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คำนำ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วย
รับงบประมาณ (Fundamental Fund) เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)  ในปีงบประมาณ 2563 โดย
งบประมาณดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สามารถตอบสนองแนวนโยบายของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานหน่วยงานส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทำ “คู่มือบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต” เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ และนักวิจัย 
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุน
สนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) โดยภายในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วนได้แก่ บทนำ ระบบกลไกสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระบบ
และกลไกการติดตามและประเมินผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยได้เรียบเรียงและจัดทำรูปเล่มเพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย 

ท้ายนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดทำคู่มือเล่มนี้ให้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนำไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และต่อยอดในเชิงวิชาการ  
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากงานวิจัยในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กลุ่มหน่วยงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นหรือชุมชนอื ่น (Area-Based and Community 

Engagement)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋วแต่แจ๋ว (SDU Directions: Small but Smart) พ.ศ. 2563-

2570 ประกอบด้วยจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่  
1. ความหลากหลายทางการศึกษา การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน ประกอบด้วย

1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตร 
ทีโ่ดดเด่น หลักสูตร แบบยืดหยุ่น หลักสูตรที่ตอบสนองผู้เรียน การผสาน แบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม ่

1.2 มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ การเรียนรู้ในพื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้
บนฐานแห่งเทคโนโลยี 

1.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ ระบบคลังหน่วยกิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือยกระดับทักษะ/เพ่ิมทักษะ/และส่งเสริมทักษะใหม่ 

1.4 การเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษาต่างชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 

2. การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
2.1 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง

พ้ืนฐานที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล 
2.2 พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คาเฟ่ ไลบรารี่ พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกัน พ้ืนที่กิจกรรม ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2.3 สภาพแวดล้อม ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่สวยสะอาดและใส่ใจสิ่งแวดลอม การออกแบบที่ 

เป็นสากลเพื่อคนทั้งมวล 
2.4 ระบบสนับสนุนผู้เรียน ได้แก่ ระบบการให้คำปรึกษาและช่ วยเหลือ ทุนการศึกษา 

การบริการด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาด้านวิชาการ 



3. องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย  
3.1 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เท่าทันสถานการณ์ 
3.2 การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิต ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและ 

ความคิดสร้างสรรค์การมุ่งมั่นในงาน การคิดเชิงออกแบบ การรู้ถึงลำดับความสำคัญและสภาวการณ์เร่งด่วน 
ทักษะใหม ่ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติ 

3.3 การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
4. จุดเน้น (SP ซีรี่ย์) ประกอบด้วย ความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคน พลังสติปัญญา ความรู้และ   

การสร้างนวัตกรรม โดยมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
4.1 ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
4.2 ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
4.3 ด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย 
4.4 ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลาย

มิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทย 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลด

ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาส  ให้ทุกภาคส่วน  
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 
2565 – 2570 กำหนดเป้าหมายเพื่อมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐาน      
อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น “SP ซีรี่ย์”      
ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้    
และการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นในสาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ 
และอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ 

1. การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพหุวิทยาการ ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา         
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญผสาน
การปฏิบัติ เพื่อสร้างความแตกต่าง และ เสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือน สู่ความเป็นสากล  

3. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันบนพ้ืนฐาน การพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งพัฒนาศักยภาพคน    
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนผู้สูงอายุ  

4. การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการที ่มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ         
มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World Class Standard) เป็นนวัตกรการบริการ (Service Innovator) 
ให้เข้ากับยุคดิจิทัล  
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ภาพที่ 2 จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านความหลากหลายทางการศึกษาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 3 จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 4 จดุเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 5 จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านจุดเน้น (SP ซีรี่ย์) 
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แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้กำหนดจุดเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้าน

การวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : จุดเน้น “SP ซีรี่ย์” ของมหาวิทยาลัย ได้แก่        
การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมที่
มุ่งเน้นในสาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตส าหกรรมบริการ      
โดยแบ่งเป็นแพลตฟอร์มการดำเนินงานเป็น 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่  

1. การศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพหุวิทยาการใน
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเพื ่อสร้างประสบการณ์ พัฒนาการที ่เหมาะสมตามวัยและพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. อาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญ ผ่านการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และเสริมความ
เข้มแข็งจากรากฐานการเรือนสู่ความเป็นสากล  

3. การพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกัน  
บนพื้นฐานการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนผู้สูงอายุ  

4. อุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World class 
standard) เป็นนวัตกรการบริการ (Service innovator) ให้เข้ากับยุคดิจิทัล  

5. การสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  

ทั ้งนี ้  ระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจ ัยตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ว ิจ ัยและนวัตกรรม             
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำ (Input) มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหา   
การวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย ที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและประเทศ พร้อมทั้ง
สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  ระยะกลางน้ำ (Process) มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัย เพื ่อการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระยะปลายน้ำ (Output) มุ่งเน้นส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ พาณิชย์ นโยบาย/
สาธารณะ (ชุมชนสังคม) และพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
ระบบและกลไกสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ภาพที่ 7 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  
การส่งเสริมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการผ่าน

กระบวนการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการเครือข่ายวิจัยภายในมหาวิทยาลัย หรือ SDU Research Club 
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมเสวนาแนวโน้มและทิศทางขับเคลื ่อนการวิ จัยและนวัตกรรมเพื ่ออนาคต
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยได้มองเห็นทิศทางขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม 
จากหน่วยงานให้ทุนระดับประเทศ  

2. การประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยตามจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยตามจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับ
การขอทุนสนับสนุนพื้นฐาน (Fundamental Fund) หรือทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมแยกออกไป
ตาม Club การวิจัยตามอัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ได้แก่ คลับการศึกษาปฐมวัย 
คลับอาหาร คลับการพยาบาลและสุขภาวะ คลับอุตสาหกรรมบริการ และคลับการสร้างคุณค่าของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้สมาชิกได้นำข้อเสนอโครงการวิจัยมาขอรับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พัฒนาคุณภาพสำหรับการยื่นขอขอทนุสนับสนุนพื้นฐาน (Fundamental Fund) หรือทุนอ่ืน ๆ ต่อไป 



แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ

โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
โดยกำหนดการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

1. การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนรู้  
2. การพัฒนางานวิจัยเพื่อฝึกทักษะการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง  
3. การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
4. การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ  
5. การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
6. การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
7. การพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  
ทั้งนี้ ในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม (2-7) ให้มีหลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติคือ ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มหาวิทยาลัยแต่งตั ้งจากหลากหลาย
หน่วยงาน จำนวน 3 คน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย ซึ่งมี ขั้นตอนการ
พิจารณาดังนี้ 

 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 
มีข้อเสนอแนะ 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

นักวิจัยจัดนำข้อเสนอโครงการวิจัย         
ฉบับสมบูรณ์และนำเข้าระบบ NRIIS 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปรับแก้ไข 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
พิจารณาโครงการวิจัย 

ฉบับสมบูรณ ์

มหาวิทยาลัยประกาศรับ 
ข้อเสนอเชิงหลักการ 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ

เชิงหลักการ  

นักวิจัยปรับแก้ไขและพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

นักวิจัยปรับแก้ไขและพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไม่อนุมัติ 
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ภาพที่ 8 ระบบและกลไกการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แนวทางการจัดทำสัญญารับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดให้มีการจัดทำสัญญารับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละสองฉบับ 

ที่มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้เก็บไว้ที่ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้รับทุนต้องส่งสำเนา
สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดจำนวนหนึ่งฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยการทำสัญญารับเงินทุนอุดหนุน
การวิจัยจะประกอบไปด้วยเอกสารสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
ประกอบด้วย  

1. เอกสารแนบหมายเลข 1 ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการวิจัย
2. เอกสารแนบหมายเลข 2 ข้อตกลงสนับสนุนด้านการเงิน
3. เอกสารแนบหมายเลข 3 การจัดทำและการส่งมอบรายงานการดำเนินโครงการวิจัย  และ/หรือ

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ของโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
4. เอกสารแนบหมายเลข 4 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เอกสารไม่ถูกต้อง/ไมค่รบถ้วน 

เอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง/ไมค่รบถ้วน 

จัดส่งเอกสารประกอบคำขอ
สนับสนุนงบประมาณ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ววน.  
ของหน่วยงาน (ระบบ NRIIS) 

นักวิจัยปรับแก้ไข 

เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบคำขอ
สนับสนุนงบประมาณ 

หน่วยงานส่งคำของบประมาณ (ระบบ NRIIS) 

นักวิจัยส่งเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน      
(ระบบ NRIIS) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
โครงการวิจัยและแตกตัว
คูณงบประมาณโครงการ 
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5. เอกสารแนบหมายเลข 5 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย และการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ทั้งนี้ ขั ้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 9 ระบบและกลไกการจัดทำสัญญารับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง/ไมค่รบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง/ไมค่รบถ้วน 

มหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ
เงินอุดหนุนการวิจัย 

จัดทำเอกสารสัญญาต้นฉบับและคู่ฉบับ 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับทุน 
ลงระบบ R-System plus  

เสนอผู้บริหารลงนามสัญญา 

ผู้รับทุนจัดทำร่างสัญญารับทุน 
ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

นักวิจัยปรับแก้ไขสัญญารับทุน 

นักวิจัยปรับแก้ไขข้อมูลในระบบ 

สวพ.จัดส่งเอกสารสัญญา 
คู่ฉบับ 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บไฟล์เข้าแฟ้มงานออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วน  

ของสัญญา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน (ระบบ 

R-System plus) 
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แนวทางการติดตามโครงการวิจัยของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดให้มีการติดตามโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทุกไตรมาส และดำเนินการติดตามโดยคณะอนุกรรมการฯ ทุก 6 เดือน โดยจัดทำ
รายงานดำเนินโครงการวิจัย และส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ทุก 6 เดือน ประกอบด้วยรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินงาน
โครงการวิจัย โดยเนื้อหารายงานจะต้องประกอบด้วย ข้อมูลโครงการวิจัย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงาน Gantt chart เปรียบเทียบกิจกรรมที่เสนอขอในโครงการวิจัยกับกิจกรรมที่ทำจริง และตาราง
เปรียบเทียบ Output ที่เสนอในข้อเสนอโครงการวิจัย และที่ได้จริง สำหรับ Output ที่ยังไม่ได้ตามข้อเสนอ
โครงการวิจัย ให้ระบุว่าเสร็จแล้วกี่ % และให้ระบุสาเหตุ และการแก้ไขท่ีท่านดำเนินการ และรายงานการเงิน 

2. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยจะดำเนินการส่งมอบรายงานการดำเนิน
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยเนื้อหารายงานต้องประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เนื้อหางานวิจัย ภาคผนวก ประกอบด้วย บทความสำหรับการเผยแพร่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับ
การนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่
ดำเนินการมาและผลที่ได้รับตลอดโครงการวิจัย และรายงานการเงิน 

กระบวนการติดตามและประเมินผล รายละเอียดการดำเนินงาน 
(หน่วยงาน) 
1) กำหนดงวดงานและงวดเงินผ่านระบบ NRIIS
2) จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ตามคำรับรองฯ
(โครงการ) 
1) รายงานวิจัยและนวตักรรมเบื้องต้น (รายงาน 3 บท) ผ่าน
ระบบ NRIIS 
(โครงการ) 
1) รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ผ่านระบบ NRIIS
2) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการวิจัย 4 บท
(หน่วยงาน) 
1) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ
อำนวยการฯ 
1) หัวหน้าโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน ระยะ 6 เดือน
2) คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงาน

3) ผู้ประสานหน่วยงานสรุปข้อเสนอแนะแจ้งโครงการ
ดำเนินการปรับแก้ไข

4) รายงานผลการดำเนินงานไปยัง สกสว.
(โครงการ) 
1) รายงานผลการดำเนินงานระยะ 9 เดือน ผ่านระบบ NRIIS
2) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการวิจัย 5 บท

รายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะ 3 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะ 6 เดือน 

คณะอนุกรรมการ
ติดตาม

รายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะ 9 เดือน 

15



กระบวนการติดตามและประเมินผล รายละเอียดการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

(โครงการ) 
1) รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ผ่านระบบ NRIIS  
2) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและ (ร่าง) รายงานการวิจัย  
(หน่วยงาน) 
1) จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ
อำนวยการฯ 

 1) หัวหน้าโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน ระยะ 12 เดือน 
2) คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการ  ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงาน 

3) ผู้ประสานหน่วยงานสรุปข้อเสนอแนะแจ้งโครงการ
ดำเนินการปรับแก้ไข 

 1) จัดส่งผู้ทรงคณุวุฒิอ่านประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
2) ตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ 
3) ตรวจรูปแบบการจัดทำรายงาน 

 1) แจ้งปิดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS 
2) ส่งมอบผลผลิตและสิ้นสดุคำรับรองฯ ผ่านระบบ NRIIS 
3) รายงานผลลัพธ์ และผลกระทบ ในระบบ NRIIS ต่อเนื่องทุกปี 
(ระยะเวลา 5 ปี) 

 
ภาพที่ 10 ระบบและกลไกการติดตามทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
แนวทางการเบิก-จ่ายงบประมาณการวิจัย  

การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยตามแผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแนวทางและ
กระบวนการดำเนินการดังนี้  

1. ผู้รับทุนต้องทำการเปิดบัญชีเฉพาะของโครงการวิจัยนี้ เพื่อการรับและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการ
วิจัยโดยให้มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายอย่างน้อยสองในสาม และหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ในกรณี
ที่โครงการวิจัยที่มีผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่ถึง 3 คน ให้กำหนดบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วม
ในการสั่งจ่ายได้ โดยหนึ่งในสามคนนั้นควรเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย 
ตามข้อตกลงสนับสนุนด้านการเงิน 

2. กระบวนการหรือขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนตามแผนงานวิจัยพ้ืนฐาน 
จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 3 งวด ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
รบัทุน ดังนี้ 

งวดที่ 1 เบิกจ่ายค่าดำเนินการวิจัย ร้อยละ 60 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำสัญญา โดยผู้รับทุน
ต้องยื่นเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมเอกสารประกอบตามข้อตกลงสนับสนุนด้านการเงินที่แนบท้ายสัญญา 

งวดที่ 2 เบิกจ่ายค่าดำเนินการวิจัย ร้อยละ 30 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ได้รับทุนได้ส่งมอบ
รายงานการดำเนินโครงการวิจัยและผลงานวิจัยอื่น ๆ ของโครงการวิจัย (ถ้ามี) ซึ่งรายงานหรือผลงานนั้น
จะต้องอยู่ระหว่างหรือได้รับการประเมินหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
แต่งตั้ง โดยผู้รับทุนต้องยื่นเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมเอกสารประกอบตามข้อตกลงสนับสนุนด้านการเงินที่
แนบท้ายสัญญา 

สิ้นสุดคำรับรองฯ 

คณะอนุกรรมการ
ติดตาม 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ระยะ 12 เดือน 

 

ตรวจสอบคุณภาพรายงานวิจัย 
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งวดที่ 3 เบิกจ่ายค่าดำเนินการวิจัย ร้อยละ 10 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้รับมอบรายงาน
ดำเนินโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรายงานหรือผลงานนั้นจะต้องได้รับการประเมินหรือได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว  

การจ่ายเงินให้กับผู้รับทุน ผู้ให้ทุนจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 และปร ะกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ ดังกล่าว และดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยอนุโลม ตามข้อตกลง
สนับสนุนด้านการเงิน 

3. ผู้รับทุนต้องจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานการรับและการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนสำหรับการ
เรียกตรวจสอบหากมีการร้องขอ โดยผู้ให้ทุนจะร่วมกับผู้รับทุน ตรวจสอบบัญชีของโครงการวิจัยทุก 6 เดือน
หรือตามท่ีผู้ให้ทุนเห็นสมควร 

4. หากมีรายได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างการดำเนินงานวิจัย ผู้รับทุนจะต้องนำรายได้
หรือผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเฉพาะของโครงการวิจัยนี้ และรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
และให้บันทึกรายรับดังกล่าวในรายงานการเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยหากมีเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเหลือ 
ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุด
โครงการวิจัย เว้นแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

5. ในกรณีที ่เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื ่อการดำเนินการของผู ้รับทุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยหรือไม่ ให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและเป็นที่สุด 

6. เอกสารการเบิกจ่าย
6.1 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนด้านการวิจัย งวดที่ 1 ประกอบด้วย 

6.1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่  1) ที่แสดง
รายละเอียด ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ชื่อเรื่องโครงการวิจัย เลขที่สัญญา งวดที่เบิก และจำนวนเงินที่
เบิกจ่าย ต้องตรงกับสัญญาโครงการวิจัย และบันทึกฉบับนี ้ ต้องผ่านการลงนามของคณบดีที ่หัวหน้า
โครงการวิจัยสังกัด 

6.1.2 สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายใน โครงการวิจัยฯ ซึ่งหัวหน้า
โครงการวิจัยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 

6.1.3 สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมเอกสารแนบ 
6.1.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการวิจัยหน้าแรก 
6.1.5 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (แบบกค.02)  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุ

เลขที่บันทึกข้อความที่ขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมวันที่ จำนวนเงินที่ขอเบิกท้ังตัวเลขและตัวหนังสือต้องใส่ให้ครบ
ทุกช่อง ชื่อผู้เบิกเงิน ตำแหน่ง ให้ตรงกับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ระบุไว้ในสัญญา 

6.1.6 ใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุชื่อเรื่องงานวิจัย งวดที่
ต้องการรับเงินทุน จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ไม่ต้องระบุวันที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

6.1.7 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน ต้องไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

6.1.8 ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ผู้ขออนุมัติเบิกเงินต้อง
นำส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 

6.2. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนด้านการวิจัย งวดที่ 2 ประกอบด้วย 
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   6.2.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่  2) ที่แสดง
รายละเอียด ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ชื่อเรื่องโครงการวิจัย เลขที่สัญญา งวดที่เบิก และจำนวนเงินที่
เบิกจ่าย ต้องตรงกับสัญญาโครงการวิจัย และบันทึกฉบับนี ้ ต้องผ่านการลงนามของคณบดีที ่หัวหน้า
โครงการวิจัยสังกัด 
   6.2.2 สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายใน โครงการวิจัยฯ ซึ่งหัวหน้า
โครงการวิจัยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 
   6.2.3 สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมเอกสารแนบ 
   6.2.4  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการวิจัยหน้าแรก 
   6.2.5 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (แบบกค.02)  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุ
เลขที่บันทึกข้อความที่ขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมวันที่ จำนวนเงินที่ขอเบิกท้ังตัวเลขและตัวหนังสือต้องใส่ให้ครบ
ทุกช่อง ชื่อผู้เบิกเงิน ตำแหน่ง ให้ตรงกับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ระบุไว้ในสัญญา 
   6.2.6 ใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุชื่อเรื่องงานวิจัย งวดที่
ต้องการรับเงินทุน จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ไม่ต้องระบุวันที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 
   6.2.7 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน ต้องไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 
   6.2.8 ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ผู้ขออนุมัติเบิกเงินต้อง
นำส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 
   6.2.9 แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัย  
   6.2.10 ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ 
   6.2.11 เอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่พิมพ์ผ่านระบบ NRIIS  
   6.2.12 รายงานสรุปการเงิน ที่แสดงรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริงและรายการที่
ต้องการเบิก จำนวนเงินเท่ากับเงินที่ใช้จริงถึงงวดที่ต้องการรับเงิน โดยลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและ
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการรับรอง พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และรายการในบัญชีพร้อม
รับรองสำเนาทุกหน้า 
   6.2.13 สำเนาหลักฐานอนุมัติเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า 
   6.2.14 เอกสารการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เฉพาะโครงการที่มีเงื่อนไขจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) ประกอบด้วย หนังสือนำส่งข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตร รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ และข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ 
  6.3 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนด้านการวิจัย งวดที่ 3 ประกอบด้วย 
   6.3.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่  3) ที่แสดง
รายละเอียด ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ชื่อเรื่องโครงการวิจัย เลขที่สัญญา งวดที่เบิก และจำนวนเงินที่
เบิกจ่าย ต้องตรงกับสัญญาโครงการวิจัย และบันทึกฉบับนี ้ ต้องผ่านการลงนามของคณบดีที ่หัวหน้า
โครงการวิจัยสังกัด 
   6.3.2 สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายใน โครงการวิจัยฯ ซึ่งหัวหน้า
โครงการวิจัยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 
   6.3.3 สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมเอกสารแนบ 
   6.3.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการวิจัยหน้าแรก 
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6.3.5  หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (แบบกค.02)  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุ
เลขที่บันทึกข้อความที่ขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมวันที่ จำนวนเงินที่ขอเบิกท้ังตัวเลขและตัวหนังสือต้องใส่ให้ครบ
ทุกช่อง ชื่อผู้เบิกเงิน ตำแหน่ง ให้ตรงกับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ระบุไว้ในสัญญา 

6.3.6  ใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบุชื่อเรื่องงานวิจัย งวดที่
ต้องการรับเงินทุน จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ไม่ต้องระบุวันที่และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

6.3.7  สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน ต้องไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

6.3.8  ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ผู้ขออนุมัติเบิกเงินต้อง
นำส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 

6.3.9  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม ตามรูปแบบที่กำหนด 
6.3.10 USB Flash Drive ไฟล์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Word และ 

PDF จำนวน 2 ชุด 
6.3.11 USB Flash Drive ไฟล ์รายงานการว ิจ ัยฉบ ับสมบูรณ์ ไฟล ์สร ุปปิด

โครงการวิจัย และผลผลิตจากการวิจัย ทั้งรูปแบบ Word และ PDF จำนวน 1 ชุด 
6.3.12 รายงานการปิดโครงการวิจัย พิมพ์จากระบบ NRIIS 
6.3.13 รายงานสรุปการเงิน ที่แสดงรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริง และรายการที่

ต้องการเบิกจำนวนเงินเท่ากับเงินที่ใช้จริงถึงงวดที่ต้องการรับเงิน โดยลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิ จัยและ
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการรับรอง พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และรายการในบัญชีพร้อม
รับรองสำเนาทุกหน้า 

6.3.14 แนบสรุปปิดโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ  
6.3.15 หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามเงื ่อนไขในเอกสารแนบ 

หมายเลข 4 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 1  
 
 

บันทึกขอความ 
 
 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ................ 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 ตามที่ ข้าพเจ้า .............................................. สังกัด ........................................ ได้รั บเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย (แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ประจำปีงบประมาณ…………………………….. เรื่อง 
.......................................................... เลขท่ีสญัญา...................................... ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้
ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐) จำนวน ........... บาท (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) เอกสารแนบดังนี้  

๑. แบบ กค.02 
๒. ใบสำคัญรับเงิน 
๓. สำเนาบัตรประชาชน 
๔. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 2 

บันทึกขอความ 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ................ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตามที่ ข้าพเจ้า .............................................. สังกัด ........................................ ได้รับเงินทุนอุดหนุน
การว ิจ ัย (แผนงานว ิจ ัยพ ื ้นฐานของมหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต) ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ เร ื ่อง 
............................................................ เลขที่สัญญา...................................... ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการ
นี้ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ (ร้อยละ ๓๐) จำนวน ........... บาท (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) เอกสารแนบดังนี้ 

๑. แบบ กค.02 
๒. ใบสำคัญรับเงิน 
๓. สำเนาบัตรประชาชน 
๔. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๕. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
๖. (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม 
๗. เอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยผ่านระบบ  NRIIS และระบบ R-system Plus 
๘. รายงานสรุปการเงิน และประมาณค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป 
๙. สำเนาหน้าสมุดบัญชีพร้อมรายการในบัญชี 
๑๐. สำเนาหลักฐานอนุมัติเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
๑๑. เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (กรณีโครงการที่มีเงื่อนไขในสัญญา)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

หมายเหตุ แนบไฟล์ลำดับ ๕, ๖, ๘, ๙ และ/หรือ ๑๑ ในบันทึกผ่านระบบ e-office 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3 
 

บันทึกขอความ 
 
 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (งวดที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ................ 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 ตามที่ ข้าพเจ้า .............................................. สังกัด ........................................ ได้รับเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย (แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง .......................... 
....................................... เลขที่สัญญา...................................... ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ขอเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๑๐) จำนวน ........... บาท (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) เอกสารแนบดังนี้  

๑. แบบ กค.02 
๒. ใบสำคัญรับเงิน 
๓. สำเนาบัตรประชาชน 
๔. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๕. เอกสารสรุปปิดโครงการ 
๖. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม 
๗. เอกสารรายงานการปิดโครงการวิจัยผ่านระบบ  NRIIS และระบบ R-system Plus  
๘. รายงานสรุปการเงิน และประมาณค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป 
๙. สำเนาหน้าสมุดบัญชีพร้อมรายการในบัญชี 
๑๐. สำเนาหลักฐานอนุมัติเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
๑๑. เอกสารผลผลิตจากโครงการวิจัย  
๑๒. หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
หมายเหตุ แนบไฟล์ลำดับ ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๑ และ๑๒ ในบันทึกผ่านระบบ e-office 
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ตัวอย่าง แบบ กค. 02 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 
แบบ กค. 02 

ใบเบิกที่ .................../25............. 

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 

เรียน อธิการบดี 
ตามที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการ เบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามบันทึกข้อความเลขที่......................เมื่อ

วันที่..................( บันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่....) หมวด ค่าใช้สอย จำนวนเงิน..............................
บาท (..........................................) ผู้เบิกเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั้งใจ  ทำวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
คณะ......................... เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้โดยใช้เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ ..............ปีการศึกษา ………………… 

............................................(1) เจ้าหน้าที่การเงิน......./........./......... 

......................................................(2) หัวหน้าสำนักงาน......./........./......... 

เห็นสมควรอนุมัติเบิกจ่ายเป็นเงิน.....................................................บาท (...................................................)  

.................................................(3) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา......../........../.......... 

อนุมัติจ่ายตามเสนอ..................................................บาท (........................................................)  

................................................................(4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต......../......../........ 
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ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน 
 

ใบสำคัญรับเงิน 
ที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
                                 วันที…่……. เดือน …...………….. พ.ศ. ……… 
ข้าพเจ้า...................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...... ................................. 
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน..........................................................................เบอร์โทร......................... ....................... 
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวนเงิน 

บาท สต. 
1.  ค่าดำเนินงานโครงการวิจัย งวดที่ .................   - 
 เรื่อง.....................................................................................................    
    
    
    

    
    
    
    
    

รวมเป็นเงิน 0.00 - 
 
จำนวน     บาทถ้วน (ตัวอักษร) 
 
 
     ลงชื่อ  ……………………………………..…………  ผู้รับเงิน 
               ( …………………………….………...……….) 
 
     ลงชื่อ …………………………………………….….  ผู้จ่ายเงิน 
             (……………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

24



แนวทางการจัดทำสรุปรายงานการเงินและการบันทึกรายการรับ-จ่าย 
แนวทางการจัดทำสรุปรายงานการเง ินและการบันทึกรายการรับ -จ่ายงบประมาณการวิจัย 

ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย การจัดทำบัญชีเพ่ือ
บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินของโครงการ การจัดเก็บหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน และการจัดทำรายงานการเงิน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย เมื่อหัวหน้าแผนหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการขอ
อนุมัติเบิกเงินพร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงินในแต่ละงวดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บัญชีจะดำเนินการเพื่อการจ่ายเงิน ดังนี้ 

1.1 รับเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงินเรียบร้อย
แล้ว 

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการขออนุมัติเบิกเงิน ได้แก่ บันทึกการขอ
อนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย 

1.3 นำเอกสารการอนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

1.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี FRB640078-มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยจำแนกรายโครงการ 

1.5 จ่ายเงินให้ผู้รับทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของโครงการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติในแต่ละงวด 

1.6 จัดทำบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อแจ้งการจ่ายเงินทุนวิจัยแก่ผู้รับทุนพร้อม
แนบหลักฐานการโอนเงิน 

1.7 บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินลงฐานรับ-จ่ายงบประมาณ 

ภาพที่ 11 แนวทางการจัดทำสรุปรายงานการเงินและการบันทึกรายการรับ-จ่าย 

รับเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงินทุนวจิัย 

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

เจ้าหน้าที่บัญชีเบิก-จ่ายเงินทุนวจิัย 

โอนเงินให้นักวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

ทำบันทึก e-office แจ้งการจ่ายเงินทุนวิจัยโครงการ 

ลงฐานรับ-จ่ายงบประมาณ 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 
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2. การจัดทำบัญชี (เอกสารหมายเลข 1) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
2.1 ส่วนแสดงสถานะของโครงการ (บรรทัดที่ 1-3) เพื่อใช้ในการรายงาน ตรวจสอบและ

ควบคุมงบประมาณ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ บัญชีธนาคารของโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละหมวด รายจ่ายรวมของโครงการ งบประมาณคงเหลือในแต่ละหมวด และงบประมาณคงเหลือของโครงการ 
เมื่อสิ้นงวดนั้น ๆ 

2.2 ส่วนเอกสารอ้างอิง (แถวที่ 3 ตามแนวตั้ง) เพื่อระบุหมายเลขอ้างอิงของหลักฐานการรับ-
จ่ายเงินโครงการ  

2.3 ส่วนแสดงรายละเอียดของรายรับ (แถวที่ 2 และ 4 ตามแนวตั้ง) ใช้บันทึกรายละเอียด
จำนวนเงินงวดที่ได้รับ รวมถึงดอกเบี้ยและรายได้อ่ืน ๆ ที่เกิดจากโครงการ  

2.4 ส่วนรายจ่าย (แถวที่ 2 และแถวที่ 5-10 ตามแนวตั้ง) ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายไปในแต่
ละรายการของแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของหมวดรายจ่าย เพื่อความสะดวกในการเก็บยอดค่าใช้จ่าย
สะสมและนำยอดค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือน และ 12 เดือน ไปจัดทำรายงานสรุปการเงิน 

3. การเก็บหลักฐาน ให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหลักฐานประกอบรายการจ่ายเงิน
อื่น ๆ เรียงลำดับตามวันที่ พร้อมกำหนดหมายเลขอ้างอิง ที่ใช้ลงรายการอ้างอิงในรูปแบบบัญชี  (เอกสาร
หมายเลข 1 แถวที่ 3 ตามแนวตั้ง) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกต่อการ
ตรวจสอบภายหลัง 

4. การจัดทำรายงานการเงิน (เอกสารหมายเลข 2) รายงานการเงินที่โครงการเสนอต่อแหล่งทุน
จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนพอสำหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.1 จำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินคงเหลือของภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
4.2 ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ
4.3 เงินที่ได้รับและเงินคงเหลือ
4.4 งบประมาณท้ังหมดที่ตั้งไว้ตามสัญญา
4.5 เงินงวดที่ได้รับสะสมจนถึงปัจจุบัน
4.6 รายจ่ายสะสมจากรายงานครั้งก่อน
4.7 ค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน
4.8 ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ทุกหน้า
4.9 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

5. เอกสารในการจัดทำรายงานการเงิน ประกอบด้วยเอกสาร 2 รายการ คือ
5.1 เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ ซึ่งแสดงรายการ ฝาก - ถอน และ

ดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้น โครงการจะต้องรายงานให้แหล่งทุนทราบในรายงานการเงินด้วย 
5.2 เอกสารสรุปรายงานการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เป็นการแสดงยอดรายรับ 

รายจ่าย และเงินคงเหลือของงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการให้
แหล่งทุนทราบ  

การจัดทำรายงานทางการเงินต้องจัดทำตามที ่ได้รับการจัดสรรตามเอกสารคำรับรองฯ 
ที่ระบุไว้พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง/ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้ทราบสถานะการเงินของโครงการตามแบบฟอร์ม  
ที่กำหนดไว้ โดยหัวหน้าโครงการจะต้องนำเข้าข้อมูลรายงานการเงินที ่โครงการเสนอต่อแหล่งทุน ทั้งนี้ 
ในแต่ละงวด หากมีการใช้จ่ายงบประมาณบางหมวดเกินงบประมาณที่ตั ้งไว้ (มากกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณในหมวดนั้น ๆ) หัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณและ
ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน 
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ตารางท่ี 2 การจัดทำรายงานการเงิน (เอกสารหมายเลข 2) 
สรุปรายงานการเงิน 

 
 สัญญาเลขท่ี ............... 
โครงการ 
.......................................................................................................................................................................................... 
หัวหน้าโครงการ  
...................................................................................................... 

สังกัด 
....................................................... 

 
รายงานการเงินในรอบ .................... เดือน 

รายงานในช่วงต้ังแต่วันที่ ......................... ถึงวันท่ี ............................... 
 

จำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินคงเหลือ ของภาพรวมท้ังหมดของโครงการ 
จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวน วันที่ได้รับ  ค่าใช้จ่าย จำนวน 
งวดที่ 1 ................ บาท ………/………./………..  งวดที่ 1 ................ บาท 
งวดที่ 2 ................ บาท ………/………./………..  งวดที่ 2 ................ บาท 
งวดที่ 3 ................ บาท ………/………./………..  งวดที่ 3 ................ บาท 
ดอกเบี้ยครั้งที่ ...... ................ บาท ………/………./………..    
ดอกเบี้ยครั้งที่ ...... ................ บาท ………/………./………..    
รวมเงินที่ได้รับ (A) ................ บาท   รวมรายจ่าย (B) ................ บาท 
 คงเหลือ (รวม (A) – รวม (B))  …………………….บาท (C) 
      

 
รายจ่าย และเงินงวดถัดไปที่เสนอขอ 

หมวด 
(ตามสัญญา) 

งบประมาณ
ทั้งหมดที่ต้ัง

ไว้ตาม
สัญญา (1) 

เงินงวดที่
ได้รับสะสม

จนถึง
ปัจจุบนั (2) 

รายจ่าย
สะสมจาก

รายงานครั้ง
ก่อน  
(3) 

ค่าใช้จ่าย
งวด

ปัจจุบนั  
 

(4) 

รวมรายจ่าย
สะสมจนถึง
งวดปัจจุบัน 

(5)=
(3)+(4) 

เงิน
คงเหลือ 

 
 

(6)=(2)-
(5) 

เงินงวด
ถัดไปที่เสนอ

ขอ  
 

(7) 

1. 
ค่าตอบแทน  

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

2. ค่าจ้าง  ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
3. ค่าใช้สอย  ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
4. ค่าวัสด ุ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
5. ค่าครุภณัฑ ์ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

รวม ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 
        

หมายเหตุ (ถ้ามี) 
 

 ………………………………………………  ……………………………………………. 
(.....................................................) (.....................................................) 
   หัวหน้าชุดโครงการ/โครงการ      เจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ 
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แนวทางสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กำหนดพันธกิจข้อที่ 3 คือ การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการ

ส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  จึงได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน การพิจารณา และการขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอ
ผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ผู้วิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผู้วิจัยจะต้องแนบเอกสารและหลักฐานส่งมา
ในระบบ e-office และเอกสารตัวจริง ส่งมายังสารบรรณของสถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้การที่ผู้วิจัยมาขอสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องดำเนินการทำเอกสารการขอสนับสนุนล่วงหน้าก่อนวันที ่ไป
ปฏิบัติงานจริง หากผู้วิจัยดำเนินการทำเอกสารล่าช้าหรือไปปฏิบัติงานก่อนแล้วมาขอสนับสนุนค่าใ ช้จ่าย
ภายหลังจะไม่สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายได้จริง ทั้งนี้การขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานหรือ
เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติจะมีการนำหลักฐานเอกสาร
ทั้งหมดที่ผู ้วิจัยแนบมาให้กับคณะกรรมการพิจารณาว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน และผู้วิจัยที่ขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงานหรือขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในฐานข้อมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเท่านั้น  

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณาและหลักฐานการเบิกจ่ายขอรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Flow chat หลักฐานเอกสารการขอเบิกจ่าย 
ขั้นตอนดำเนินการ 

e-office เอกสาร 
1. บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน ✓ ✓

2. สำเนาปกรายงานส ืบเน ื ่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) พร้อมบทความที่ตีพิมพ์ใน
เล่ม 

✓ ✓

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าลงทะเบียน (ถ้า
มี) 

- ✓

4. ใบเสร็จค่าใช้จ่าย - ✓

5. ใบสำคัญรับเงิน/ใบ กค.02 - ✓

6. สำเนาบัตรประชาชน - ✓

7. สำเนาประกาศของสถาบันวิจัยฯ 1 ฉบับ - ✓

หมายเหตุ: ผู้วิจัยต้องส่งเอกสารหลักฐานครบตามที่ระบุไว้ และเอกสารต้องมีลายเซ็น
ถึงคณบดีและ print ออกมาให้คณบดีลงนามลายเซ็นสด จึงส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทั้งนี้อาจมีการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 

ยื่นเอกสารขออนมุัติเงินทุน

สนับสนุน 

 

ตรวจสอบเอกสาร/

หลักฐาน 

คณะกรรมการ

พิจารณา 

เสนอเพื่อลงนาม 

ส่งกองคลงัเพือ่ดำเนินการ

เบิกจ่าย 

ส่งคืนเอกสารเพือ่

ปรับแก้ไข 

ไม่สนับสนุนทุน 

สนับสนุนทุน 
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2. การขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
2.1  ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผ ่านทางสถาบันวิจ ัยและพัฒนาจะต้องมี
คณะกรรมการพิจารณาบทความของผู้วิจัย และตรวจสอบเอกสารของผู้วิจัยที่ส่งมาตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
หรือไม่ จึงจะดำเนินการอนุมัติงบประมาณ ดังรายละเอียดแผนผัง  

 

 
 

 
 

     ภาพที่ 12 การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

2.2 ขั้นตอนการดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ /ระดับ
นานาชาติ 

ผู้วิจัยที่จะมาขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ /นานาชาติ
จะต้องทำเอกสารและหลักฐานส่งมาในระบบ e-office และเอกสารตัวจริง ส่งมายังสารบรรณของสถาบันวิจัย 
ทั้งนี้บทความวิจัยที่ขอรับทุนจะต้องนำมาขอได้ครั้งละ 1 บทความต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยผู้ที่ขอรับทุนต้อง
เป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) หากผู้ที่ขอรับทุนไม่ได้เป็นชื่อ
แรกหรือผู้ประสานงานหลัก จะต้องดำเนินการทำแบบฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
จะต้องนำเอกสารให้กับคณะผู้วิจัยเซ็นยินยอมการขอทุนสนับสนุน โดยจะได้รับทุนสนับสนุนตามสัดส่วนใน
บทความวิจัยดังกล่าวของผู้วิจัยเท่านั้น และผู้วิจัยจะขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ได้เฉพาะในกรณีที่งานวิจัยที่
ตีพิมพ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้วเท่านั้น ดังรายละเอียดในตาราง  

สนับสนุนทุน 

สนับสนุนทุน 

ยื่นเอกสารขออนุมัติเงินทุนสนับสนุน 

การเผยแพร่วารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

ตรวจสอบเอกสาร/เกณฑ์ 
การเบิกจ่ายตามประกาศฯ 

ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ไม่สนับสนุน

ทุน 

เสนอเพ่ือลงนาม 

ส่งกองนโยบายและ 
แผนดำเนินการต่อไป 
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ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

Flow chat หลักฐานการขอรับทุน 
ขั้นตอนดำเนินการ 

e-office เอกสาร 
1. บันทึกขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

✓ ✓

2. ประกาศมหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิ ต  เร ื ่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย 
และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2559 

✓ ✓

3. สำเนาสัญญารับทุนการวิจัย ✓ ✓

4. สำเนาบทความฉบับสมบูรณ์ 2 ฉบับ ✓ ✓

5. หลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ - ✓

6. หลักฐานข้อมูลวารสาร ✓ ✓

7. หลักฐาน impact factor ✓ ✓

8. แบบ กค.02 - ✓

9. ใบสำคัญรับเงิน - ✓

10. สำเนาบัตรประชาชน - ✓

11. อ่ืนๆ โปรดระบุ ✓ ✓

หมายเหตุ: บทความวิจัยสามารถนำมาขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ได้ครั้ง
ละ 1 บทความต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยผู้ที่ขอรับทุนต้องเป็นชื่อแรก (First 
Author) หรือผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) หากผู้ที่ขอรับ
ทุนไม่ได้เป็นชื่อแรกหรือผู้ประสานงานหลัก จะต้องดำเนินการทำแบบฟอร์ม 
และจะต้องนำเอกสารให้กับคณะผู้วิจัยเซ็นยินยอมการขอทุนสนับสนุน และ
จะได้รับทุนสนับสนุนตามสัดส่วนของผู้วิจัยเท่านั้น 

ห ม า ย เ ห ต ุ :  * ก ร ณ ี ที่
ผ ู ้ ทำว ิ จ ั ย ไม ่ ใช ่ห ั วหน้า
โครงการเนินการ จะต้อง
ทำขออนุมัต ิผ ่านหัวหน้า
โครงการรับทราบก่อนจึง
จะเนินการต่อได ้

เริ่มต้น 

พิมพ์บันทึกในระบบ 
e-office 

และลงนาม 

*ผ่านหัวหน้าโครงการ
(ลงนาม) 

ส่งสถาบันวิจัยฯ 
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ส่วนที่  3 
ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื ่อการติดตามและประเมินผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามผลผลิตที ่ระบุไว้ในแผนงานวิจ ัย/
โครงการวิจัย และตามข้อตกลงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/
สาธารณะ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีขั้นตอนระบบและกลไก
การติดตามการนำงานวิจัยใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นักวิจัยเสนอหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ตามผลผลิตงานวจิัย 

และข้อตกลงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย กรณีการเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ หลักฐานประกอบด้วย (1) ปกวารสาร (2) สารบัญ (3) บทความ 
กรณีการเผยแพร่ผลงานโดยการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หลักฐาน
ประกอบด้วย (1) ปกเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (2) สารบัญ (3) บทความ โดยจัดทำบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ e-office นำส่งหลักฐานมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื ่อดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลงการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย รวมถึงได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาการทำงาน
วิจัยหรือไม่เพ่ือพิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.2 ในกรณีนักวิจัยไม่สามารถ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการให้ทันภายใน
กำหนดเวลาการดำเนินแผนงาน/โครงการวิจัย ให้ดำเนินการดังนี้ 

1.2.1นักวิจัยจัดทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยแนบเอกสาร (1) แบบขอขยายระยะเวลา และ (2) ร่างบทความวิจัย มายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.2.2 เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แบบขอขยายระยะเวลา และร่างบทความวิจัยว่าครบถ้วนถูกต้อง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จะทำการอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.2.3 นักวิจัยดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการ
ขอขยายระยะเวลาเสร็จแล้วให้นักวิจัยเสนอหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ตามผลผลิต
งานวิจัย และข้อตกลงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย กรณีการเผยแพร่ผลงานโดย
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ หลักฐานประกอบด้วย (1) ปกวารสาร (2) สารบัญ (3) 
บทความ กรณีการเผยแพร่ผลงานโดยการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หลักฐานประกอบด้วย (1) ปกเอกสารประกอบการประชุม (2) สารบัญ (3) บทความ โดยจัดทำบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ e-office นำส่งหลักฐานมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื ่อดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลงการนำ



ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัยหรือไม่ เพ่ือพิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

2. ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
2.1 นักว ิจ ัยประสงค์ย ื ่นจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปัญญา ให้ดำเนินการยื ่นเอกสาร 

ประกอบด้วย แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเอกสารคำขอจดทะเบียน และ
เอกสารรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจที่นักวิจัยทำความ
ร่วมมือในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ส่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครบถ้วนตามแบบยื่นคำขอจดทะเบียน 

2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา และติดตามการขึ้นทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเลขรับคำขอการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2.4 เมื่อนักวิจัยได้รับหนังสืออนุมัติการจดแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว นักวิจัยต้อง
นำหนังสืออนุมัติ ส่งกลับมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/สาธารณะ มีดังนี้ 
3.1 น ักว ิจ ัยเสนอหลักฐานการนำงานว ิจ ัยไปใช ้ประโยชน์เช ิงนโยบาย/สาธารณะ 

ประกอบด้วย (1) รายงานกิจกรรมจัดการความรู้ (2) คู่มือการจัดการความรู้ ส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานผลงานวิจัยว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลง
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย และได้ดำเนินภายในกำหนดระยะเวลาการทำงาน
วิจัย เพ่ือพิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3.2 ในกรณีนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ทันภายใน
กำหนดเวลา การดำเนินแผนงาน/โครงการวิจัย ให้ดำเนินการดังนี้ 

3.2.1 นักวิจัยจัดทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยแนบเอกสาร ข้อเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3.2.2 เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แบบขอขยายระยะเวลา และข้อเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย ว่าครบถ้วนถูกต้อง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะทำการอนุมัติการขอ
ขยายระยะเวลาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3.2.3 นักวิจัยดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
การขอขยายระยะเวลาเสร็จแล้วให้นักวิจัยเสนอหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/
สาธารณะ ประกอบด้วย (1) รายงานกิจกรรมจัดการความรู้ (2) คู่มือการจัดการความรู้ ส่งมาที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลงการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย และได้ดำเนินภายในกำหนดระยะเวลาการทำงานวิจัย         
เพ่ือพิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4. ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนามหาวิทยาลัย  
4.1 น ักว ิจ ัยเสนอหลักฐานการนำงานว ิจ ัยไปใช ้ประโยชน์เช ิงพัฒนามหาว ิทยาลัย 

ประกอบด้วย (1) รายงานกิจกรรมจัดการความรู้ (2) คู่มือการจัดการความรู้ ส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อตรวจสอบหลักฐานผลงานวิจัยว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลงการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย และได้ดำเนินภายในกำหนดระยะเวลาการทำงานวิจัย เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

4.2 ในกรณีนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ทันภายใน
กำหนดเวลา การดำเนินแผนงาน/โครงการวิจัย ให้ดำเนินการดังนี้ 

4.1.1 นักวิจัยจัดทำบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาในการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ โดยแนบเอกสาร ข้อเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4.1.2 เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แบบขอขยายระยะเวลา และข้อเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย ว่าครบถ้วนถูกต้อง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะทำการอนุมัติการขอ
ขยายระยะเวลาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4.1.3 นักวิจัยดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการ
ขอขยายระยะเวลาเสร็จแล้วให้นักวิจัยเสนอหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (1) รายงานกิจกรรมจัดการความรู้ (2) คู่มือการจัดการความรู้ ส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อดำเนินการตรวจสอบหลักฐานว่าตรงตามผลผลิตงานวิจัย และข้อตกลงการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แนบท้ายสัญญาการวิจัย และได้ดำเนินภายในกำหนดระยะเวลาการทำงานวิจัย 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการปิดงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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            ภาพที่ 13 ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

ระบบและกลไกการติดตามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เชิงพาณิชย์ 

นักวิจัยประสงค์ยื่นการจด
แจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
ประกอบด้วย 
- แบบฟอร์มการยื่นคำขอ 
- เอกสาร 

สวพ. ดำเน ินการจดแจ้ง
ทะเบ ียนทร ัพย ์ส ินทาง
ปัญญาและติดตามการขึ้น
ทะเบียนต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา พร้อมเลขรับคำ
ขอการยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาแก่นักวิจัย 

สวพ. ตรวจสอบ
หลักฐานการยืน่จดแจ้ง   

 

นักวจิัยยืน่หลักฐานการ
ตอบรับการใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย ์

เชิงนโยบาย/สาธารณะ 

นักวิจัยขอขยายระยะเวลาการ

ใช ้ประ โยชน ์ เ ช ิ งน โยบาย/

สาธารณะ ประกอบด้วย 
-  ข ้อ เสนอโครงการก ิจกรรม        
การจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

สวพ. ตรวจสอบหลักฐาน               
การขอขยายระยะเวลา 

 

สวพ.อนุมัตกิารขยายระยะเวลา

การใช้ประโยชน ์

นักวิจัยเสนอหลักฐาน เพื่อปิด
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/
สาธารณะ ประกอบด้วย 
(1) รายงานก ิจกรรมจ ัดการ
ความรู้ 
(2) คู่มือการจัดการความรู้ 

 

เชิงพัฒนามหาวิทยาลัย 

นักวิจัยขอขยายระยะเวลาการ

ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ เ ช ิ ง พ ั ฒ น า

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
-  ข ้อ เสนอโครงการก ิจกรรม         
การจัดการความรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

สวพ. ตรวจสอบหลักฐาน               
การขอขยายระยะเวลา 

 

สวพ.อนุมัตกิารขยายระยะเวลา

การใช้ประโยชน ์

นักวิจัยเสนอหลักฐาน เพื่อปิด
การใช ้ประโยชน์ เช ิ งพ ัฒนา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
(1) รายงานก ิจกรรมจ ัดการ
ความรู้ 
(2) คู่มือการจัดการความรู้ 

 

น ักว ิจ ัย เสนอหล ักฐานการ
ตีพิมพ์/นำเสนอผลงาน เพื่อปิด
การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
(1) ปกวารสาร/ปกเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ 
(2) สารบัญ 
(3) บทความ 

 

เชิงวิชาการ 

นักวิจัยขอขยายระยะเวลาการ

ตีพิมพ์/นำเสนอผลงาน  

(1) แบบขอขยายระยะเวลา  

(2) ร่างบทความวิจัย 
 

สวพ. ตรวจสอบหลักฐาน               
การขอขยายระยะเวลา 

 

สวพ. อนุมัตกิารขยาย

ระยะเวลาการใช้ประโยชน ์
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ภาคผนวก 





ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 





ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ.2559 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีปฏบิตัิ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

พ.ศ. 2559 
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"1l B -ru Vl'U bb'1~:5'~?!~11tJ~1'U ~ '1n111:5'til'l1:W 1~ ti~ b 1 '11Vi n1V1'U ~ 
' 

(lv) 'Vl'UB~Vi'U'Un111:5'tJl'l1:WoLJB G:'.(lv) G:'.(i;n) G:'.(G:'.) G:'.(ct) G:'.(b) bb'1~ G:'.(b'll) 1~~1ti1~\Jl1:W 
' ' ' ,, J' 

bBn?l11Vl1tJU1~n11"1'U 

sLJB ~ m1?1i!U?l'U'U'Vl'U b ~Bn11b~mb'if'l~~'1~1'U1:5'ti Vl1B~1'U?l~1~?111fl1'U~U1~'tf:W1•tf1n11 ' , ' 
1~ ~U 6ll1 ~ Vl1B'U1'U 1'tf 1 ~ 1\1 ~?li!U ?l'U 'U 1'Un1 ru ~ ~1 'U1~tiJ'U1~ -run 11~~?I11b1'UVI'U~1'U 'Vl 1 ~ 

' ' 
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1JV11l 'Vl tJ 1 fl. tJ Vl~B fl j ruhJ1~ -ru fl 1 j~ ~ '1 jj b~'U'Vl 'U ~ 1'U 'Vl 1..:J1JVl1l'VltJ1fl. tJ liJ t ~ B ..:ii'.J fl 1 jj1 tJ ..:J1'U ~ B 
' 

1JVl1l'Vlt11fl. tJ~1'U'1tnU'Ul~tl bb{;1t~ w.J'U11 ~fo'Vlj1U ~..:i-d' n1V1'U~ 1 ~..:J1'Ul~tiVl'li..:ib~B..:J'111l1d'1'1JB-ru 
fl1j'1UU'1'U'U'Vl'Ub ~B fl1j b~ ti bb y.i~~m1'U 1~ b Vit1..:iV1-ti..:i fl'U bb{;1t '111J1'j'1'LJB-rU'Vl'U~..:J flci111~V1-ti..:iA #..:i ~BU 

' ' ' 
1 ~ tJ ~ 'U B -r u fl 1 d '1 u u '1 'U 'U 'Vl 'U ~ B ..:i b tJ 'U zj B bb d fl (First Author) VI 1 B ~ 'lh t '11'U..:i1 'U VI fl. fl 

'V 'I 'I 'U ,, 
(Corresponding Author) bb{;1ttJ1'Um1mi1'U'1JBU'UB..:JflWtfldj1Jfl1jU~V11jfl1jl~tl ~..:i-U 

(<9>) fl1 d'1UU '1'U 'U 'Vl'Ub ~ B fl1d b~ tlbb y.j ~~ (;1..:J1'U Vl1B ..:J1'U'1~1..:J'1 ddA1 'U ~ tht'1Jlll'll1 fl1 d ' , ' 
jt~U'1J1~Vl1B11j'11jl'IJ1fl1jjt~U'1J1~1~~1tl~11Jlil~..:J 

(Iv) fl1j'1UU'1'U'U'Vl'Ub~Bfl1d'U1b'1'UB~i;i..:i1'Ui~t1~1tl11'11 (Oral Presentation) 1'U~tJjt'IJll 
' ' ' 

l'1J1 fl1jjt~U'U1'U1'1J1 ~1'U~1..:itJ jt b 'Vl i'1 ~..:i-d'm tJVlfl...:Jlil 1flfl1 j'\.Jjt'1Jlll'1J1 fl1d ~B..:iiJmd'U 1 ~1U'Vlfl111J , 
~..:iflci111tJ~~11Y-1'1'U11dG'11ddt~u'U1'U1'1J1~ 1~t1~1t1 ~111'VlitJbb{;1tflci11tJdtb'Vll'l 1~bn'U5~d1 ~..:id 

' 
- 'Vl1tJm11~mV1'1BBvJ~m mo,ooo U1'Vl 

- 'Vl1UtibdUVl1BBB'1b~jb~tJ lvct,ooo U1'Vl 
' 

- 'Vl1UbBb~tJ ('UBmV!'LlBlil1flUjtb'Vl1'11'Vlti) lvo,ooo U1'Vl 

,, 
Q ., "" 

1'tl1fl1d ~..:J'U 

(<9>) 11j'11jjt~U'IJ1~ ~1~fofl1j-rUjB..:Jlil1fll'l'U6~'1J'iJeJ1..:J~..:J11j'11j1'Vlti (TCI) flcill'1B..:J 
" ' 

,J1'Ul'U <9>,ooo U1'Vl 

(Iv) 11j'11jjt~U'1J1~ ~1~fomd-rudB..:1'11fll'l'U6~'1JtiB1..:JB..:J11dG'11d1'Vlti (TCI) flci11vi'li..:i 
" ' 

,J1'UTU m,ooo U1'Vl 

(m) 11d'11jjt~U'U1'U1'1J1~ ~1~-rumdfodB..:1'11fl'11'UoLJB~{;1 ISi '11'UoLJm.m SCOPUS vi1B 
dJI 'U dJI 'U 

'11'UoLJ B11i;i~611u fl..:J1'UArut fldj1Jfl1j m dB~11 Pi fl~11 Wi1d-rmB..:iV1'1B~ b fltiu b vh 1~ ti b ll'U 1 tJ~1mfl rusvi 
"' " ' 
rl11~fl111l~'UB..:Jfl1jB1..:J~..:JU'Vlfl111J11jG'11d1'Ubb~i;itll (Impact Factor) bbi;itrl1mB1'Vl~ (Quartile) 

'11'U1l'Vltl11'11'1~foi;itb 'Vlfl b 'Ufa~ 
(m.<9>) i1rl1 Impact Factor ~..:Jbb~ o - Iv vi'1Bi1ri1A1B1'Vl~~ m bb{;1t cs:: vi'1B~bflt1rnv11 

~1'Ud'U ct,ooo U1'Vl 

(m.lv) i1rl1 Impact Factor ll1flfll1 Iv - cs: vi'1Biiri1mB1'Vl~~ Iv vi1B~b'VitiUbvl1 
~l'Ul'U <9>0,ooo U1'Vl 

(m.m) iirl1 Impact Factor ll1flfll1 cs: ~'U1tJ V1'1Biiri1A1B1'Vl~~ <9l vi1B~bfltJUbvl1 
~1'Ud'U lvo,ooo U1'Vl 

'11'U 11J'U~tl 1'11'1 ~1 bb{;1 t~..:i fill 1'11'1~1 
' 

(m .cs:) iirl1 Impact Factor ~..:Jbb~ o - <9l vi'1Biiri1mB1'Vl~~ m bb{;1t cs: Vl1B~bfltJUbvl1 
~1'Ud'U ct,ooo U1'Vl 

(m.cr) iirl1 Impact Factor ll1flfll1 <9l - m vi'1Bi1ri1mB1'Vl~~ Iv vi'1B~bfit1rnv11 
~1'U1'U <9>0,000 U1'Vl 

(m.b) iirl1 Impact Factor ll1flfll1 m ~'U1tJ vi'1Biir11A1B1'Vl~~ <9l V1'1B~bflt1UbvJ1 
~1'Ud'U l!:Jo,ooo U1'Vl 
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~~"U B?lii'tJ?l'U'Ub~'U 11'1l ~~1vtfo n 11~-w~.w bi:.J CJ bb 'W~i:.J~'11'U 1 'W111?111l~ CJ'Vl~Bl61l1n 11 l'i'B'I 
" ' 

bU'Wzjmb 1n (First Author) Vl~B~'lh~?11'U'l1'UV!i;i'n (Corresponding Author) 1tJmru~~"UB1'Ub~'W 
'j1'1l~ b~Bm1~-W~.Wbi:.JCJ bb 'W~i:.J~'l1'W 1 m11?1111~CJV!~B161l1m11:iJi1rm.1?1~~ti1'lnci11 :u~'W:u11ru1 b~'W 

' 
11'1l~?!ii'tJ?l'U'U ~1~~1'1~1'U"UB'li:-J~'l1'U~ bb?ll'l'l 1'W1 tJfo1B'l~1CJiiBzjB"UB'!flru~~ b~ CJ'U 1 'WUYlf\11~l ~CJ 

' " 
Vl~Bl61l1 m1J'U 1 'W mru~f\ru~ ~ b~ CJ'U b U 'UlJf\~1 n1"UB'l~Vl1l'Vl CJ1i;i'CJ~1n nl 1Vl~'lf\'U ?I 1~11tit11 

'tJ ' 

tJ'Vlf111~ti1'1nci11m"UB?1i!tJ?1'W'W b~'W11'1l~ ~1vtfo m1~-W~.W bi:.J CJ bb -w~1~ b YiCJ'lfl~'I b~ CJ1bvi1i!tJ 
' 

oLJB @lo ~vt1l'VICJ1i;i'CJ?1i!u?1tJ'Ub~tJ11'11'~~1vt1'rn1tJ'Vl1'-wt1~tJ'Vl1'lururu1 li1'1d 
' v v 

(C9l) '11'Wl~CJ'Vl~B'l1'W?l~1'1?111r1m~-rtJm1:ul'l'Vl~buCJtJB'W~'Vli5u~1 '11tJ1tJ cr,ooo u1'Vl 
' 

(~) '11tJ1 ~ CJvt ~B '11'\.J ?1~1 '1?111ri ~1~1'u ni1:u l'l'Vl ~ b ti CJ tJ ~'Vl5u ~ 1ni 1th~~11~~ 1il 1tJ 1 tJ ... 
~o,ooo lJ1'Vl 

~~"U B ?li!'LJ ?l'U 'U b~'U 11'1l ~ ~1vt1'rn 1'W'Vl 1''W tJ ~'U'Vl 1 'IU ru ru1l91 B'I b U'U b ~ 1"UB'I 1:-J ~'11'\.J 1'Wn1 ru~ ij 
'U q v QJ 

b~1"U B'li:.J ~ '11 'W b U'Uu fl~ 1 m"UB 'l~Vl1l'Vl CJ 1 i;1 CJm n n11vt~'lfl'W ?11m 1t1t11'11tJ'Vl1'-w ~~'W'Vl 1'1U ru ru 1 
' v v ,, ,, 

ti1'1nci11~1"UB?!ii'm1tJtJ b~'W11'1l~ b YiCJ'lf11''1 b~ CJ1 b vhii''LI 
' 

iB (9)(9) 1'Limru~i!n1~CJ1Jl1'u'VltJBl'lvt'WtJ m11~CJvft~ 1 "Ii ,rntJ11'lm1Pirn~1"UB'l~vt11'Vl mi;i' CJ 
, , 't 'I 

?11'\.Jl'l~~ 1 Vf~vt1l'Vl CJ1i;i' CJVJ nfi1?11'511ru'\.Jln fl:U1m~'W'Vl'WBl'l'Vl'W'W m11~ CJ~1Ji'1'tJ~'l'Vl~l'l ~B CJ~~ ~o 
v q 'U , q q 

li1'1tJ 

(C9l) V1m-U1~vt11'VICJ1i;i'CJ ~BCJ~~ C9lcf bl'lCJt11b-U1uru~nB'l'Vl'W?1mutJ1~mb~~-w~'U1 
v ' 

(~) V1m-LJ'1?1mutJ1~mb~~-w~'U1 ~BCJ~~ rn bl'lCJt11b-LJ'1uqi~"UB'l?lmutJ1~mb~~-W~'W1 

(rn) V1m-U1vtt11CJ'l1tJ~ITT~CJ~'lnl'lB~ ~BCJ~~ ~ 11'1CJt11b-U1irru~vtt11CJ'l1tJ~m~CJ~'lnl'l 
'U 'U v 'U 

1 tJmru~i! n1~ CJ 1~1'tJ b~tJ'Vl'WBl'lvttJ'Wn~11~ti~b utJ 1f11'1m'j~?f mutJ1~CJ bb~~-w~'U11~~1'lvt1 
' ' ' 

bb vtci'l'l'LJ'lh~mru?!ii'tJ?ltJ'Wm 1 Vfi!n1~ CJ 1 Vf~vt1l'Vl CJ1i;i' CJV1nfi1?11'511rutJ1.nfl:u1n b~'W'Vl'W Bl'l'Vl'W'W m1 
q 'U , , q 

l~CJ~1~1'lJ~'IV!~l'l~BCJ~~ rno bl'lCJ1 Vlbb U'lti1''1d 

(C9l) V1m-U1~m1'Vlmi;i'CJ ~BCJ~~ C9lcf bl'lCJt11bi1uru~nB'l'VltJ?1mutJ1~mb~~-w~'U1 
v ' 

(~) V1m-LJ'1?1mutJ1~mb~~-w~'U1 ~BCJ~~ @lo fatJt11boLJ1U'1J~"UB'l?lmutJ1~mb~~-W~'W1 

(rn) V1m-U1vtt11tJ'11tJ~m~tJ~'lnl'lB~ ~BtJ~~ er 11'ltJt1wu1uru~vtt11tJ'l1tJ~m~CJ~'lnl'l 
'U 'U QJ 'U 

iB @)~ m1?1i!tJ?1'W'W m1~1bDm1'\.Jb ~Bm1t11'11tJ1~ tJ'Vl~B'l1'W?l~1'!?111f11 tJ1 itJ1~ bCJ61l'W1 tJ 
' 

i;1 rn~ru~m1~1 b 'LltJ m1b ~B'llBfo m1:ul'l'Vl~ bu tJ'W'Vl1'-w~~'W'Vl1'1Uqiqi1 1 Vf ~vt11'Vl m~ tJ~1 b DtJ m1~ 1~ 
1~bUtJtJ~vt11'Vlmi;i'tJ?l1'Wl'l~~ 11Ji'1CJ m1u~vt11~1'\m1'Vl1'-w~~tJ'Vl1'lururu1 

' v v 

Fi 1~ 1bD'LIn11b~Bm1'1JB1'un11:u l'l'Vl~ b UCJ'W'Vl1'-w ~~'W'Vl1'1U qi qi 11VIbU'W1tJ~1~'\.J1~ ml"l"U B'I 

~Vl1l'Vl(J1i;i'(J 

'IJ1~ml"l ru l'W~ (9) 'W~l"l~mCJ'W ~cfcfii 

~ 
(1B'll"11?1~11:U11tJ m.~b 1:UtJ i:.J~-W'Ui5'U) 

Bi5n11lJ~~Vl1l'VltJ1i;i'tJ?l1'Ul'l~~ 
' 

52



bana1·nb'Ut1Vf1f.lth::mf1:1JV111'Vlm~f.la1'U~a~ • 
b~a.:i Vl~mnw'1 15tl~u~ nTna'Ua 1A'J\lm'J1~f.l m1::e1~'J1m'J~1m~'U~~Vl'4'Un1'J1~f.l 

-w.fl. merer~ 

(n) V1:1J1~Fi11?1atlbb'Vl'U 

rl1~€1UbbVl'U 

~l'Ui-;ijt.J 

- 1~~1t.11~:Jbn'U~e:it.1i;:i::; lvo 'IJe:i~b~'UVl'U?ti!u?t'U'U ' . 
-:nui-;ijCJ 

(tv) r11~e:i'UbbVl'U~'1i1CJilni-;ijCJ~iJ1tii'i)~1'U~1ll - 1'M'~1CJ1m~hn'Ui''U'1::; croo u1vi~e:ifl'U 
" 

1 'Ue.1'1~1'Ui-;ij CJ'Vl~€1~1'U?l~1~?f "Vifl 

(m) r11~e:imbvi'U~Vl~'1e:i~vi1~iviCJ11"11?1~{ -1~~1t.11m:Jbn'U1'Ui;:i::; ©,ooo u1vi~e:ifl'U 
" 

b :u~~ f1'\ll~€1?1'UVliJ1 f)~lJ • 
(er) r111?1€1UbbVl'U~'IJ~m·n1fl'j~f11'j - 1~t.1'11m'U~'IJ~m~n 1:Jbn'U iv fl'U~e:i 1m~m'j1 ~~1CJ 

1m:Jbn'U~€1CJ(l::; (9)0 'IJ€1~b~'UVl'U?1i!u?t'U'U~1'Ui-;ijCJ • • 

(';:J) r111?1e:irnbvi'U~b"iit.11'1!1ruVt~e:i~vi'j~flu.n~ -1~~1t.11m:Jbn'U51?1'j1fl.f~"::; C9l,ooo u1vi~e:ifl'U 
\I CV 'U 't 'I 

d 
, buvn::;b'je:J~ 

("ll) V1:1J1~Fi11'Yiaaf.l ~ 

(©) rl1~1~btlU'j'JU'j11JoLJ€1lJ'1 
" 

- offe:i:i..im<'8~'1J1ll1ru - 1~~lt.J1m:Jbn'UOUU'1::; cro U1Vl 
" 

- -ffe:illm<'B~flrum-w 
" ' 

(iv) r11~1~u'UVinoffe:i11" 
" 

('"1) rl 1~ 1~i bfl'j1::;~~1€1 ~1~'\ll~€1oLJ€1lJ'1 
" 

- 1 'U?t1'1J1iVlt.J11"11?fl?l{bb'1::;bVlfl fo fa~ 
- 1'U?f1'1J1ll'U~t.J 1"11?1191{ bb!;l::;~~flll1"11?1~{ 

' 
(cs::) r11~1~ci'lb'Ulb€1f1?fl'j 

(er) ri1?f1'jbflij 

(';:J) r11i'?t~e:illmruVl1~ivit.111"11?11?1{ 
'' 

(b"li) ~1~1~~11-li 

(~) r11~1~ci'1bmb off 1'1Jm~rn~me:in?f1'ji-;ijt.J 

- 1~~1t.11m:Jbntmuui;:i::; ivcro u1vi 

- 1~~1t.11m:Jbfl'UQUU!;l::; cro U1Vl 

- 1~~1t.11m:Jbn'U cto,ooo U1Vl 

- 1~~1CJ1m:Jbn'U C9lo,ooo u1vi 

- 1~~lt.J1~bfli.!Vti11i;:i::; cro ?11?11~fl 

- 1~~1t.11m:Jbn'U C9lct,ooo u1vi 

-1~~1t.11m:Jbn'U (9)0,000 u1vi 

- 1~~1t.J1m:Jbn'U moo Vt1J1 Vt1J1i;:i::; C9lct U1Vl 

- 1~~1CJL~:J.lbn'Ub~:IJ(l::; moo U1Vl 1:Jbn'U ';:) b~ll 

'Vl~€11?11ll f11'j~1tJ"il1 ~ 

- 1~~1t.J1m:Jbn'U C9l,ooo u1vi 
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- 1~~1tJl'l1ll'1~.:J 

- 1~~1tJ 1m:Wbn1..1fi1..1'1::: <9!,ooo 'U1VJ/f\1..11fi1..1 

- fi1b'li1'rn - 1~~1ti1m:Wbn1..1i'1..1'1::: <9!,~oo 'U1VJ ,, ,, 
- fi1tl1ir1..1b ~m t1~.:i - 1~~1tJl'l1ll'1~.:J 

(A) fli1t-tir<l1v~'Wvi1iMh.1hJ11n:mnru'1 
1"111i~1ti~1..1~1:WdJ'U1 tl1'11llbnrusvi~nTv1'U~l'l1ll - 1~~1timmnrusvi'1Je:i.:ibb Vlci.:ivi'Umti'Ue:imr'U 1 Vl~e:i 

(n) bb'1::: ('11) 1~~1tJl'l1ll'1~.:i t~w~:::'Ub'Vll'le.J'1/fl11lll'i'e:i.:im1 

. . 

' ' 
'11bliubb'1:::111e:i.:icJ11..1n11Yl'111ru1bi1'U6lJ e:i 'U '1J e:i .:i 

flru:::m1llm1'U~V111m11~ti 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีปฏบิตัิ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 





ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
___________________________

โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชขอความน้ีแทน

ในกรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไมใชงบบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให
มหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอยละ ๒๐ ดังน้ี

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๓ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๒ โดยนําเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด
ในกรณีที่นักวิจัยไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่เปนโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดหาแหลงงบ

ประมาณสนับสนุนใหนักวิจัย ใหมหาวิทยาลัยหักคาสาธารณูปโภคจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทั้งหมดรอย
ละ ๓๐ โดยใหแบงดังนี้

(๑) หักเขามหาวิทยาลัย รอยละ ๑๕ โดยนําเขาบัญชีทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒) หักเขาสถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ ๑๐ โดยนําเขาบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) หักเขาหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยู รอยละ ๕ โดยนําเขาบัญชีหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 





75



76



ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการพิจารณาการจัดท างบประมาณก ากับติดตาม 
และประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)  

ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
ทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund)  

ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
ทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund)  

ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
ทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund)  
ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 
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100



ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณ ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 
ทุนสนับสนุนงานมลูฐาน (Fundamental Fund)  

ด้านการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย 





คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๒๐๒๑/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจยั

___________________________

        ใหยกเลิกคําสั่งมหาวทิยาลัยสวนดุสติ ที่ ๘๐๘/๒๕๖๒ เรือ่ง แตงตั้งคณะอนกุรรมการประสานงานดานการ

วจิัย สัง่ ณ วนัที ่๒๕ กมุภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ เนือ่งจากมีการปรับปรงุอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย เพือ่ให

สอดคลองกับปจจุบัน

        อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวจิัย พ.ศ.

๒๕๕๙ ประกอบกบัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารการวิจยั ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.

๒๕๖๔ มหาวิทยาลยัจงึแตงตัง้คณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจยั มรีายนามดังนี้

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยธุยา อยูเย็น ประธานกรรมการ

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค กรรมการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร รอดพวง กรรมการ 

 ๔. รองศาสตราจารย ดร.เนือ้ออน ขรวัทองเขียว กรรมการ 

 ๕. รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ตัง้จติรเจริญกลุ กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเนตร ธรรมกลุ กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริานชุ โสภา กรรมการ 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญภสัก ปนแกว กรรมการ 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศกัดิ ์เจรญิพูล กรรมการ

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนารตัน ศรีแสง กรรมการ 

 ๑๑. ดร.สชุาดา คุมสลดุ กรรมการ

 ๑๒. ดร.เพ็ญพักตร ภูศลิป กรรมการ 

 ๑๓. ดร.นวลรตัน วัฒนา กรรมการ 

 ๑๔. ดร.นวลศรี สงสม กรรมการ 

 ๑๕. วาทีร่อยตรีหญงิ ดร.ขวญัใจ จริยาทัศนกร กรรมการ 

 ๑๖. นายอัครวัฒน วงศฐิตคิณุ กรรมการ 

 ๑๗. นายสทิธา พงษศักดิ ์กรรมการ 

 ๑๘. นายฤทธพิันธ รุงเรอืง กรรมการ 

 ๑๙. นายครรชิต อนุกลู กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นศิานาถ มัง่ศริ ิกรรมการ 

 ๒๑. นางบุษบา เนกขัม เลขานกุาร

 ๒๒. นางสาวปาณิสรา อยูสกลุ ผูชวยเลขานุการ

- ๒ -
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๒

 ใหคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

 (๑) เปนผูประสานงานดานขอมูลการวิจัยของคณะหรือหนวยงาน

 (๒) นําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะหรือหนวยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ

งานวจิัย

 (๓) ปฏบิัตหินาที่อื่น ๆ ตามนโยบายและยทุธศาสตรดานการวจิัยที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร

การวิจัย 

        ใหคณะอนุกรรมการฯ เบกิเบี้ยประชุมได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย และเบิกจายจากเงิน

รายไดของสถาบันวจิัยและพัฒนา

 ทัง้นี ้ตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป

 สั่ง ณ  วันที ่  ๒๔  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ศโิรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SDU Research Club 





คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club
___________________________

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU 
Research Club

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (๗) และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การ
บริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ดังน้ี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ประธานกรรมการ
๒. ดร.จิราพร รอดพ่วง กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นสําราญ กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ กรรมการ
๙. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล กรรมการ
๑๐. ดร.สุชาดา คุ้มสลุด กรรมการ
๑๑. นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง กรรมการ
๑๒. นางสาวศศนันทน์ บุญยะวนิช กรรมการ
๑๓. นางสาวณิชาภัส ต้ังบวรพิมล กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายกริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

111



- ๒ -

ให้คณะอนุกรรมการ ฯ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี
๑. วางแผน ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการ ฯ เบิกเบี้ยประชุมได้โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ

เบิกจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๕๓๗๑/๒๕๖๒

เร่ือง แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club
___________________________

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน SDU Research Club สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (๗) และ 
ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหน้าท่ีวางแผน 
ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบ
หมาย โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย น้ัน

เน่ืองจาก มีความจําเป็นต้องแก้ไขคําสั่ง มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังน้ี

ลําดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ (กรรมการ) แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมศักด์ิ เจริญพูล (กรรมการ) 

ลําดับท่ี ๑๒ นางสาวศศนันท์ บุญยะวนิช (กรรมการ) แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริมา วินิธาสถิตย์กุล 
(กรรมการ) 

นอกน้ัน คงไว้ตามเดิม 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๔๓๙๗/๒๕๖๓

เรื่อง   แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club

___________________________

       ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน SDU Research Club  สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ ขอ

๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่วางแผน ประสาน กํากับ

ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club  และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะ

อนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย นั้น         

        เนื่องจาก มีความจําเปนตองแกไขคําสั่ง  มหาวิทยาลัยจึงใหแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับ

เคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังนี้

         ลําดับที่  ๗   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล ชื่นสําราญ (กรรมการ) แกไขเปน ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ปญญภัสก ปนเเกว  (กรรมการ)         

 นอกนั้น คงไวตามเดิม

 สั่ง ณ  วันที่   ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๑๑๖๗/๒๕๖๔

เรื่อง   แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club

___________________________

        ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน SDU Research Club  สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ ขอ

๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่วางแผน ประสาน กํากับ

ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club  และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะ

อนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย นั้น             

        เนื่องจาก มีความจําเปนตองแกไขคําสั่ง  มหาวิทยาลัยจึงใหแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับ

เคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังนี้

             ลําดับที่  ๖  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพมาดา วิชาศิลป (กรรมการ) แกไขเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรา

นุช โสภา  (กรรมการ)         

              นอกนั้น คงไวตามเดิม

 สั่ง ณ  วันที่   ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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คําสั่งมหาวทิยาลัยสวนดสุิต

ที ่     ๒๔๐๐/๒๕๖๔

เรือ่ง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club (เพิม่เติม)

___________________________

        ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรือ่ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่การขับเคลือ่น

การดําเนนิงาน SDU Research Club  สั่ง ณ วันที ่๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ

ขอ ๑๔ แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวจิัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบมติทีป่ระชุมคณะ

กรรมการบรหิารการวิจัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพือ่ทําหนาที่วางแผน

ประสาน กํากับ ตดิตาม การดําเนินการจดักจิกรรม SDU Research Club และปฏิบัตหินาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรบัมอบ

หมาย โดยมคีณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย นั้น                

            เพือ่ใหการดําเนินงานเครือขายการวิจยัภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรยีบรอย

มหาวิทยาลัยจงึแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่การขับเคลื่อนการดําเนินงาน  SDU Research Club (เพิ่มเติม) ดังราย

นามตอไปนี้

     รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา             ตั้งจิตรเจริญกุล             กรรมการ

        ใหคณะอนกุรรมการฯ เบกิเบี้ยประชุมได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย และเบิกจาย

จากเงินรายไดของสถาบันวิจยัและพฒันา

ทัง้นี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ  วนัที ่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธกิารบดี ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัย

สวนดุสิต
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ SDU Research Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 





ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่   838/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำร SDU Research Club ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
--- 
-- 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีค ำสั่งเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร SDU Research Club เพ่ือต้องกำรยกระดับเครือข่ำยกำร
วิจัยภำยในมหำวิทยำลัยให้มีลักษณะบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ระหว่ำงกันมำกขึ้น จึงได้จัดตั้ง “SDU Research Club” เพ่ือเป็น
เวทีกำรรวมตัวกันของนักวิจัยภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิตให้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมศำสตร์ข้ำมสำขำร่วมกันภำยใต้
จุดเน้นด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ๕ ด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒(๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๔ แห่ง
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ โดยมีรำยนำม ดังนี้

๑. ที่ปรึกษำ 

   

(๑) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดสุิต 
 

(๒) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนะศึก นิชำนนท์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
อ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
    

๒. คณะท ำงำนอ ำนวยกำร 

   

(๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุธยำ   อยู่เย็น ประธำนกรรมกำร 
 

(๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำพร   รอดพ่วง รองประธำนกรรมกำร 
(๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรพสันันท์  เดชประสิทธิโชค กรรมกำร 
(๔) ดร.สุชยำ  เกียรติประจักษ ์ กรรมกำร 
(๕) นำงสำวณยดำ ทองศรี กรรมกำร 
(๖) นำงสำวปำณสิรำ อยู่สกุล กรรมกำร 
(๗) นำงสำวณิชำภสั  ตั้งบวรพิมล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๘) นำยกริชำพัสน์  ช่ืนแสงจันทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
อ ำนำจหน้ำที ่วำงแผน ประสำน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกจิกรรม SDU Research Club ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
    

๓. คณะท ำงำนด ำเนินงำน 
๓.๑ กำรศึกษำปฐมวัยแบบพหุวิทยำกำร 

 

(๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีณัฐ  สกุลหอม คณะครุศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
(๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำศิริ  สุวรรณำนนท์ บัณฑิตวิทยำลัย  ที่ปรึกษำ 
(๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภริมำ  วินิธำสถิตย์กลุ คณะครุศำสตร ์ ประธำน 
(๔) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งนภำ  ตั้งจิตรเจริญกลุ  บัณฑิตวิทยำลัย รองประธำน 
(๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ สมุทรเผ่ำจินดำ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
(๖) ดร.พรชุลี  ลังกำ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
(๗) ดร.เอื้ออำรี  จันทร คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
(๘) อำจำรย์อัครวัฒน์  วงศ์ฐิติคุณ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
(๙) นำงสำวธนำภำ  ง้ิวทอง  สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๑๐) นำยสุรัช จ้ำงประเสริฐ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๓.๒ อำหำรบนรำกฐำนแห่งควำมเช่ียวชำญด้วยกำรปฏิบัต ิ
(๑) ว่ำท่ีร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง โรงเรียนกำรเรือน ที่ปรึกษำ 
(๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินำถ สุคนเขตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษำ 
(๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกำรเรือน ประธำน 
(๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐบดี วิริยำวัฒน ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รองประธำน 
(๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตำ ฟูเผ่ำ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรนุช ฉำยศิริโชต ิ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏญิญำ สุขวงศ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร
(๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยศพร พลำยโถ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๙) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ วิทยำภรณ์ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๑๐) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๑๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร
(๑๒) นำงสำวพีรดำ พงษ์ทอง สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๑๓) นำยสรำนันต์  สงวนสัตย์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓.๓ กำรพยำบำลและสุขภำวะส ำหรับเด็กและผู้สูงวัย 
(๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล คณะพยำบำลศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
(๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินำถ  สุคนเขตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษำ 
(๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงเนตร ธรรมกลุ คณะพยำบำลศำสตร ์ ประธำน 
(๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รองประธำน 
(๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร 
(๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรนุช  ชูศรี คณะพยำบำลศำสตร ์ กรรมกำร 
(๗) นำงสำวนงนุช รุ่งสว่ำง สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๘) นำยทวีวัฒน ์ พูลสวัสดิ ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓.๔ อุตสำหกรรมบริกำรด้วยมำตรฐำนระดับสำกล 
(๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์มำดำ  วิชำศิลป์ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ที่ปรึกษำ 
(๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรยีนนัท์ ประยรูศักดิ ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ที่ปรึกษำ 
(๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำนชุ โสภำ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ประธำน 
(๔) ดร.สุชำดำ  คุ้มสลุด คณะวิทยำกำรจัดกำร รองประธำน 
(๕) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณ ี สวนเพลง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร 
(๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถิรพร  แสงพิรุณ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร กรรมกำร 
(๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังค์รสิำ แสงจ ำนงค์ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร กรรมกำร 
(๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์น้ ำผึ้ง ไขว้พันธุ ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
(๙) นำงสำวณิชำภสั  ตั้งบวรพิมล สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๑๐) นำยกริชำพัสน์  ช่ืนแสงจันทร์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓.๕ กำรสร้ำงคุณคำ่ของมหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
(๑) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลำกิจไพศำล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
(๒) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม ์ โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง ที่ปรึกษำ 
(๓) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ ประธำน 
(๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ เจริญพลู โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง รองประธำน 
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(๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำพร รอดพ่วง สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำร 
(๖) นำงสำวธีรดำ  บุญยศ โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง กรรมกำร 
(๗) นำยวิชญำ  ติยะพงษ์ประพันธ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๘) นำงสำวชลำกร  อยู่คเชนทร ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที ่
๑. ระดมควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยตำมจุดเน้นด้ำนกำรวิจยัและนวัตกรรม มหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
๒. วำงแผน ประสำน ก ำกับ ตดิตำมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม SDU Research Club ของแต่ละคลบัให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. หน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีไดร้ับมอบหมำย 

ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่   ๑๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนะศึก นิชำนนท์) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 

สวนดุสิต 
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

คณะผู้จัดทำ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวณยดา ทองศรี หัวหน้าสํานักงานอํานวยการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวพีรดา พงษ์ทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. นางสาวนงนุช รุ่งสว่าง นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10.นางสาวเกวรี ญาณกิตติ นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. นางสาวนภาพร บุญเถิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. นางสาวดวงกมล ขำแสง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปสำนักงานมหาวิทยาลัย 
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