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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
          ภารกิจด้านการทำวิจัย เป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญ และถือเป็น
พันธะกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญของอาจารย์ นอกจากงานสอน มาตรฐานการศึกษา ได้ถือเอาผลงานวิจัย เป็น
ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักวิจัยอยู่จำนวนน้อย ทำให้กิจกรรม ด้าน
การวิจัย ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนมีไม่มากนัก เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ส่วนใหญ่ลาศึกษา
ต่อต่างประเทศ ปัจจุบันเริ่มมีผู้สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นจำนวนมากแล้ว และเป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ต้องการ
การส่งเสริมการทำวิจัยอย่างยิ่ง การจัดระบบเพ่ือเอ้ือต่อการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่ งในการ
พัฒนาองค์กรด้านการทำวิจัย นอกจากนี้ ปัจจุบันในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มี
จำนวนตัวชี้วัดด้านงานวิจัยทั้งในส่วนของเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจำนวนมาก จึงมีผลสำคัญต่อภาพรวมของ
การประเมินคุณภาพของหน่วยงานต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาด้วย  
          สำหรับโครงการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นโครงการวิจัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี ซ่ึงพบว่าอาจารย์ที่ทำวิจัยโดยส่วนใหญ่ มี
ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเก่า ที่อาจไม่ทราบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเสนอขอโครงการวิจัยและการดำเนินงาน
โครงการวิจัยได้ ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯได้กำหนดเกณฑ์การขอโครงการวิจัยในแต่ละปี 
ต้องดำเนินงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แล้วเสร็จเสียก่อน ทั้งในส่วนของรูปเล่มรายงานการวิจัยและรายงาน
ทางการเงิน  ดังนั้น เพ่ือให้นักวิจัยของคณะได้ทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์  และ
ระเบียบเกี่ยวกับโครงการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย ได้ถูกต้องชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
บริหารโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานจัดทำรายงานการวิจัยและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด ไม่ติดเงื่อนไขเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยในแต่ละปีที่สำนักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของระดับคะแนนประกันคุณภาพด้านงานวิจัยของคณะให้
ตามเป็นปามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้  
          จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้ เขียนมีความสนใจที่จะจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) ผู้ปฏิบัติงานมีข้ันตอนการทำงานที่เป็นระบบและถูกต้อง 
3) ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
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1.4 ขอบเขตคู่มือ 

การปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี นี้ครอบคลุมขั้นตอนของการเสนอขอทุนวิจัย การปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการวิจัย การปิดโครงการ 
การระงับโครงการ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัยตามมาตรฐานสากล  

 
1.5 คำจำกัดความเบื้องตน้ 

งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินที่เกิดจากการจัดสรรของสำนักงบประมาณแผ่นดินที่มาจาก
แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป  
         กองทนุวิจัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมายถึง เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดสรรเพื่อ
การวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ทุนวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่ม
งานวิจัยที่มีศักยภาพแบบบูรณาการ เป็นต้น 
         การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ ควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่  กำหนด เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หมายถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทท่ี 2 
โครงสร้าง และ บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ในส่วนของภาระหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการนั้นมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่ ส่งเสริมและประสานด้านงานวิจัย ประสานการหาทุนวิจัยจากแหล่ง 
ทุนวิจัยต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย วางแผน ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน   

2) ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ ส่งเสริมและประสานด้านงานบริการวิชาการ ประสานการ 
หาทุนบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ วางแผน ติดตาม และ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน   

3) ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ส่งเสริมและประสานด้านงานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม ประสานการหาทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากแหล่งทุนต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม วางแผน ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผ่นดิน   

4) ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าทีใ่นงานธุรการ เอกสารรับ-ส่งจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย งานการเงินและงานบัญชี ในการจัดทำหนังสือขออนุมัติด้านการเงินและพัสดุของโครงการบริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการฯต่างๆ 

 
       สำหรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งสายงานบริหารงานทั่วไป โดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสายงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 
      1)  ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพ่ือปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาที่มีขอบเขตกว้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
               2)  ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง 

 ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับเชี่ยวชาญ   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับชำนาญการพิเศษ   
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับชำนาญการ   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับปฏิบัติการ   
 

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปของสำนักงาน เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานด้านต่างๆ 
(2) ทำงานเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออำนวย

ความสะดวกและเกิดความร่วมมือ 
 
ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 
ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษา  แนะนำเบื้องต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านการบริหารทั่วไป  รวมทั้ง

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ  ที่
เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  เกี่ยวกับด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา  ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
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เป็นประโยชน์  สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย  
แผนงาน  หลักเกณฑ์  มาตรการต่าง 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
(2) ได้รับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
(3) ได้รับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากำหนด 
 

2.2 ลักษณะงานปจัจุบัน 
 สำหรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันของนายธิติกานต์  บุญแข็ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
1) ประสานงานเอกสารการจัดหาทุนวิจัย 
2) สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย 
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4) จัดทำทะเบียนและทำเนียบงานวิจัยในสาขาต่างๆ 
5) ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 
6) ติดตาม รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 
7) สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 
8) ประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน 
9) ติดตาม รายงานความก้าวหน้า โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน 
10) สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน 
 

2.3  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
       ในสว่นของโครงสร้างการบริหารจดัการของหน่วยสนบัสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ จะอยู่ภายใต้
ส านักงานเลขานุการ มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งคณะจะมีภาควิชา
ทัง้หมด 5 ภาควิชา มีรายละเอียดของโครงสร้างแต่ละสว่น ดงันี ้
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2) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration  chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง 
คณบดี 

 
 

นายธิติกานต์  บุญแข็ง 
ฝ่ายบริการวิชาการ 
มีหน้าที่ ส่งเสริมและ

ประสานด้านงาน
บริการวิชาการ 

 

นางสาวศุภธิดา  กลิ่นบัว 
ฝ่ายเลขานุการ 

มีหน้าที่ มีหน้าที่ในงาน
ธุรการ เอกสารการเงิน 

นายธิติกานต์  บุญแข็ง 
ฝ่ายวิจัย 

มีหน้าที่ ส่งเสริมและ
ประสานด้านงานวิจัย 

รศ.ดร.ธนรัฐ  ศรีวรีะกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

นายธิติกานต์  บุญแข็ง 
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 

มีหน้าที่ บริหารระบบวิจัย  
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

นายธิติกานต์  บุญแข็ง 
ฝ่ายทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีหน้าที่ ส่งเสริมและ
ประสานด้านงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

คณบดี 
 
 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

 

หัวหน้าหน่วยสนับสนุน 
การวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ฝ่ายทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
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บทท่ี  3 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและเงื่อนไข  

 
3.1 หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน  
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทาง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและเงื่อนไข ในส่วนที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 - การเสนอขอทุนวิจัย 
            - การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
            - การปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย 
            - การปิดโครงการ  การระงบัโครงการ  และการบอกเลิกสัญญา 
            - ทุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัล 
            - จรรยาบรรณนักวิจัยและการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
  
3.2 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
     สำหรับระเบียบที่เกี่ยวข้องของการบริหารโครงการวิจัยจาก ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และทุนวิจัย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น มีระเบียบสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ประเภทอุดหนุน 
ทั่วไป พ.ศ.2541 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ หมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551  
ในส่วนของระเบียบและประกาศ ในข้อที่ 1-3 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ 

ข้อบังคับในข้อที่ 4 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทุนวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก 

 
3.3 วิธีการปฏิบัติงาน        
       ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้าน
งานวิจัยของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสร้างผลงานวิจัยตามแผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การบริหารโครงการวิจัยนั้น จะมี 3 ส่วนที่สำคัญคือ 1) การเสนอขอทุนวิจัย 2) การดำเนินงาน
วิจัย 3) การปิดโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้ในส่วนของการสร้างผลงานวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นได้เริ่ม
จากการเสนอขอทุนวิจัย ซึ่งทุนวิจัยโดยส่วนใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น จะเป็นทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน และทุนวิจัยกองทุนวิจัย ดังนั้น การเสนอขอทุนวิจัยจึงเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการดำเนินงานวิจัย  
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3.3.1 การเสนอขอทุนวิจัย 
       การเสนอขอทุนวิจัย ผู้ขอทุนจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ จากประกาศของแหล่งทุนให้ละเอียดซึ่ง
โดยทั่วไป แหล่งทุนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งทุน คือ 
1) ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และทุนวิจัยกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2) ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ทุนวิจัยอื่นๆ ที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ทำ
หน้าที่ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ เช่น ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ทุนวิจัยสภา
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 
       ในสว่นของคู่มือนี้จะเน้นเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยภายใน ดังนั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย 
ต้องทราบรูปแบบของทุนวิจัยดังกล่าว เพ่ือให้คำปรึกษานักวิจัยได้ถูกต้อง ซึ่งในภาพรวมมีดังนี้  
1.1) ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
 เป็นการส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณในแต่ละปี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยจะเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือประเมินข้อเสนอการ
วิจัยและส่งผลการประเมินให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึ งไม่ใช่ทุนของ 
วช. การเสนอของบประมาณจะดำเนินการล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ 
จะประกาศหลักเกณฑ์ข้ันตอนให้คณะ/สำนักทราบ โดยทั่วไปกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยระหว่าง สิงหาคม 
– ตุลาคม ของทุกปี 
1.2) ทุนวิจัยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นการส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณจากกองทุนวิจัย โดยทั่วไปกำหนดเปิดรับข้อเสนอ
การวิจัยระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี  

ทุนวิจัยกองทุนวิจัย ประกอบด้วย 
1. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ 
2. ทุนวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ และงานนวัตกรรม 
3. ทุนส่งเสริมกลุ่มงานวิจัยที่มีศักยภาพแบบบูรณาการ 

 ทั้งนี้ สำหรับทุนนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยต้องจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ส่งให้กอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ ก่อน เพ่ือให้กองบรรณาธิการงานวิจัยพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทำข้อเสนอการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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3.3.2 การจัดทำข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย 
       ในส่วนของการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจยันั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย ต้องทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละประเภทในเบื้องต้น โดยทั่วไปทุนงบประมาณ
แผ่นดิน จะมี 2 แบบ คือ โครงการเดี่ยว ซึ่งใช้แบบฟอร์มที่ เป็นแบบเสนอโครงการเดี่ยว (research 
project) และ โครงการชุด ซึ่งใช้แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการชดุ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบเสนอ
แผนงานวิจัย (research program) ในส่วน โครงการวิจัยจากกองทุนวิจัยนั้น จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
โครงการเดี่ยว ของทุนงบประมาณแผ่นดินโดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้   

1) แบบฟอร์มที่ใช้ในการจดัทำข้อเสนอโครงการวิจัย 
แหล่งทุน รายการ ชื่อแบบฟอร์ม 
แผ่นดิน แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด 
แผ่นดิน แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช 
แผ่นดิน แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (กรณี

โครงการต่อเนื่อง) 
แบบ ต-1 ช/ด 

แผ่นดิน แบบสรุปสาระสำคัญข้อเสนอการวิจัย แบบ ว-1สค 
กองทุนวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ-1ค 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย ต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มที่ใช้ว่าตรงกับ
ประเภทของลักษณะทุนวิจัย ซึ่งแบบฟอร์มทีใ่ช้ในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป จึงต้องตรวจสอบโดยอ้างอิงกับ
แบบฟอร์มที่อัพเดต เพ่ือให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ รูปแบบโดยรวมของแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการวิจัย จะมีส่วนหลัก ดังนี้ 
ส่วน ก   ลักษณะแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
       ควรระบุความสอดคล้องของข้อเสนอการวิจัยกับยุทธศาสตร์เพียง 1 ยุทธศาสตร์ในแต่ละหัวข้อที่กำหนด 
และให้ระบุหัวข้อหลักๆ ก่อนอธิบายขยายความ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM 
ส่วน ข   องค์ประกอบในการจัดทำแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
       ให้ความสำคัญในการศึกษาและอ่านคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอการวิจัย และภาคผนวกต่างๆ เพ่ือการ
ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการระบุข้อมูลผิด อาทิ หัวข้อประเภทการวิจัย ซึ่งตามภาคผนวก
กำหนดประเภทการวิจัย คือ การวิจัยพ้ืนฐาน  การวิจัยประยุกต์  และการพัฒนาทดลอง  การระบุ
นอกเหนือจากกำหนด หรือเลือกมากกว่า 1 ประเภท มีผลเกี่ยวเนื่องกับการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM 
 ดังนั้น หากในแบบฟอร์มระบุให้ดูรายละเอียดจากภาคผนวก ควรเข้าไปศึกษาก่อนการระบุข้อมูล 
ส่วน ค  ประวตัิผูร้บัผิดชอบแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 ข้อมูลประวัติของตนเองตามหัวข้อที่กำหนด โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ เพ่ือการ
ประสานงานที่รวดเร็ว สำหรับประสบการณ์ด้านการวิจัยระบุผลงานเฉพาะ 3 ปีย้อนหลัง   
 สิ่งที่สำคัญ นักวิจัยที่มีรายชื่อในแบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวหรือย่อยจะต้องมีประวัตินักวิจัยทุกคน 
ยกเว้นชุดโครงการหรือแผนงานวิจัยที่มีเฉพาะประวัติของผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
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3.3.3 การส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) 
 ในการส่งข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบเอกสารและในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Project Management: NRPM) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือความร่วมมือด้านข้อมูลวิจัย
และการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณ ซึงถูกพัฒนาด้วย Microsoft® ASP.NET® 
สามารถดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน 
จะไปที่เว็บไซต์ : http://nrpm.nrct.go.th/PublicAbout.aspx  ทัง้นี้ในระบบ NRPM ประกอบไปด้วย  
1) ระบบการเสนอของบประมาณ  
2) ระบบการรายงานโครงการที่ดำเนินการ 
3) ระบบการประเมินโครงการที่เสร็จสิ้น  
นักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณแผ่นดิน รวมถึงกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบ NRPM เพ่ือความสะดวก และคล่องตัวในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักวิจัย ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญในการสืบค้น ตรวจสอบความซ้ำซ้อน รวมทั้ง
เพ่ือบูรณาการ และพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เมื่อนักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย ต้องไปตรวจสอบความ
ถูกต้องของการกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ข้างต้น โดยมีส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบดังนี้ 

1) ความครบถ้วนในการกรอกความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 
2) ความครบถว้นในการกรอกองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
3) ความถูกต้องในการกรอกหมวดงบประมาณของโครงการวิจัย 
4) ความครบถ้วนในการกรอกประวัตินักวิจัย 

      หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ดังกล่าว ข้อมูลของข้อเสนอโครงการวิจัย จะไปอยู่ที่ผู้ประสานงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 
3.3.4  การปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย 
      เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ วช . ได้ประเมินให้การสนับสนุนและมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดสรร
โครงการวิจัยโครงการวิจัย การปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย  มี 3 ขั้นตอน ดังนี้   

1) การเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน 
2) การดำเนินการด้านการเงิน 
3) การรายงานผลโครงการวิจัย 

       ในส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเบิกเงินวิจัยรวมถึง
รูปแบบในการจัดทำรายงานโครงการวิจัย  ทั้งนี้ในส่วนของการเบิกเงิน จะมีเจ้าหน้าที่การเงินวิจัย อำนวย

http://nrpm.nrct.go.th/PublicAbout.aspx
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ความสะดวกในการเบิกเงินวิจัย โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะทราบละเอียดของรูปแบบในแต่ละประเภท  
 
3.3.4.1 การเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากคลังจังหวัด ดำเนินการ 2 ครั้ง โดยเบิกจ่ายครั้งละ 50% ของ
งบประมาณทั้งหมด  การเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดื อน ดังนั้น หัวหน้า
โครงการวิจัยจึงควรเร่งดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการแจ้งใบเงินงวดจากกองแผนงาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็น 
เร่งด่วนที่ยังไม่ได้รับแจ้งเงินงวดสามารถขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามจำนวน
ที่ต้องใช้ระหว่างการรองบประมาณ  สำหรับการจ่ายเงินกำหนดเป็น 3 งวด คือ  
 งวดที่ 1: จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ 50  ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด 
 งวดที่ 2: จ่ายให้เป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดทั้งนี้เงิน
จำนวนดังกล่าวจะมีการแบ่งจ่ายดังนี้ 

• หักร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเป็นค่าสาธารณูปโภค  
สำหรับมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 และหน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ 5 

• หักร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนนักวิจัยทั้งหมด เพ่ือจ่ายให้ผู้รับทุนเป็นงวดที่ 3  
จำนวนที่เหลือจากการหักดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้รับทุนโดยกองคลังจ่ายผ่านคณะและจะจ่ายเมื่อผู้ รับทุนได้ส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่ 1 โดยรายงานดังกล่าวผ่านการ
ตรวจสอบจากต้นสังกัด และผู้ให้ทุนได้ประเมินและให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  กรณี
โครงการวิจัยไม่มีค่าตอบแทน/ค่าทำการนอกเวลาของนักวิจัย กองคลังจะหักค่าสาธารณูปโภคสำหรับ
หน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ 5 ไว้แทนการหักร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนนักวิจัย 
งวดที่ 3:  จ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนนักวิจัยทั้งหมดที่ได้หักไว้จากงวดที่ 2 หรือจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานต้นสังกัดคืนในกรณีไม่ได้หักค่าตอบแทนไว้ ทั้งนี้ จ่ายเมื่อผู้รับทุน ส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่  2 โดยรายงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากต้นสังกัด 
และผู้ให้ทุนได้ประเมินและให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  โครงการต่อเนื่องจะจ่ายงวดที่ 3 
เมื่อส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
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กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  เมื่อนกัวิจัยได้รบัแจง้อนมุัตทิุนแลว้ใหด้ำเนินการขออนมุัติยืมเงินทดรองจ่าย เป็นงวดๆ 
ตามระยะเวลาทีก่ำหนด ซึ่งกำหนดจ่ายเงินแบง่เปน็ 3 งวด คือ  
 งวดที่ 1:  จ่ายให้เปน็เงินจำนวนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรทั้งหมด 
ดำเนินการยืมเงินได้ทนัทีเมือ่ไดร้ับแจ้งอนุมัตทิุน 
 งวดที่ 2:  จ่ายให้เปน็เงินจำนวนร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรทั้งหมด และจะ
จ่ายเมื่อผู้รบัทุนได้สง่รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 และรายงานค่าใชจ้่ายในงวดที่ 1 เมื่อ
ผู้ให้ทุนได้ประเมินและใหค้วามเหน็ชอบรายงานแล้ว นักวิจัยสามารถยืมเงินงวดที่ 2 ได้ทนัที 
 งวดที่ 3:  จ่ายให้เปน็เงินจำนวนร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรทั้งหมด จา่ยเมื่อ
ผู้รับทุนสง่ร่างรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณแ์ละรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที ่2 พร้อมขออนมุัติยืมเงนิงวด
ท่ี 3 
 สำหรบัการขออนุมตัิเบกิจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงินให้ดำเนนิการเมื่อสง่รายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ ์
   
3.3.4.2 การดำเนินการด้านการเงิน 
    ในที่นี้ จะกล่าวเฉพาะการดำเนินการด้านการเงินงบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับงานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้ใช้ตามระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้ผู้ ได้รับทุนปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   2  ฉบับ คือ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัส ดุ หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549   

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน  บัญชีและพัสดุ หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549   

       โดยทั่วไปโครงการวิจัยประกอบด้วยงบ  3 ส่วนหลัก คือ  งบบุคลากร  งบดำเนินงาน และงบลงทุน  การ
ให้ความหมายประเภทรายจ่ายอิงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 
เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างชั่วคราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ   ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
สำหรับโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบราชธานีได้ยกเลิกมิให้มีการขอและอนุมัติงบดังกล่าว เนื่องจากจะมีผล
ผูกพันค่าสวัสดิการ ค่าประกันสังคม ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาแทน 
งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจำ ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
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• หมวดค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 
โดย ทั่วไปมีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าทำการนอกเวลาหรือค่าตอบแทนนักวิจัย  
 

รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
ค่ า ต อ บ แ ท น
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ / 
ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ให้
ราชการ/  
ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร
แผนงานวิจัย 

1 .นั ก วิ จั ย จั ด ท ำห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ที่จะปฏิบัติงานให้อย่างเป็นทางการ
ยังต้นสังกัดหรือตัวบุคคล 
2. เบิกจ่ายได้ตามที่ ได้ระบุค่าใช้จ่าย 
งบประมาณในข้อเสนอโครงการวิจัย  
3.เบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสมภายใต้ 
“จำเป็นและประหยัด” ทั้งนี้ ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของงบประมาณ และเบิกจ่ายได้
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการหรือต่อ
ชุดโครงการ 
4. ให้ค่ าตอบแทนผู้ อำนวยการแผน
งานวิจัยได้ในกรณีที่ไม่ได้เป็นทีมผู้วิจัย 

1. หนังสือตอบรับการให้ความ
อนุ เคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ / 
ผู้ เชี่ ยวชาญ / ผู้ ปฏิบั ติ งานให้
ราชการ  
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ค่าทำการนอกเวลา
ราชการ (OT)  
(สำหรับงบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
ค่าทำการนอกเวลาราชการ  
2. เบิกจ่ ายได้ตามที่ ได้ระบุค่าใช้จ่าย 
งบประมาณในข้อเสนอโครงการวิจัย  
ทั้ งนี้  ไม่ สามารถเบิ กจ่ ายค่ า  OT ให้
ลู กจ้ า งโครงการ/ผู้ ช่ วยนั ก วิ จั ยที่ มี
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน หรือเป็นการ
เหมาจ่าย 
3.เบิกจ่ายได้  ไม่ เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณ  และเบิ กจ่ าย ได้ ไม่ เกิ น 
40,000 บาทต่อคนต่อปีงบประมาณ   

1. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกต ิ
2. หลักฐานการเบิกจ่ายการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(ตามแบบฟอร์มกำหนด) 
 

ค่าตอบแทนนักวิจัย 
(สำหรับกองทุนวิจัย) 

1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  
2.เบิกจ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณ และเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 
40,000 บาทต่อคนต่อปีงบประมาณ   

1. ใบสำคัญรับเงิน 
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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• หมวดค่าใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
 

รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
ค่ า เ ดิ น ท า ง ไ ป
ราชการ 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่ายานพาหนะ 

1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  
2 . ก่ อนการ เดิ นท างไป เก็ บ ข้ อมู ล /
ทดลอง/ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิจัยใน
พ้ืนที่นักวิจัยจะต้องขออนุมัติเดินทางไป
ราชการทุกครั้ง มิฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ยานพาหนะ ค่าน้ำมัน จะไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 
3.ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ  
4.กรณีใช้รถส่วนตัวให้ทำบันทึกข้อความ
ขออนุมัติใช้รถส่วนตัว 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกได้เฉพาะไปต่างจังหวัด 
อัตรา  210  บาท/คน/วัน   โดยจะต้อง
ออกจากพ้ืนที่เกิน 12 ชั่วโมง  

1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร แบบ 
ม.อบ.กง.-16 
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ แบบ 8708 พร้อม
แนบหลักฐานการเบิกจ่าย 
- ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จจากโรงแรม 
ที่พัก หากไม่มีให้เหมาจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ 
- ค่ายานพาหนะ เบิกตามจริง 
กรณี เดินทางโดยเครื่องบิน ใช้
ใบเสร็จและกากตั๋วที่มีการระบุชื่อ 
วันเวลาในการเดินทาง 
- บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถ
ส่วนตัว (หากมี) 

ค่าจ้างเหมาบริการ 1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  
2. หากเป็นการว่าจ้างจัดทำอุปกรณ์ จ้าง
เหมาผู้ช่วยนักวิจัย หรือจ้างเหมาเพ่ือให้
ได้ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ควรมี
ก ารก ำห น ด ก ารจั ด จ้ า ง  (Terms of 
Reference-TOR)  
3.หัวหน้าโครงการลงนามรับงานใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน 
 

1. ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ า ก
หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทที่รับ
เงิน  หรือ ใบสำคัญรับเงิน สำเนา
บัตรประชาชนผู้ รับ เงินพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีไม่มี
ใบกำกับภาษี หากต่ำกว่า 2,000 
บาทและหาใบกำกับภาษี ใบเสร็จ 
ใบสำคัญรับเงินไม่ได้ ให้หัวหน้า
โครงการลงนามในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 
2 . TOR ส ำห รั บ ก า ร จ้ า งท ำ
อุปกรณ์ จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย 
หรือจ้างเหมาเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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• หมวดค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่
คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท     
             (3)  รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ที่ดิน
และหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
              (4)  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท 
 (5) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ 
 
รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
วัสดุทุกชนิด  
 

เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  
 

1. ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ า ก
หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทที่รับ
เงิน หรือ ใบสำคัญรับเงิน สำเนา
บัตรประชาชนผู้ รับ เงินพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 

 
• หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้นักวิจัยระบุค่าสาธารณูปโภคสำหรับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 และ
สำหรับคณะ/สำนัก  ร้อยละ 5  
 
รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สำหรับมหาวิทยาลัย 

1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัยเท่านั้น  
2.มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบหักค่า
สาธารณูปโภคสำหรับมหาวิทยาลัยร้อย
ละ 5  

ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
มหาวิทยาลัยจัดส่งหลักฐานให้  

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สำหรับคณะ/สำนัก 

1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัยเท่านั้น  
2.คณะ/สำนักจะเป็นผู้รับผิดชอบหักค่า
สาธารณูปโภคสำหรับคณะ/สำนักร้อยละ 
5 

ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถูกต้ องตามกฎหมายที่ คณะ/
สำนักจัดส่งหลักฐานให้ 

ค่าโทรศัพท ์ 1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ า ก
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รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
2.นักวิจัยจะต้องมีการควบคุมการใช้
โทรศัพท์  โดยให้ มีการบันทึกการใช้
โทรศัพท์ระบุวันเวลา เบอร์โทรศัพท์  
ห น่ วย งาน  เรื่ อ งที่ ติ ด ต่ อ ให้ ชั ด เจน 
สามารถตรวจสอบได้ 

หน่วยงานที่รับเงิน  
2. รายการบันทึกการใช้โทรศัพท์ 
 

ค่ า ไ ป ร ษ ณี ย์  
ค่ า บ ริ ก า ร ด้ า น
สื่ อ ส า ร แ ล ะ
โทรคมนาคม 

เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่
ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  

ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ า ก
หน่วยงานที่รับเงิน  
 

 
 งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์  และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ในกรณีท่ีมีความจำเป็นมีเหตุผลชัดเจนโดย
ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สำหรับที่ดินสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายใน
การอนุมัติทุนใดให้ 

• ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  5,000  
บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
 (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
 (3)  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
(4)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(5) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
ครุภัณฑ ์ 1.เบิกจ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่

ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  
2. ให้จัดหาครุภัณฑ์ได้เองโดยต้องให้มี
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์อย่าง
น้อย 3 คน 
4.นักวิจัยต้องรับผิดชอบให้มีทะเบียน
ครุภัณฑ์ ระบุ ชื่อ รุ่น ยี่ห้อ คุณสมบัติ 
วันที่ตรวจรับ ชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจ
รับ 
5.เมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ นักวิจัย

1. ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ า ก
หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทที่รับ
เงิน 
2. ทะเบียนครุภัณฑ์ 
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รายการ เงื่อนไข/แนวปฏิบัติ หลักฐานการเบิกจ่าย 
จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัย 
พร้อมแนบทะเบี ยนครุภัณ ฑ์ พ ร้อม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
3.3.4.3 การรายงานผลโครงการวิจัย 
 การรายงานผลการดำเนินการวิจัย  แบ่งเป็น 

 1. รายงานความก้าวหน้า 
 2. ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
4. รายงานส่งใช้ใบสำคัญ 
 

รายการ ช่วงเวลา แนวปฏิบัติ เอกสารที่ต้องส่ง 
ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า  

ภายใน 180 วัน  
หลังเริ่มดำเนินการ 

รายงานความก้าวหน้าผ่าน
ระบบ NRPM เท่ านั้ น  โดย
ต้อง Upload รายงานผลงาน
ที่ได้รับตามห้วงเวลาที่กำหนด
ไว้ในแผนงาน 

- 

ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์  

ภายใน 365  วัน หลัง
เริ่ ม ด ำ เนิ น ก าร  ทั้ ง
โค ร งก า ร ให ม่ แ ล ะ
โค ร งก า ร ต่ อ เนื่ อ ง 
ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก า ร
ต่อเนื่องสรุปผลการ
ดำเนินงานในปีที่ได้รับ
งบประมาณนั้นๆ 
 

ดำเนิ น การวิ จั ย แล้ ว เส ร็ จ
จั ด ท ำ ร่ า ง ร า ย ง า น 
ประกอบด้วย 
- ปกหน้า  
- บทสรุปผู้บริหาร 
- บทคัดย่อไทยและอังกฤษ 
- เนื้อหางานวิจัย 
- ภาคผนวก ประกอบด้วย 

บ ท ค ว าม ส ำห รั บ ก า ร
เผยแพร่ 

- กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
การนำผลจากโครงการไป
ใช้ประโยชน์ 

- ต า ร า ง เป รี ย บ เที ย บ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่
วางแผนไว้  กิ จกรรมที่
ดำเนินการมาและผลที่
ได้รับตลอดโครงการ 

1.บันทึกข้อความขอส่ง
ร่ า ง ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบูรณ์ 
2 .ร่ า งร าย งาน ฉ บั บ
สมบู รณ์  เข้ าห่ ว ง 3 
เล่ม 

ร า ย ง า น ฉ บั บ ภายใน  30 วันหลั ง หลั งจากรายงานฉบั บ ร่าง 1.บันทึกข้อความขอส่ง
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รายการ ช่วงเวลา แนวปฏิบัติ เอกสารที่ต้องส่ง 
สมบูรณ์ ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ให้ทุน 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้
ทุนแล้ว ดำเนินการแก้ไขแล้ว
เข้าเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
- ปกหน้า  
- ปกใน 
- รายละเอียดอ่ืนเหมือนร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ ์

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
2.รายงานฉบับสมบูรณ์
เย็ บลวดหรือ ไสกาว 
จำนวน 10 เล่ม 

ร าย ง าน ส่ ง ใช้
ใบสำคัญ 

ภายใน 30  วัน  หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามสัญญา
ทุน 

1.ส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
ให้การเงินคณะ/สำนัก ตรวจ  
2 . ก า ร เงิ น ค ณ ะ /ส ำ นั ก 
ตรวจสอบแล้วส่งที ่
- กองคลั ง สำหรับทุนวิจั ย
งบประมาณแผ่นดิน 
- โครงการจัดตั้งกองส่งเสริม
การวิจัยฯ สำหรับกองทุนวิจัย  
3.หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว ผู้รับทุนจะต้อง
คืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่
เกิดจากโครงการให้แก่ผู้ให้ทุน 

1.บันทึกข้อความขอส่ง
ใช้ใบสำคัญ 
2.หลักการใช้จ่ายเงิน 

บทความตีพิมพ์ 
 

ภายใน 1 ปี หลังจาก
ส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

นักวิจัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการที่ระบุตาม
สัญญาทุน  

1.สำเนาหน้าปก
วารสารวิชาการ 
2.บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

การเสนอผลงาน
ด้วยวาจา (Oral 
Presentation) 

ตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
เป็นคราว ๆ ไป 
 

เอกสารสรุปผลการวิจัยใน
รูปแบบและภาษาที่เหมาะสม
สำหรับการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ส่งพร้อมกับรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ หรือตามที่ ผู้ให้
ทุน กำหนดเป็นคราว ๆ ไป 

ตามท่ีผู้ให้ทุนร้องขอ 
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รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

ชื่อโครงการ ภาษาไทย 
 

โดย  
....................................และคณะ 

 
เดือน ปี ที่ส าเร็จโครงการ 

รูปแบบปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

              ปกนอก                                         ปกใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3.3.5 การปิดโครงการ การระงับโครงการ และการบอกเลิกสัญญา 

ในการดำเนินงานวิจัย เมื่อนักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น หรือ ประสงค์จะยุติโครงการ เจ้าหน้าที ่
บริหารงานวิจัยทั่วไป ด้านงานวิจัย จะประสานการจัดทำเอกสารในการส่งมอบงาน  ซึ่งมีรูปแบบการปิด
โครงการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
3.3.5.1 การปิดโครงการปกติ  
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ และนักวิจัยได้ส่ง 

1) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในแบบรูปเล่ม 7 เล่ม และข้อมูลในแผ่นซีดี 1 แผ่นในแต่ละเล่ม 
2) ส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัย 
3) ส่งคืนครุภัณฑ์และเงินที่เหลืออยู่ของโครงการ (หากมี) 
4) ส่งผลงานวิจัยตามเงื่อนไขท่ีปรากฏในสัญญารับทุน  

 หลังจากนั้นสำนักงานส่งเสริมบริหารวิจัยฯ จะแจ้งปิดโครงการวิจัยให้นักวิจัยทราบ 
3.3.5.2 การระงับโครงการ และการบอกเลิกสัญญา 
ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับโครงการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญารับทุนได้ ถ้า 

• ผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้
จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน  

• มิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  
• ผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา   

 

 
รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ชื่อโครงการ ภาษาไทย 
ชื่อโครงการ ภาษาองักฤษ 

 
             คณะผูว้จิยั               สงักดั 
1. .................................... ………. 
2. .................................... ………. 

 
โครงการวจิยันี้ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก 

(ระบุแหล่งทุน)..................  
ประจ าปีงบประมาณ .............................. 

ISBN (ถ้ามี) ........................... 
(ความเห็นในรายงานนีเ้ป็นของผู้วิจยั ม.อบ. ไมจ่ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป) 
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• ผู้รับทุนเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้  ผู้รับทุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ทุนโดยระบุ
รายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลเพ่ือให้ผู้ให้ทุนดำเนินการแก้ไข และถ้าผู้ให้ทุนมิได้ดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นผู้รับ
ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

เมือ่มีการระงับโครงการหรือบอกเลิกสัญญาตามกรณีข้างต้น สำนักงานส่งเสริมบริหารวิจัยฯ จะดำเนินการดังนี้ 
1. จะมีหนังสือแจ้งผู้รับทุนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน 
2. ผู้ให้ทุนจะพิจารณาการจ่ายเงินส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม 

ผู้รับทุนจะต้องสรุปผลงานทั้งหมด เท่าที่ได้ทำมาแล้วและคืนเงินทีเ่หลือ ณ วันที่สัญญาสิ้นสุด 
พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งส่งมอบเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้รับทุนได้
ซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้ทุนให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา 
 

3.3.6 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัล 
              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้ทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัลโดยใช้เงินกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1) การขอรับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2) การขอรับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในตา่งประเทศ 
3)    การขอรับรางวัลค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานานาชาติที่มี Impact Factor 
4)     การขอรับรางวัลค่าตอบแทนการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 

 เมื่อนักวิจัยไดด้ำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น และประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือรับรางวัล เจ้าหน้าที ่
บริหารงานวิจัยทั่วไป ด้านงานวิจัย จะประสานการจัดทำเอกสาร โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอ 
ซึ่งมเีกณฑ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
3.3.6.1 การขอรับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (page charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  และต้องไม่ใช่ชื่อผลงานที่ได้รับ
ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศในปีนั้นๆ   ทุนนี้
สามารถเสนอขอได้ตลอดปีงบประมาณ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
• เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
• ไม่เคยปฏิบัติตนที่ขัดต่อระเบียบ ประกาศของกองทุนวิจัย 
• เป็ นชื่ อแรก  หรือ  Corresponding Author  ทั้ งนี้  สามารถนำสั ดส่ วนของอาจารย์ ใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 50 % โดยเสนอขอได้เพียง 1 คน/ 1 ผลงาน   
• ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานเอกสารทางการเงิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือถูกระงับการให้ทุน 
3.3.6.2 การขอรับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ  
 ลักษณะการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ จะต้องเป็นแบบ  Oral Presentation ใน
ต่างประเทศ และเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ มีการตีพิมพ์บทความฉบับเต็มใน “รายงานสืบ



21 
 

 

เนื่องจากการประชุม (proceeding)” ในแบบรูปเล่มหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cd) หรือ “วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ” เท่านั้น และไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา   ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน 
ประกอบด้วย 

1)   ค่ายานพาหนะระหว่างประเทศ 
2)   ค่าลงทะเบียน 
3)  ค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ   

โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  สามารถเสนอขอทุนได้ตลอดปีงบประมาณ  สนับสนุน
ทุนละไม่เกิน 40,000  บาท  เบิกจ่ายตามจริง 

 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
• เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ ไม่เคยปฏิบัติตนที่ขัดต่อระเบียบ ประกาศของกองทุนวิจัย 
• ไม่ได้รับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ 

ในปีงบประมาณก่อนปีที่เสนอขอ (ขอรับการสนับสนุนได้ปีเว้นปี) 
• ไม่เป็นผู้ที่ติดค้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานเอกสารทางการเงิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือถูกระงับการให้ทุน  
3.3.6.3 การขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานานาชาติที่มี Impact Factor 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดการให้รางวัลค่าตอบแทนแก่บุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน คือ  

• บุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
• มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานานาชาติที่มี Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูลอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
• ผู้ขอรับค่าตอบแทนต้องเป็นชื่อแรก (Fist author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding 

author)  
• ระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น  “Ubon Ratchathani University”  ในบทความเท่านั้น 
ค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเรื่อง ทั้งนี้ 

ผู้รับค่าตอบแทนจะสามารถขอรับได้ไม่เกิน 3 เรื่อง/ปีงบประมาณ  และเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ
ที่เสนอขอเท่านั้น  
3.3.6.4 การขอรับรางวัลค่าตอบแทนการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)  
      ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน คือ บุคลากรสายวิชาการที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรแล้วภายในปีที่ขอรับค่าตอบแทน 

• ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ไม่เกิน 20,000 บาท 
• ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 5,000 บาท 
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3.3.7 จรรยาบรรณนักวิจัยและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย และการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นเพ่ือกำกับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 

1) จรรยาบรรณนักวิจัย 
2) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
4) ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

3.3.7.1 จรรยาบรรณนักวิจัย   
        จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดำเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  ประกอบด้วย  
 ข้อที่ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 ข้อที่ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 ข้อที่ 3 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทำวิจัย 
 ข้อที่ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 ข้อที่ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 ข้อที่ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทำวิจัย 
 ข้อที่ 7 นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 ข้อที่ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 ข้อที่ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
3.3.7.2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจัยที่มนุษย์เป็นผู้ถูกวิจัย เช่น การศึกษาธรรมชาติของโรคการวินิจฉัย 
การรักษา การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัยจาก  เวชระเบียน สิ่งส่งตรวจต่างๆ 
จากร่างกายของมนุษย์ โลหิตผู้บริจาคโลหิต ร่างกายที่บริจาคเมื่อเสียชีวิตแล้ว รวมถึงการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมานุษยวิทยา 

กำหนดการพิจารณา  
กำหนดการประชุม กำหนดรับโครงการ หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 1 มีนาคม - 1 เมษายน หากผู้วิจัย ส่งโครงการ
ไม่ทันตามกำหนดเวลา 

เลขา ฯ จะนำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา

ในครั้งถัดไป 

ครั้งที่ 2 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 
ครั้งที่ 3 สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 1 กันยายน - 1 ตุลาคม 
ครั้งที่ 4 สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์  1 ธันวาคม - 1 มกราคม  

 
แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน  คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพ่ือให้การ
รับรองจริยธรรมการวิจัยได้ตามเหตุผลความจำเป็น  นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในปฏิทินข้างต้น  เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  http://www.ubu.ac.th/~research/EC/ index.htm 
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3.3.7.3 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือ
งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้กาดรำเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

ข้อที่ 1 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
ข้อที่ 2 ผู้ใช้สัตว์ต้องคระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 
ข้อที่ 3 การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ข้อที่ 4 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
ข้อที่ 5 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดให้โครงการที่ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบ
ต้องขออนุญาตใช้สัตว์ก่อนดำเนินการวิจัย  

ประเด็นสำคัญ 
1. การเสนอขออนุญาตใช้สัตว์กำหนดส่งภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน 
2. การเสนอขออนุญาตใช้สัตว์สำหรับโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปี

งบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 
3. การเสนอขออนุญาตใช้สัตว์ สำหรับโครงการย่อยต้องแยกเสนอเนื่องจากแต่ละโครงการมีระเบียบวิธี

วิจัยและการดำเนินการใช้สัตว์ที่แตกต่างกัน 
4. กรณีโครงการวิจัยหลักที่มี Senior Project ร่วมด้วย ให้ส่งบันทึกข้อความแจ้งให้คณะกรรมการ

กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทราบ (กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในโครงการวิจัยที่เสนอขอ)  อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการฯจะอนุมัติจำนวนสัตว์ทดลองตามข้อเสนอการวิจัยเท่านั้น   แต่ถ้า Senior Project 
แตกต่างจากโครงการวิจัยที่เสนอขอทั้งวิธีการใช้สัตว์ หรือจำนวนสัตว์ที่ใช้ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอขอใช้
สัตว์สำหรับ Senior Project แยกต่างหาก  

5.  ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือตัดข้อความในแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สัตว์ออก 
6. ระยะเวลาในการอนุญาตใช้สัตว์สำหรับโครงการวิจัย คือ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
7. ระยะเวลาในการอนุญาตใช้สัตว์สำหรับการสอน คือ  1 ปีการศึกษา 
8. ในการขอซื้อสัตว์ทดลองให้แนบใบรับรองก่อนจัดซื้อ และมีการเก็บข้อมูลจำนวนการขอซื้อตาม

จำนวนที่ได้รับอนุญาตใช้สัตว์เท่านั้น หากต้องการเพ่ิมให้จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เท่านั้น  
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 1. คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  http://www.ubu.ac.th/~research/ACUC/ 
index.php 
 2. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  http://labanimals.nrct.go.th/ 
3.3.7.4 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
(Institutional Biosafety Committee-IBC) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นมา เพ่ือพิจารณา คัดกรอง ดูแล 
ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อนักวิจัยใน
ห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลตรวจสอบงานวิจัยโดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับ GMO (Genetically 
Modified Organisms) การรักษาผู้ป่วยโดยการตกแต่งยีน และงานที่มีภัยอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบ
แน่ชัดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ก่อนที่แต่ละโครงการจะเสนอของบประมาณ
จากแหล่งทุนต่างๆ 
 
3.4 สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน   

ในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย  งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ในการเสนอขอทุนวิจัย ช่วงเวลาที่สำคัญ คือ การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะเพ่ือนำจัดส่ง 
ให้มหาวิทยาลัย ควรมีการกำหนดเวลาล่วงหน้าที่จะต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ 2 วัน เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

2) สำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยนั้น แบบฟอร์มที่ใช้ในแต่ละปี อาจจะมีลักษณะบางหัวข้อที่ 
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้ให้อัพเดตในการส่งให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการฯ รวม
ถึงเวอร์ชั่นของไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับการอัพโหลดในระบบ 

3) ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM จะให้นักวิจัยมีการอัพเดตประวัติส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง 
ควรแจ้งให้คณะนักวิจัยทราบเพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลของนักวิจัย และจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินข้อเสนอ
โครงการฯของนักวิจัย 

4) สำหรับการเบิกเงินให้นักวิจัย บางครั้งเงินวิจัยจะมาล่าช้า ดังนั้น ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์จะใช้เงินวิจัย 
ก็สามารถทำการยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 30 เพ่ือให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยใน
เบื้องต้นไปก่อนได ้

5) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการดำเนินงานวิจัย ควรมีการแจ้งการติดตามนักวิจัยในการส่ง ร่างรายงาน 
การวิจัย ซึ่งควรทำหนังสือติดตามอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกำหนดให้มีการขอขยายเวลา
ในการดำเนินงานได้ทุก 3 เดือน โดยต้องมีรายงานความก้าวหน้าเป็นเอกสารประกอบในการขอขยายเวลา 

6) เมื่อนักวิจัยได้ส่ง ร่างรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้มีการทำหนังสือเบิกเงินค่าตอบแทนนักวิจัย งวด 
สุดท้ายร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนนักวิจัยทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยจะหักไว้และจ่ายเมื่อส่งผลงาน ในกรณี
สำหรับโครงการวิจัยที่ไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัย มหาวิทยาลัยจะหักค่าสาธารณูปโภคที่ต้องจ่ายให้คณะเก็บไว้ 
ดังนั้น จึงต้องเบิกเงนิดังกล่าวให้นักวิจัย เพ่ือจ่ายให้กับคณะเช่นกัน 

7) สำหรับทุนนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ ที่มีการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
และมีการใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยนั้น ในส่วนของหนังสือเดินทางราชการของโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน จะต้องใช้เอกสารต้นฉบับ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินอุดหนุน ในส่วนที่เป็นสำเนาก็ให้
ดำเนินการเบิกจากทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินรายได้ 

8) ข้อมูลผลงานทางวิชาการของนักวิจัย จะต้องมีการบันทึกในระบบติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบผลงานดังกล่าวว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขอสำเร็จการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับกรณีที่นักวิจัยมีการทำงานร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือป้องกัน
ปัญหาความซ้ำซ้อนในการประกันคุณภาพ 
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3.5 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คำว่าการบริหาร (management)  หมายถึง  การดำเนินการใดๆ เพ่ือให้ระบบที่ดำเนินการอยู่นั้น 

สามารถให้ผลอันเป็นเป้าหมายของระบบ หรือบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของระบบ (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2554)  
ด้วยเหตุนี้ การบริหารการวิจัย  จึงหมายถึง การดำเนินการต่างๆ เพ่ือให้การวิจัยสามารถดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีการบริหารการวิจัยนั้น เนื่องจากการขยายตัวของการ
สนับสนุนให้มีการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
สนับสนุนให้หน่วยงานหรือนักวิจัยผลิตงานวิจัยเพ่ือรองรับกับการพัฒนา ทั้งที่เป็นการวิจัยในระดับนโยบาย 
รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ เมื่อความต้องการในการใช้ผลวิจัยอยู่ในระดับสูง  ย่อมเป็น
เหตุให้หน่วยงานต่างๆ จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนให้มีการวิจัยมากยิ่งขึ้นไปด้วย  และเมื่อการวิจัยมีจำนวนมาก 
และนักวิจัยรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่หน่วยงานด้านการวิจัย จะต้องมีระบบสำหรับ
บริหารและจัดการให้การวิจัยในสามารถเกิดขึ้นและดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อได้ทบทวนงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย มีดังนี้ 
       จิราภรณ์ สัพทานนท์ (2552) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการทำวิจัยของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงสร้างรายละเอียดของกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด และประเมินผล
รูปแบบการส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 3 ด้านคือ ศักยภาพนักวิจัย คุณภาพงานวิจัยและ
ความคิดเห็นของผู้ดำเนินงานตามรูปแบบ ผลการวิจัยปรากฏว่า สมรรถนะการทำวิจัยในด้านความรู้และทักษะ
ของนักวิจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 โดยที่ค่าเฉลี่ยด้านความรู้มีค่าเท่ากับ 3.85 และค่ าเฉลี่ย
ด้านทักษะมีค่าเท่ากับ 3.94 สมรรถภาพด้านจิตอารมณ์ของนักวิจัยก่อนการบ่มเพาะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 
สมรรถภาพด้านจิตอารมณ์ของนักวิจัยหลังการบ่มเพาะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และเมื่อทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ Paired-Samples t-test ปรากฏว่าคะแนนสมรรถภาพด้านจิตอารมณ์ของนักวิจัยหลังการบ่มเพาะสูงกว่า
ก่อนการบ่มเพาะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       จิราภรณ์ กันทะใจ (2553) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายในการวิจั ยครั้งนี้ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยภาคพายัพเชียงใหม่และ คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยภาคพายัพ เชียงใหม่ 
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการจัดทําคู่มือบริหารงานวิจัย คู่มือนักวิจัย งานวิจัยควรจัดตั้งกลุ่มวิจัยใน
เชิงพาณิชย์ควรประสานงานในการบูรณาการงานวิจัยในแต่ละด้านเข้าด้วยกัน  ทางคณะควรมีบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ที่ทํางาน ธุรการด้านวิจัยเป็นการเฉพาะ และควรนำผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาระดมสมอง
เพ่ือวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
       ดวงเดือน ภูตยานันท์ (2554) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย แล้วนำผลที่
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ได้มาสร้างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แล้วตรวจสอบหรือประเมินความเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า รายการใน
องค์ประกอบของรูปแบบและคู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเหมาะสม จึงได้
ปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบละคู่มือที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบที่นำเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แนวคิดรูปแบบ
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบของรูปแบบมี 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย การวางแผน การจัดองค์การ การนำ การควบคุม และระบบสารสนเทศ 
       นพรัตร์ นิ่มนวล (2556) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารงานวิจัยระดับคณะใหบรรลุเปาหมาย 
ของมหาวิทยาลัยภาคเอกชน โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบ รวมทั้งผานการหาคาความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 สําหรับกลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอีส
เทิรนเอเชีย จํานวน 122 คน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 424 คน รวมทั้งหมด 546 คน ผลการศึกษา 
พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาหรือขอขัดของของการบริหารงานวิจัยระดับคณะที่สําคัญ คือ เปา
หมายของมหาวิทยาลัยภาคเอกชนมีระบบการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยไมชัดเจนเทาที่ควร (2) แนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยระดับคณะที่สําคัญ คือ  ควรมีการวางแผนยุทธศาสตรและระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการดําเนินงานวิจัยอยางเป
นเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอก 
       ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2557) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 288 คน สกัดองค์ประกอบและตัวแปรด้วยวิธี แวริแมกซ์ 
โดยมี 6 กลยุทธ์ได้แก่ 1) เพ่ิมขีดสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 2) ปรับรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายความ
ร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 3) ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย 4) พัฒนา
ระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัย 5) ประสานความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยแบบพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 6) ส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมทั้ง 6 
กลยุทธ์ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็นไปได้ในระดับมาก และ
ความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 4   
เทคนิคการปฏิบัติงาน  

 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
       ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
นั้น ในส่วนของงานวิจัย มีกลยุทธ์ที่ 3 คือ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน   โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย 
และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบด้วย
โครงการหลักดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
3) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

        โดยมีงบประมาณรายปีต่างๆ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 19,400,000 บาท ปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 
28,640,000 บาท ปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 30,440,000 บาท ปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 32,3000,000 บาท ปี  
พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 32,340,000 บาท ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ เป้าประสงค ์คือ องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีด 
ความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมาตรการมีการกำหนดกรอบทิศทางการวิจัย เพ่ือ 
ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
2) ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
4) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
และอาเซียน ทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย     
5) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมีชื่อเสียงของ 
มหาวิทยาลัย       
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการ 
สอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ       
        สำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านงานวิจัย  
เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และมีตัวชี้วัดคือ  ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำและ 
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและภายในต่อจำนวนอาจารย์ประจำ สำหรับกลยุทธ์การทำงานเพ่ือ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะของหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการนั้น ใช้การดำเนิน 
โครงการต่างๆ เช่น วันนักวิจัย เพื่อระดม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ในการเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยต่างๆ ร่วมทั้งการไปวิจัยสัญจรที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครับและเอกชนในพื้นที่ 
เพ่ือหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
        ในการบริหารโครงการวิจัยนั้น จะมี 3 ส่วนที่สำคัญคือ 1) การเสนอขอทุนวิจัยและการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 2) การปฏิบัติระหว่างดำเนินงานวิจัย 3) การปิดโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้ใน
ส่วนของการสร้างผลงานวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นได้เริ่มจากการเสนอขอทุนวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
4.2.1 การเสนอขอทุนวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
       สำหรับการเสนอขอทุนวิจัยและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัย  
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามกรอบเวลา ดังนี้ 
 

                          ขัน้ตอนการเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  
 
 
มิถุนายน 

 
 
 

 
มิถุนายน- 
สิงหาคม 

 
 

 
 
 
กันยายน 

 
 
 

ตุลาคม 
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    ขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยกองทุนวิจัย 
 
 
สิงหาคม 
 
 
 
กนัยายน 
 
 
 
 
ตุลาคม 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 
 
 
 

ธนัวาคม 

 
 
 
       จากรูปแบบข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเสนอขอทุนวิจัยและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ช่วงเวลาในการ
สรุปผลการประเมิน ดังนั้น จึงควรมีการสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างละเอียดในช่วงเวลาต่างๆ ประกอบ
เพ่ือช่วยในการติดตามนักวิจัยและกระตุ้นในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้
ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีการแจ้งเตือนเป็นระยะผ่านทางอีเมล์ และการใช้สื่อโซเชียล เช่น face book ใน
การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย รวมถึงการให้คำปรึกษาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
คาดการณ์จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น เป็นประโยชน์ต่อการปรับแผนการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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4.2.2  การปฏิบัติระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย 
       เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติจัดสรรโครงการวิจัย ก็จะมีการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
จากคลังจังหวัด ดำเนินการ 2 ครั้ง โดยเบิกจ่ายครั้งละ 50% ของงบประมาณทั้งหมด  โดยมีขั้นตอน
รายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการขออนุมัติยืมเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
   
 
 
เมื่อนักวิจัยได้รับแจ้งอนุมัติทุนแล้วให้ดำเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่
กำหนด ซึ่งกำหนดจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1:  จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรทั้งหมด งวดที่ 2:  จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมด และจะจ่ายเมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 และรายงานค่าใช้จ่ายในงวด
ที่ 1 งวดที่ 3:  จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จ่ายเมื่อผู้รับทุนส่ง
ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่ 2 พร้อมขออนุมัติยืมเงินงวดที่ 3 
 สำหรับการขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงินให้ดำเนินการเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินและการขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินและการขออนุมัติยืมเงิน 
กองทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
เมื่อนักวิจัยได้รับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการใน
การใช้จ่ายเงินวิจัย ซึ่งโดยทั่วไปสำหรับงบประมาณแผ่นดิน ใช ้แนวทางตามประกาศ 2  ฉบับ คือ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุ  หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549   

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน  บัญชีและพัสดุ หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  

สำหรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย  ใช ้แนวทางตามประกาศ คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 และมีเจ้าหน้าที่การเงินวิจัย ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยด้วย 
 
4.2.3 การปิดโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       เมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว นักวิจัยก็จะส่งรูปเล่ม (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 3 เล่ม เพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และส่ง
ประเมินให้นักวิจัยดำเนินการแก้ไข นักวิจัยก็จะดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 7 เล่ม
พร้อมข้อมูลในแผ่นซีดี 1 แผ่นในแต่ละเล่ม พร้อมส่งใช้ใบสำคัญโครงการวิจัยซึ่งเป็นเอกสารเบิกจ่าย
โครงการวิจัยและส่งคืนครุภัณฑ์และเงินที่เหลืออยู่ของโครงการ (หากมี) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จะ
ประสานการจัดทำเอกสารการปิดโครงการให้กับนักวิจัย เมื่อนักวิจัยประสงค์เผยแพร่ผลงานวิจัยและรับรางวัล
โดยใช้เงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านงานวิจัย ก็จะดำเนินการให้
นักวิจัยตามแต่ละประเภท ดังนี้ 
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4.2.3.1 การขอรับทุนตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (page charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บทความไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  และต้องไม่ใช่ชื่อผลงานที่ได้รับ
ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศในปีนั้นๆ   ทุนนี้
สามารถเสนอขอได้ตลอดปีงบประมาณ มีข้ันตอน ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เสนอขอทุน 
1.ผู้ขอรบัทุนจะต้องส่งบนัทึก
ข้อความตามแบบฟอรม์ วจ-1ว 
Download  แบบฟอรม์
ทีhttp://www.ubu.ac.th/~research/ 
index_research.php   
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม  
3.ส่งโครงการจดัตัง้กองส่งเสริมการ
วิจยัฯ 
 

เอกสารแนบ 

1) ส าเนาบทความ
ต้นฉบบั (Menu Script)  

หรือ ส าเนาบทความท่ี
ตีพิมพแ์ล้ว (Reprint)  
2) หลกัฐาน/หนังสือ การ
ตอบรบัการตีพิมพผ์ลงาน
ในวารสารวิชาการ  
3) ส าเนาใบเสรจ็รบัเงิน
จากวารสาร  
 

ยืมเงินทดรองจ่าย  
กรณียงัไม่จ่ายเงนิให้กบั
วารสารวิชาการ 
1. ผู้ได้รบัทุนจดัท าบนัทึกข้อความขอ
อนุมติัยืมเงินทดรองจ่ายตาม
แบบฟอรม์ก าหนด 
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม 
3.ส่งส านักงานส่งเสริมบริหารวิจยัฯ
วิจยัฯ 
 

เอกสารแนบ 

1) สญัญายืมเงินลงนาม
โดยผู้รบัทุน  
2) ส าเนาหนังสืออนุมติั
ทุน 
 

เบกิจ่ายเงนิ 
กรณีจ่ายเงนิให้กบัวารสารวิชาการ 
1. ผู้ได้รบัทุนจดัท าบนัทึกข้อความขอ
อนุมติัเบิกจ่ายตามแบบฟอรม์
ก าหนด ภายใน 1 เดือน 
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม 
3.ส่งส านักงานส่งเสริมบริหารวิจยัฯ 
 

เอกสารแนบ 

1)  ต้นฉบบั
ใบเสรจ็รบัเงินจาก
วารสารวิชาการ ระบุ
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
จ่ายเงิน 
2) ส าเนาหน้าปก
วารสารวิชาการ 
3) ส าเนาบทความท่ีได้รบั
การตีพิมพ ์
4) สญัญายืมเงินทดรอง
จ่าย(กรณีท่ียืมเงิน) 
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4.2.3.2 การขอรับทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ  
 ลักษณะการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ จะต้องเป็นแบบ Oral Presentation ใน

ต่างประเทศ และเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ มีการตีพิมพ์บทความฉบับเต็มใน “รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (proceeding)” ในแบบรูปเล่มหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (cd) หรือ “วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ” เท่านัน้ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับบัณฑิตศึกษา   มีข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขอทุน 
1.ผู้ขอรบัทุนจะต้องส่งบนัทึกข้อความ
ตามแบบฟอรม์ วจ-1ต Download  
แบบฟอรม์
ทีhttp://www.ubu.ac.th/~research/ 
index_research.php   
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม  
3.ส่งโครงการจดัตัง้กองส่งเสริมการ
วิจยัฯ 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1) ส าเนาหลักฐาน /หนังสือ
ตอบรับการเข้ า ร่ วม เสนอ
ผ ล ง า น  แ บ บ  Oral  
Presentation   
2) ส าเนาหลกัฐานการรบั
ผลงานเพ่ือตีพิมพใ์น 
Proceeding/ วารสารวิชาการ
ระดบันานาชาติ     
3) หลกัฐานการจดัประชุม    
4) ก าหนดการน าเสนอผลงาน
แบบ  Oral  Presentation       
5) บทความท่ีจะน าไปเสนอต่อ
ท่ีประชุม  ยมืเงนิทดรองจ่าย  

1. ผู้ได้รบัทุนจดัท าบนัทึกข้อความขอ
อนุมติัเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
แบบ ม.อบ.กง.-16 เพื่อยืมเงินทดรอง
จ่าย 
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม 
3.ส่งส านักงานส่งเสริมบริหารวิจยัฯ  

เอกสารแนบ 

1) สัญญายืมเงิน 
2) ส าเนาบันทกึข้อความ
อนุมัติทุน 

เบิกจ่ายเงิน 
ภายใน 30 วนัหลงัเดินทางกลบั 
1. ผู้ได้รบัทุนจดัท าบนัทึกข้อความ
ขออนุมติัเบิกจ่ายตามแบบ วจ-2ต-1 
กรณียืมเงินทดรองจ่าย หรือ แบบ 
วจ-2ต-2 กรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่าย 
2.เสนอคณบดี/รองคณบดีลงนาม 
3.ส่งส านักงานส่งเสริมบริหารวิจยัฯ 
วิจยัฯ 

เอกสารแนบ 
1. แบบ ม.อบ.-กง.-16 
2.สัญญายืมเงินที่ได้รับอนุมัติ  
(หากมี) 

3.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ 8707) 
เฉพาะรายการที่เบิกจ่ายจาก
กองทุนวิจัย 

4. บันทกึข้อความท่ีได้รับอนุมัติ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
5.ส าเนาปก Proceeding/
วารสารวิชาการ และส าเนา
บทความที่ตีพิมพ์ใน 

Proceeding/วารสารวิชาการ 
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4.2.3.3 การขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานานาชาติที่มี Impact Factor 
และ การขอรับรางวัลค่าตอบแทนการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดการให้รางวัลค่าตอบแทนแก่บุคลากรเพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าตอบแทนตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และการจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน คือ บุคลากรสายวิชาการที่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเรื่อง และสามารถขอรับได้ไม่เกิน 3 เรื่อง/ปีงบประมาณ  และเป็น
บทความที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณที่เสนอขอเท่านั้น ในส่วนของการขอรับค่าตอบแทนผลงานได้รับการจด
สิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรแล้วภายในปีที่ขอรับค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร ไม่เกิน 20,000 บาท และค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 5,000 บาท มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณา 

ผู้มีสิทธ์ิจดัท าบนัทึกข้อความเพื่อขออนุมติัค่าตอบแทน  
ตามแบบฟอรม์ก าหนด   

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคมพิจารณา 

นักวิจัยรับค่าตอบแทน 
 

ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯตรวจสอบ

หลักฐาน 

ส่งคืนต้นสังกัด 

อนมุติั 

ครบและถกูต้อง 

ไม่ถกูต้อง 

ไม่ครบ  



35 
 

 

4.3 วิธกีารให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
4.3.1 เทคนิคการปฏิบัติงานในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRPM  
        ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น 
ปัจจุบันต้องกรอกข้อมูลผ่านในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต NRPM ซึ่งบางครั้งพบว่า มักจะเกิดปัญหาของ
นักวิจัยที่ไม่สามารกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี จึงสรุปขั้นตอน
การใช้งานระบบ NRPM สำหรับนักวิจัยในการเสนอของบประมาณ ตามรายละเอียดข้อมูลตามแผนภาพ
ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
4.3.2 เทคนิคการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
       ในการดำเนินงานเบิกจ่ายโครงการวิจัยนั้น ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นได้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเงิน บัญชี
และพัสดุ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2549 ฉบับที่ 1 และ 2 เป็นแนวทางในการเบิกจ่าย ซึ่ง
ประกาศดังกล่าวมีความยืดหยุ่นในการเบิกจ่าย ที่สำคัญคือ การยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้าง ตมระเบียบพัสดุ ให้
สามารถใช้ใบเสร็จหรือใบสำคัญประกอบเป็นเอกสารเบิกจ่ายได้ ถึงอย่างไรก็ตาม พบว่า นักวิจัยโดยส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดี จึงสรุปประเด็นที่
สำคัญในการเบิกจ่ายเงินวิจัย ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้ 

เริ่มต้น 

Login 

กรอกข้อมลูข้อเสนอการวิจัย 
1.รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย 
2.แนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ที่มีลายมือชื่อของ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
3.รายงานความก้าวหน้าและไฟล์แนบ  
  (กรณีข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง) 

ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย 
ให้ผู้ประสานหน่วยงาน 

เสร็จสิน้ 

 

ติดต่อสำนักบริหาร
งานวิจัยฯ  

โทรศัพท์ภายใน 
3035 เพ่ือขอสิทธิ
การเข้าใช้ระบบ 

NRPM  

ลงทะเบียน 

1 

1 

ตรวจสอบการลงทะเบียนใน
ระบบ NRPM  

ไม่ได้ 

ได้ 

มีข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อมูล 
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       บทสรุปสำคัญ การดำเนินการด้านการเงินวิจัย 
1) รายการที่จ่ายต้องมีในข้อเสนอโครงการ 
2) จ่ายตามจริงอย่างเหมาะสมและประหยัด 
3) เดินทางไปราชการ ทำการนอกเวลาราชการ ต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ 
4) จ่ายเงินแล้วตรวจสอบใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรเก็บเข้า

แฟ้มทุกครั้ง  
5) บันทึกการใช้เงิน เพ่ือช่วยในการเบิกจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญ 
6) ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุน 
7) เร่งดำเนินการวิจัยและใช้จ่ายเงินวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่เสร็จต้องทำบันทึก

ข้อความขอขยายเวลาพร้อมเหตุผล 
8) ส่งเอกสารหลักฐานการเงินให้การเงินคณะ/สำนัก ตรวจสอบก่อนส่งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือภายใน 1 เดือนเม่ือสิ้นสุดการอนุมัติขยายเวลา  
 
   งานวิจัยยังไม่เสร็จ ขยายเวลาได้หรือไม่ ? 

 นักวิจัยสามารถขยายเวลาได ้โดยจะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ให้ทุน โดยจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติ
ขยายเวลาดำเนินการวิจัยและให้เหตุผล และแนบรายงานความก้าวหน้าที่ได้บันทึกในระบบ NRPM  
ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน  
 
 ควรขยายเวลาตอนไหน ?   
 นักวิจัยควรดำเนินการขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อคาดการณ์แล้วว่า
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน เพราะหากยังไม่ได้รับการอนุมัติขยาย
เวลา นักวิจัยยังต้องพยายามดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา 
นักวิจัยต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่อนุมัติ 

 
ขยายเวลาได้เท่าไร ?   
นักวิจัยสามารถระบุช่วงเวลาที่ขอขยายเวลาได้ตามที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ แต่การอนุมัติจะให้ขยายเวลา

ดำเนินการได้ครั้งละ 3 เดือน และจักถือว่าเป็นโครงการล่าช้า อนุมัติขยายเวลาได้ ไม่เกิน  4 ครั้ง  
     นอกจากนี้ นักวิจัยควรมีแฟ้มโครงการวิจัยโดยเฉพาะ  โดยแบ่งเป็น 

1) เอกสารการบริหารโครงการวิจัย อาทิ สัญญารับทุน หนังสืออนุมัติการเบิกจ่าย ฯลฯ 
2) เอกสารด้านการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยต่างๆ 
3) เอกสารด้านการเงิน หลักฐานการใช้เงินใบเสร็จของโครงการวิจัยทั้งหมด โดยอาจจะมีการ

บันทึกการจ่ายเงินตามหมวดแบบง่ายๆ ที่หน้าแฟ้ม เช่น 

วันเดือนปี หมวด รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เอกสารอ้างอิง 

11 ธ.ค. 57 เงิน
อุดหนุน 

เงินงวดที่ 1 200,000 - 200,000 - 

12 ธ.ค. 57 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ
สำนักงาน 

- 2,000 198,000 ใบเสร็จร้าน 
.... เลขท่ี ..... 
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4.4 วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
      ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานวิจัย จะมีการสำรวจความพึงพอใจ
แบ่งเป็น 2 ที่สำคัญคือ ระบบและกลไกการพัฒนาระบบงานวิจัยของคณะ และ การจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัย สำหรับหัวข้อการประเมินผลในหัวข้อดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประกัน
คุณภาพภายในจาก สกอ. ของแต่ละปี โดยจะทำการสำรวจในช่วงปลายปีการศึกษา และจะนำข้อมูลผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
4.4.1 การประเมินระบบสนับสนุนด้านงานวิจัย 
       สำหรับหัวข้อการประเมินระบบสนับสนุนด้านงานวิจัย ตามตัวบ่งชี้ หัวข้อ ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  
2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
3) สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  
4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 
4.4.2 การประเมินการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัย 
      สำหรับหัวข้อการประเมินการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัย มี 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ความเพียงพอของจำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่จัดสรร 
2) วิธีการประเมินโครงการวิจัยเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ 
3) ความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย 
4) การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 
5) ความเหมาะสมของจำนวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้งานวิจัยแต่ละประเภท 
 
4.4.3 รูปแบบในการประเมินระบบด้านการบริหารงานวิจัย 
      สำหรับรูปแบบการประเมินระบบด้านการบริหารงานวิจัยนั้น จะประเมินผ่านทางระบบ QMS 
(Questionnaire Manager System) ซึ่งเป็นระบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่คณะได้
จัดทำขึ้นเพ่ือประเมินงานด้านต่างๆ มีแนวทางการประเมินดังนี้ 
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1) ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ 

 
 

2) ออกแบบหัวข้อที่จะทำการประเมิน            

 
 

3) เปิดระบบและแจ้งเมล์ให้คณาจารย์มาประเมินผ่านทางระบบ 
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4) สรุปผลการประเมินจากระบบ 

 
 
หมายเหตุ : สำหรับระบบดังกล่าว สามารถป้อนข้อมูลเองได้จากแบบสอบถามที่เป็นเอกสาร ซึ่ง
บางครั้งผู้ประเมินอาจไม่สะดวกในการประเมินระบบ ก็จะมีความหยืดหยุ่น และสามารถเก็บข้อมูลให้
ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 
 

4.5 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
          ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการวิจัยของคณะนั้น ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือ การสนับสนุนข้อมูลด้าน
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ ซึ่งหน่วยวิจัยฯ ได้ทำโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง  การพัฒนาระบบ
ระบบติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจดังกล่าว สำหรับปัญหาในการติดตามข้อมูลนั้น เกิดจากระบบการติดตามข้อมูลที่ยังมีประสิทธิภาพไม่ดี
เท่าที่ควร กล่าวคือ ในช่วงแรกของการติดตามข้อมูลโดยทั่วไป มีการติดตามข้อมูลโดยใช้เอกสาร การ
ดำเนินงานลักษณะดังกล่าวจะเกิดความล่าช้าในกระบวนการรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปข้อมูล เนื่องด้วย
ต้องมาจัดพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง ในลำดับต่อมา ได้มีการติดตามข้อมูลโดยใช้การส่งผ่านในลักษณะจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) การดำเนินงานลักษณะดังกล่าวจะเกิดปัญหาในกระบวนการส่งข้อมูลได้เฉพาะรายงาน
สรุป แต่หลักฐานอ้างอิงยังไม่สามารถส่งได้เนื่องด้วยข้อจำกัดของแมล์ที่ใช้งานของผู้รับและผู้ส่งข้อมูล ดังนั้น 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามข้อมูล จึงได้ออกแบบโปรแกรมข้อมูลการติดตามผ่านระบบออนไลน์ โดย
ใช้โปรแกรม Dreamweaver และ การจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ MySQL  ที่มีภาษา PHP สำหรับระบบ
ดังกล่าว ผู้ส่งข้อมูลสามารถกรอกรายละเอียดของผลงานวิจัยพร้อมส่งข้อมูลเอกสารอ้างอิงโดยการอัพโหลด
ผ่านระบบออนไลน์  จึงช่วยให้การติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
ลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นกระดาษในการติดตามข้อมูลได้อีกด้วย  โดยมีรูปแบบขั้นตอนการทำงานโปรแกรม
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
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1)  ไปทีห่น้าต่างแรกของระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย (QA RDFS) ที่เว็บไซต ์
http://app.eng.ubu.ac.th/~app/resproject/paper1list.php 

 
 
 ผู้ใช้งานล็อคอินเข้าสู่ระบบและสามารถส่งข้อมูลลงในระบบตามงานท่ีต้องการ โดยการป้อนข้อมูลตาม
รายละเอียดในหน้าจอและสามารถโอนย้ายไฟล์ข้อมูล (upload) เข้าในระบบ  

 
 

2) ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลที่ได้ 2 วิธีคือ (1) ค้นหาด้วย วลีที่ถูกต้อง คำท้ังหมดและคำใด ๆ หรือ (2) 
ค้นหาขั้นสูง  
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3) ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน สามารถเลือกรูปรายงานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ส่งออกทาง “พิมพ์ทาง
เครื่องพิมพ์” “ส่งออกในรูป Excel“ “ส่งออกในรูป Word” และ “ส่งออกในรูป XML”  
 

 
 
         สำหรับโปรแกรมติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น  มีส่วนช่วยให้การติดตามข้อมูลด้าน
งานวิจัยเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจาก ผู้ส่งข้อมูลสามารถส่งข้อมูลผ่านทางระบบเว็บไซต์ซึ่งออนไลน์
ตลอดเวลา และ ผู้รับข้อมูลก็ได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งในส่วนของรายละเอียดข้อมูลและเอกสารอ้างอิงประกอบ 
จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เร็วและช่วยให้การจัดทำระบบข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพจากผู้
ประเมินเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นกระดาษในการติดตามเอกสารได้อีกด้วย 
 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552 นั้น ประเด็นที ่
สำคัญในส่วนที่ 2 เรื่อง จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน มีดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์หน้าที่โดยมิชอบ 
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2) บุคลากรพึงมีเจตนาคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการทำงานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนให้แตกฉาน แม่นยำ ชำนาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ทางราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเต็มความสามารถ รอบคอบ และรวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาทางราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยระวังมิให้

เสียหายสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินตนเอง 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

  
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้จัดทำได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับด้านงานวิจัย และจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ด้านงานวิจัย 
โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
1) การทำงานนอกเวลาราชการที่เป็นค่าตอบแทนนักวิจัย และค่าครุภัณฑ์ ไม่ได้ก่อนขออนุมัติเพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
2) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนไม่ได้ลงนามเก็บไว้ทุกเดือน ทำให้ต้องไปลงนามเก็บข้อมูล
ใหม ่
3) การเดินทางราชการเพ่ือเก็บข้อมูลของคณะนักวิจัย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุมัติเดินทางราชการ ทำให้ต้อง
มาขออนุมัติย้อนหลังต่อผู้บริหาร 
4) ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ให้กับนักวิจัย มีการสูญหายทำให้มีปัญหาไม่
สามารถมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
5) ปัจจุบันพบว่า มีวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ทำให้คล้ายกับวารสารวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ทำให้เกิดปัญหาในการนำมาใช้เบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์   
 
5.2  แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 
1) ก่อนดำเนินการขออนุมัติเงินวิจัยงวดที่ 1 นักวิจัยต้องแจ้งขออนุมัติค่าตอบแทนนักวิจัย และค่าครุภัณฑ์ โดย
ระบุรายละเอียดช่วงเวลาในการทำงานนอกเวลา รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้เพ่ือทำงานวิจัย หาก
ไม่ได้แจ้งขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 ให้นักวิจัย เพ่ือป้องกันปัญหานักวิจัย
ละเลยการขออนุมัติเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน การใช้วิธีการดังกล่าวจะช่วยทำให้สามารถเบิกค่าตอบแทน
นักวิจัย และค่าครุภัณฑ์ได้ 
2) ในข้อตกลงการจ้าง ควรระบุอัตราการจ่ายเป็นรายเดือนที่กำหนดเป็นช่วงซึ่งมีความสะดวกในการค่าจ้าง
เหมาผู้ช่วยนักวิจัย เช่น 3 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน ทั้งนี้ในทางปฏิบัติก็จ่ายเป็นรายเดือนได้ แต่การเก็บเอกสาร
จะช่วยลดการเก็บเอกสารที่ต้องทำทุกเดือน ซึ่งอาจจะเก็บได้ไม่ครบถ้วน การใช้วิธีการดังกล่าวจะช่วยทำให้
สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3) สำหรับโครงการวิจัยที่มีการระบุเดินทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย นักวิจัยต้องแจ้งขออนุมัติค่าเดินทาง
เพ่ือให้สามารถขออนุมัติค่าเดินทางตามระเบียบราชการ หากไม่ได้แจ้งขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่
ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 ให้นักวิจัย เพ่ือป้องกันปัญหาการขออนุมัติย้อนหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทาง
ตามช่วงเวลาที่ขออนุมัติ ก็ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
4) ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกโดยมหาวิทยาลัยและคณะ จะถูกเก็บไว้ที่หน่วยวิจัยฯ โดยมีเจ้าหน้าที่
การเงินของหน่วยวิจัยฯ เก็บไว้ เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัย จะทำการเบิกจ่ายโครงการ ก็จะจัดเตรียมไว้ให้ การ
ใช้วิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาเอกสารหาย ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน 
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5) ต้องตรวจสอบ วารสารวิชาการ ระดับนานาชาตินั้น ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของวารสารที่ไม่เป็นไปตามกรอบ
กำหนดของวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน วารสาร Beall’s list (http://scholarlyoa.com/individual-journals/)  ใน
กรณีที่อยู่ในฐานดังกล่าวก็จะไม่สามารถขอค่าตอบแทนได้ การใช้วิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาการเบิก
ค่าตอบแทนจากการใช้วารสารที่ไม่ได้มาตรฐานมาขอค่าตอบแทนได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย จึงควรออกแบบโปรแกรมการ
ติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่รายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อการใช้งาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต นำเข้ามา
ประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความรวดเร็วในการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ควรมีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และเหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถเร่งรัดและติดตามได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นการช่วยให้แต่ละฝ่ายมีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่  
นอกจากนี้ ควรมีการประชุมติดตามงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถจะได้ แลกเปลี่ยน ปัญหา 
อุปสรรค และการแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที 
3) ควรมีการจัดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) กับหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติ ในแต่ละปี  ช่วงต้น
ปีงบประมาณ ก่อนได้รับงบประมาณสนับสนุน เพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติใน
เบื้องต้น เกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จาก
หัวหน้าโครงการ เพ่ือจะได้มาวางแผน หาแนวทางการพัฒนางานได้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scholarlyoa.com/individual-journals/)%20%20ใน
http://scholarlyoa.com/individual-journals/)%20%20ใน
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