได้ถูกต้องและ 
ทันตามก าหนดเวลาของประกาศของแหล่งทุนภายนอก  

 ตัวชี้วัดของกระบวนการ ร้อยละของจ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่สามารถขอทุนและยื่นเอกสารได้ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลาของประกาศ
ของแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 80  
 
ตารางท่ี 1.1 กระบวนการการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
1 - 2 
ชั่วโมง  

1.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
สืบค้นประกาศจากเว็บไซต์ของ
แหล่งทุนภายนอก 
 
 
 
 
1.2 นักวิจัยศึกษาและท าความเข้าใจ
รายละเอียดการให้ทุน และ 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เก่ียวข้อง
จากเว็บไซต์ของแหล่งทุน
ภายนอก  
 
1.3 นักวิจัยประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครทุนให้อาจารย์/นักวิจัยที่
สนใจจะขอทุนผ่าน e-office, 
website, facebook และ line 

1.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วย
นักวิจัยต้องท าการสืบค้น
ประกาศจากแหล่งทุน
ภายนอกที่ทันสมัยและ
ทันเวลา (update) โดย 
ไม่เกิดการตกหล่นข่าวสาร 
ของทุน 
1.2 นักวิจัยสามารถท าความ
เข้าใจรายละเอียดของแหล่ง
ทุนภายนอก และสามารถ
เก็บรายละเอียดเอกสารที่
จ าเป็นต้องไปประชาสัมพันธ์
ได้ครบถ้วน 
1.3 นักวิจัยสามารถท า
บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์
รายละเอียดและวิธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน 

1.1 เว็บไซต์ของแหล่งทุน
ภายนอก 
1.2 ประกาศของแหล่งทุน
ภายนอก 
1.3 Terms of 
Reference (TOR) ของ
โครงการ 
1.4 แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ 
1.5 คู่มือการกรอกแบบ 
ค าขอออนไลน์ 
1.6 แบบฟอร์มการแจ้ง
ความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการ 
 

1. นักวิจัย 
2. ผู้ช่วย
นักวิจัย  

สวพ.ประชาสัมพันธ์ข่าว
การให้ทุนผ่าน e-office, 

website, facebook และ 
line 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
การขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ชัดเจนและ 
เข้าใจง่าย รวมถึงสามารถ
ประชาสัมพันธ์ครบถ้วนทุก
ช่องทางตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.  1 - 20 วัน 2.1 อาจารย์/นักวิจัยส่งแบบฟอร์ม
การแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการ ข้อเสนอโครงการ/ 
แบบสรุปแนวคิดโครงการ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

2.1 อาจารย์/นักวิจัยส่ง
รายละเอียดของเอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มการแจ้ง 
ความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาก าหนด 

2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย/ 
แบบสรุปแนวคิดโครงการ
พร้อมแผ่น CD 
2.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
และทะเบียนบ้าน 
2.3 อากรแสตมป์ 
2.4 เอกสารอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขของแหล่งทุน 

อาจารย์/
นักวิจัย 

3.  1 - 2 
ชั่วโมง 

3.1 นักวิจัยลงฐานข้อมูลการขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 
 
 
 
 
3.2 นักวิจัยท าหนังสือมอบอ านาจ
การยื่นข้อเสนอโครงการให้กับ
อาจารย์/นักวิจัย 

3.1 นักวิจัยตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วน และ 
ลงฐานข้อมูลการขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกตามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก าหนด  
3.2 หนังสือมอบอ านาจ 
การยื่นข้อเสนอโครงการ
ถูกต้องตามแนวทางท่ี

3.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย/ 
แบบสรุปแนวคิดโครงการ
พร้อมแผ่น CD 
3.2 หนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
และทะเบียนบ้าน 
3.3 อากรแสตมป์ 
3.4 เอกสารอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขของแหล่งทุน 
3.5 ฐานข้อมูลการขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

นักวิจัย 
 

นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

พร้อมเอกสารประกอบตาม
เง่ือนไขของหน่วยงาน 

ให้ทุน 

สวพ. ลงฐานข้อมูล 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3.3 อาจารย์/นักวิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือมอบ
อ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการ
และลงนาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก าหนดไว้ 
 
 

4.  3 - 5 วัน 4.1 นักวิจัยน าหนังสือมอบอ านาจฯ 
เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนาการศึกษาลงนาม
ในฐานะพยาน  
 
4.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
4.3 นักวิจัยท าบันทึกข้อความ 
ขอความอนุเคราะห์อธิการบดี 
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
4.4 นักวิจัยท าการสแกนหนังสือ
มอบอ านาจฯ และหลักฐาน
ประกอบต่าง ๆ ให้อาจารย์/นักวิจัย 

4.1 หนังสือมอบอ านาจฯ 
ได้รับการลงนามครบถ้วน 
ทุกต าแหน่ง และมีเอกสาร
ประกอบการท าการมอบ
อ านาจครบตามทีแ่หล่งทุน
ภายนอกก าหนด 
4.2 นักวิจัยสามารถ
จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง
ได้ถูกต้องตามท่ีแหล่งทุน
ภายนอกก าหนด 
4.3 อธิการบดีลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
ครบถ้วน 
 
4.4 อาจารย์/นักวิจัยได้รับ
หนังสือมอบอ านาจฯ พร้อม
หลักฐานครบถ้วนและ
ถูกต้องตามรายชื่อที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4.1 หนังสือมอบอ านาจฯ  
4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องของ
อธิการบดี 
4.3 ข้อเสนอโครงการ/
แบบสรุปแนวคิดโครงการ 
4.4 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 
4.5 งบการเงินและงบดุล
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4.6 เอกสารอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขของแหล่งทุน
ภายนอก 

1. นักวิจัย 
2. ผู้ช่วย
นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

สวพ. เสนอผู้บริหาร                
ลงนามในเอกสาร 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5.  

 
3 - 5 
ชั่วโมง 

5.1 อาจารย์/นักวิจัยลงระบบ
ออนไลน์ของแหล่งทุนภายนอก 
 
 
 
 
 
5.2 อาจารย์/นักวิจัยน าส่งหนังสือ
มอบอ านาจฯ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

5.1 อาจารย์/นักวิจัย
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ
และเอกสารประกอบ 
การขอทุนในระบบออนไลน์  
ได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในประกาศของ
แหล่งทุนภายนอก  
5.2 อาจารย์/นักวิจัย
สามารถน าส่งเอกสารตาม
ประกาศของแหล่งทุน
ภายนอก มายังสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ทันตามท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ก าหนด 

5.1 หนังสือมอบอ านาจฯ  
5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องของ
อาจารย์/นักวิจัยและ
อธิการบดี 
5.3 ไฟล์ข้อเสนอ
โครงการวิจัย/แบบสรุป
แนวคิดโครงการ 
5.4 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 
5.5 งบการเงินและงบดุล
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
5.6 เอกสารอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขของแหล่งทุน 

อาจารย์/
นักวิจัย 

6.  
 
 

 

30 - 60 
นาท ี

6.1 นักวิจัยรับเอกสารและ
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการขอทุนฯ และ 
ท าหนังสือภายนอกน าส่ง
หน่วยงานให้ทุน 
6.2 ผู้ช่วยนักวิจัยท าซองจ่าหน้า
ถึงหน่วยงานให้ทุนและน าส่ง
ส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

6.1 เอกสารประกอบ 
การขอทุนถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศของหน่วยงาน
ให้ทุน 
 
6.2 นักวิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัยสามารถสนับสนุนให้
อาจารย์/นักวิจัยสามารถ 
ขอทุนและยื่นเอกสารได้ 

6.1 หนังสือมอบอ านาจฯ  
6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องของ
อาจารย์/นักวิจัยและ
อธิการบดี 
6.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย/
แบบสรุปแนวคิดโครงการ 
หนังสือมอบอ านาจฯ 

นักวิจัย
ผู้ช่วย
นักวิจัย 
ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 

          สวพ. จัดท าหนังสือ  
ภายนอกน าส่งเอกสาร 
ไปยังหน่วยงานให้ทุน 

นักวิจัยยืน่เอกสารขอทนุ 
ในระบบออนไลน ์
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
    ถูกต้องและทันตาม

ก าหนดเวลาของประกาศ
ของหน่วยงานให้ทุน 

6.4 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 
6.5 งบการเงินและงบดุล
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
6.6 เอกสารอ่ืน ๆ ตาม
เงื่อนไขของแหล่งทุน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 .  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ประชาสัมพันธ์ข่าวการให้ทุนผ่าน  
e-office, website, facebook และ line 
   1.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจั ย
สืบค้นประกาศจากเว็บไซต์ของแหล่ง
ทุนภายนอก 
   1.2 นักวิจัยศึกษาและท าความเข้าใจ
รายละเอียดการให้ทุน 
   1.3 นักวิจัยประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครทุนให้อาจารย์/นักวิจัยรับทราบ  

1.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยสืบค้นประกาศจากเว็บไซต์ของแหล่งทุน
ภายนอกเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เนื่องจากบางแหล่งทุนภายนอกได้มี 
การประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัย และบางแหล่งทุนภายนอก
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น 
1.2 นักวิจัยศึกษาและท าความเข้า ใจรายละเ อียดการให้ทุน ว่ ามี 
การประกาศให้ทุนอะไรบ้าง เปิดลงระบบถึงวันไหน เวลาอะไร และปิดรับ
เอกสารฉบับจริงถึงวันไหน เวลาอะไร และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากเว็บไซต์ของแหล่งทุนภายนอก ซึ่งแต่ละโครงการจะมีรายละเอียด
แตกต่างกันไปตามประกาศของแหล่งทุนภายนอก โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     1) ประกาศของแหล่งทุนภายนอก 
     2) Terms of Reference (TOR) ของโครงการ 
     3) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
     4) คู่มือการกรอกแบบค าขอออนไลน์ 
     5) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.3 นักวิจัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจจะ
ขอทุนผ่าน e-office, website, facebook และ line ดังนี้ 
     1.3.1 จัดท าแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการ โดย
ต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ที่อยู่ หลักสูตร คณะ 
เบอร์ติดต่อ e-mail id-line ชื่อข้อเสนอโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ 
ให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ google form ก าหนดวันที่ส่ง เนื่องจากต้องใช้
ข้อมูลเหล่านี้ในการลงฐานข้อมูลการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกและ
จัดท าหนังสือมอบอ านาจฯ ดังตัวอย่างภาพที่ 1-2 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ภาพที่ 1-2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการ 
 

      1.3.2 ท าบันทึกข้อความขอเชิญแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัย โดยต้องศึกษาว่า การประกาศให้ทุนตัวนั้น เปิดลงระบบถึง
วันไหน เวลาอะไร และปิดรับเอกสารฉบับจริงถึงวันไหน เวลาอะไร จะได้
สามารถก าหนดเวลาในการด าเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ทันเวลา ซึ่งใน
บันทึกข้อความจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ทุน และขั้นตอน 
การด าเนินงานในการขอทุนฯ  และแนบเอกสาร 6 รายการ ประกอบด้วย 
1) ประกาศของแหล่งทุนภายนอก 2) ขอบเขตของงาน (TOR) 3) แบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ/แบบสรุปแนวคิดโครงการ 4) คู่มือการกรอกแบบค าขอ
ออนไลน์ 5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 6) แบบฟอร์มการแจ้งความจ านง
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  ส่งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี /คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา/ ประธานสวนดุสิตโพล และ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที ่
สารบรรณ และผู้ช่วยนักวิจัย ดังตัวอย่างภาพที่ 1-3 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1-3 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเชิญแจ้งความจ านงการยื่น 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
     1.3.3 น าข้อความในบันทึกข้อความไปประชาสัมพันธ์ในไลน์ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย line ของทุนภายนอก/ SDU Research Club/ 
ทูตวิจัย เป็นต้น 

2. นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
พร้อมเอกสารประกอบตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานให้ทุน 

2.1 อาจารย์/นักวิจัยส่งแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการ ข้อเสนอโครงการ/แบบสรุปแนวคิดโครงการ พร้อมแผ่น CD 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขของหน่วยงานให้ทุน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาลงฐานข้อมูล 
   3.1  นักวิจั ยรับและตรวจสอบ
แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่น

3.1 นักวิจัยรับและตรวจสอบแบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอ
โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากอาจารย์/นักวิจัย  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
   3.2 นักวิจัยท าหนังสือมอบอ านาจ
การยื่ นข้อ เสนอโครงการ ให้ กั บ
อาจารย์/นักวิจัย 
   3.3 อาจารย์/นักวิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือมอบอ านาจ
การยื่นข้อเสนอโครงการและลงนาม 

     3.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบฟอร์มแจ้ง 
ความจ านงว่า กรอกรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ มีการพิมพ์ผิดหรือไม่   
ถ้าอาจารย์/นักวิจัยไม่ได้กรอกหลักสูตร สามารถค้นหาได้ที่ e-office  
     3.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนมีการลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องหรือยัง และแนบอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท มาด้วย
หรือไม ่
     3.1.3 นักวิจัยลงฐานข้อมูลการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกซึ่ง
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ประเภทโครงการ สังกัด 
มือถือ e-mail id- line ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย สาขาที่ขอรับทุน 
งบประมาณที่เสนอขอ ดังตัวอย่างภาพที่ 1-4 
 

 
ภาพที่ 1-4 ตัวอย่างฐานข้อมูลการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ข้อสังเกต ต้องกรอกชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและชื่อเรื่องให้ถูกต้องเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบเมื่อหน่วยงานให้ทุนแจ้งผลการพิจารณามายังมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากบางหน่วยงานให้ทุนจะแจ้งผลการพิจารณาจากชื่อเรื่องเท่านั้น 
ท าให้ต้องมาดูจากฐานข้อมูลว่า ทุนนั้นเป็นของใคร ถึงจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยได้ถูกต้อง 
3.2 นักวิจัยท าหนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการให้กับอาจารย์/
นักวิจัย โดยร่างหนังสือมอบอ านาจขึ้นมาใหม่เพ่ือจะเป็นการมอบอ านาจ
ให้อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้เท่านั้น ทั้งนี้ถ้าใน
หนังสือมอบอ านาจให้อาจารย์/นักวิจัยสามารถท าการเซ็นสัญญารับ



17 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและเบิกจ่ายได้ โดยไม่ต้องผ่านมหาวิทยาลัย อาจารย์/
นักวิจัยอาจไม่แจ้งการได้ทุนดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงท าหนังสือมอบอ านาจฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 
เป็นหนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการเท่านั้น ช่วงที่ 2 เป็น
หนังสือมอบอ านาจการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
การเบิกจ่ายเงินในโครงการ ดังตัวอย่างภาพที่ 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-5 ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ 
3.3 อาจารย์/นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบอ านาจการยื่น
ข้อเสนอโครงการและลงนาม โดยจุดที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ เรื่อง วันที่ 
รายละเอียดการมอบอ านาจให้.....  และชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย 

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ
ผู้บริหารลงนามในเอกสาร 

4.1 นักวิจัยน าหนังสือมอบอ านาจฯ เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษาลงนามในฐานะ
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   4.1 นักวิจัยน าหนังสือมอบอ านาจฯ 
เสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาการศึกษาลงนามในฐานะ
พยาน  
   4.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจั ย
ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   4.3 นักวิจัยท าบันทึกข้อความ 
ขอความอนุเคราะห์อธิการบดีลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
   4.4 นักวิจัยท าการสแกนหนังสือ
มอบอ านาจฯ และหลักฐานประกอบ
ต่าง ๆ ส่งให้อาจารย์/นักวิจัย 

พยาน และท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อธิการบดีลงนามใน
หนังสือมอบอ านาจฯ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังตัวอย่างภาพที่ 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-6 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนาม 
หนังสือมอบอ านาจ 

 
4.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
เอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น 1) พรบ. มสด. 2) รายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมประวัติ ส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน 3) งบการเงินและงบดุลของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 4) สรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานให้ทุน พร้อมท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ลงนาม เป็นต้น 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     4.2.1 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
             4.2.1.1 กองคลัง เพ่ือขอเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินและงบดุล
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

        4.2.1.2 กองนโยบายและแผนหรือส านักบริหารกลยุทธ์ เพ่ือขอ
สรุปผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  

       4.2.1.3 ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

       4.2.1.4 ติดต่อเลขานุการของผู้บริหาร เช่น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอธิการบดี เพ่ือขอประวัติ
และส าเนาบัตรประชาชน 
     4.2.2 นักวิจัยสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงานให้ทุนต้องการ โดย
การน าฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอกมาคัดเลือกรายชื่อผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วสรุปชื่อเรื่องงานวิจัย และหน่วยงานให้ทุน พร้อมให้
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงนามรับรอง ดังตัวอย่างภาพที่ 1-7 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ภาพที่ 1-7 ตัวอย่างสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงานให้ทุน 
และผู้ช่วยนักวิจัยจัดท าแผนที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
4.3 นักวิจัยท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์อธิการบดีลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
4.4 นักวิจัยท าการสแกนหนังสือมอบอ านาจฯ และหลักฐานประกอบต่าง ๆ 
ที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นไฟล์แต่ละประเภทของ
เอกสาร ส่ ง ให้อาจารย์ /นักวิจั ยทาง id- line หรือ e-mail เ พ่ือใช้
ประกอบการลงระบบออนไลน์ และให้อาจารย์/นักวิจัยมารับเอกสารฉบับจริง 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา   

5. นักวิจัยยื่นเอกสารขอทุนในระบบ
ออนไลน์ 
   5.1 อาจารย์/นักวิจัยยื่นเอกสารใน
ระบบออนไลน์ของแหล่งทุนภายนอก 
   5.2 อาจารย์/นักวิจัยน าส่งหนังสือ
มอบอ านาจฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.1 อาจารย์/นักวิจัยยื่นเอกสารในระบบออนไลน์ของแหล่งทุนภายนอก 
ตามคู่มือการกรอกแบบค าขอออนไลน์ และบางแหล่งทุนภายนอกเมื่อ 
ลงระบบเรียบร้อยแล้วต้องพิมพ์แบบค าขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัส
โครงการปรากฏอยู่มุมบนด้านขวา 
5.2 อาจารย์/นักวิจัยน าส่งหนังสือมอบอ านาจฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 1) แบบค าขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมี
รหัสโครงการปรากฏอยู่มุมบนด้านขวา (ถ้ามี) 2) หนังสือมอบอ านาจฯ  
3) ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของ
อธิการบดี (ฉบับจริง) 4) ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องของอาจารย์/นักวิจัย (ฉบับจริง) เป็นต้น มาส่งณ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ตามเวลาที่ก าหนด 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท า
หนังสือภายนอกน าส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานให้ทุน 
   6.1 นักวิจัยรับเอกสารและตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารประกอบการขอทุนฯ 
แล ะท า หนั ง สื อภ ายนอก น า ส่ ง
หน่วยงานให้ทุน 
   6.2 ผู้ช่วยนักวิจัยท าซองจ่าหน้าถึง
หน่วยงานให้ทุนและน าส่งส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

6.1 นักวิจัยรับเอกสารและตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการขอทุนฯ 
และท าหนังสือภายนอกน าส่งหน่วยงานให้ทุน โดยนักวิจัยตรวจสอบ
เอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วนก็ให้อาจารย์/นักวิจัยส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายใน 1-2 วัน เนื่องจากบางหน่วยงานให้ทุนจะก าหนดเวลาส่ง
เอกสารหลังจากลงระบบแล้ว ภายใน 7 วัน หลังจากนั้นนักวิจัยท าหนังสือ
น าส่งหน่วยงานให้ทุน โดยกล่าวถึงชื่อทุนที่จะขอสนับสนุน และระบุชื่อ
ข้อเสนอโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ สังกัด และลงนามโดยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังตัวอย่างภาพที่ 1-8 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-8 ตัวอย่างหนังสือภายนอกน าส่งหน่วยงานให้ทุน 

 
6.2 ผู้ช่วยนักวิจัยท าซองจ่าหน้าถึงหน่วยงานให้ทุนและน าส่งส านักงาน
มหาวิทยาลัย แบบ EMS 
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8. แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การขอ

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ดังนี้ 
8.1 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีลักษณะนิสัย ขยัน อดทน ใฝ่รู้ ละเอียด รอบคอบ มีความพยายามที่จะ

เรียนรู้งานต่าง ๆ ในทุกมิติ เพราะการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกต้องท าให้รวดเร็วตามก าหนดเวลา และ
ประสานขอเอกสารภายในมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนตามที่แหล่งทุนก าหนด 

8.2 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีบุคลิกภาพ ร่าเริง แจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะประสานงานกับ
หน่วยงานและอาจารย์/นักวิจัย เนื่องจากการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงาน
กับแหล่งทุนในการสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย การตอบข้อซักถามกับอาจารย์/นักวิจัย และประสานขอเอกสาร
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีความใจเย็น ยิ้มแย้ม แจ่มใส เพ่ือให้การติดต่อประสานงานได้ราบรื่นและเกิด 
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

8.3 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน 
การท างาน ควรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่หลากหลายและประหยัด
งบประมาณ 

 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยสามารถสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยสามารถขอทุนและยื่นเอกสารได้ถูกต้องและ
ทันตามก าหนดเวลาตามประกาศของแหล่งทุนภายนอก  

 
ตารางที่ 1-2 มาตรฐานคุณภาพงาน 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน 

1.  
 

1.1 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยต้องท าการสืบค้นประกาศ
จากแหล่งทุนภายนอกที่ทันสมัยและทันเวลา (update) 
โดยไม่เกิดการตกหล่นข่าวสารของทุน 
1.2 นักวิจัยสามารถท าความเข้าใจรายละเอียดของ 
แหล่งทุนภายนอก และสามารถเก็บรายละเอียดเอกสาร
ที่จ าเป็นต้องไปประชาสัมพันธ์ได้ครบถ้วน 
1.3 นักวิจัยสามารถท าบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์
รายละเอียดและวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนการขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอกได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึง
สามารถประชาสัมพันธ์ครบถ้วนทุกช่องทางตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

 
 

สวพ.ประชาสัมพันธ์ข่าว
การให้ทุนผ่าน e-office, 

website, facebook และ 
line 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน 
2.   2.1 อาจารย์/นักวิจัยส่งรายละเอียดของเอกสารให้

ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มการแจ้งความจ านง
การยื่นข้อเสนอโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 
 
 
 

3.  3.1 นักวิจัยตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารให้ถูกต้อง
และครบถ้วน และลงฐานข้อมูลการขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด  
3.2 หนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการถูกต้อง
ตามแนวทางที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดไว้ 

4.   4.1 หนังสือมอบอ านาจฯ ถูกลงนามครบถ้วนทุกต าแหน่ง 
และได้รับเอกสารประกอบการท าการมอบอ านาจครบ
ตามท่ีแหล่งทุนภายนอกก าหนด 
4.2 นักวิจัยสามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้องตามท่ีแหล่งทุนภายนอกก าหนด 
4.3 อธิการบดีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
ครบถ้วน 
4.4 อาจารย์/นักวิจัยได้รับหนังสือมอบอ านาจฯ พร้อม
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามรายชื่อที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

5.  5.1 อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการและ
เอกสารประกอบการขอทุนในระบบออนไลน์ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศของแหล่งทุนภายนอก  
5.2 อาจารย์/นักวิจัยสามารถส่งเอกสารตามประกาศของ
แหล่งทุนภายนอก มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทัน
ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 

6.  

 
 

6.1 เอกสารประกอบการขอทุนถูกต้องครบถ้วนตาม
ประกาศของหน่วยงานให้ทุน 
6.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยสามารถสนับสนุนให้
อาจารย์/นักวิจัยสามารถขอทุนและยื่นเอกสารได้ถูกต้อง
และทันตามก าหนดเวลาของประกาศของหน่วยงานให้ทุน 

นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

พร้อมเอกสารประกอบตาม
เง่ือนไขของหน่วยงาน 

ให้ทุน 

สวพ. ลงฐานข้อมูล 

สวพ. เสนอผู้บริหาร                
ลงนามในเอกสาร 

      นักวิจัยยื่นเอกสารขอ  
ทุนในระบบออนไลน ์

          สวพ. จัดท าหนังสือ  
ภายนอกน าส่งเอกสาร 
ไปยังหน่วยงานให้ทุน 
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10. ระบบติดตามและประเมินผล 
เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารให้อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยต้องติดตามว่า

อธิการบดีลงนามในหนังสือมอบอ านาจฯ และเอกสารประกอบการขอทุนฯ ครบถ้วนหรือไม่ หากลงนามเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยสแกนเอกสารส่งให้กับอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือลงระบบออนไลน์ของแหล่งทุน
ภายนอก พร้อมส่งเอกสารตัวจริงให้กับอาจารย์/นักวิจัย รวมทั้งติดตามอาจารย์/นักวิจัยส่งหนังสือมอบอ านาจฯ
และหลักฐานประกอบมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาน าส่ง
ให้กับแหล่งทุนภายนอกต่อไป 

ผู้จัดท าคู่มือได้น าคู่มือฉบับนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานน าคู่มือการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย ไปทดลองใช้ ผลปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้ารู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ก) 
11.1 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558  
11.2 รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมประวัติ ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน  
11.3 งบการเงินและงบดุลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
11.4 ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้าน

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
11.5 แผนที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
11.6 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
ส่วนของหน่วยงานให้ทุน ในคู่มือเล่มนี้ขอยกตัวอย่าง กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) (ภาคผนวก ข) 
11.7 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
11.8 Terms of Reference (TOR) ของโครงการ  
11.9 แบบค าขอตามมาตรา  
11.10 ความพร้อมของหน่วยงาน  
11.11 เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  
11.12 คู่มือการกรอกแบบค าขอออนไลน์  
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ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ภาคผนวก ค) 
11.13 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การขอทุนฯ บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนาม  และบันทึก

ข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ   
11.14 แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการ  
11.15 หนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการ  
11.16 แบบสรุปแนวคิดโครงการ 
11.17 หนังสือภายนอกเพ่ือน าส่งขอรับทุน 
 

12. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
การของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มีแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
12.1 แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงการยื่นข้อเสนอโครงการ  
12.2 หนังสือมอบอ านาจการยื่นข้อเสนอโครงการ  
12.3 แบบสรุปแนวคิดโครงการ 
 

13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 
ตารางท่ี 1-3 ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 1  
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ข่าว 
การให้ทุนผ่าน  
e-office, website, 
facebook และ line 

- การติดตามประกาศ 
การให้ทุนไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 
 

- เนื่องจากในอดีต 
บางแหล่งทุนภายนอก 
จะเป็นผู้ประกาศทุน
มายังมหาวิทยาลัยหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ า 
ทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง นแต่ใ
ปัจจุบัน บางแหล่งทุน

ภายนอกจะประกาศทาง
เว็บไซต์และปีละหลาย
ครั้ง 

- การตั้งระบบเตือนใน
ปฏิทินเพ่ือเข้าไปติดตาม
ประกาศการให้ทุนของ 
แหล่งทุนภายนอก  
ทุกวันที่ 5  ของเดือน  
 

- อาจารย์/นักวิจัยไม่ทราบ
ข่าวการประชาสัมพันธ์
การให้ทุน 

- อาจารย์/นักวิจัยไม่ค่อย
เปิดบันทึกข้อความท่ี
คณะจัดส่งไปให้ ท าให้
บางท่านทราบข่าวการให้
ทุนจากเพ่ือนในคณะ 

- การเพ่ิมช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
เช่น facebook website 
line เป็นต้น 
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ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ขั้นตอนที ่2  
นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
พร้อมเอกสารประกอบ
ตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานให้ทุน 

- อาจารย์/นักวิจัยที่สังกัด
อยู่ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง
ส่งเอกสารล่าช้า 

- รูปแบบและระยะทาง
ในการจัดส่งเอกสารยังไม่
เหมาะสมและอาจตกค้าง
อยู่ที่บริษัทน าส่งเอกสาร  

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ช่วยจัดเตรียมเอกสารให้
บางส่วน และปรับรูปแบบ 
การแจ้งความจ านงเป็น 
google form 
- อาจารย์/นักวิจัยควรปรับ
รูปแบบการส่งเอกสารให้มี
คล่องตัวและรวดเร็วมากข้ึน 

เช่น การน าส่งโดยบริษัท
ขนส่งของเอกชน เป็นต้น 

ขั้นตอนที ่3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงฐานข้อมูล 

- อาจารย์/นักวิจัยพิมพ์ 
ชื่อเรื่องที่จะขอรับทุนวิจัย
ผิด และไม่ใส่หลักสูตรที่
สังกัด 

- อาจารย์/นักวิจัยไม่ได้
ตรวจทานเอกสาร/ 
การผิดพลาดด้านการพิมพ์ 

 

- อ่านและตรวจสอบชื่อ
เรื่องอย่างละเอียด ถ้าเป็น
ค าศัพท์เฉพาะตรวจทานอีก
ครั้งในระบบอินเทอร์เน็ต 

 - อาจารย์/นักวิจัยไม่ได้ขอ
ทุนในสาขาที่ตนมีความ
เชี่ยวชาญท าให้ไม่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- การขอทุนท าวิจัย 
ส่วนใหญ่ หน่วยงานให้
ทุนเป็นผู้ก าหนดขอบเขต
การวิจัย 

- ควรมีการวิเคราะห์:  
แนวทางการส่งเสริม
งานวิจัยตามสาขา 
อัตลักษณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
การวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ขั้นตอนที ่4 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เสนอผู้บริหารลงนาม
ในเอกสาร 

- ในขั้นตอนที่นักวิจัยและ
ผู้ช่วยนักวิจัยติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขอเอกสารที่หน่วยงาน
ให้ทุนต้องการ จะประสบ
ปัญหาเรื่องหาหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงใน 
การจัดท ารายงานประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
 

- เนื่องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้
จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ เมื่อได้
มีการประสานขอข้อมูล 
ก็แจ้งให้ไปสอบถาม
หน่วยงานอื่นต่อไป  
 

- ประสานหน่วยงานที่จะ
ขอข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้
จัดเตรียมเอกสาร 
- ท าบันทึกข้อความถึง
อธิการบดีเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและ 
ลงนามรับรองในเอกสาร 
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ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้สแกนหนังสือมอบ
อ านาจฯ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องส่งทาง id-line 
ของอาจารย์/นักวิจัย  
ซึ่งบางท่านไม่ได้บันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ ท าให้ต้อง 
ขอข้อมูลใหม่เม่ือข้อมูล
หมดอายุการดาวน์โหลด
แล้ว 

- อาจเนื่องจากข้อมูลยัง
ไม่หมดเขตในการลง
ระบบออนไลน์ อาจารย์/
นักวิจัยจึงยังไม่ได้บันทึก
ข้อมูลเก็บไว้ 

- เพ่ิมช่องทางในการจัดส่ง
เอกสาร เช่น e-mail  
เป็นต้น หรือให้อาจารย์ 
มารับเอกสารฉบับจริงที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขั้นตอนที ่5  
นักวิจัยยื่นเอกสารขอ
ทุนในระบบออนไลน์ 

- อาจารย์/นักวิจัยไม่ได้ 
ลงระบบออนไลน์ของ
หน่วยงานให้ทุนท าให้ไม่
สามารถขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยได้ 
- อาจารย์/นักวิจัยที่ลง
ระบบออนไลน์ของ
หน่วยงานให้ทุนเรียบร้อย
แล้ว และส่งแบบค าขอฯ 
พร้อมหนังสือมอบอ านาจฯ 
มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาล่าช้า 

- อาจารย์/นักวิจัยไม่ได้
ลงระบบออนไลน์ของ 
หน่วยงานให้ทุนเนื่องจาก
ข้อเสนอโครงการวิจัย
อาจยังไม่เสร็จ 
- อาจารย์/นักวิจัยอาจจะ
รอเวลาเข้ามา
มหาวิทยาลัย แล้วจึงน า
เอกสารมาส่งสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- ท าบันทึกข้อความแจ้ง
เตือนการลงระบบออนไลน์
ของหน่วยงานให้ทุนและ 
การน าส่งเอกสารมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขั้นตอนที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดท าหนังสือภายนอก
น าส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานให้ทุน 
 

- การส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย
อาจล่าช้า 

- เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการส่ง
ไปรษณีย์อาจลาหรือไป
อบรม และไม่มีเจ้าหน้าที่
ท่านอ่ืนปฏิบัติงานแทน 
ท าให้เอกสารไม่สามารถ
น าส่งไปยังหน่วยงาน 
ให้ทุนได้ตรงเวลา 

- ติดตามการส่งออกของ
ไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย 
- ในกรณีที่มีความเร่งด่วน
ต้องส่งเอกสารภายใน 
วันนั้น มอบหมายให้
บุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาไปส่งเอกสาร
ด้วยตนเองที่หน่วยงาน 
ให้ทุน 
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เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2561). ประกาศ
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แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
 
1. งานที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง 

งานที่ เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะพัฒนาหรือปรับปรุง คือ “การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์” 

   
2. เหตุผลและความจ าเป็น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีเป้าหมายในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
บนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามกรอบและทิศทางการวิจัยและ
พัฒนาประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่  
การใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต, 2562) ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกก็
เป็นภาระกิจหนึ่งที่ส าคัญ 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่อาจารย์/นักวิจัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการขอทุนในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน 
การท าหนังสือมอบอ านาจ การจัดท าเอกสารประกอบการขอทุน และการส่งข้อเสนอโครงการไปยัง
หน่วยงานให้ทุน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ตามความต้องการของอาจารย์/นักวิจัย หรืออาจารย์/
นักวิจัยที่ได้ด าเนินการแจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีระบบและ
กลไกในการบริหารงบประมาณด้านการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ คือ 

(1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มตามสาขาอัตลักษณ์และสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและ 
สุ ขภาวะ และอุตสาหกรรมบริ การ เป็ นต้ น เพ่ือสร้ างความร่ วมมื อในการท าวิ จั ยในลั กษณะ 
การบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็น  
รายโครงการอย่างใกล้ชิด 

(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งไปยังแหล่งทุนใน
นามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(3) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยกับอาจารย์/นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

(4) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต, 2564 ก) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 850 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 247,398,408.80 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ล าดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) 

1 2560 209 59,270,436.80 
2 2561 259 68,058,904.80 
3 2562 184 57,729,387.20 
4 2563 166 51,846,680 
5 2564 32 10,493,000 
 รวม 850 247,398,408.80 

ที่มา:  ฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
        ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564 ข)
  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก “การบริหารจัดการทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก: การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย” ในหัวข้อ ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงาน พบว่า 
1) อาจารย์/นักวิจัยไม่ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การให้ทุน 2) อาจารย์/นักวิจัยลืมลงระบบออนไลน์
ของหน่วยงานให้ทุนท าให้ไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้  3) อาจารย์/นักวิจัยที่ลงระบบ
ออนไลน์ของหน่วยงานให้ทุนเรียบร้อยแล้ว และส่งแบบค าขอฯ พร้อมหนังสือมอบอ านาจฯ มายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาล่าช้า นอกจากนี้ กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้อง
ขอทุนผ่านระบบ NRIIS ท าให้อาจารย์/นักวิจัยไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ทันตามก าหนดเวลา 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจาก 1) ปัญหาจากตัวระบบ NRIIS ไม่เสถียรเมื่อถึงเวลาใกล้ ๆ ที่ระบบจะปิด  
มักเกิดระบบล่มเป็นประจ า 2) ปัญหาจากอาจารย์/นักวิจัย (2.1) ไม่ศึกษาคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์อย่าง
ละเอียด (2.2) ความประมาทในการลงระบบ NRIIS โดยอาจารย์/นักวิจัยจะส่งข้อเสนอการวิจัยเมื่อระบบใกล้
จะปิด ท าให้ไม่สามารถลงระบบได้ทันเวลา (2.3) เกิดความเข้าใจผิดในการส่งแผนงานวิจัย โดยไม่ลงโครงการ
ย่อยในระบบ NRIIS เป็นรายโครงการ หรือลงระบบโครงการย่อยเพียง 1 โครงการ ซึ่งผิดหลักการของ  
การขอทุนแบบแผนงานวิจัยท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามรับรองได้ (2.4) เมื่อลงระบบ NRIIS แล้ว
ไม่ได้กด SAVE และส่งข้อมูลเข้าระบบ NRIIS ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถเห็นข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นได้ 
(2.5) อาจารย์/นักวิจัยที่ติดค้างข้อเสนอการวิจัยต้องปิดข้อเสนอการวิจัยที่เคยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
ลงระบบ NRIIS หรือถ้ามีงานวิจัยค้างยังไม่ถึงปีต้องท าหนังสือรับรองด้วยตนเอง และแนบในระบบ NRIIS 

ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้มีการพัฒนาการให้บริการ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์ โดยจะเน้นให้ค าปรึกษา
วิธีการและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยไปตามแหล่งทุนว่าต้องด าเนินการอย่างไร และ 
มีเอกสารประกอบในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยอะไรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะช่วยในจัดเตรียมให้
ตามแหล่งทุน ดังเช่น 

1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และอาจารย์/นักวิจัยต้องได้รับ
หนังสือมอบอ านาจเห็นชอบก่อนการลงระบบ เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะช่วย
ท าหนังสือมอบอ านาจฯ เอกสารประกอบในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และท าหนังสือภายนอกและ
จัดส่งไปยังหน่วยงานให้ทุน 
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2. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และมีการลงนามรับรองข้อเสนอ
โครงการวิจัยทางออนไลน์ เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ด าเนินการตามข้ันตอน และเสนอลงนามรับรองในระบบออนไลน์ 
 3. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางอีเมลไปยังหน่วยงานให้ทุนหรือสถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแทน 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.) 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะช่วยเตรียมเอกสารประกอบในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางอีเมลไปยังหน่วยงานให้ทุน 

4. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานให้ทุนผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น ส านักงาน 
ป.ป.ช เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะช่วยเตรียมเอกสารประกอบในการขอรับทุนสนับสนุน 
การวิจัย และท าหนังสือภายนอกและจัดส่งไปยังหน่วยงานให้ทุน 

ทั้งนี้ “การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ผ่านไลน์” จะช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์/นักวิจัย ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้ค าปรึกษากับอาจารย์/นักวิจัย และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ ความเข้าใจของ
อาจารย์/นักวิจัยเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 
3. วัตถุประสงค์ 

การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์  
มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 3.1 เพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จ าแนกตามแหล่งทุน 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแหล่งทุนภายนอกก าหนด 

  
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการรับขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน/ส่วนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

4.1 หน่วยงาน/ส่วนงาน 
 4.1.1 อาจารย์/นักวิจัยสามารถเรียนรู้กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ท าให้เกิดความรู้ฝังแน่นและสามารถให้
ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมกลุ่มไลน์เมื่อเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน 

 4.1.2 อาจารย์/นักวิจัยสามารถเห็นรายละเอียดบางอย่างที่มองข้ามไป และท าให้เข้าใจ
เงื่อนไขของการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น และสามารถขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ส าเร็จลุล่วงและทันตามก าหนดเวลา 

4.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัย  

ซึ่งการใหบ้ริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการรับขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์ เป็นอีก
รูปแบบของการให้บริการที่สามารถช่วยลดโหลดของการถาม-ตอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ ส าหรับค าถามส าคัญ ๆ  
ก็สามารถเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้  
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4.2.2 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ /
นักวิจัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของแหล่งทุนภายนอก และเกิดความกระตือรือร้นตลอดเวลาในการให้บริการ 
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

4.3 มหาวิทยาลัย 
4.3.1 เมื่ออาจารย์/นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกเป็นจ านวนมาก จะเป็นการสร้างโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 4.3.2 มหาวิทยาลัยได้รับค่าสาธารณูปโภคจากงานวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
5. แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง 

การให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์ 
มีวิธีการ/ขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 ศึกษาและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกทีอ่าจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการขอทุนฯ จากการรวบรวมปัญหา พบว่า ปัญหาหลัก 
คือ 1) อาจารย์/นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการขอทุนตามหน่วยงานให้ทุน 2 ) อาจารย์/นักวิจัยได้
พยายามใช้เวลาในการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงท าให้ลงระบบออนไลน์ใน
ระยะเวลากระชั้นชิดใกล้กับเวลาที่ระบบจะปิด ประกอบกับระบบไม่มีความเสถียรเมื่อมีคนลงระบบเป็น
จ านวนมาก ระบบมักล่มท าให้ไม่สามารถเซฟข้อมูลได้ 3) บางแหล่งทุนต้องการหนังสือมอบอ านาจใน 
การยื่นข้อเสนอโครงการ ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องท าหนังสือมอบอ านาจฯ ในเวลาเร่งด่วน 
เนื่องจากอาจารย์/นักวิจัยแจ้งความประสงค์มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาล่าช้า และไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 4) เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมีจ านวนมากและแตกต่างกันไปตาม
แหล่งทุน ท าให้การจัดเตรยีมเอกสารค่อนขา้งกระชั้นชิด เป็นต้น 

5.2 วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยการแยกหมวดหมู่ค าถามจ าแนกตามแหล่งทุน ที่พิจารณามาจากอาจารย์/นักวิจัยที่มัก
สอบถาม และจัดท า LINE QA (Quick Reply) ที่ช่วยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถตอบค าถาม
อาจารย์/นักวิจัยได้เร็วขึ้นโดยคลิกเลือกค าตอบจากชุดค าตอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเซฟเก็บไว้ในระบบ
โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ 

5.3 ขั้นตอนในการสร้างและใช้ LINE QA 
5.3.1 รวบรวมค าถามที่เกิดขึ้น ซึ่งรวบรวมได้จากช่องทางต่าง ๆ หรือการพูดคุยกับอาจารย์/นักวิจัย 
5.3.2 จัดเรียง/แบ่งกลุ่มของค าถาม/จ าแนกตามแหล่งทุน/จดัล าดับความส าคัญ 
5.3.3 เลือกค าถามท่ีส าคัญ แล้วเขียนค าตอบอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5.3.4 ท าการเผยแพร่ FAQ ใน LINE QA มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) Sign in เข้าระบบหลังบ้านของบัญชี Line Official Account โดยสามารถค้นหา
เว็บของระบบไลน์ผ่านทาง Google  

2) เมื่อ Sign in แล้ว ระบบจะน ามาสู่หน้าแรกของตัวจัดการ Line Official Account 
ให้คลิกไปที่เมนู “แชท” 
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3) เมื่อเข้ามาที่หน้าต่างหลักของห้องแชท ให้ไปที่เมนูแถบซ้ายมือของหน้าจอ เลือก 
“ตั้งค่าแชท” โดยคลิก 1 ครั้ง 

4) ไปที่แถบค าว่า “ข้อความตอบกลับ” >> “สร้างใหม่” เพ่ือเพ่ิมข้อความตอบกลับ 
5) ตั้งชื่อข้อความตอบกลับที่ต้องการจะสร้างใหม่ เทคนิค คือ ตั้งชื่อให้สั้น ๆ กระชับ 

เข้าใจง่าย เพ่ือให้สะดวกและไม่สับสนเองเวลาที่เข้ามาเลือกใช้ค าตอบ  
6) จากนั้นพิมพ์ค าตอบลงไป แล้วก็กด “บันทึก”  
วิธีการเรียกใช้ค าตอบแบบ Quick Reply 
1) เมื่อมีอาจารย์/นักวิจัยทักมา ระบบจะแจ้งเตือน ให้เข้าไปที่หน้าหลักของห้องแชท 

และกดตามล าดับ “เครื่องหมายบวก” >> “เลือกคอนเทนต์” 
2) ระบบจะแสดงข้อความตอบกลับที่เซฟเก็บไว้ทั้งหมด ให้อาจารย์/นักวิจัยเลือก

ค าตอบที่ต้องการโดยคลิก 1 ครั้งเท่านั้น (startupnow, 2564) 
  5.4 ติดตามและประเมินผลหลังจากให้ค าปรึกษาผ่านไลน์ (LINE QA) โดยใช้แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ กับผู้ขอรับค าปรึกษา 
  5.5 น าข้อมูลที่ได้มาแปลผลและปรับปรุงระบบ LINE QA ต่อไป  
  ดังรายละเอียดในภาพที่ 2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 ขั้นตอนการให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์ 

 
6. สมรรถนะที่จ าเป็นในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 7 สมรรถนะ เพ่ือใช้
ในการจัดการคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

6.1 ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”) 
6.2 การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ (Empowering Ideas and creative 

thinking) 
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6.3 การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝักใฝ่ในงานเพ่ือยกระดับการท างานที่
แสดงให้ถึงความประณีตและความเป็นมืออาชีพ (Passion-driven Performance) 

6.4 การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design thinking) 
   6.5 การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญและการสนองตอบต่อภาวะเร่งด่วนอย่างทันท่วงที
เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense of priorities and urgency) 

   6.6 การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
   6.7 การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 

จากการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรข้างต้น พบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นในการให้บริการค าปรึกษา
เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านไลน์ให้ประสบผลส าเร็จ มีดังนี ้

 
ตารางท่ี 2-2 สมรรถนะที่จ าเป็นในการพัฒนางาน 

สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางาน 
1. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding 
Values “GROW”) 
    1 .1 มี กรอบความคิดที่ เปิ ดกว้ าง ยอมรั บ 
การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนสิ่ งเดิม คิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ คิดเชิงบวก เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเข้าสู่วิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 1.2 มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามแบบสวนดุสิต ด้วย 
การมีบุคลิกลักษณะที่ โดดเด่น  อันแสดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละสายงาน นอบน้อม
ถ่อมตน พิถีพิถัน รู้กาลเทศะ ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้าง 
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
 1.3 อุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัย ท างานแบบมี
ส่วนร่วม เสียสละ เอ้ืออาทร รักและศรัทธาใน
มหาวิทยาลัย มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อม
รับทั้งผิดและรับชอบ 
 1.4 ท างานทุกอย่างด้วยความประณีต มีคุณภาพ 
และมีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

1. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding 
Values “GROW”) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
    1.1 มีความคิดเปิดกว้าง คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
บวก เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง   
    1 .2 มีบุคลิกภาพดี  มีความเป็นระเบียบ 
ประพฤติตนเหมาะสม และมีสัมมาคารวะและ
นอบน้อมถ่อมตน  
    1.3 เสียสละ เอ้ืออาทร ใส่ใจและห่วงใยเพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน         
    1 .4  ท า งานทุ กอย่ างด้ วยความประณี ต  
มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ท า เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างถูกต้อง 
 

2. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิด
สร้างสรรค์ (Empowering Ideas and creative 
thinking) 
   สร้างแนวความคิดที่ทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดใน
มุมมองใหม่ๆ คิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และน าความคิด
ดังกล่าวปฏิบัติจริงจนเป็นผลส าเร็จ 

2. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิด
สร้ า งสรรค์  (Empowering Ideas and creative 
thinking) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 

2.1 มีจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางาน 
   2.2 สามารถน าผลผลิตไปสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม ่

3. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วย
ความ มุ่ ง ม่ั น  ฝั ก ใ ฝ่ ใ น ง าน เพื่ อ ยก ร ะดั บ 
การท างานที่แสดงให้ถึงความประณีตและความ
เป็นมืออาชีพ (Passion-driven Performance) 
   3.1 การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และ
สร้างงานคุณภาพ ยกระดับการปฏิบัติงานที่แสดง
ให้เห็นถึงความประณีตและความเป็นมืออาชีพ 
   3.2 ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้ให้สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานปกติ วางแผนการด า เนินงาน
อย่างเป็นระบบ และพยายามด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่น
ด้วยจิตส านึกแห่งคุณภาพและความรับผิดชอบ 
   3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนืองและเป็นระบบ เพ่ือน าผลการประเมิน
มาพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่ งขึ้น 
จนเกิดผลงานที่เป็นเลิศตามที่ก าหนดไว้ 
   3.4 เ พ่ิมระดับมาตรฐานของคุณภาพของ
ผลงานอย่างเป็นพลวัตร และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมต่อเนื่อง พ่ือให้เกิดผลงาน
ที่เป็นเลิศ ตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป 
   3.5 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพของตนและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จนมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและ 
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ตามสายงาน 

3. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วย
ความ มุ่ ง ม่ั น  ฝั ก ใ ฝ่ ใ น ง าน เพื่ อ ยก ร ะดั บ 
การท างานที่แสดงให้ถึงความประณีตและความ
เป็นมืออาชีพ (Passion-driven Performance) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   3.1 รู้จักก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

3.2 สามารถวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
   3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
   3.4 สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานให้ เท่ าทัน 
การเปลี่ยนแปลง    
   3.5 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design 
thinking) 
สามารถจัดการความรู้จากหลาย ๆ สาขา จนเกิด
องค์ความรู้ แล้วน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปสร้าง
ความคิดเชิงจินตนาการ และน าเอาความคิดเชิง
จินตนาการดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติงานจริงอย่าง
เป็นระบบจนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design 
thinking) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   4.1 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
   4.2 มีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน 
และสามารถคิดหาวิธี การ เพ่ิมประสิทธิ ภาพ 
การท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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5. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญ
และการสนองตอบต่ อภาวะเร่ งด่วนอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense 
of priorities and urgency) 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและภาวะความเร่งด่วน
ของแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ส าเร็จบน
พ้ืนฐานของความส าคัญและความเร่งด่วนของ 
แต่ละภารกิจ เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 

5. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญ
และการสนองตอบต่ อภาวะเร่ งด่วนอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense 
of priorities and urgency) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   5.1 มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงทุกภาระงาน
ในเวลาที่ก าหนด 

6. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
   6.1 สามารถประมวลผลข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และจัดให้เป็นชุดข้อมูลซึ่งพร้อม
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   6.2 สามารถจัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล 
ด้วยการจัดล าดับ เลือกสรรข้อมูลหรือสารสนเทศที่
มีความส าคัญออกมาจากข้อมูลจ านวนมาก และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลสารสนเทศ
เดิมให้เกิดความรู้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้จริง 
   6.3 ความสามารถในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ 
เข้าใจในเนื้อหาและเชื่อมโยง ไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ไม่ติดยึดอยู่กับศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดโดยเฉพาะ 
   6.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ ใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
   6.5  มีทักษะการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาใน
งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   6.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ    
   6.2 มีความสามารถในการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
   6.3 ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
   6.4 มีความสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ในงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือ
ปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
แบบมืออาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและรู้จริง
ในสิ่งที่ท า 

7. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือ
ปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   7.1 มีความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง 
สอนงานหรือวิทยากรในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
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  โครงการที่จะท าในอนาคต 
 

1. ชื่อโครงการ   
การจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่

ผ่านระบบ Frequently Asked Questions (FAQ)” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการวิจัยได้เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการวิจัยได้เข้าไป
สอดแทรกในทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงให้ภารกิจนั้นมีความสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งในการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตมีเป้าหมายในการผลิตผลงานวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพได้เพ่ิมขึ้นทุกปี รวมทั้งคุณภาพของ
งานวิจัยก็ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรม
การวิจัย และแก้ปัญหาของประเทศชาติ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางวิชาการ ด้วยการน ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 มาก าหนดโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัยบนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ  
เพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความโดดเด่นเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ
สร้างนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยการต่อยอดองค์ความรู้จากการวิ จัยให้
สามารถใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิจัยตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ อาหาร นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 
การศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  อุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมการจัดการ
การเกษตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและงบประมาณแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2563 มีอาจารย์/นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3-1 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ล าดับ กลุ่มสาขา จ านวนโครงการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

1. อาหาร 26 27 
2. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 41 14 
3. การศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ 
28 12 

4. อุตสาหกรรมบริการ   63 22 
5. นวัตกรรมการจัดการการเกษตร ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 
52 54 

 รวม 210 129 
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 จากกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว ได้พบว่า การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ของอาจารย์/นักวิจัย ยังมีข้อควรปรับปรุงในประเด็น ดังนี้ 
 1. การเขียนแผนบูรณาการต้องครอบคลุมทุกโครงการวิจัย ซึ่งการเขียนความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาควรสะท้อนให้เห็นถึงที่มาว่าเหตุใดจึงต้องท าวิจัยเรื่องนี้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมและตรงจุด มีลักษณะการเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการทุกโครงการภายใต้แผน
บูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกัน และต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้ตอบโจทย์ทุกโครงการ 
พร้อมทั้งด าเนินการวิจัยในพื้นที่เดียวกัน 
 2. โจทย์การวิจัยต้องมาจากความต้องการของชุมชนหรือผู้ใช้ผลงานวิจัย 
 3. การทบทวนวรรณกรรมให้ลุ่มลึก ครอบคลุม ตรงประเด็น และตรงตามศาสตร์ เพ่ือให้เห็น
ช่องว่างขององค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การก าหนดค าถามการวิจัยที่ดี และตอบโจทย์การวิจัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจนและครอบคลุมในเรื่องที่ท า 
 5. ระบุว่าใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้ชัดเจน 
 6. ระบุความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ อบต. เป็นต้น 
 7. ประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 8. การเขียนระเบียบวิธีวิจัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการในแต่ละสาขา 
 9. ระบุผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ให้ชัดเจน 
 10. การจัดท าแผนบูรณาการให้แบ่งตามประเด็นการวิจัย โดยแบ่งตามพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัย และ
พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันแบบสหสาขาเพ่ือเป็นการบูรณาการวิจัยอย่างแท้จริง 
 โดยงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ช่องทาง ได้แก่ (1) ด้านพาณิชย์: การน า
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ (2) ด้านนโยบาย: การน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย ซึ่งหมายถึง หลักการ 
แนวทาง กลยุทธ์ ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจ
เป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน (3) ด้านสาธารณะ: 
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (4) ด้านชุมชนและพ้ืนที่: การน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลง
อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่หนึ่งไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน (5) ด้านวิชาการ: การน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557) 
 ในการจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ อาจารย์/นักวิจัยต้องมีการแสวงหาแหล่งทุนจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางในการของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีรูปแบบวิธีด าเนินการตามแหล่งทุน โดยจะขอแบ่งวิธีการด าเนินงานเป็น 
4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
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 1. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และอาจารย์/
นักวิจัยต้องได้รับหนังสือมอบอ านาจเห็นชอบก่อนการลงระบบ  
 2. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานทางออนไลน์ และมีการลงนาม
รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยทางออนไลน์  
 3. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางอีเมลไปยังหน่วยงานให้ทุนหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแทน  
 4. อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานให้ทุนผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ซ่ึงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว 
ต้องประกอบด้วยการด าเนินตามขั้นตอนการยื่นขอทุนของหน่วยงานให้ทุนก็เป็นสิ่งส าคัญมากในการได้รับทุน
เช่นกัน เพราะต่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยดีเพียงใดแต่ถ้าไม่สามารถยื่นได้ทันตามก าหนดเวลาก็ไม่มี
โอกาสในการได้รับการพิจารณาทุน ซึ่งในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในช่วงที่
ผ่านมา ได้พบว่า อาจารย์/นักวิจัยบางท่านยังไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของแหล่งทุนจึงท าให้ไม่
สามารถส่งขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได ้

โดยขั้นตอนการด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีวิธีการด าเนินงาน
ที่แตกต่างกันไปตามแหล่งทุน แต่ปัญหาที่มักพบบ่อย คือ การขอทุนที่มีการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 
ผ่านระบบออนไลน์มักเกิดปัญหาทุกครั้งในเรื่องของการลืมลงระบบออนไลน์ การลงระบบออนไลน์ไม่
ทันเวลา ระบบออนไลน์ล่มเมื่อใกล้เวลาปิดระบบออนไลน์ ส่วนในเรื่องของข้อเสนอโครงการวิจัยมักท าไม่
ครบถ้วนและลงระบบออนไลน์ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของหน่วยงานให้ทุน จึงท าให้โครงการถูกตัดสิทธิ์  
ดังตัวอย่างเช่น การขอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ครั้งที่ 1) ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีผู้ยื่นขอทุนฯ จ านวน 122 เรื่อง และมหาวิทยาลัยไม่
สามารถลงนามรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยได้ จ านวน 3 เรื่อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,500,000 บาท 
เนื่องจากอาจารย์/นักวิจัยลงข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ครบสมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียโอกาสใน 
การไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของมหาวิทยาลัย 

จากประเด็นการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและการยื่นข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนให้ทันเวลาตามที่หน่วยงานให้ทุนก าหนดนั้น รวมทั้งการรับรู้ถึงเทคนิคในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยตามแหล่งทุนต่าง ๆ ยังเป็นขั้นตอนส าคัญในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการวิจัยจากหน่วยงานให้ทุน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงก าหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่านระบบ Frequently 
Asked Questions (FAQ)” เพ่ือถอดองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก และน าองค์ความรู้เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่าน
ระบบ FAQ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่านระบบ Frequently Asked Questions (FAQ)” มีวัตถุประสงค ์2 ประการ คือ  

3.1 เพ่ือถอดองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
แหล่งทุนภายนอก จ าแนกตามแหล่งทุน 
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3.2 เพ่ือน าองค์ความรู้เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ 
สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านระบบ FAQ  

 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทุนภายนอกที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2 
 
ตารางที่ 3-2 แหล่งทุนภายนอกที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
ล าดับที่ หน่วยงานให้ทุน จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้ทีไ่ด้รับทุน 

1 กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา     

4 11,675,200 ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม 
ดร.พรชุลี ลังกา 
ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ 

2 ส านักงานกิจการยุติธรรม 6 7,136,000 รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล 
รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน 

3 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 4 5,094,470 ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ 
รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

4 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3 4,875,000 ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 
5 ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
2 3,000,000 ดร.พรชุลี ลังกา 

ที่มา:  ฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
        ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564) 
  
  6.2 ก าหนดประเด็นที่ต้องการถอดองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก จ าแนกตามแหล่งทุน โดยก าหนดขั้นตอนการถอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
  6.2.1 ให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ กลยุทธ์วิธีการท างานในการขอรับทุนสนุนสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก  
  6.2.2 ให้อาจารย์เปรียบเทียบวิธีการท างานในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกจริงกับแผนงานที่วางไว้  
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  6.2.3 ให้อาจารย์ระบุผลงานที่ได้รับจากการด าเนินงานขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  6.2.4 ให้อาจารย์ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
  6.2.5 ให้อาจารย์เสนอวิธีการท างานในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกที่ดีกว่าเดิม 
  6.2.6 ให้อาจารย์ระบุอุปสรรคและการแก้ไขที่ได้ผลและเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานใน 
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไม่ส าเร็จประสบความส าเร็จ 
  6.2.7 ให้อาจารย์เสนอแนวทางการพัฒนาในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 6.3 จัดการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือถอดองค์ความรู้จากอาจารย์ที่
มีประสบการณ์และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกตามแหล่งทุน  เพ่ือให้
อาจารย์/นักวิจัยที่ก าลังจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกได้มีประสบการณ์และ
เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน 
 6.4 รวบรวมประเด็นจากการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในข้อ 6.3  
เพ่ือสรุปสาระส าคัญทั้งท่ีมอียู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
  6.5 เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน าองค์ความรู้เทคนิคการพิชิตงบประมาณจาก 
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านระบบ FAQ  โดยมีขั้นตอน
ในการสร้างและใช้ LINE QA ได้แก่ 1) จัดเรียง/แบ่งกลุ่มของค าถาม/จ าแนกตามแหล่งทุน/จัดล าดับ
ความส าคัญ 2) เลือกค าถามที่ส าคัญ แล้วเขียนค าตอบอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3) ท าการเผยแพร่ 
FAQ ใน LINE QA  
  6.6 ติดตามและประเมินผลภายหลังจากน าองค์ความรู้เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านระบบ FAQ  (LINE QA) โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่าน
ระบบ FAQ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ กับผู้ใช้บริการ 
  6.7 น าข้อมูลที่ได้มาแปลผลและปรับปรุงระบบ FAQ (LINE QA) เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงที่สุด 
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7. แผนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1 แผนปฏิบัติงาน “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านระบบ FAQ”
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8. เป้าหมายการด าเนินการ 
8.1 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 20 คน 
8.2 ผู้ ใช้ ระบบ FAQ (LINE QA) “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีความพึงพอใจต่อ “เทคนิคการพิชิต
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่านระบบ FAQ” อยู่ในระดับดี – ดีมาก ร้อยละ 90 
 
9. งบประมาณ 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่านระบบ Frequently Asked Questions (FAQ)” ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
  9.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 9 คน          32,400 บาท 
  9.2 ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน      3,000 บาท 
  9.3 ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ   2,100 บาท 
  9.4 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ   3,600 บาท 
  9.5 ค่าจ้างเหมาท าเอกสาร       2,900 บาท  

 
10. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 หน่วยงาน/ส่วนงาน 

11.1.1 อาจารย์/นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

11.1.2 อาจารย์/นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและมีคุณภาพ  
11.1.3 อาจารย์/นักวิจัยสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกตามแหล่งทุนได้ถูกต้องและตรงตามก าหนดเวลา 
11.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 11.2.1 สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับหน่วยงาน/ส่วนงาน ให้

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
 11.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเวลาในการพัฒนาและจัดท ากิจกรรมอ่ืนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ

สามารถตอบสนองต่อผู้มารับบริการ 
11.2.3 ลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาใน 

การตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม และการประสานงานหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
11.3 มหาวิทยาลัย 

  11.3.1 เพ่ิมโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้กับ
มหาวิทยาลัย 
  11.3.2 เพ่ิมคะแนนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ผลจากการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
และโอกาสในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/เชิงนโยบาย/เชิงสาธารณะ/เชิงวิชาการ  
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12. การติดตามและประเมินผล 
  12.1 สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบ FAQ จาก
การแจ้งปัญหาของผู้ใช้บริการและการใช้แบบสอบถามถามผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเทคนิค
การพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่านระบบ FAQ 
  12.2 น าข้อมูลจากข้อ 12.1 มาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 
13. สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมโครงการที่จะท าในอนาคตประสบผลส าเร็จ 
 
ตารางท่ี 3-3 สมรรถนะที่จ าเป็นในการพัฒนางาน 

สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางาน 
1. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding 
Values “GROW”) 
    1 .1 มี กรอบความคิดที่ เปิ ดกว้ าง ยอมรั บ 
การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนสิ่ งเดิม คิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ คิดเชิงบวก เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเข้าสู่วิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 1.2 มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามแบบสวนดุสิต ด้วย 
การมีบุคลิกลักษณะที่ โดดเด่น  อันแสดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละสายงาน นอบน้อมถ่อม
ตน พิถีพิถัน รู้กาลเทศะ ใส่ ใจต่อสิ่ งรอบข้าง 
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
 1.3 อุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัย ท างานแบบมี
ส่วนร่วม เสียสละ เ อ้ืออาทร รักและศรัทธา 
ในมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
พร้อมรับทั้งผิดและรับชอบ 
 1.4 ท า ง านทุ กอย่ า งด้ วยความประณี ต  
มีคุณภาพ และมีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 

1. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding 
Values “GROW”) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
    1.1 มีความคิดเปิดกว้าง คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
บวก เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง   
    1 .2 มีบุคลิกภาพดี  มีความเป็นระเบียบ 
ประพฤติตนเหมาะสม และมีสัมมาคารวะและ
นอบน้อมถ่อมตน  
    1.3 เสียสละ เอ้ืออาทร ใส่ใจและห่วงใยเพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน         
    1 .4  ท า งานทุ กอย่ างด้ วยความประณี ต  
มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ท า เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างถูกต้อง 
 

2. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิด
สร้างสรรค์ (Empowering Ideas and creative 
thinking) 
   สร้างแนวความคิดที่ทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดใน
มุมมองใหม่ๆ คิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และน าความคิด
ดังกล่าวปฏิบัติจริงจนเป็นผลส าเร็จ 

2. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิด
สร้ า งสรรค์  (Empowering Ideas and creative 
thinking) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 

2.1 มีจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   2.2 สามารถน าผลผลิตไปสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม ่
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สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางาน 
3. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วย
ความ มุ่ ง ม่ั น  ฝั ก ใ ฝ่ ใ น ง าน เพื่ อ ยก ร ะดั บ 
การท างานที่แสดงให้ถึงความประณีตและความ
เป็นมืออาชีพ (Passion-driven Performance) 
   3.1 การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และ
สร้างงานคุณภาพ ยกระดับการปฏิบัติงานที่แสดง
ให้เห็นถึงความประณีตและความเป็นมืออาชีพ 
   3.2 ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้ให้สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานปกติ วางแผนการด า เนินงาน
อย่างเป็นระบบ และพยายามด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่น
ด้วยจิตส านึกแห่งคุณภาพและความรับผิดชอบ 
   3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนืองและเป็นระบบ เพ่ือน าผลการประเมิน
มาพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่ งขึ้น 
จนเกิดผลงานที่เป็นเลิศตามที่ก าหนดไว้ 
   3.4 เ พ่ิมระดับมาตรฐานของคุณภาพของ
ผลงานอย่างเป็นพลวัตร และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมต่อเนื่อง พ่ือให้เกิดผลงาน
ที่เป็นเลิศ ตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป 
   3.5 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพของตนและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จนมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและ 
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ตามสายงาน 

3. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วย
ความ มุ่ ง ม่ั น  ฝั ก ใ ฝ่ ใ น ง าน เพื่ อ ยก ร ะดั บ 
การท างานที่แสดงให้ถึงความประณีตและความ
เป็นมืออาชีพ (Passion-driven Performance) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   3.1 รู้จักก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ 

3.2 สามารถวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
   3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
    3.4 สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ และเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานให้ เท่ าทัน 
การเปลี่ยนแปลง    
   3.5 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design 
thinking) 
สามารถจัดการความรู้จากหลาย ๆ สาขา จนเกิด
องค์ความรู้ แล้วน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปสร้าง
ความคิดเชิงจินตนาการ และน าเอาความคิด 
เชิงจินตนาการดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Design 
thinking) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   4.1 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
   4.2 มีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน 
และสามารถคิดหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 



49 
 

สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางาน 
5. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญ
และการสนองตอบต่ อภาวะเร่ งด่วนอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense of 
priorities and urgency) 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและภาวะความเร่งด่วน
ของแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ส าเร็จ 
บนพ้ืนฐานของความส าคัญและความเร่งด่วนของ 
แต่ละภารกิจ เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 

5. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญ
และการสนองตอบต่ อภาวะเร่ งด่วนอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense of 
priorities and urgency) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   5.1 มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงทุกภาระงาน
ในเวลาที่ก าหนด 

6. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
   6.1 สามารถประมวลผลข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และจัดให้เป็นชุดข้อมูลซึ่งพร้อม
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   6.2 สามารถจัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล 
ด้วยการจัดล าดับ เลือกสรรข้อมูลหรือสารสนเทศ
ที่มีความส าคัญ ออกมาจากข้อมูลจ านวนมาก 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูล
สารสนเทศเดิมให้เกิดความรู้ใหม่ให้เป็นประโยชน์
ได้จริง 
   6.3 ความสามารถในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ 
เข้าใจในเนื้อหาและเชื่อมโยง ไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ไม่ติดยึดอยู่กับศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดโดยเฉพาะ 
   6.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ ใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
   6.5  มีทักษะการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาใน
งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   6.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ    
   6.2 มีความสามารถในการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
   6.3 ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
   6.4 มีความสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ในงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

7. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือ
ปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
แบบมืออาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและรู้จริง
ในสิ่งที่ท า 

7. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือ
ปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 
โดยพฤติกรรมที่นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพึงม ีได้แก่ 
   7.1 มีความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง 
สอนงานหรือวิทยากรในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ 
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ งทุน
ภายนอก 
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เอกสารอ้างอิง 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2564). ฐานข้อมูลแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2557). การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจ าปี 2557. สืบค้นเมื่อ  
20 เมษายน 2561, จาก http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=53 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
ส่วนของมหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก-1 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
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หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น   

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๖ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  สร้างบัณฑิต  วิจัย  บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น  
ริเร่ิม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู้  เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา
และจริยธรรม  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีวิจารณญาณ  มีจิตใจเสียสละ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีความสํานึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ   
(๔) การนําความรู้สู่สังคมเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม 
(๕) ความรับผิดชอบต่อสังคมและรัฐในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
(๖) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๗) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
(๘) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) คณะ 

55



หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

(๔) สํานัก 
(๕) สถาบัน 
(๖) ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
มาตรา ๙ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๘  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๘  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหน่ึง   
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๖  อาํนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
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(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบี้ยปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๖ 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ในมาตรา  ๖ 

(๖) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่าง  ๆ 
(๗) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่นให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๙) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
มาตรา ๑๔ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี   
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือซื้อด้วย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพย์สินที่ มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้  
แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศ 
หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรง  
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความ 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

มาตรา ๑๙ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดี  ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก  
ผู้อํานวยการสถาบัน  หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําที่ทําการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  
หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และผู้อํานวยการสํานัก  
ผู้อํานวยการสถาบัน  หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 

(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัย 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัย 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๑๙  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๖)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗)  และ  (๘)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
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(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในประเภทน้ัน 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิไดมี้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการแต่งตั้งหรือ 
เลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้   

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
(๓) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งสําหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ  ไปก็ได้ 

(๔) อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๘  รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ  การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิก 
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
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(๗) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

(๘) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  

และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๑) ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล 
(๑๓) ออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๑๔) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๕) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๓  (๔) 
(๑๖) ออกข้อบังคับเก่ียวกับค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและ

ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด

หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๓ ให้มีสภาวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

ให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ  ทางด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเก่ียวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัย  และคุณภาพการศึกษา 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  และกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ประกอบด้วยประธานและกรรมการ  ซึ่งมาจาก
คณาจารย์ประจําและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  
ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และพนักงานมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการและกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  ให้คําแนะนําปรึกษา 

แก่มหาวิทยาลัย  และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อให้มีโอกาสศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๐ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 
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มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 
เคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๓๐ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๙   
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
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(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
มาตรา ๓๒ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  

ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ   

และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๓) บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่น 

ของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบด ี รองคณบดี  หรือรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๗) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  เป็นผู้รักษาการแทน  
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่ง  ให้มีสํานักงานวิทยาเขต  โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขต
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ในคณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  ให้มีคณบดีคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  
และให้มีรองคณบดีคนหน่ึงหรือหลายคน  ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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คณบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  โดยมีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองคณบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี  จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  
และให้อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดี  โดยคําแนะนําของคณบดี 

เม่ือคณบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
การรักษาการแทนคณบดี  ให้นํามาตรา  ๓๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๖ คณบดีและรองคณบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ในคณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  ให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะ  หรือคณะกรรมการประจําส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ ในสํานัก  สถาบัน  หรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน  
ให้มีผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานคนหน่ึง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของส่วนงานนั้น  และจะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เม่ือผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน 
พ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตําแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้งผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน  และรองผู้อํานวยการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนงาน  รวมทั้งการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ ในสํานักงานมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานวิทยาเขต  ให้มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนงานน้ัน  และอาจให้มีรองผู้อํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคน  
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้ 
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จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วิธีการแต่งตั้ง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผู้อํานวยการ  ให้นํามาตรา  ๓๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๐ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  

ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  หัวหน้าส่วนงาน  และรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มเวลา  และจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย  สํานักงานวิทยาเขต  
คณะ  สํานัก  สถาบัน  และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว  ปฏิบัติการหรือรักษาการแทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีอาจมอบอํานาจต่อ
ให้รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ  หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอํานาจมานั้นแทนได้
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และให้ผู้รับมอบอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจต่อมีอํานาจหน้าที่
ตามที่อธิการบดีกําหนด   

มาตรา ๔๒ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วง
ให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนทําหน้าที่
กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในระหว่างรักษาการแทนด้วย 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

มาตรา ๔๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๔๕ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียน  การสอน  
และการวัดผลตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ทํา 
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปน้ัน  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ  
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา  
และแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๖  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้  โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์   และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ   ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดี

หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
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คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึงให้ใช้อักษรย่อ  ดังนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

มาตรา ๖๐ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.   
มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ  
และอนุปริญญาได้  ดังนี้ 

69



หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแ้ก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน่งน้ันไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย
หรือเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วย
ประการใด ๆ   ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  
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หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้
หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใด  หรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๒ ให้สภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และพนักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน
ตามมาตรา  ๘ 

มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการประจํ าคณะ  และคณะกรรมการประจํ าส่ วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทําหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีการแบ่งส่วนงานใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ ให้ผู้ ซึ่ ง เ ป็นศาสตราจาร ย์   ศาสตราจาร ย์พิ เศษ   รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย  ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากบุคคลดังกล่าวมิได้แสดงเจตนาภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ให้บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๗๗ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามมาตรา  ๓๑  
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะตามมาตรา  ๓๕  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  และให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย   หรือปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ   
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหน่งของข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

72



หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ของส่วนราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้นํากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  
ให้การดําเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตาม
ขอ้บังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๙ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๘  
ผู้ใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๘๐ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๙  
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มีตําแหน่งข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยว่างลง  ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้น  
และให้โอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
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เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  
และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๒ ให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรขยายขอบเขตการให้
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้สามารถดําเนินการได้กว้างขวางขึ้น  โดยจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ ์ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์
แก่สังคมย่ิงขึ้น  และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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