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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

1.1  ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 7 

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี อันจะนำไปใช้พัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ปลูกฝัง
วัฒนธรรมฐานรากการวิจัยเป็นฐาน เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวางระบบเพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็ง โดยมีการวิจัยเป็นฐานในทุกบทบาทภารกิจเพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ที่เข้มแข็งและการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย มีการส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนการสอน
กับการวิจัย โดยสนับสนุนให้เกิดการนําการวิจัยสู่การเรียนการสอนทั้ งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงาน นวัตกรรมในการเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติการตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลาย 
ของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีได้บริหารจัดการกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีโดยจัดให้มีทุนสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ในหลายสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองบริหารวิชาการ
และวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของ 
วิทยาเขตปัตตานีในภาพรวม รวมถึงการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือดำเนินการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ในฐานะงานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน
การให้สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ระหว่างผู้ขอรับทุน ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีในการพิจารณา 
จัดสรรทุน งานการเงินและบัญชีวิทยาเขตปัตตานี  รวมทั้งการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ชี้แจง 
ตอบปัญหาเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน ตลอดจนนักวิจัย เกี่ยวกับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ 
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัยที่ขอรับทุน เนื่องจากในกระบวนการการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่
ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  มีหลายขั้นตอนที่ต้องด ำเนินการ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงประกาศการขอรับทุน และการเบิกจ่ายเงินให้มีความถูกต้องชัดเจน ลดเวลา 
ลดกระบวนการ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น จะช่วยให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากมี
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน อาจส่งผลต่อการประสานงานและ/
หรือการดำเนินการได ้ 
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ดังนั้นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับนี้ จึงมีความสำคัญ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยระดับคณะ/
หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของให้ผู้ที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี สามารถดำเนินการขอรับทุนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ 
ไปในทางเดียวกันต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค ์
1.2.1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 

กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี 

1.2.2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3  ขอบเขต 
คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขต

ปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ฉบับนี้  ดำเนินการภายใต้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 เป็นการปฏิบัติงานใน
งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งให้บริการสำหรับคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี การดำเนินงาน
เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรบัแบบเสนอโครงการวิจัย การลงนามสัญญารบัทุน การรายงานความก้าวหน้า การเบิก
จ่ายเงินในแต่ละงวดในการทำวิจัย จนถึงรูปแบบการทำรูปเล่มงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์จนถึงขั้นตอน
สดุท้าย คอืการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษา คนควา วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบตามระเบียบ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการ หรอืข้อสรุป เชื่อถือได้และนำไปใชอย่างเป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โครงการวิจัย หมายถึง เอกสารที่นักวิจยัจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ กำหนดขอบเขตและลักษณะ
ของปัญหาที่ชัดเจน ระบุทิศทางและขัน้ตอนในการดำเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง เอกสารซึ่งนักวิจัยได้จัดทำขึ้นก่อนที่จะทำวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ข้อเสนอโครงการวิจัยจะใช้เป็น
หลักฐานขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนด้วย  

วิทยาเขต หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กองทุนวิจัย หมายถึง กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้ประสานงานวิจัยให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
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ผู้รับทุน หมายถึง ผู้ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทนุวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
ผู้ประสานงานวิจัย หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของ

หน่วยงาน 
การประเมินโครงการวิจัย หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า

โครงการวิจัยมีคุณค่าและคุณภาพเพียงพอที่จะดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการวิจัย
หรือไม่เพียงใด โดยพิจารณาในแง่ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเหมาะสม ความเป็น
ประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการและ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีข่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 

สัญญารับทุน หมายถึง ข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุวันที่และลงนามโดย
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป เช่น แหล่งทุนกับหัวหน้าโครงการวิจยั เพ่ือทำความตกลงในรายละเอียด
การมอบหมายหน้าที่ การแจกแจงงาน และความรับผิดชอบ และระบุข้อตกลงทางการเงินด้วย 

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินทุนวิจัยที่ได้รับการพิจารณาและได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณ
กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 

ปีงบประมาณ หมายถึง ปีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปถีัดไป โดยใหป้ี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น  

จริยธรรมการวิจัย หมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความถูกต้องด้วยศีลธรรม 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัย
เกี่ยวกับคน เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให้ความอิสระและความเปน็ธรรมแก่ผู้รับการวิจัย 

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ หมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัย
เกี่ยวกับสัตว์ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม หลักวิชาการที่เหมาะสม ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย และมาตรฐานการดำเนินงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกัน 

คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี หมายถึง คณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แต่งตั้งขึ้นเพ่ือทำหน้าที่บรหิารจัดการกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี โดยไม่ขัดกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตปัตตานี อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนวิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณางบการเงินประจำปีของกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี และจัดหารายได้เข้ากองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี เป็นต้น 

ระบบ PRPM หมายถึง ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Research 
Project Management : PRPM) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
พัฒนาขึ้น โดยออกแบบไว้ให้ผู้ใช้ ได้แก่ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย สามารถส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย โดยจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง  

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานได้

ถูกต้องตามข้ันตอน และมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี 2  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1  บทบาทหน้าที่ความผิดชอบของตำแหน่ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2560 ระบุมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการไว้ว่า ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา 
งานแนะแนวการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1.1 ด้านการปฏิบัติการ 
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่ วไปในสำนักงานเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสำนักงานใน 

ด้านต่าง ๆ 
3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรยีมการ

สำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
อำนวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
2.1.3  ด้านการประสานงาน 

1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกดิความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.4 ด้านการบริการ 
1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารทั่วไป 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลความรู้ 
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 
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2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประสานงานวิจัยทำหน้าที่ประสานงาน รวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย ได้แก่ งานด้านการจัดสรรทนุวิจัย การจัดทำ
สัญญารับทุน การจัดทำประกาศโครงการวิจัย ติดตามข้อมูลด้านการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลด้านการ
วจิัย ดำเนินการติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี จัดประชุม 
อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานด้านการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย จึงจำเป็นต้องมี
ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงาน  

ทั้งนี้ผู้เขียนขอนำเสนอรายการสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือนี้ต้องมี โดยตามที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
มีมติกำหนดรายการสมรรถนะ (Competency) จำนวน 9 รายการ ภายใต้สมรรถนะหลัก จำนวน 3 
รายการ โดยแต่ละรายการให้นำหลักการมากำหนดพฤติกรรมชี้วัด และมีการกำหนดค่าคาดหวังของแต่
ละรายการอยู่ในระดับ 3 โดยนำหลักการของ Core Competency กำหนดเป็นรายการสมรรถนะเพ่ือ
ประเมินและใช้กบับุคลากรทุกตำแหน่งและทุกประเภท ดังแสดงในตารางที่ 1 

สมรรถนะหลัก จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 
1) ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P: Professionalism) หมายถึง ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้าง

สมปัญญา ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น ทุม่เท และมีจิตสาธารณะ 
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (S: Social responsibility) หมายถึง เป็นที่พ่ึง และชี้นำ

สงัคม แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดีสู่สังคม   
3) รู้รักสามัคคี (U: Unity) หมายถึง มีความรักและสำนึก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ผลกัดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละ และอดทน 

ตารางท่ี 1 รายการสมรรถนะและพฤติกรรมชี้วัด 
รายการสมรรถนะ (Competency) พฤติกรรมชี้วัด 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P: Professionalism) 
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) รบัผิดชอบงานและเชื่อถือได้ว่าภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายจะ

สำเร็จอย่างดี 
2. ความซื่อสัตย์ (Integrity)  มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการทีถู่กต้องอย่างเสมอต้น

เสมอปลาย 
3. ความกระตือรือร้น พร้อมปรบัเปลี่ยน 
(Agility) 

มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
พร้อมปรับการทำงานตามภารกิจทีเ่ปลี่ยนไป 

4. ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
(Innovation) 

มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทำงานให้มีคุณค่ามี
ประโยชน์ 

5. การบริหารจัดการ (Management) มีกลยุทธ์และแผนงานที่ดี 
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รายการสมรรถนะ (Competency) พฤติกรรมชี้วัด 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (S: Social responsibility) 
6. การมุง่เน้นผู้รับบริการ (Customer 
oriented) 

ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน 

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า (Value 
resource management) 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

8. การมีจิตอาสา (Volunteering 
Spirit) 

มีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม “ประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

รู้รักสามัคคี (U: Unity) 
9. การทำงานเป็นทมี  
(Teamwork) 

ใหค้วามร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
เพ่ือความสำเร็จของหน่วยงาน 

2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการประสาน

งานวิจัย รวบรวม ตรวจสอบ และช่วยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านวิจัย ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี การจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย การจัดทำประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย การจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านการวิจัย ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่
ได้รับทุน จัดประชุม อบรม สัมมนาด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ติดต่อประสานงานกับแหล่ง
ทุนภายนอกและหน่วยงานภายนอก จัดทำแผนความต้องการภาพรวมด้านการวิจัยของวิทยาเขตปัตตานี
เพ่ือเสนอของบประมาณ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1 ด้านการปฏิบัตกิาร 
1) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงาน

เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย การจัดทำ
รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

2) จัดทำแผนความต้องการภาพรวมด้านการวิจัยของวิทยาเขตปัตตานีเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตาน ี

3) ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี เตรียม
ข้อมูลสำหรับการประชุม จัดทำเอกสารวาระการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการ
ประชุม เวียนมติที่ประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การดำเนินการประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 ด้านการวางแผน 
จดัทำแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน วางกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนที่

ชัดเจน กำหนดแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกำหนดแผนงาน 
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ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ หรือ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

2.2.3 ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้ 
2) ประสานงานชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการบริหารทุนวิจัยและการรับทุนวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีกับคณะ/
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2.2.4 ด้านการบริการ 
1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยระดับคณะ/

หน่วยงาน ตลอดจนนักวิจัยเกี่ยวกับการรับทุนและการบริหารทุนวิจัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2) จดัทำระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานการวิจัย และผลงานตีพิมพ์
ของโครงการวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 

3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
รบัทุนวิจัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย 

2.3  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงสรา้งการบริหารจัดการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้ งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562 
โดยได้กำหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยาเขต 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต
ตรัง วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตหาดใหญ่ และในส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1.ส่วนงานนโยบายและบริหาร 
มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการทั้งระดับส่วนกลางและ
ระดับวิทยาเขต 2.ส่วนงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แบ่งเป็น คณะ วิทยาลัย สถาบัน 3. ส่วนงานอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ มีภาระหน้าที่ในการ
สนับสนุนการดำเนินการ ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาแต่ละภารกิจ 

ในส่วนของวิทยาเขตปัตตานีได้แบ่งส่วนงานออกตามที่ประกาศกำหนดเป็น 3 ส่วนงาน คือ 
ส่วนงานนโยบายและบริหาร ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ โดยจะกล่าวถึง 
ในส่วนงานนโยบายและบริหาร คือ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานีที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของวิทยาเขตและมีภารกิจอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็นกองต่าง ๆ และมีหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยผู้เขียนปฏิบัติงานภายใต้งานส่งเสริม
การวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยและ 
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานวิทยาเขต ดังแสดงในภาพที ่1 
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โครงสร้างองค์กร (Organization chart) 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ส่วนงานประเภทนโยบาย
และบริหาร 

ส่วนงานประเภทอ านวยการและสนับสนุน
ภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานประเภทอ านวยการและสนับสนุน
ภารกิจกลางของวิทยาเขตปัตตานี 

ส่วนงานประเภทวิชาการ
ของวิทยาเขตปัตตานี 

ส่วนงานประเภทวิชาการ
กลางของมหาวิทยาลัย 

ส านักงานวิทยาเขตปัตตาน ี คณะพยาบาลศาสตร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการอิสลาม 

คณะวิทยาการสื่อสาร 

คณะรั ศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ ส านักวิทยบริการ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

สถาบัน าลาล 

หน่วยงานเทียบเท่ากอง 
- กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวขปน. 
- กองบริหารทรัพยากรวขปน. 
- กองบริหารวิชาการและวิจัยวขปน. 
- กองพัฒนานักศึกษาวขปน. 
- กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวขปน. 
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วขปน. 

                     
- งานสารบรรณ อํานวยการ และการ
ประชุม 
- ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
- ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 
- ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

                  
- ศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี 
- ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วขปน. 
- สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี 
- สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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กองบริหารวิชาการและวิจัยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานวิทยาเขต ที่แบ่งงาน
ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานทะเบียนและรับนักศึกษา งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ และงาน
ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โดยผู้เขียนปฏิบัติงานภายใต้งานงานส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ  

งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองบริหารวิชาการ
และวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการงานวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการของวิทยาเขตปัตตานีในภาพรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน (Administration chart) 

งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วย
สง่เสริมการวิจัย หน่วยวารสาร และหน่วยบริการวิชาการ  

1. หน่วยส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการและการบริหารความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัย พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
อย่างครบวงจร เผยแพร่ข่าวสารการวิจัย อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดทางวิชาการ 
เพ่ือให้เกิด ประโยชน์ต่อวงวิชาการ และสังคม/ท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลการวิจัยและการบริหาร

รองอธิการบดวีิทยาเขตปัตตาน ี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

ผูช้่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  
วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  
วิทยาเขตปัตตาน ี

ผูอ้ำนวยการกองบริหารวิชาการ
และวิจยัวิทยาเขตปัตตาน ี

ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหาร 
 

งานทะเบียนและ 
รับนักศึกษา 

งานหลักสูตรและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ 
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งบประมาณของกองทุนวิจัยแต่ละคณะ/หน่วยงาน รวมถึงสถานวิจัยและหน่วยวิจัยต่าง ๆ กำหนด 
ส่งเสริม กำกับ และรับรองมาตรฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือแนวทางที่ได้รับการ
ยอมรับระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยวารสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการและนักวิชาการทั่วไปทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการ
โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิชาการท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น และนักคิดนักเขียนในชุมชน ได้มีโอกาสนำเสนอข้อเขียนที่มีคุณค่า
ต่อการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมภาคใต้ 

 3. หน่วยบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
เพ่ือนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและถ่ายทอดสู่การ
แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิง
สาธารณะและเชิงพาณิชย์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในกลุ่มสาขาต่าง ๆ แก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ  

โดยผู้เขียนปฏิบัติงานสังกัดหน่วยส่งเสริมการวิจัย ภายใต้งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ ตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอลิสา สาเรส 
รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหนา้งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 

นางสางอลิสา สาเรส 

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ ์

นางสาวโชติกา จันทวงศ์ 

นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ 

หน่วยบริการวิชาการ หน่วยวารสาร 

นางสาวเบญจมาศ รตันพงศ์ 

นางสาวบศกร บือนา 

นางกายาตี เต็งมะ 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

3.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัตงิาน 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  

ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรอบรู้ลักษณะงานในหน้าที่ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิจัย รว่มกับการ
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความคล่องแคล่วว่องไวในระดับหนึ่ง  โดยอาศัยระเบียบ ประกาศ 
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง ดังนี้ 

3.1.1 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ  จำนวน 9 ประเภท  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การ

สนับสนุน ระยะเวลาดำเนินการวิจัย มูลค่าทุน และสาขาวิชาที่ให้การสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ 

ประเภท ลักษณะโครงการวิจัยทีใ่ห้การสนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

มูลค่าทุน 

1. ทัว่ไป 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดษิฐ์ ทัง้การวิจัยขึ้นมาใหม่ และการ
นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด 
2. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักวิจัยระดับกลางและระดับสูง ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนา ที่เสนอขอทุนวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดินไม่ทัน หรือต้องการ
ทำวิจยัเร่งด่วนในขณะที่ไม่มีทุนวิจัยอื่น
สนับสนุน 
3. สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน 
2 ปี 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

2. พัฒนานักวิจัย 1. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักวิจัยใหม่ทีย่ังไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ใดมาก่อน โดยอาจมีนักวิจัยอาวุโสเป็นที่
ปรึกษาโครงการ 
2. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจะต้องไม่
เป็นโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 
3. ผ่านการรบัรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน  
1 ปี 

ไม่เกิน 100,000 บาท 
โดยแยกงบประมาณ
สนับสนุนเป็น 2 ส่วน 
1. งบดำเนินการ  
ไม่เกิน 90,000 บาท 
2. งบประมาณ
สำหรับทีป่รึกษา ไม่
เกิน 10,000 บาท 
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ประเภท ลักษณะโครงการวิจัยทีใ่ห้การสนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

มูลค่าทุน 

3. พัฒนาการเรียน
การสอน 

1. เป็นการวิจัยที่ทำโดยบุคลากรที่ทำหน้าที่
เป็นผู้สอน เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action 
research) โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom research) การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (Classroom action research) 
โครงการวิจัยการจดัการเรียนการสอนแบบ
เน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (Action Learning) และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ (Learning Innovation) 
2. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน  
1 ปี 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

4. พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. โครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ประเด็น
การวิจัย 10 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : 
ยาง ปาล์ม การแก้ไขปัญหาความยากจน 

(2) อาหารและการแปรรูป : ฮาลาล 
(3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการ

ท่องเทีย่วเชิงคณุภาพ 
(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลสาบ
สงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง 

(5) สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา 
ภาษา 

(6) สุขภาพและการแพทย์ 
(7) Digital Smart city and Creative 

Economy 
(8) การจัดการพลังงาน 
(9) สังคมสูงวัย (Aging Society) 
(10) ชุมชนท้องถิน่เข้มแขง็ 

2. ทำงานเป็นทีม อย่างน้อย 3 คน และต้อง
ประกอบด้วยนักวิจัยที่มาจากต่างสาขา หรอื 
ต่างคณะ หรือ ต่างวิทยาเขต หรือ ต่าง
มหาวิทยาลัย 
3. แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ไมว่่าจะเป็นความร่วมมือแบบ 

ไมเ่กิน  
3 เดือน 

มี 2 รูปแบบ 
1. ไม่มีนักวิจัย
ต่างชาติร่วมทำวิจัย  
ไมเ่กิน 20,000 บาท 
2. มีนักวิจัยต่างชาติ
ร่วมทำวิจัย ไม่เกิน 
30,000 บาท 
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ประเภท ลักษณะโครงการวิจัยทีใ่ห้การสนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

มูลค่าทุน 

in cash หรือ in kind 
4. โครงการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และไม่เคย
ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน 
5. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรอื 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

5. วิจัยสถาบัน 1. ดำเนินการเพ่ือมุ่งศึกษาหาคำตอบที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ีโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับ
วิทยาเขตปัตตานี โดยรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ และนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผล ให้สารสนเทศเพ่ือ
นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือ
เพ่ือวางแผนพัฒนาองค์กร ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาระบบงานต่าง ๆ 
2. การวิจัยในหัวขอ้หรือประเดน็ที่เกี่ยวข้อง
กับสายงานหลักของผู้รบัทุน การศึกษาวิจัย/
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ต่อวิทยาเขตหรือ
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัย การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเกีย่วกับ
งานวิจัย 
3. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรอื 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน 
1 ปี 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

6. พัฒนานวัตกรรม
ทางสังคมและการ
จัดการ 

1. การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ซ่ึง
ครอบคลุมนวัตกรรมทางความคิด นวัตกรรม
กระบวนการ นวัตกรรมรูปแบบ หรือ 
นวัตกรรมพัฒนาผลผลิต ทีพั่ฒนาสามารถ
นำไปใช้กับสังคมและช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถทางสังคม และก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อกลุม่เป้าหมาย 
2. ทำงานเป็นทีม ต้องดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย อย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน โดยระบุชื่อหน่วยงานและ
อธิบายถงึลักษณะและสัดส่วนของงานทีแ่ตล่ะ
หน่วยงานมสี่วนร่วม 

ไม่เกิน 
1 ปี 

ไม่เกิน 100,000 บาท 
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ประเภท ลักษณะโครงการวิจัยทีใ่ห้การสนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

มูลค่าทุน 

3. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

7. พัฒนานวัตกรรม 1. โครงการนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
เป็นสิ่งที่สร้างขึน้มาใหม ่โดยไม่เคยมีของ
แบบเดิมอยู่ก่อนหรือมีของเดิมอยู่ก่อนแต่สิ่งที่
สร้างข้ึนใหม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
2. โครงการนวัตกรรมประเภทงานต้นแบบ 
เป็นงานที่เป็นแบบทีจ่ะทดลองใช้ ประเมินผล 
ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่เพ่ือใช้งานจริง หรือ
ผลิตเป็นสินค้า 
3. โครงการนวัตกรรมของนักวิจัย
ระดับกลางและระดับสูงของวิทยาเขตปัตตานี 
เพ่ือการนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไป
พัฒนาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย 
เชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณฺชย์ 
4. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน 
2 ปี 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

8. กำหนดทิศทาง 1. โครงการวิจัยตามยทุธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ประเด็น
การวิจัย 10 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : 
ยาง ปาล์ม การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(2) อาหารและการแปรรูป : ฮาลาล 
(3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการ

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
(4) ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลสาบ
สงขลา ประมงและการเพาะเลี้ยง 

(5) สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา 
ภาษา 

(6) สุขภาพและการแพทย์ 
(7) Digital Smart city and Creative 

Economy 
(8) การจดัการพลังงาน 
(9) สังคมสูงวัย (Aging Society) 

ไม่เกิน 
3 ปี 

ไม่เกิน 300,000 บาท 
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ประเภท ลักษณะโครงการวิจัยทีใ่ห้การสนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

มูลค่าทุน 

(10) ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
2. ทำงานเป็นทีม  
3. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

9. พัฒนาวิทยาเขต
ปัตตานี 

1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ วิทยาเขตปตัตานี/ การวิจัยเชิง
นโยบาย/ โครงการวิจัยที่เป็นปัญหาและความ
ต้องการของวิทยาเขตปัตตานี 
2. การวิจัยในหัวขอ้หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสายงานหลักของผู้รับทุน การศึกษาวิจัย/
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ต่อวิทยาเขตหรือ
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนางานของ
หน่วยงานต่าง ๆ การจัดกจิกรรมส่งเสริมการ
วิจัย การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเก่ียวกับ
งานวิจัย 
3. ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรือ 
อยู่ระหว่างการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ไม่เกิน 
1 ปี 

ไม่เกิน 200,000 บาท 

3.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 
จากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 

และพ.ศ.2562 ได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยจัดทำเป็นประกาศเพ่ือให้การบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การแบ่งจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัยเป็นงวด การติดตามรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย การขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว การขอยุติโครงการ และการรายงานผลการวิจัย เป็นต้น 
รวมทั้งแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการวิจัย และใช้จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงไม่เกินเวลาดำเนินการวิจัย ตลอดจนการชดใช้ทุนและบทลงโทษทางวินัยกรณี
ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาไว้ด้วย 

1) การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการรับสมัคร
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ชัดเจน และหากผู้รับทุนผ่านกระบวนการพิจารณาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะ
สามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้อง
ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ให้ทุน ผู้รบัทุน งบประมาณท่ีได้รับ เพ่ือดำเนินการโครงการวิจัยเรื่องใด ระยะเวลา
การดำเนินการ การจ่ายเงินทุน การรายงานผลการวิจัย และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เป็นต้น  

การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี กับหัวหน้าโครงการ โดยมีพยานทั้ง 2 ฝ่ายรับทราบข้อตกลง และเมื่อโครงการวิจัย
ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะส่งสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยไปยังส่วนงานของผู้รับทุน เพ่ือให้หัวหน้า
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โครงการลงนามในฐานะ “ผู้รับทุน” และให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะ/หน่วยงาน (คณบดี/รองคณบดี/
ผู้อำนวยการ) ลงนามในฐานะ “พยานผู้รับทุน” เสร็จแล้วส่งคืนมหาวิทยาลัยลงนาม โดยรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในฐานะ “พยานผู้ให้ทุน” และรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
ลงนามในฐานะ “ผู้ให้ทุน”  

2) การแบ่งจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นงวด ให้หวัหน้าโครงการเปิดบัญชีเงินทุนวิจยักับ
ธนาคารที่กำหนด ในนาม “....ระบุเลขที่สัญญา และชื่อโครงการวิจัย..........” และมหาวิทยาลัยในฐานะ 
“ผู้ให้ทุน” จะดำเนินการตามสัญญา โดยแบง่จ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัยเป็น 4 งวด ดังนี้ 

2.1) งวดแรก จ่ายเป็นเงิน 40% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนทำ
สัญญาการรบัทุนกบัผู้ให้ทุน และได้กรอกข้อมูลแผนงานวิจัยในระบบ PRPM แล้ว 

2.2) งวดที่สอง จ่ายเป็นเงิน 40% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยตามแบบวิจัย 3 พร้อมทั้งแนบผลงานประกอบ รายงานแสดง
ค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยงวดที่ผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 
1 ชุด พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าครบตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ PRPM 
และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว  

2.3) งวดที่สาม จ่ายเป็นเงิน 10% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนส่ง
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยงวดที่ผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลรายงาน
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ PRPM และได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว ภายในระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือภายในระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการวิจัย  

2.4) งวดสุดท้าย จ่ายเงินที่เหลือทั้งหมด 10% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อ
ผู้รับทุนส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ ที่
ระบุตามเงื่อนไข รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของจำนวนเงินทุน
ที่ได้รับทั้งหมด ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ฯ 
ครบตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ PRPM และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว ภายใน 1 ปี 
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติใหข้ยายระยะเวลาการวิจัย  

3) การติดตามรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จะเน้นเรื่องการสื่อสารจากรายงาน
ตามสภาพความเป็นจริงของการทำวิจัยระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการวิจัย หากมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยจะได้
รว่มกันแก้ปญัหาได้ทันที โดยไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดข้ึนนานจนไม่สามารถแก้ไขได้  

ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเมื่อครบกำหนด 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติทุน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยงานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานีจะทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังส่วนงานของผู้รบัทุน 
ล่วงหน้า 1 เดือน เพ่ือให้ผู้ไดร้บัทนุทราบว่า ใกล้กำหนด 6 เดอืน ทีผู่้รบัทนุต้องส่งรายงาน 

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เป็นการรายงานว่าโครงการได้ดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงแผน
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หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือแผนการดำเนินงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อน 

4) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว การเปลี่ยนแปลง 
ใด ๆ เกี่ยวด้วยรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตามสัญญาแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงนักวิจัย 
ในโครงการ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ การขยายเวลาดำเนินการ การยุติโครงการ หรือ 
อ่ืน ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อผู้ให้ทุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลง 

5) การขอยุติโครงการ ในกรณีที่การดำเนินโครงการวิจัยสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ
ตามที่ระบุในสัญญา และผู้รับทุนประสงคจะยกเลิกและคืนทุนวิจัย โดยผู้รับทุนจัดส่งบันทึกขอยกเลิก 
และคืนทุน ชี้แจงเหตุผล/ ปญหาอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณา พรอมแนบ
หลักฐาน แบง่เปน็ 2 กรณ ีดังนี้ 

5.1) กรณีมีความประสงค์จะยุติโครงการและคืนเงินบางส่วน โดยผู้รับทุนดำเนินการ
จัดส่งเอกสาร ดังนี้  

5.1.1) ยื่นคำร้องขอยุติโครงการพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล จำนวน 1 ชุด 
5.1.2) รายงานผลการวิจัยที่ ได้ดำเนินการไปแล้ว และสำเนาพิมพ์ (reprint) ของ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ ที่ระบุตามเงือ่นไข จำนวน 1 ชุด 
5.1.3) รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด (แบบวิจัย 5) จำนวน 

1 ชุด 
5.1.4) หลักฐานการจ่ายคืนเงินที่เหลือจ่าย จำนวน 1 ชุด 
5.1.5) Upload file ข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ PRPM พร้อมทั้ง Print out จำนวน 

1 ชุด 
5.2) กรณีมีความประสงค์จะยุติโครงการและคืนเงินทั้งหมด โดยผู้รับทุนดำเนินการยื่น

คำร้องขอยุติโครงการพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล และแนบหลักฐานการจ่ายคืนเงินที่ได้รับไปทั้งหมด จำนวน 1 
ชุด  

6) การรายงานผลการวิจัย การทำวิจัยจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำรายงานตาม
ความต้องการของผู้ให้ทุนหรือเพ่ือการเผยแพร่และ/หรือเพ่ือประโยชน์ของผู้วิจัยและหน่วยงานที่ผู้วิจัย
สังกัด หรือเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำรายละเอียดไปดำเนินการขั้นต่อไปได้ เช่น จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยทุก ๆ 6 เดือน และจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

7) การชดใช้ทุนและบทลงโทษทางวินัยกรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่
ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกระทำผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะระงับการให้ทุนและอาจพิจารณาบอกเลิก
สัญญาได้ และเมื่อผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปแล้วคืน
ให้แก่ผู้ให้ทุนเท่ากับจำนวนเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้รับทุนได้รับไปทัง้หมดจากผู้ให้ทุน 

การชดใช้ทุนอุดหนุนการวิจัยคืนตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชดใช้จากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่สามารถชดใช้เงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยได้ตรงระยะเวลาที่กำหนดหรือชำระให้แต่ไม่ครบ ผู้รบัทุนยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ยัง
มิได้ชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น โดยผู้รับทุน



 

18 

ยินยอมให้ผู้ให้ทุนหักจากเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ และ/หรือ เงินอ่ืนใดที่ผู้รับทุนจะพึงได้รับจากทาง
ราชการ เพ่ือชดใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจนครบตามจำนวนที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไป 

3.1.3 แนวทางการปฏิบัติตามมาตร านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิง

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการวิจัย เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการวิจัยของนักวิจัย 
ให้ได้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการวิจัยทีส่ำคัญ ดังนี้ 

1) มาตร านการวิจัยในคน (จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 
การทำวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้ ได้มาซึ่งความรู้

ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย 
หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวช
ระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ โดยการดำเนินการวิจัยจะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน หรือ SOPs ที่
ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล  

การทำวิจัยในคนจำเป็นทีจ่ะต้องทำเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของคน เพ่ือความรู้ความเข้าใจ และเพ่ือศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรม นักวิจัย มหาวิทยาลัย รัฐบาล และ
สถาบัน เอกชน ที่ดำเนินการวิจัยหรือให้ทุนวิจัยในคน มีเหตุผลมากมายในการที่จะต้องดำเนินการวิจัย
ในคน เช่น เพ่ือบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย เพ่ือประเมินคุณค่าทางสังคม หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือขจัดความไม่รู้ เพ่ือวิเคราะห์นโยบาย เพ่ือเข้าใจพฤติกรรมของคน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับคน 

โดยนักวิจัยจะต้องดำเนินการตามหลักมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 3 หลักการ 
ดังนี้ 

1.1) หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) โดยระบุว่ามีกระบวนการ
ขอความยินยอมจากผู้ทีเ่ป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 

1.2) หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence) 
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ อาจเกิดความเสี่ยง
อะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี 
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร 

1.3) หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ 
มีการกระจายประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเทา่เทียมกันโดยวิธีการสุ่ม 

2) มาตร านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การวิจัยในสัตว์ทดลอง) 
การนำสัตว์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำการใด ๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัย 

งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ ซ่ึงความจำเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพ่ือการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆกรณียังไม่มี
วิธีการอ่ืนใดที่จะนำมาใช้ทดแทนได้ดีกว่า หรือดีเท่า ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์  
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โดยนักวิจัยจะต้องดำเนินการวิจัยมาตรฐานจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

2.1) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่
ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจำเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม
เท่าหรือเหมาะสมกว่า 

2.2) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด 
ผู้ใช้สัตว์จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะนำมาใช้ให้
สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มกีารใช้สัตว์จำนวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานทีถู่กต้องแม่นยำมากที่สุด 

2.3) การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า การนำสัตว์
ป่ามาใช้ ควรกระทำเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืน
ทดแทนได ้และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

2.4) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ ผู้ใช้สัตว์ต้อง
ตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึง
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยง
สัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้
สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 

2.5) ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลัก านอย่างครบถ้วน ผู้ใช้
สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่าง
ละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 

3) มาตร านการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เทคโนโลยีชี วภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or 

Genetic Engineering) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้ง
จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มีลักษณะใหม่ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว พันธุวิศวกรรมเป็นวิทยาการหนึ่ งที่มีความสำคัญในการสร้างประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทั้งนี้ ตามหลักการสากลในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าการวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อ
สิ่งแวดล้อม หลักการที่ใช้ดูแลเรื่องดังกล่าว ได้แก่ หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) โดย
มีการแบ่งงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง (Biological Safety 
Levels –BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่ ที่เหมาะสมสำหรับการทดลองนั้น ๆ โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในการพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการ
เสนอ รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) ให้คำปรึกษาในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านพันธุวิศวกรรม  
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4) มาตร านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
หองปฏิบัติการปลอดภัย หมายถึงหองปฏิบัติการที่มีการปองกันและลดความเสี่ยงอยา่ง

เพียงพอที่จะทำใหผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกิดความปลอดภัย และไม่ก่อใหเกิดมลพิษตอ 
สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การทำใหหองปฏิบัติการปลอดภัยจึงตองทราบวาปัจจัยเสี่ยงในหองปฏิบัติการมี
อะไรบ้างและเสี่ยงอย่างไร เพ่ือนํามาสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงใหแกหองปฏิบัติการ ซ่ึงจะบรรลุ
เป้าหมายได้ โดยตองแสดงเจตนารมณแน่วแน่ที่จะทำใหเกิดความมั่นใจวาในสถานที่ทำงานมีความ
ปลอดภัย ด้วยยการกำหนดและประกาศนโยบายและแผนปฏิบัติเป็นลายลักษณอักษร เพ่ือเป็นขอ้ยืนยัน
วา่จะกระทำการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการสร้างได้ด้วยการมีสวนร่วม 
การใหผู้เกี่ยวของมีสวนร่วมในการสำรวจปฏิบัติและประเมินความปลอดภัย จะทำใหเกิดการเรียนรูและ
เขาใจจากสภาพจริงวา สิ่งที่อยู่รอบข้าง ได้แก สารเคมีที่ตนตองใชและสัมผัสทั้งโดยตรงและโดยออม 
รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณตางๆ สามารถทำอันตรายอะไรและอย่างไรแกสุขภาพ ร่างกาย จะช่วยสร้าง
สำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้การร่วมกันสํารวจปฏิบัติและประเมินจะ
ชว่ยใหมีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสมบูรณ ทำใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะทำใหมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรว่มกันเรียนรู เนื่องจากภัยอันตรายในหองปฏิบัติการมีอยู่หลาย
อย่างหลายลักษณะและเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายรูปแบบ อีกทั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการ เพราะมีวิธีและ
การใชสารเคมีรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณแตกตา่งกัน 

5) มาตร านการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เมื่อดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนจนปรากฏผลแล้ว จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ องค์

ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าในวงวิชาการ อาชีพ และในประชาคมวิจัย หมู่
นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนั้นๆ การเผยแพร่ผลการวิจัย 
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำเสนอในแวดวงวิชาการหรือประชาคม ทั้งในการประชุมวิชาการ หรือ
การนำเสนอในกลุ่มย่อย การนำเสนอมีทั้งรูปแบบการ บรรยาย รายงาน หรือรูปแบบของนิทรรศการ 
โปสเตอร์ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม หนังสือรายงาน
ผลงานวิจัย เป็นต้น 

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจะสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่
นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพ่ือทำให้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของไทยก้าวไกล เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากลตามมาตรฐานการวิจัยที่เป็นบรรทัดฐานของนานาชาติ 

6) มาตร านจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ 
กระบวนการตรวจประเมิน (Peer Review Process) เป็นกระบวนการที่ใช้เพ่ือหวังผล

ในการประเมินคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการ 
เช่น การขอทุนวิจัย การขอตำแหน่งวิชาการ การเลื่อนขั้นตำแหน่งงาน และการลงตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสาร เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

6.1) การเลือกและการติดต่อผู้ตรวจประเมิน คือกระบวนการที่ ต้องการให้ มี
กระบวนการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer review process) คัดเลือกและติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมกระบวนการ 
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กระบวนการเลือกผู้ตรวจประเมินนั้น ควรมีผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการตรวจประเมิน 
เป็นหลัก ในการเลือก ผู้เลือกไม่ควรเลือกโดยมีอคติ อีกทั้งในกระบวนการติดต่อผู้ตรวจประเมินนั้นควร
จะเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจประเมินปฏิเสธคำเชิญได้โดยสะดวกใจ และข้อมูลที่ให้แก่ผู้ตรวจประเมินควรจะมี
มากพอ ที่จะให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณาได้ว่า ตนจะเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินหรือไม่ ใน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ให้ไม่ควรมากเกินไปจนทำให้ผู้ตรวจประเมินมีปัญหาเรื่องความลับของการตรวจ
ประเมิน ในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินเลือกท่ีจะปฏิเสธรับตรวจประเมิน 

6.2) การตอบรับเป็นผู้ตรวจประเมิน คือกระบวนการที่ผู้ตรวจประเมินแสดงตัวตน 
และแสดงเจตจำนงรับเป็นผู้ตรวจประเมิน  

เมื่อผู้ตรวจประเมินได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ตรวจประเมินควรจะพิจารณาให้
รอบคอบถึงความเหมาะสมของตนเองก่อนตอบรับ เช่น ตนมีความรู้ ความสามารถที่จะตรวจประเมิน
เรื่องที่ส่งมาหรือไม่ ตนมีเวลาที่จะตรวจประเมินภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดมาหรือไม่ หรือตนมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เป็นต้น 

6.3) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือการที่บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการตรวจประเมิน (บรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน) มีความสัมพันธ์ต่อกันในสถานะอ่ืน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับบทบาทหน้าที่ในกระบวนการตรวจประเมิน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอคติกบัการตรวจประเมินได้ 

6.4) กระบวนการตรวจประเมิน คือขั้นตอนนับตั้งแต่ผู้ตรวจประเมนิตอบรับการตรวจ
ประเมิน จนถึงเมื่องานที่ได้รับมอบหมายมาเสร็จสิ้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่อาจต้องทำการตรวจประเมินซ้ำ 

ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินอาจต้องการความช่วยเหลือ อาจ
ต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้นิพนธ์หรือวารสาร หรืออาจต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งมีข้อต้องพึงพิจารณา
หลายประการด้วยกัน 

6.5) การรักษาความลับของการตรวจประเมิน คือการเก็บข้อมูลของผลงานที่รับการ
ตรวจประเมิน และผลการตรวจประเมินไว้ มิให้ผู้อ่ืนนอกเหนือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจ
ประเมินล่วงรู้ 

ในกระบวนการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะมีอภิสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆ จากกระบวนการตรวจประเมิน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้ามีผู้อ่ืนที่นอกเหนือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตรวจประเมินล่วงรู้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นิพนธ์ และหรือวารสารได้ เช่น การ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ โอกาสในการได้รับการตีพิมพ์ โอกาสใน
การได้รับเงินสนับสนุนในการทำวิจัย การลอกเลียนโดยมิชอบ เป็นต้น 

6.6) ความซื่อตรงของผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์ คือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจ
ประเมินและผู้นิพนธ์ด้วยความสุจริตใจ ในวิถีทางแห่งธรรมาภิบาล ปราศจากอคติ ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดง
ออกมาโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

กระบวนการตรวจประเมิน วางอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อถือซึ่งกันและกันว่า ทุกฝ่าย
จะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงก่อให้เกดิความยุติธรรม 

6.7) การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์ คือกระบวนการติดต่อระหว่าง
ผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การพูดคุย จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียล
มีเดีย หรือแม้กระทั่งการฝากข้อความไว้ เป็นต้น การติดต่อนี้อาจจะเป็นการติดต่อเพียงฝ่ายเดียว 
สองฝ่าย หรือหลายฝ่ายก็ได้ 
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บางครั้ง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้นิพนธ์เป็นเรื่องจำเป็น และทำ
ให้กระบวนการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ตรวจ
ประเมินและผู้นิพนธ์ที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดอคติ และความไม่โปร่งใสในกระบวนการตรวจ
ประเมินได ้

6.8) การขอมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นิพนธ์ของผู้ตรวจประเมิน คือกระบวนการที่
ผู้ตรวจประเมินขอเป็นหนึ่งใน ผู้นิพนธ์ด้วย 

ในบางครั้งระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินมีส่วนอย่างมากในการ
สร้างสรรค์งานนั้น จนผู้ตรวจประเมินหรือผู้นิพนธ์คิดว่าผู้ตรวจประเมินควรมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์ 
ในกรณีเช่นนี้ ทุกฝ่ายควรทำด้วยความโปร่งใส ปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.9) การปฏิบัติหลังการตรวจประเมิน คือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการ
ตรวจประเมินสิ้นสุดแล้ว 

กระบวนการตรวจประเมินนอกจากเป็นการประเมินปรับปรุงคุณภาพของงานแล้ว ยัง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของทุกฝ่ายและบางโอกาส ความรู้บางอย่างที่ได้จากการเรียนรู้ อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ/ หรืออคติตามมา ภายหลังกระบวนการตรวจประเมินสิ้นสุดแล้วก็ได้ 

7) จรรยาบรรณนักวิจัย 
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยใน

กระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเขา้ไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิต หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวังการวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่สิ่งที่ศึกษาได้  

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงใช้แนวทางการปฏิบัติตาม 
"จรรยาบรรณนักวิจัย" ของสภาวิจัยแห่งชาติ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางควรประพฤติปฏิบัติของ
นักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 
9 ประการ ดังนี้ 

7.1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้อง
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้
เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหา
ทุนวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1.1) นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้ เข้าร่วมทำวิจัย 
การดำเนินการวิจัย ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึง
บุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นทีน่ำมาใช้ในงานวิจัย 

7.1.2) นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิด
อย่างเปิดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความ
ซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน 

7.1.3) นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย นักวิจัย
ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา 
โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน 
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7.2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไป
ตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.2.1) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข 
และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

7.2.2) นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทำงานวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและ
เวลาให้กับการทำงานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

7.2.3) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่
ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงานตามกำหนดเวลา ไม่ทำผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิด
ความเสียหาย นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

7.3) นักวิจัยต้องมีพื้น านความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้น าน 
ความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ 
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

7.3.1) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ความชำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ
วิจัยอย่างเพียงพอเพ่ือนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

7.3.2) นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ 
เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ 

7.4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิต นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.4.1) การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืน
เท่านั้น 

7.4.2) นักวิจัยต้องดำเนินการวิจัยโดยมีจิตสำนึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

7.4.3) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาและสังคม 

7.5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
นักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ 
เพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.5.1) นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับ
ความยินยอมก่อนทำการวิจัย 
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7.5.2) นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา 
ไม่คำนึงถงึแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

7.5.3) นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการทดลอง 

7.6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำ
วิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ 
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุ ให้เกิดผลเสียหายต่อ
งานวิจัย  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.6.1) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
7.6.2) นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมา

เกี่ยวข้อง 
7.6.3) นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 

โดยหวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 
7.7)  นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่

ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และ 
ไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.7.1) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
7.7.2) นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม 

ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
7.7.3) นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดย

ปราศจากการตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 
7.8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง 

พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของ
ผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.8.1) นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความ
เข้าใจในงานวิจัยกับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ 

7.8.2) นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตาม
ข้อแนะนำที่ดี เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได ้

7.9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสำนึกที่จะอุทิศ
กำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษย์ชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

7.9.1) นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทำการวิจัยด้วย
จิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม 

7.9.2) นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของ
สังคม ไม่ทำการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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7.9.3) นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ำใจ 
กระทำการส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคม
สืบไป 

3.1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
จากพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 กำหนดการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ต้องปฏิบัตติาม มาตรา 52 และมาตรา 53 ดังนี้ 
1) มาตรา 52 เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและ 

พันธุ์พืชป่า ในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุ์ 
พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย 
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  โดยนำเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช           

2) มาตรา 53 เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์ 
พืชป่า ในส่วนที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครอง
พันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์ทางการค้า พ.ศ. 2547 ซ่ึงกำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
ทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชดังกล่าว โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทาง
การค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว 
พบว่าถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการรับทราบ (แบบตอบรับการแจ้ง) ต่อผู้แจ้ง 
โดยที่ผู้แจ้งจะต้องไม่ส่งมอบพันธุ์พืชดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ทดลองหรือวิจัย 
ผู้แจ้งอาจส่งผลการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยนั้น ให้แก่กรมวิชาการเกษตร เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ต่อไป 

การยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต้อง
ตรวจสอบว่า ในขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์นั้น นักปรับปรุงพันธุ์ได้ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 
หรือพันธุ์พืชป่าหรือไม่ หากเป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าก็ต้องยื่นอนุญาตฯ ตามมาตรา 52 และจัดทำ
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ แต่หากไม่มีประโยชน์ทางการค้า ขอให้แจ้งตามมาตรา 53 เท่านั้น 

3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการปฏิบัติงานเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรับแบบเสนอ
โครงการวิจัย การลงนามสัญญารับทุน การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดในการทำ
วิจัย จนถึงรูปแบบการทำรูปเล่มงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยมีวิธีการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานสำคัญ ดังนี้ 

3.2.1 วางแผนและเตรียมประกาศ 
1) ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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2) จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตปัตตานี ทกุประเภททุน 

3.2.2 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
1) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 

วิทยาเขตปัตตานี ทุกประเภททุน โดยกำหนดเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยัวิทยาเขตปัตตานี 

2) ตรวจเอกสารการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเบื้องต้น ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (Checklist) โดยตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

3) เลือกและการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพโครงการวิจัย โดยเลือกจาก
ความรู้ความชำนาญที่จะประเมินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรเลือกผู้ตรวจประเมินที่อาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิควบคู่ด้วย 

4) รวบรวมและสรุปผลการพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
งบประมาณในภาพรวม 

5) แจ้งผลการพิจารณาจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  
5.1) กรณีมีไม่มีการแก้ไข ให้ดำเนินการจัดส่งสัญญารับทุนให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการ 

ภายใน 5 วันทำการ 
5.2) กรณีมีการแก้ไขแต่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ ให้ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับทุนและส่งผล

การแก้ไขกลับมายังงานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย
วทิยาเขตปัตตานี ภายใน 5 วันทำการ และให้ส่งผลการประเมินคุณภาพไปยังผู้ขอรับทุนในคราวเดียวกัน 

6) รับและตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงตามเอกสารการแจ้งผลการ
พิจารณาและนำเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติดำเนินการและจัดทำสัญญารับทุน 

3.2.3 การจัดทำสัญญารับทุน 
1) ตรวจเอกสารการจดัทำสัญญารับทุน โดยตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้อง  
2) นำเสนอผู้บริหารลงนาม 
3) ส่งสำเนาไปยังผู้ขอรับทุนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 ชุด 

3.2.4 การรายงานความก้าวหน้า 
1) ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยฯ 

กำหนด ตามแบบวิจัย 3 จำนวน 1 ชุด ทุก 6 เดือน นับจากวันทำสัญญา โดยแนบผลงานประกอบด้วย 
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU 
Research Project Management: PRPM) 

2) นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 
3) แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับทุนโดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน 
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3.2.5 การเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดในการทำวิจัย 
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป พัฒนานักวิจัย พัฒนาการเรียนการ วิจัยสถาบัน พัฒนา

นวัตกรรมทางสังคมและการจัดการ พัฒนานวัตกรรม กำหนดทิศทาง และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี การ
จ่ายเงินทุนจะแบ่งออกเป็น 4 งวด คือ 

1)  งวดแรก จ่ายเป็นเงิน 40% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนทำสัญญาการ
รบัทุนกบัผู้ให้ทุน และได้กรอกข้อมูลแผนงานวิจัยในระบบ PRPM แล้ว 

2)  งวดที่ สอง จ่ายเป็นเงิน 40% ของจำนวนเงินทุนที่ ได้รับทั้ งหมด เมื่อส่งรายงาน
ความกา้วหน้าของการวิจยัตามแบบวิจัย 3 พร้อมทั้งแนบผลงานประกอบ รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยงวดที่ผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้ง
ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าครบตามข้ันตอนที่กำหนดในระบบ PRPM และได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว  

3)  งวดที่สาม จ่ายเป็นเงิน 10% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยงวดที่ผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลรายงาน
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบตามข้ันตอนที่กำหนดในระบบ PRPM และได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว ภายในระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือภายในระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการวิจัย หากพ้นกำหนดไม่สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้ให้ทุนจะระงับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนงวดสุดท้ายท่ียังคงค้างอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญารบัทุน  

4)  งวดสุดท้าย จ่ายเงินที่ เหลือทั้ งหมด 10% ของจำนวนเงินทุนที่ ได้รับทั้ งหมด 
เมื่อผู้รับทุนส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ 
ที่ระบุตามเงื่อนไข รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของจำนวนเงินทุน
ที่ได้รับทั้งหมด ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ฯ 
ครบตามขั้นตอนที่กำหนดในระบบ PRPM และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว ภายใน 1 ปี 
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการวิจัย หากพ้นกำหนดไม่สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้ทุน
จะระงับการจ่ายเงนิทุนสนับสนุนงวดสุดท้ายที่ยังคงค้างอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทนุ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การจ่ายเงินทุนจะแบ่งออกเป็น 
2 งวด คอื 

1)  งวดแรก จ่ายเป็นเงิน 70% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมื่อผู้รับทุนทำสัญญาการ
รับทุนกับผู้ให้ทุน และได้กรอกข้อมลูแผนงานวิจัยในระบบ PRPM แล้ว 

2) งวดสุดท้าย จ่ายเป็นเงิน 30% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด เมือ่ผู้รับทุนส่งรายงาน
ผลการดำเนินงานครบตามเงื่อนไขที่ระบุ พร้อมทั้งดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ PRPM ภายใน
ระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญารับทุน หากพ้นกำหนดไม่สามารถส่งรายงานผลการดำเนินงานไม่
ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้ทุนจะระงับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนงวดสุดท้ายที่ยังคงค้างอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญารับทุน 

3.2.6 การส่งรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ 
1) ตรวจเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ฉบับร่าง” ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 

รายละเอียดของบทคัดย่อทั้ งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
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วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และภาคผนวก (ถ้ามี) 
จำนวน 6 ชุดและ CD บันทึกข้อมูล (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF และ Word 
จำนวน 1 แผ่น โดยผู้รับทุนต้องจัดส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดสัญญาล่วงหน้า 
2 เดือน เนื่องจากต้องจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์

2) แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่ 
ผู้รบัทุน  

2.1) กรณีมีไม่มีการแก้ไข ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 10 
วันทำการ 

2.2) กรณีมีการแก้ไขแต่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ ให้ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับทุนและส่งผล
การแก้ไขกลับมายังงานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย
วทิยาเขตปัตตานี ภายใน 10 วันทำการ และให้ส่งผลการประเมินคุณภาพไปยังผู้ขอรับทุนในคราวเดียวกัน 

3.2.7 ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่เริ่มขอทุนจนกระทั่ง
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1) ติดตามรายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน 
2) ติดตาม (ร่าง) รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนครบกำหนดสัญญา 
3) ติดตามสำเนาพิมพ์ (reprint) ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

ระดับต่าง ๆ เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ที่ระบุตามเงื่อนไข ล่วงหน้า 2 เดือน 
ก่อนครบ 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการวิจัย 

3.2.8 การปิดโครงการวิจัย 
เมื่อได้รับเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม และสำเนาพิมพ์ (reprint) ของ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ ที่ระบุตามเงื่อนไข จำนวน 1 ชุด
 เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ และเอกสารรายงานผลการวิจัยปิด
โครงการในระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) พร้อมทั้งจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร 
จำนวน 1 ไฟล์ 

3.3  เงื่อนไข/ขอ้สังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 
3.3.1. ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขต

ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนว่าเป็นไปตามประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ และแนวทาง
การปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัย รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เอกสารต่าง ๆ ทีผู่้ขอรับ
ทุนส่งมาทุกฉบับ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าถูกต้องและเป็นไปตามแบบฟอร์มที่
กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนดำเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป  

3.3.2. ต้องตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยในกรณีที่นักวิจัยทำวิจัยเกี่ยวกับคน หรือสัตว์ 
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หรือหากยังไม่ได้รับ
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หนังสือรับรองต้องมีการระบุในข้อเสนอโครงการวิจัยว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะได้รับ
หนังสือรับรองเมื่อใด เพ่ือให้ผู้ขอรับทุนไดด้ำเนินการตามมาตรฐานการวิจัย 

3.3.3. การตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำหน้าที่ ตรวจสอบ
งบประมาณของโครงการที่ยื่นขอรับทุนให้ถูกต้องตามอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับใช้เป็นเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณโครงการวิจัย ก่อนดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 

3.3.4. ต้องรักษาความลับของข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ขอรับทุน 
ต้องไม่เผยแพร่ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัยทราบ 

3.3.5. ต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา หรืออาจมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยได้ตามความจำเป็นเหมาะสม และต้องไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ข้อรับทุนเป็นผู้ประเมินโครงการวิจัย โดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษา หรือ
ทีมวิจัย เพ่ือป้องกันอคติและเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม 

3.3.6. ไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการให้นักวิจัยทราบ 
ยกเว้นกรณีผู้ทรงคุณวุฒิยินดีให้เปิดเผย หรือในกรณีที่จำเป็นต้องให้ผู้ขอรับทุนนำเสนอโครงการวิจัยต่อ
ผู้ทรงคณุวุฒิ 

3.3.7. หลังจากที่ผู้ขอรับทุนได้รับอนุมัติให้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยพร้อมจัดทำสัญญารับทุน
และได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 ในการดำเนินการวิจัยแล้ว ต้องมีการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน โดยแจ้งหนังสือถึงนักวิจัยที่ได้รับทุนโดยแจ้งผ่าน
สว่นงานต้นสังกัดของนักวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นการเตือนให้นักวิจัยส่งผล
การดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด และให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยว่า 
ได้ดำเนินงานไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนหรือไม่  

3.3.8. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยจะต้องได้รับ
อนุมตัิจากมหาวิทยาลัยก่อน 

3.3.9. หากนักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
สามารถส่งสำเนาพิมพ์ (Reprint) ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญารับทุน จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดสุดท้าย แต่สามารถเปลี่ยนสถานะ
โครงการเป็นปิดโครงการได้  

3.3.10. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (PSU Research Project Management : PRPM) 
ทุกกระบวนการ 

3.4  แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับวงจรเดมม่ิง (PDCA) 

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2555) กล่าวว่า การบริหารงานตามวงจร PDCA นั้น ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) มี 2 ประเภท คือ การวางแผนเพ่ืออนาคตเป็นการเตรียม
ความพร้อมไว้ล่วงหน้า สำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาสิ่งใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูล
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกที่จะช่วยในการวางแผน และช่วยลดความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้น 2. การปฏิบัติ (Doing) คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้
จากการวางแผน ซึ่งแผนงานที่ดีต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยระหว่างการปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
หรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3. การตรวจสอบ (Checking) คือ การประเมินผลที่
ได้รับจากการปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามแผนงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามที่กำหนดได้หรือไม่ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนต่อไป 4. การดำเนินการ 
(Action) คือ การดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หรือไม่ หากเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้จะนำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมทั้งหาวิธีปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือ
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ผลที่ได้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะถูกนำมาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะ
ดำเนินการต่อไปอย่างไร 

พรปวีณ์ คำตาพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการและที่
ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน ในตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข 
พบว่า การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่ได้ดำเนินการ ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) แต่อย่างใด โดย
กองทุนมิได้มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินการ ไม่ได้นำปัญหาที่พบมากำหนดแนวทางในการแก้ไข การ
ปฏิบัติดำเนินตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด โดยไม่มีผู้ตรวจการทำงานในแต่ละขั้นตอน อันส่งผล
ให้ ไม่มีการแก้ปรับปรุง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการกองทุนและ สมาชิกควรมีการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันกำหนดแผนในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยระหว่างการดำเนินการควรมีการตรวจสอบหากปฏิบัติแล้วไม่เป็นผลก็
ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการวาง
แผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปีเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าแผนการดำเนินงานของกองทุนมีความเชื่อถือ
ได้และเหมาะสม 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผู้ เขียนได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงานอย่างครบถ้วน 
ต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติการ ตรวจสอบ และการทำให้เป็นมาตรฐาน เหตุผลก็เพราะจะทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกทิศทาง และหากพบปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง ก็จะสามารถ
ปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการและเป็นพ้ืนฐานที่ดีของ
การต่อยอดการปรับปรุง 

การวางระบบบริหารอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นนอนที่สุดว่าควรที่จะมีการดำเนินงานตาม
แนวทางของ PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะทำให้การดำเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้
การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของ
สถานการณ์จริง และที่สำคัญ การดำเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะทำให้สามารถ
ปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถเรียนรู้
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทำให้การ
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ดำเนินการการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีได้รับ
การพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที ่4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปแบบวงจร PDCA 

 
3.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

สมยศ นาวีการ (2544) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการควรประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
1. การวางแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการพิจารณาถึงความพร้อมของ

องค์การตลอดจนปัจจัยที่ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจัดทำแผนงานขึ้นมาเพ่ือ
ดำเนินงาน 

2. การจัดองค์การ หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระทำเพ่ือ
ความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การ การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติ
ได้โดยบุคคลคนเดียวและการกำหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกขององค์การเพ่ือทำให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกนั 

3. การสั่งการ หมายถงึ กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาชิกของกลุ่ม 

4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพ่ือกำหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานการออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับ
มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พิจารณาว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่และทำการแก้ไขใด ๆ ที่ต้องการเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่างขององค์การได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือความสำเร็จ
ของเป้าหมายขององค์การ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์  (2545) ได้กล่าวถึง
กระบวนการบริหารจัดการ โดยแบ่งหน้าที่ของการบรหิารจัดการออกเป็น 4 หน้าที่ คือ 
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1. การวางแผน เป็นขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการที่ควร
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์อะไรใน
อนาคต และจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น 

2. การจัดองค์การ เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงาน เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานนั้น หรือเป็นการจัดแบ่งงานและจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานเพ่ือให้งาน
เหล่านั้นสำเร็จ 

3. การนำ เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชักนำความพยายาม
ของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามของผู้จัดการที่จะ
กระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานสูง ดังนั้นการนำจะช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จ เสริมสร้าง
ขวัญ และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. การควบคุม เป็นการติดตามผลการทำงานและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นหรือเป็น
ขัน้ตอนของการวัดผลการทำงานและดำเนินการแกไ้ขเพ่ือให้บรรลุผลที่ต้องการ  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จะประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ คือ  
1. การวางแผน ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้น 2. การจัดองค์การ จะเป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการทำงาน 3. การนำ จะเป็นขั้นตอนที่จะสามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยการสร้าง
ขวัญและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 4. การควบคุม จะเป็นการติดตามผลการทำงานและปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้บรรลุผลที่ต้องการ 

3.4.3 คู่มือการปฏิบตัิงานด้านการบริหารงานวิจัย 
จากการค้นคว้าพบว่าหลายหน่วยงานมีคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย ซึ่งดำเนินการ

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรับ
แบบเสนอโครงการวิจัย การลงนามสัญญารับทุน การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
งวดในการทำวิจัย จนถึงรูปแบบการทำรูปเล่มงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการ
พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ดังรายละเอียดของการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2557) เสนอคู่มือ
การบริหารงานด้านการวิจัย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) โดยนำเสนอกระบวนการบริหารงาน   
เตรียมตัวก่อนเริ่มโครงการ การจัดทำสัญญาขอทุนวิจัย การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย การขอขยายเวลาการ
ดำเนินโครงการวิจัย การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศงบประมาณเงินรายได้ 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

กรมควบคุมโรค (2558) เสนอคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558 โดยนำเสนอกระบวนการบริหารงานวิจัย 6 กระบวนการ คือ 
กระบวนงานการจัดทำแผนงานวิจัย กระบวนงานอบรม/พัฒนาโครงร่างงานวิจัย กระบวนงานการ
จัดสรร งบประมาณ กระบวนงานการรับรองจริยธรรมการวิจัย กระบวนงานการดำเนินงานวิจัย และ
กระบวนงานการรายงานกำกับติดตามและประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2561) เสนอคู่มือบริหารงานวิจัย โดย
นำเสนอกระบวนการบริหารงานวิจัย 4 กระบวนการ คือ ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบ
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ติดตามและสนับสนุนการวิจัย ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผา่นระบบคลังขอ้มูลงานวิจัย 

กุลธิดา ครุฑ และนิตยา ภิญญสาสน์ (2563) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอ
คู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำเสนอ
กระบวนการบริหารงานวิจัย 5 กระบวนการ คือ กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอดหนุนการวิจัย การ
จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การส่งรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอดหนุนการวิจยั 

สรุปได้ว่าการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ค้นคว้า
พบว่า เป็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประสานงานวิจัยทราบขั้นตอน
และรู้กระบวนการเพือ่ให้เข้าใจ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการประสานงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
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บทท่ี 4  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.1  กิจกรรม/แผนปฏิบัตงิาน 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรายละเอียดกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กระบวนการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา 

1. วางแผนและ
เตรียมประกาศทุน 

1 ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  

5 วันทำการ กันยายน 

2 ร่างแผนการดำเนินงานการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้งผลการ
จัดสรรทุน 

5 วันทำการ กันยายน 

3 จัดทำประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี 
ทุกประเภททุน ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริการกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตปัตตานี 

5 วันทำการ กันยายน 

2. การพิจารณา
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. ประชาสัมพันธ์และประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตปัตตานี ทุกประเภททุน 

 ตุลาคม 

2. รับข้อเสนอโครงการวิจัยตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

รอบละ  
3 เดือน 

1. ตุลาคม – ธันวาคม 
2. มกราคม – มีนาคม 
3. เมษายน – 
มิถุนายน 

3. ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 60  
วันทำการ 

หลังจากได้รับข้อเสนอ
โครงการ 

4. สรุปผลการประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย 

1 วันทำการ หลังจากได้รับผลการ
ประเมินฯ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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กระบวนการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา 

5. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัยเสนอในที่คณะกรรมการ
บริหารกองทนุวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 

3 วันทำการ ก่อนครบกำหนด 7 
วันทำการของการ

ประชุมฯ 
1. มีนาคม 
2. มิถุนายน 
3. กันยายน 

6. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แก่ผู้ขอรับทุน 

1 วันทำการ ก่อนครบกำหนด 7 
วันทำการของการ

ประชุมฯ 
1. มีนาคม 
2. มิถุนายน 
3. กันยายน 

7. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้
ขอรับทุนปรับแก้ไขตามมติฯ เสนอให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ พิจารณา 

2 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร
จากผู้รับทุน 

8. แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
ฉบับปรับปรุงให้แก่ผู้ขอรับทุน 

1 วันทำการ  หลังจากได้รับผลการ
พิจารณา 

3. การจัดทำ
สัญญารับทุน 

1. จัดส่งสัญญารับทนุให้ผู้รับทุนและ
พยานลงนาม 

15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่จัดส่ง
สัญญารับทุนให้ผู้รับ

ทุน 
2. เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม 

1 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร
จากผู้รับทุน 

3. จัดส่งสัญญารับทุนให้ผู้รับทุน 1 วันทำการ หลังจากสัญญารับทุน
เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 1 วันทำการ หลังจากทำสัญญา 
รับทุนเสร็จเรียบร้อย

สมบูรณ์ 
4. การรายงาน
ความก้าวหน้า 

1. ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ถึงกำหนด
รายงานความก้าวหน้า 

1 วันทำการ ทุกเดือน 

2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับทุน 1 วันทำการ ก่อนครบกำหนด 
5 วันทำการ 

3. ตรวจสอบเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าและเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี พิจารณา 

1 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร
จากผู้รับทุน 
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กระบวนการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา 

4. แจ้งผลการพิจารณา 1 วันทำการ หลังจากได้รับผลการ
พิจารณา 

5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 1 วันทำการ หลังจากรายงาน
ความก้าวหน้าได้รับ

ความเห็นชอบ 
5. การส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ถึงกำหนด
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1 วันทำการ ทุกเดือน 

2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับทุน 1 วันทำการ ก่อนครบกำหนด 
60 วันทำการ 

3. ตรวจสอบ (รา่ง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และเขา้สู่ประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย 

60 วันทำการ หลังจากได้รับ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 
4. สรุปผลการประเมินคุณภาพ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1 วันทำการ หลังจากไดร้ับผลการ
ประเมนิฯ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. แจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ขอรับทุน 

1 วันทำการ หลังจากไดร้บัผลการ
ประเมนิฯ จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 
6. รวบรวม (รา่ง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ผู้ขอรับทุนปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ พิจารณา 

1 วันทำการ หลังจากได้รับ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 

7. แจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับปรับปรุงให้แก่ผู้
ขอรับทุนเพ่ือจัดส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

20 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผลการ
พิจารณา (ร่าง) 

รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง 

8. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3  1 วันทำการ หลังจากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ได้รับ

ความเห็นชอบ 
6. การปิด
โครงการวิจัย 

1. ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ถึงกำหนด
ส่งผลผลิตการวิจัย 

1 วันทำการ ทุกเดือน 

2. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับทุน 1 วันทำการ ก่อนครบกำหนด 
60 วันทำการ 

3. ตรวจสอบสำเนาพิมพ์ (reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ เอกสารการยื่น

1 วันทำการ หลังจากได้รับสำเนา
พิมพ์ (reprint) 
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กระบวนการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา 

ขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ทีร่ะบุ
ตามเงื่อนไข และเสนอรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี พิจารณา 
4. เบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 3  1 วันทำการ หลังจากสำเนาพิมพ์ 

(reprint) ได้รับความ
เห็นชอบ 

5. ปิดโครงการในระบบ PRPM 1 วันทำการ หลังจากสำเนาพิมพ์ 
(reprint) ได้รับความ

เห็นชอบ 
7. รายงานผลการ
ติดตามและการ
ประเมิน
ผลการวิจัย 

สรุปผลรายงานจำนวนงานวิจัยที่สิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ปิด
โครงการให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
ทราบ 

1 วันทำการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจั ยวิทยาเขตปัตตานี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย 7 กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ 1. การ
วางแผนและเตรียมประกาศทุน 2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 3. การจัดทำสัญญารับทุน 4. 
การรายงานความก้าวหน้า 5. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 6. การปิดโครงการวิจัย และ 7. การ
รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 
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ตารางท่ี 4 กระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 
    

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
2. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 

1. แผนการดำเนินการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. ร่างประกาศทุนวิจัย
ประเภทต่าง ๆ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 
2. คณะ/หน่วยงาน 
3. ผู้ขอรับทุน 

1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. แบบฟอร์ม Check list 
3. แบบเสนอโครงการวิจัย 
(แบบวิจัย 1) 
4. แบบฟอร์มเสนอรายชือ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) 
5. แบบฟอร์มตัวชี้วัด
ศักยภาพและผลลัพธ์ที่
คาดหวังของโครงการ (แบบ
วิจัย 16.1) 
6. แบบรายงานการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ย้อนหลัง 3 ปี ก่อนปีที่เสนอ
โครงการ (แบบวิจยั 17.1) 
7. แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี 
เอกสารสรุปโครงการวิจัยที่
กำลังดำเนินการ (แบบวิจัย 7) 
8. เอกสารการรับรอง
จริยธรรมการวิจัย หรือ
สำเนาหนังสือการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี 
3. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 
4. ผู้ขอรับทุน 
 

1. หนังสอืแจ้งอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. หนังสือสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. หนังสือยินยอมให้หักเงิน
เพื่อชดใช้การรับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
4. หนังสือขอเปิดบัญชี
ธนาคาร 
5. ใบสำคัญรับเงิน 
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ของโครงการ 

เริ่มต้น 

การวางแผนและ 
เตรียมประกาศทุน 

การรบัข้อเสนอโครงการวิจัย 

การจัดทำสัญญารับทุน 

1 
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ผู้รับผิดชอบ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 
หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. ผูร้ับทุน 

2. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 
1. แบบรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย
ตามแบบวิจัย 3  
2. ผลงานประกอบ 
3. รายงานแสดงค่าใช้จ่าย
เงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยงวดท่ีผ่าน
มา ตามแบบวิจัย 5  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี 
3. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 
4. ผู้ขอรับทุน 
5. คณะ/หน่วยงาน 
 

1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี 
3. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 
4. ผู้ขอรับทุน 
5. คณะ/หน่วยงาน 
6. งานการเงินและบัญชี 

1. หนังสือนำส่ง 
2. สำเนาพิมพ์ (reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ  
หรือเอกสารการยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  1. รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี 
3. หน่วยส่งเสริมการวิจัย 

รายงานจำนวนงานวิจัยท่ี
สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
แล้ว แต่ยังไม่ปิดโครงการให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานีทราบ 

    

การรายงานความก้าวหน้า 

1 

การส่งรายงานวิจัย 
ฉบับสมบรูณ ์

การปิดโครงการวิจัย 

การรายงานผลการตดิตาม
และการประเมินผลการวิจัย 

จบ 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 

กระบวนการที่ 1 การวางแผนและเตรียมประกาศทุน 
1.  เตรียมข้อมูลทบทวนยุทธศาสตร์การ

วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย ข้อมูลยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

วิเคราะห์ความต้องการแนว
ทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ภายใน 5 วัน
ทำการ 

2.  1. จัดทำร่างแผนการดำเนินการการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้งผลการ
จัดสรรทุน 
2. จัดทำร่างประกาศทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. ร่างแผนการดำเนินการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้งผล
การจัดสรรทุน 
2. ร่างประกาศทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ 

จัดทำร่างโดยใช้ข้อมูลจาก
การทบทวนยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัย  
เป็นเกณฑ์ 

3.  1. นัดคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยวิทยาเขตปัตตานีประชุม รอบ
สุดท้ายของปีงบประมาณก่อนหน้า
ปีงบประมาณท่ีจะเปิดรับ 
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
3. จัดทำวาระการประชุม 
4. จัดหาและจองห้องประชุม 
5. ขออนมัุติจัดเลีย้ง 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. ข้อมูลทบทวนยุทธศาสตร์การ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. ร่างแผนการดำเนินการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. ร่างประกาศทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ 

1. หนังสือเชิญประชุม
จะต้องส่งไปยัง
คณะกรรมการ ก่อนการ
ประชุม 10 วันทำการ 
2. แขวนวาระการประชุม
ผ่านทาง E-Meeting ก่อน
การประชุม 5 วันทำการ 

1 

เริ่ม 

เตรียมขอ้มลู 

ร่างแผนการดำเนินการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและแจ้ง

ผลการจัดสรรทุน 

เชิญคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวจิัยวิทยาเขตปัตตานี

ประชุม 

2 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
4.  เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย

พิจารณาหากไม่เห็นชอบ และมีข้อ
แก้ไขให้กลับไปจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินการการรับข้อเสนอโครงการวิจยั 
และจัดทำร่างประกาศทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ อีกครั้ง หากเห็นชอบจะเข้าสู่
กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินการ
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดทำ
ประกาศทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ ต่อไป 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี 

1. ร่างแผนการดำเนินการการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. ร่างประกาศทุนวจิัยประเภท
ต่าง ๆ 

ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
และประกาศทุนวิจัย
ประเภทต่าง ๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัย
วิทยาเขตอย่างละเอียด 

5.  จัดทำแผนการดำเนินการการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดทำ
ประกาศทุนวิจัยประเภท 
ต่าง ๆ ตามมติท่ีประชุม และเสนอรอง
อธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีลงนาม 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. แผนการดำเนินการการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. ร่างประกาศทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
สิน้ปีงบประมาณ 

กระบวนการที่ 2 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
6.   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับขอ้เสนอ

โครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ ไปยังทุก
คณะ/หน่วยงาน 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือแจ้งเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
2. ประกาศทุนวิจัยประเภท 
ต่าง ๆ 

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุก
คณะ/หน่วยงาน ผ่านทุก
ช่องทาง ได้แก่  
1. หนังสือ 
2. E-Document  
3. Email All Staff  
4. Facebook COP การ
วิจัย  
5. Website มหาวทิยาลัย
และหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

เริ่ม 

ประชาสมัพันธ์เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ 

1 

จัดทำแผนการดำเนินการการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดทำ
ประกาศทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ 

จบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

1 2 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
7.  1. รับขอ้เสนอโครงการวิจัยตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด โดยนักวิจัยส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านคณะ/
หน่วยงานมายังหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. คณะ/หน่วยงาน 
3. ผู้ขอรับทุน 

1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. แบบฟอร์ม Check list ตาม
ภาคผนวก จ 
3. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ
วิจัย 1) ตามภาคผนวก ง 
4. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) ตาม
ภาคผนวก ฏ 
5. แบบฟอร์มตัวช้ีวัดศักยภาพ
และผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของ
โครงการ (แบบวิจัย 16.1) ตาม
ภาคผนวก ฑ 
6. แบบรายงานการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ย้อนหลัง 3 ปี ก่อนปท่ีีเสนอ
โครงการ (แบบวิจัย 17.1) ตาม
ภาคผนวก ฌ 
7. แบบฟอร์มกรอกข้อมลูผลงาน
ตีพิมพย์้อนหลัง 3 ปี 
เอกสารสรุปโครงการวิจัยท่ีกำลัง
ดำเนินการ (แบบวจิัย 7) ตาม
ภาคผนวก ฎ 
8. เอกสารการรับรองจริยธรรม
การวิจัย หรือสำเนาหนังสือการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด
โดยยึดวันประทับตราการลง
รบัเอกสารของกองบริหาร
วิชาการและวิจัยเป็นหลกั 

1 

รับข้อเสนอโครงการ 

2 



 

43 

ไม่ถูกต้อง 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
8.  1. อ่าน/วิเคราะห์รายละเอียด

โครงการวิจัย และตรวจสอบความ
ถูกต้องใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ PRPM 
(ต้นน้ำ) ว่านักวิจัยกรอกข้อมูล
โครงการวิจัยแล้วหรือไม่ 
3. หากไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไปยังคณะ/
หน่วยงาน เพื่อแจ้งนักวิจัยดำเนินการ
แก้ไข  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. แบบฟอร์ม Check list ตาม
ภาคผนวก จ 
3. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ
วิจัย 1) ตามภาคผนวก ง 
4. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
ผูท้รงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) ตาม
ภาคผนวก ฏ 
5. แบบฟอร์มตัวชีว้ัดศักยภาพ
และผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของ
โครงการ (แบบวิจัย 16.1) ตาม
ภาคผนวก ฑ 
6. แบบรายงานการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ย้อนหลัง 3 ปี ก่อนปท่ีีเสนอ
โครงการ (แบบวิจัย 17.1) ตาม
ภาคผนวก ฌ 
7. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงาน
ตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี 
เอกสารสรุปโครงการวิจัยท่ีกำลัง
ดำเนินการ (แบบวจิัย 7) ตาม
ภาคผนวก ฎ 
8. เอกสารการรับรองจริยธรรม
การวิจัย หรือสำเนาหนังสือการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

1. ตรวจสอบหนังสือนำส่ง
จากคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
จำนวนเอกสารการขอรับทุน
กับจำนวนเอกสารท่ีกอง
บริหารวิชาการและวิชาการ 
ได้รับว่ามีจำนวนตรงกัน
หรือไม่ หากไม่ตรงกันต้อง
ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ี
ประสานวิจัยของคณะ/
หน่วยงานถึงจำนวนเอกสาร
ท่ีแน่นอน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับทุน และงบประมาณท่ี
เสนอให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

2 

ตรวจสอบ 

คณะ/
หน่วยงาน 

จบ 

ถูกตอ้ง 

3 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
9.  เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ

ประเมินคุณภาพโครงการวิจัยไปยัง
คณะกรรมการฯ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือก จำนวน 5 คน  

หน่วยส่งเสรมิการวิจัย แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัยไปยังคณะ
กรรมการฯ โดยเลือกจาก
ความรู้ความชำนาญท่ีจะ
ประเมนิโครงการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ควรเลือก
ผู้ตรวจประเมินท่ีอาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึง
สามารถค้นหารายละเอียด
ข้อมูลได้จากระบบ
ฐานข้อมูลผูท้รงคุณวุฒิ
ควบคู่ด้วย 

10.  เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินคุณภาพโครงการวิจัยไปยัง
คณะกรรมการฯ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือก จำนวน 5 คน เพื่อให้
คณะกรรมการฯ คัดเลือก 3 คน ผ่าน
ทาง E-Mail 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. แบบเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ
วิจัย 1) ตามภาคผนวก ง 

1. กำหนดระยะเวลาให้
คณะกรรมการฯพิจารณา
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายใน 5 วันทำการ 
2. หากคณะกรรมการฯ  
ไมเ่ลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามท่ีเสนอไป ให้เสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น 
3. หากคณะกรรมการฯ 
เลือกรายชื่อที่เสนอก็
ดำเนินการทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

3 

เสนอรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิ 

พิจารณา 

ไม่เลือก 

เลือก 

ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
11.  1. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ 

และ E-Mail โครงการละ 3 ท่าน ตาม
มติคณะกรรมการฯ 
2. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 
3. จดัส่ง File ข้อเสนอโครงการวิจัย 
แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ ทาง E-
Mail เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพโครงการวิจัย 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
2. แบบฟอร์มการประเมิน
คุณภาพโครงการวิจัย 
3. หลกัเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพโครงการวิจัย 
4. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ
วิจัย 1) ตามภาคผนวก ง 

1. ส่งไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาง E-Mail 
ภายใน 2 วันทำการ 
หลังจากทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
2. กำหนดระยะเวลาในการ
ประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย ภายใน 15 วัน
ทำการ 

12.  1. รวบรวมและสรุปผลการพิจารณา
คุณภาพโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อนำเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยา
เขตปัตตานีพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงบประมาณใน
ภาพรวม 
2. จัดทำขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. ผลการพิจารณาโครงการวิจัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาสมุดธนาคารของ
ผูท้รงคุณวุฒิ 

1. กำหนดกรอบ แนวทาง 
และวธิีการ ในการติดตาม
ผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแจ้งเตือน
ทาง E-Mail ก่อนครบ
กำหนด 5 วันทำการ  
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 วัน
ทำการ 

13.  1. นัดคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยวทิยาเขตปัตตานีประชุม  
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
3. จัดทำวาระการประชุม 
4. จัดหาและจองห้องประชุม 
5. ขออนุมัตจิัดเลี้ยง 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย แบบสรุปผลการพิจารณา
โครงการวจิัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกโครงการในภาพรวม 

1. หนังสือเชิญประชุม
จะต้องส่งไปยัง
คณะกรรมการ ก่อนการ
ประชุม 10 วันทำการ 
2. แขวนวาระการประชุม
ผ่านทาง E-Meeting ก่อน
การประชุม 5 วันทำการ 

4 

ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวบรวมและสรุปผลการ
พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 

เชิญคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวจิัยวิทยาเขตประชุม 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
14.   คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยา

เขตปัตตานี พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงบประมาณใน
ภาพรวม 

คณะกรรมการบริหาร
กองทนุวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2. แบบสรุปผลการพิจารณา
โครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกโครงการในภาพรวม 

พิจารณารายละเอียด
โครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
แบบสรุปผลการพิจารณา
โครงการวิจัยจาก
ผูท้รงคุณวุฒิทุกโครงการใน
ภาพรวม 

15.  1. จัดทำหนังสือแจ้งผลการพจิารณา
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
2. แนบผลการพิจารณาการประเมิน
โครงการวิจัย 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานี 
2. ผลการพิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้
ขอรับทุนผ่านคณะ/
หน่วยงาน ภายใน 2 วันทำ
การ ผ่านทาง E-Document 
และ E-Mail 

พิจารณา 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

5 

แจ้งผลการพิจารณา 

6 
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มีการแก้ไข 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
16.  

 
 

1. กรณีโครงการวิจัยท่ีไม่ไดร้ับอนุมัติส่ง
ให้นักวิจัยทราบ ส่วนโครงการวิจัยท่ี
ไดร้ับอนุมัติส่งให้ผู้ขอรับทุนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะตามผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการฯ 
2. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
ปรับปรุงตามเอกสารการแจ้งผลการ
พิจารณา  

1. ผู้รับทุน 
2. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย
(แบบวิจัย 6) กรณีมีการแก้ไข 
ตามภาคผนวก ฌ 

1. กรณีมีไม่มีการแก้ไข ให้
ดำเนินการจัดส่งสัญญารับ
ทุนให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการ 
ภายใน 2 วันทำการ 
- กรณีมีการแก้ไขแต่ไม่เป็น
ประเดน็สำคัญ ให้
ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับทุน
และส่งผลการแก้ไขกลับมา
ยังงานส่งเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ กองบริหารวิชาการ
และวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
ภายใน 10 วันทำการ  

17.   ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
ปรับปรุงตามเอกสารการแจ้งผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะตาม
ผูท้รงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ หาก
ปรับแก้ถูกต้องนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในการจัดทำสัญญา แต่
หากไม่ถูกต้องให้จัดส่งกลับคืนไปยัง
คณะ/หน่วยงาน 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. ข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย
(แบบวิจัย 6) กรณีมีการแก้ไข 
ตามภาคผนวก ฌ 

ดำเนินการตรวจสอบภายใน 
1 วันทำการ 

รบัข้อเสนอ
โครงการ 
วิจัยฉบับ
ปรังปรุง 

ไม่มีการแก้ไข 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 7 

6 
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อนุมัต ิ

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
18.  นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

หากได้รับอนุมัติก็ดำเนินทำสัญญารับ
ทุน แตห่ากไม่ได้รับอนุมัติให้แจ้งผล
การพจิารณาไปยังคณะ/หน่วยงาน 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย
(แบบวิจัย 6) กรณีมีการแก้ไข 
ตามภาคผนวก ฌ 

นำเสนอผู้บริหารเพือ่
พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
ฉบับปรับปรุง ภายใน 1 วัน
ทำการ 

19.  จัดเตรียมเอกสารการจัดทำสัญญารับ
ทุน 

หน่วยส่งเสรมิการวิจัย 1. หนังสือแจ้งอนุมัติทุนอุดหนุน
การวิจัย 
2. หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อ
ชดใช้การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
4. หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร 

เตรียมเอกสารการจัดทำ
สัญญารบัทุน ภายใน 2 วัน
ทำการ 

20.  ดำเนินการจัดการข้อเสนอโครงการวิจัย
ในระบบ PRPM ดังน้ี 
1. ปรับสถานะข้อเสนอการวิจัย และ
นำเข้าข้อมลูโครงการจากต้นน้ำไปอยู่
กลางน้ำ โดยสถานะจะแสดงเป็น
โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
2. จากนั้นเข้าไปแก้ไขข้อมูล
โครงการวิจัย ไดแ้ก่ ระยะเวลาการวิจัย 
และการจัดสรรงบประมาณ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. สัญญารับทุน 
 

ดำเนินการปรับสถานะ 
นำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยไป
ยังกลางน้ำ และแก้ไขข้อมูล
โครงการวิจัย ให้ถูกต้อง 
ภายใน 1 วันทำการ 

ไม่อนุมัติ 

กรอกข้อมูลใน 
ระบบ PRPM 

จบ 

จดัทำสัญญารับทุน 

พิจารณา 

7 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 
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ไม่ครบถ้วน ครบถ้วน 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
กระบวนการที่ 3 การจัดทำสัญญารับทุน 
21.  ส่งสัญญารับทุนไปยังคณะ/หน่วยงาน

ของผู้รับทุนเพื่อให้หัวหน้าโครงการลง
นามในฐานะผูร้บัทุน และให้คณบดี
หรือหัวหน้าส่วนงานลงนามในฐานะ
พยานผู้รับทุน 

หน่วยส่งเสริมการวจิัย 1. หนังสือแจ้งอนุมัติทุนอุดหนุน
การวิจัย 
2. หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อ
ชดใชก้ารรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
4. หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร 
5. ใบสำคัญรับเงิน 

กำหนดวันจัดส่ง 
เอกสารคืนจากคณะ 
ภายใน 10 วันทำการ 

22.  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
การทำสัญญารับทุน เช่น การลงนาม
ของผู้รับทุนและพยานผู้รับทุน หากไม่
ครบถ้วนสง่กลับคืนคณะ/หน่วยงาน  

หน่วยส่งเสรมิการวิจัย 1. หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อ
ชดใช้การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. ใบสำคัญรับเงิน 
4. สำเนาสมุดบัญชธีนาคารของ
โครงการ 

ตรวจสอบภายใน 1 วันทำ
การ และรีบนำเสนอ
ผู้บริหาร 

เริ่ม 

ส่งเอกสารการทำสัญญารับทุน 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

1 

รับเอกสารการทำสัญญารับทุน 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
23.  1. นำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในฐานะพยาน
ผูร้ับทุน และนำเสนอรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานีลงนามในฐานะผู้ให้
ทุน  
2. เมือ่สัญญารับทุนสมบูรณ์เรียบร้อย 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 1  

1. รองอธิการบดีวิทยา
เขตปัตตานี 
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
3. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 

1. หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อ
ชดใช้การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

นำเสนอผู้บริหาร ภายใน 1-
2 วนัทำการ 

24.  จัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย งวดท่ี 1 จ่ายเป็นเงิน 40% ของ
จำนวนเงินทุนท่ีได้รับท้ังหมด เมื่อผูร้ับ
ทุนทำสญัญาการรับทุนกับผูใ้ห้ทุน
เรียบร้อยแล้ว จดัส่งสัญญารับทุนให้
ผู้รับทุน ให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน 1 
ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในคราว
เดียวกัน 
 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. งานการเงินและบัญชี  

1. หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวจิยั งวดท่ี 1 
2. หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 
3. ใบสำคัญรับเงิน 
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของ
โครงการ 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 1 
ภายใน 2 วันทำการ 

25.  กรอกข้อมูลการจัดทำสัญญารับทุนและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 
1 ในระบบ PRPM  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและ
ดำเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบ PRPM วันเดียวกันกับ
การจัดทำหนังสืออนุมัติ
เบิกจ่าย 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

1 

จบ 

กรอกข้อมูลในระบบ PRPM 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 1 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
กระบวนการที่ 4 การรายงานความก้าวหน้า 
26.  รับแบบรายงานความก้าวหน้า (แบวิจัย 

3) จากคณะ/หน่วยงาน  
1. ผู้รับทุน 
2. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 

1. แบบรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยตามแบบวิจัย 3  
2. ผลงานประกอบ 
3. รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5  

ดำเนินการตรวจ
เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า ภายใน 1 วัน
ทำการ 

27  ตรวจสอบเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยตามแบบ
วิจัย 3 พรอ้มท้ังผลงานประกอบ 
รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ งวดท่ี
ผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่าง
ละ 1 ชุด หากถูกต้อง ครบถ้วน 
นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย แต่หากไม่ถูกต้องให้จัดส่งกลับคืน
ไปยังคณะ/หน่วยงาน 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. แบบรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยตามแบบวิจัย 3  
2. ผลงานประกอบ 
3. รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุน
ท่ีไดร้ับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5  

ตรวจเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า ภายใน 1 วัน
ทำการ 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 1 

ถูกต้อง 

ไม่ถกูต้อง 

เริ่ม 

รับรายงานความก้าวหน้า 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
28  นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ หากได้รับชอบก็ดำเนินเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 แต่
หากไม่ได้รับเห็นชอบให้แจ้งผลการ
พิจารณาไปยังคณะ/หน่วยงาน 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. แบบรายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัยตามแบบวิจัย 3  
2. ผลงานประกอบ 
3. รายงานแสดงค่าใชจ้า่ยเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5  

นำเสนอผู้บริหารเพือ่
พิจารณาเห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า ภายใน 1 วัน
ทำการ 

29  จัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย งวดท่ี 2 จ่ายเป็นเงิน 40% ของ
จำนวนเงินทุนท่ีได้รับท้ังหมด เมื่อผูร้ับ
ทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการ
วิจัยตามแบบวจิัย 3 พร้อมท้ังแนบ
ผลงานประกอบ รายงานแสดง
ค่าใชจ้่ายเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา ตาม
แบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 1 ชุด  
 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. งานการเงินและบญัชี 

1. หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของ
โครงการ 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 
ภายใน 2 วันทำการ 

30  กรอกข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า
และการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจัย
งวดท่ี 2 ในระบบ PRPM  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ดำเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบ PRPM วันเดียวกันกับ
การจัดทำหนังสืออนุมัติ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 

พิจารณา 

1 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

จบ 

กรอกข้อมูลในระบบ PRPM 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 2 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
 

กระบวนการที่ 5 การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
31  รับ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1. หน่วยส่งเสริมการ

วิจัย 
2. คณะ/หน่วยงาน 
3. ผูร้ับทุน 

1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม 

รบั (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และรีบดำเนินการ
ตรวจสอบภายใน 1 วันทำ
การ 

32  ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ส่วนประกอบของเนื้อหาในรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ไดแ้ก่ ปกนอก ปกใน 
บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ / 
แผนภมูิ / อื่น ๆ (ถ้ามี) บทท่ี 1 บทนํา 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวจิยั บทท่ี 4 ผลการวิจัย 
บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะบรรณานุกรม 
ภาคผนวก (เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย , 
แบบสอบถาม หรืออื่น ๆ) ประวัติผูว้ิจัย
หากไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไปยังคณะ/
หน่วยงาน 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จำนวน 4 เล่ม 

1. ตรวจสอบหนังสือนำส่ง
จากคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
จำนวนเอกสารการขอรับทุน
กับจำนวนเอกสารท่ีกอง
บริหารวิชาการและวจิัย 
ได้รับว่ามีจำนวนตรงกัน
หรือไม่ หากไม่ตรงกันต้อง
ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ี
ประสานวจิัยของคณะ/
หน่วยงานถึงจำนวนเอกสาร
ท่ีแน่นอน 
2. ตรวจสอบส่วนประกอบ
ของเนือ้หาในรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

รับ (รา่ง) รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 

เริ่ม 

ไม่ถกูต้อง ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

คณะ/
หน่วยงาน 

จบ 

1 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
33  1. ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์ 

และ E-Mail โครงการละ 3 ท่าน (คน
เดียวกับท่ีประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย) 
2. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประเมินคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
3. จัดส่ง File (ร่าง) รายงานวจิัยฉบับ
สมบูรณ์ แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ 
ทาง E-Mail เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
2. แบบฟอร์มการประเมิน
คุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
4. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

1. สง่ไฟล์เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ทาง E-Mail 
ภายใน 2 วันทำการ 
หลังจากทาบทาม
ผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
2. กำหนดระยะเวลาในการ
ประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย ภายใน 30 วัน
ทำการ 

34  รวบรวมและสรุปผลการพจิารณา
คุณภาพ(ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. ผลการพิจารณา (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาสมุดธนาคารของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. กำหนดกรอบ แนวทาง 
และวิธีการ ในการติดตาม
ผลการประเมินจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ โดยแจ้งเตือน
ทาง E-Mail ก่อนครบ
กำหนด 5 วันทำการ  
2. เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 วัน
ทำการ 

35  นำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตปัตตานี เพื่อทราบ และแจ้ง
ผลการพิจารณาไปยังคณะ/หน่วยงาน 
เพือ่แจ้งผูร้ับทุนทราบ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย ผลการพจิารณา (ร่าง) รายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ 

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้
ขอรับทุนผ่านคณะ/
หน่วยงาน ภายใน 2 วันทำ
การ ผ่านทาง E-Document 
และ E-Mail 

ทาบทามผูท้รงคุณวุฒิ 

1 

รวบรวมและสรุปผลการพิจารณาคุณภาพ
(ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 

แจ้งผลการพิจารณา 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
36.  

 
 

รับ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ฉบับปรับปรุงตามเอกสารการแจ้งผล
การพิจารณา  

1. ผูร้ับทุน 
2. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 

1. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 
เล่ม 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (แบบวิจัย6.1) 

รบั (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และรีบดำเนินการ
ตรวจสอบภายใน 1 วนัทำ
การ 

37   ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุงตามเอกสารการ
แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ หากปรับแก้ถูกต้อง
นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ แต่หากไม่ถูกต้องให้จัดส่ง
กลับคืนไปยังคณะ/หน่วยงาน 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 
เล่ม 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (แบบวิจัย6.1) 

ตรวจสอบ (ร่าง) รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับ
ปรับปรุง ภายใน 1 วันทำ
การ 

38  นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 

1. (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 
เล่ม 
2. แบบฟอร์มการปรับปรุง
หรือไม่ปรับปรุงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (แบบวิจัย6.1) 

นำเสนอผู้บริหารเพือ่
พิจารณาอนมุัติโครงการวิจัย
ฉบับปรับปรุง ภายใน 1 วัน
ทำการ 

ไมถู่กต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

รับ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ฉบับปรับปรุง 

2 

พิจารณา 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

3 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
39  แจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ/

หน่วยงาน หากได้รับอนุมัติก็ดำเนิน
จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 
5 เล่ม 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 

แจ้งผลการพจิารณาไปยัง
ผูร้ับทุนผ่านคณะ/หน่วยงาน 
ภายใน 2 วันทำการ ผ่าน
ทาง E-Document และ E-
Mail 

40  รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. คณะ/หน่วยงาน 
3. ผูร้ับทุน 

1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 5 เล่ม 
3. รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5 

รบัรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และรีบดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน 1 วันทำการ 

41  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เช่น ใน
กิตติกรรมประกาศหรือท่ีหน่ึงท่ีใดใน
การจัดพิมพ์ตามความเหมาะสมด้วยว่า 
“ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากกองทุน
วิจยัวิทยาเขตปัตตานี สัญญาเลขท่ี
..........................” หากไมถู่กต้อง
ส่งกลับคืนคณะ/หน่วยงาน  

หน่วยส่งเสรมิการวิจัย 1. หนังสือนำส่งจากคณะ/
หน่วยงาน 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 5 เล่ม 
3. รายงานแสดงค่าใชจ้่ายเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5 

1. ตรวจสอบหนังสือนำส่ง
จากคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
จำนวน ได้รับว่ามีจำนวน
ตรงกันหรือไม่ หากไม่
ตรงกันต้องประสานไปยัง
เจ้าหน้าท่ีประสานวิจัยของ
คณะ/หน่วยงานถึงจำนวน
เอกสารท่ีแน่นอน 
2. ตรวจสอบภายใน 1 วัน
ทำการ และรีบนำเสนอ
ผู้บริหาร 

ไมถู่กต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

แจ้งผลการพิจารณา 

3 

4 

รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
42  นำเสนอต่อผู้บริหารเพือ่พิจารณา

เห็นชอบรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ หาก
เหน็ชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
งวดท่ี 3 และเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
 
 
 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการ วิทยาเขต
ปัตตานี 
3. รองอธิการบดี 
วิทยาเขตปัตตานี 

1. หนังสือนำสง่จากคณะ/
หน่วยงาน 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 5 เล่ม 
3. รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ งวดท่ีผ่านมา 
ตามแบบวิจัย 5 

นำเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 1 วันทำ
การ 

43  จัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย งวดท่ี 3 จ่ายเป็นเงิน 10% ของ
จำนวนเงินทุนท่ีได้รับท้ังหมด เมื่อผู้รับ
ทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 
ชุด รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนท่ี
ไดร้ับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ 
งวดท่ีผ่านมา ตามแบบวิจัย 5 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. งานการเงินและบัญชี  

1. หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาสมุดบญัชีธนาคารของ
โครงการ 

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 
ภายใน 2 วันทำการ 

44  จัดทำหนังสือมอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ห้องสมุด 5 
แห่ง โดยจะต้องส่งให้แก่ห้องสมุด
ภายใน จำนวน 2 แห่ง คือหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี ้และหอสมุด
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ส่วน
ภายนอก 3 แห่ง โดยเลือกตามสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะส่งไป 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. ผู้อำนวยการกอง
บริหารวิชาการและวิจัย
วิทยาเขตปัตตานี 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดำเนินการมอบรายงานวจิยั
ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 1-2 
วันทำการ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เหน็ชอบ 

พิจารณา 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

4 

เบกิจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี 3 

มอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
45  กรอกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
งวดท่ี 3 ในระบบ PRPM  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ดำเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบ PRPM วันเดียวกันกับ
การจัดทำหนังสืออนุมัติ
เบิกจ่าย 

กระบวนการที่ 6 การปิดโครงการวิจัย 
46  รับสำเนาพิมพ ์(reprint) ของผลงาน

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมลูระดับต่าง ๆ  

1. ผู้รับทุน 
2. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 

1. หนังสือนำส่ง 
2. สำเนาพิมพ ์(reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ  
หรือเอกสารการยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร  

รบีดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน 1-2 วันทำการ 

47  ตรวจสอบสำเนาพิมพ์ (reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่
กำหนดหรือไม่ หากเป็นไปตามเกณฑ์ 
นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยงวดสุดท้ายและปิดโครงการ แต่
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดสง่
กลับคืนไปยังคณะ/หน่วยงาน 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย 1. หนังสือนำส่ง  
2. สำเนาพิมพ ์(reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ 
หรือเอกสารการยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรอย่างน้อย 1 
ช้ิน 

1. ตรวจสอบหนังสือนำส่ง
จากคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ 
จำนวน ได้รับว่ามีจำนวน
ตรงกันหรือไม่ หากไม่
ตรงกันต้องประสานไปยัง
เจ้าหน้าท่ีประสานวิจัยของ
คณะ/หน่วยงานถึงจำนวน
เอกสารท่ีแน่นอน 
2. ตรวจสอบภายใน 1-2 วัน
ทำการ และรีบนำเสนอ
ผู้บริหาร 

จบ 

กรอกข้อมูลในระบบ PRPM 

เริ่ม 

รับผลงานตีพิมพ์ 

5 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 

จบ 

ตามเกณฑ์ 

ไมต่ามเกณฑ์ 

1 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
48  นำเสนอต่อผู้บริหารเพือ่พิจารณา

เห็นชอบ หากได้รับชอบก็ดำเนินเบกิ
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 4 (งวด
สุดท้าย) และปิดโครงการในระบบ 
PRPM แต่หากไม่ไดร้ับเห็นชอบให้แจ้ง
ผลการพิจารณาไปยังคณะ/หน่วยงาน 

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. รองอธิการบดี 
วิทยาเขตปัตตานี 

1. หนังสือนำส่ง  
2. สำเนาพิมพ ์(reprint) ของ
ผลงานตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ 
หรือเอกสารการยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรอย่างน้อย 1 
ช้ิน 

นำเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบผลงาน
ตีพิมพ ์ภายใน 1 วันทำการ 

49  จัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย งวดสุดท้าย จ่ายเป็นเงิน 10% 
ของจำนวนเงนิทุนท่ีได้รับท้ังหมด เมื่อ
ผู้รับทุนสง่สำเนาพิมพ์ (reprint) ของ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ ท่ีระบุตาม
เงื่อนไข รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุน
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ฯ ของจำนวนเงินทุนท่ีได้รับท้ังหมด 
ตามแบบวิจัย 5 จำนวนอย่างละ 1 ชุด  

1. หน่วยส่งเสริมการ
วิจัย 
2. งานการเงินและบัญชี 

1. หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 
2. ใบสำคัญรับเงิน 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของ
โครงการ 

ดำเนินการเบกิจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 3 
ภายใน 2 วนัทำการ 

50  กรอกข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพแ์ละ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวด
สุดท้าย และปิดโครงการ ในระบบ 
PRPM  

หน่วยส่งเสริมการวจิัย  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ดำเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบ PRPM วันเดยีวกันกับ
การจัดทำหนังสืออนุมัติ
เบิกจ่ายและปิดโครงการ 
 
 
 
 

จบ 

ปิดโครงการและกรอกข้อมูลในระบบ PRPM 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้าย 

1 

ตรวจสอบ 

คณะ/หน่วยงาน 
ตามเกณฑ์ 

ไมต่ามเกณฑ์ 
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ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนกลยุทธ์ 
กระบวนการที่ 7 รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการวิจัย 
51  สรุปจำนวนงานวิจัยท่ีสิน้สดุระยะเวลา

ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ปิดโครงการ 
หน่วยส่งเสริมการวิจัย จำนวนงานวิจยัท่ีสิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ยัง
ไม่ปิดโครงการ 

สรุปทุกสิ้นปงีบประมาณ 

52  รายงานจำนวนงานวิจัยท่ีสิ้นสดุ
ระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ปิด
โครงการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
ทราบ 

หน่วยส่งเสริมการวิจัย จำนวนงานวิจัยท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ยัง
ไม่ปิดโครงการ 

อย่างน้อย 1 ครั้งตอ่ปี 

  
 
 

เริ่ม 

สรุปผลการติดตาม 

รายงานผล 

จบ 



 

61 

4.3  วิธีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยจะมีวิธีการติดตามการดำเนินงาน ดังนี้ 

4.3.1 ติดตามรายงานความก้าวหน้า 
ติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่เป็นประจำทุก 

6 เดือน โดยการทำหนังสือบันทึกข้อความ พร้อมทั้งส่งอีเมล์ไปยังผู้รับทุนเพ่ือกระตุ้นให้นักวิจัย
ดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานที่
กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ หรือไม่ อย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงแผนงาน และสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการวิจัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

4.3.2 ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ติดตาม (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนครบกำหนดสัญญาล่วงหน้า 2 เดือน เนื่องจาก

ต้องจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ได้จากโครงการวิจัยทั้งหมดทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะ
นำไปใช้ประกอบการปรับปรุง ขยาย พัฒนาแก้ไขการดำเนินโครงการวิจัยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึน้ต่อไป 

4.3.3 ติดตามสำเนาพิมพ์  (reprint) ของผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่อยู่ ใน
 านข้อมูลระดับต่าง ๆ เอกสารการยืน่ขอจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร ทีร่ะบตุามเงื่อนไข 

ติดตามสำเนาพิมพ์ (reprint) ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง ๆ 
เอกสารการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ที่ระบุตามเงื่อนไข ภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาการ
วิจัยตามสัญญารับทุน หรือภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
วิจัย เป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้จากโครงการวิจัยทั้งหมดทั้งในระดับผลผลิต (Output) ว่าเป็นไป
ตามข้อตกลงตั้งไว้หรือไม ่

4.3.4 รายงานผลการติดตามและการประเมนิผลการวิจัย 
มีการสรุปผลรายงานจำนวนงานวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ปิดโครงการ

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีพิจารณา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป  

4.3.5 ติดตามการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวิจยั 
ติดตามให้หน่วยงานแจ้งผู้รับทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยแต่ละงวด 

โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  
ทั้งนี้  หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะส่งผลต่อ

ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติงานในลำดับถัดไป เช่น หากเปิดรับข้อเสนอโครงการช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 
จะส่งผลให้นักวิจัยมีเวลาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยน้อย ไม่มีคุณภาพ หรือหากนักวิจัยไม่ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามกำหนดการที่กำหนด จะส่งผลต่อการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานที่จะ
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ส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานีพิจารณา และหากผู้ปฏิบัติงานไม่ควบคุม 
ติดตาม หรือนิ่งเฉยต่อการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรทุนได้ทนัตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.4  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
4.4.1 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย พ.ศ.2559 

เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยได้วางข้อบังคับที่เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559” เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด ซึ่งมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ต่อตนเอง ต่อการ
ปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และ ต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการและ
สังคม ดังนี้ 

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1.1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกจิทีห่นึ่ง 

1.2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

1.3) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

1.4) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 
2.1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และ

ปราศจากอคติ 
2.2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ 

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถงึประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประชาชน เป็นสำคญั 
2.3) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง

ประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
3) จรรยาบรรณต่อผูบ้ังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

3.1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 

3.2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ร่วมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
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3.3) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพมีนำ้ใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 

3.4) ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยพงึละเว้นจากการนำผลงานของผู้อืน่มาเป็นของตน 
4) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการและสังคม 

4.1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน และผู้รับบริการ
อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล 
หรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกีย่วข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

4.2) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมี
มูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นหากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่า
เกินปกตวิิสัยกใ็ห้รายงานผู้บังคบับัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดำเนินการตามสมควรแก่กรณ ี

4.4.2 คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน 
การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเป็นการทำงานอย่างมีจิตใจสำนึก ถูกวิธี 

เป็นขัน้ตอน มีประสิทธิภาพ และเปน็ที่ยอมรับของผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคญั ดังนี้ 
1) มีความซื่อสัตย์ ในการทำงานเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานทีเ่ราได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น เราจึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 
2) มีความเสียสละ ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่อการทำงาน จึงจะได้รับความรักและความนับ
ถือจากผู้ร่วมงาน 

3) มีความยุติธรรม ในการทำงานต้องไม่ลำเอียงหรือยืดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อต้องมี
ความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ยินหรือได้รับฟังจึงจะเป็นที่น่า
นับถือของผู้ร่วมงาน 

4) มีความประหยัด ในการทำงานเราจะต้องเรียนรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องคำนึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยการนำสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง ซ่อมแซม 
หรือแก้ไข เพ่ือใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นการทำงาน ซึ่งเป็นการทำสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามากขึน้ 

5) มีความขยันและอดทน ในการทำงานเราจะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่ เราได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานให้นำ
ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่
ทำให้เราแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวสู่งานต่อไปได้อย่างมั่นคง 

6) มีความรับผิดชอบ ในการทำงานต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า รวมทั้ งไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดว้ย 

7) มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพ้ืนฐานในการทำงาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มาทำงานสาย
และต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามกำหนดจะทำให้ผู้ที่ทำงานต่อ
จากเราได้รับผลกระทบ และจะทำให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
องค์กร 
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บทท่ี 5  
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

การบรหิารจัดการโครงการวิจัยทีข่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 6 

5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค 
1. วางแผนและเตรยีมประกาศทุน 1. การกำหนดแผนการดำเนินงานการรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยและแจ้งผลการจัดสรรทุน เมื่อถึงเวลาอาจ
ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ไม่ได้ เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจยัวิทยาเขตปัตตานีไม่ครบองค์ประชุม 
เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการ
ประชุมเข้าหรือออกแล้วแต่กรณี 
2. การปรับปรุงประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการขอรับทุน ผู้ปฏิบัติงานปรับแก้
ไขไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ได้เปลี่ยนปีงบประมาณ เพ่ิมหรือลด
ข้อมูลไม่ครบถ้วน เมื่อผู้ขอรับทุนนำไปใช้อาจทำให้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยทีข่อรับทุนมีเนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 1. คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ทุกประเภททนุล่าช้า 
2. ผู้ขอรับทุนใช้แบบเสนอโครงการวิจัยไมถู่กต้อง เช่น ใช้
แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) แบบฟอร์มเก่าที่ไม่
เป็นปัจจุบัน หรือของแหล่งทุนอื่น 
3. ผู้ขอรับทุนเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) 
ไมถู่กตอ้งตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิบางรายประเมินคุณภาพโครงการวิจัย
ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด 
5. การแจ้งผลพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
งบประมาณในภาพรวมล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการพิจารณา 
เพราะไม่ครบองค์ประชุมในบางกรณี 
6. ผู้ขอรับทุนส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าช้าเกินกว่า
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค 
3. การจัดทำสัญญารับทุน ผู้รับทนุส่งเอกสารการทำสัญญารับทุนล่าช้า และไม่

ครบถ้วน ทำให้การจัดทำสัญญารับทุนล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนด 

4. การรายงานความก้าวหน้า 1. ผู้รับทุนไม่รายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่
กำหนด 
2. ผู้รับทนุส่งเอกสารไมค่รบถ้วน  โดยจะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจยัตามแบบวิจัย 3 มาเพียงอย่าง
เดยีว ไมแ่นบผลงานประกอบ และรายงานแสดงค่าใช้จ่าย
เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ งวดที่ผ่าน
มา ตามแบบวิจัย 5  

5. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1. ผู้รับทุนไมส่่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์ามระยะเวลา 
ที่กำหนด 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น 
บทคัดย่อและ Abstract ไม่สอดคล้องกัน ไมม่ี Keyword  

6. การปิดโครงการวิจัย ผู้รับทุนไม่สามารถส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ของผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมลูระดับต่าง ๆ  
ทีร่ะบุตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

7. รายงานผลการติดตามและการ
ประเมินผลการวิจัย 

ผู้ปฏิบัติงานยังสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานในรูป
แบบเดิม เช่น กราฟ ตารางสรุป 

5.2  แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้างต้น มีแนวทางในการแกไ้ขและพัฒนา ดังแสดงใน

ตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. วางแผนและเตรียมประกาศทุน 1. การกำหนดแผนการดำเนินงาน
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและ
แจ้งผลการจัดสรรทุน เมื่อถึงเวลา
อาจปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
ไม่ได้ เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขต
ปัตตานีไม่ครบองค์ประชุม 
เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนทำให้
ต้องเลื่อนกำหนดการประชุมเข้า
หรือออกแล้วแต่กรณี 

1. เมื่อมีการกำหนด
แผนการดำเนินงานการรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
แจ้งผลการจัดสรรทุน ให้
ปรับปรุงปฏิทินการ
ดำเนินงานพร้อมแจ้งคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
วิจัยวิทยาเขตปัตตานีทราบ
อย่างเป็นทางการ เพ่ือ
ดำเนินการจดบันทึกตาราง
งานไว้ในปฏิทินส่วนตัว 
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กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
2. การปรับปรุงประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการขอรับ
ทุน ผู้ปฏิบัติงานปรับแก้ไขไม่
เรียบร้อย เช่น ไมไ่ด้เปลี่ยน
ปีงบประมาณ เพิ่มหรือลดข้อมูลไม่
ครบถ้วน เมื่อผู้ขอรับทุนนำไปใช้
อาจทำให้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ขอรับทุนมีเนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ 

2. ตรวจทานประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การขอรับทุนอย่างละเอียด
รอบคอบ ก่อนนำไปใช้งาน
จริงหรอืเผยแพร่ 

2. การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1. คณะ/หนว่ยงานได้รับแจ้ง
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ประกาศ
รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตปัตตานี ทุกประเภททุน
ล่าช้า 

1. แจ้งขอ้มูลการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัย วิทยาเขต
ปัตตานี ทุกประเภททุนทุก
ช่องทาง เช่น ทาง  
E-Document  Website 
ของหน่วยงาน  E-Mail 
และ Facebook กลุ่ม 
COP ด้านการวิจัย 

2. ผู้ขอรับทุนใช้แบบเสนอ
โครงการวิจัยไม่ถูกต้อง เช่น ใช้
แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 
1) แบบฟอร์มเก่าที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
หรือของแหล่งทนุอ่ืน 

2. ชี้แจงใหผู้้ขอรับทุน
ทราบถึงแบบฟอร์มที่ใช้ 
รวมถึงประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
ระดับคณะให้ตรวจสอบ
ก่อนจัดส่งมายังวิทยาเขต
ปัตตานี 

3. ผู้ขอรบัทุนเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) ไม่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

3. ควรเขียนคำอธิบายให้
ชัดเจน และให้คำแนะนำ
ในการเขยีนแก่ผู้ขอรับทุน 
รวมทัง้เจ้าหน้าประสาน
วิจัยระดับคณะ 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิบางรายประเมิน
คุณภาพโครงการวิจัยล่าช้ากว่า
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

4. กำหนดกรอบ แนวทาง 
และวิธีการ ในการติดตาม
ผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแจ้งเตือน
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กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
ทาง E-Mail ก่อนครบ
กำหนด 5 วันทำการ 

5. การแจ้งผลพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงบประมาณใน
ภาพรวมล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลา
ที่กำหนด เนื่องจากมีความ
จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการ
พิจารณา เพราะไม่ครบองค์ประชุม
ในบางกรณ๊ 

5. ประสานงานไปยังคณะ
กรรมการฯ เพ่ือบันทึกการ
ประชุมลงในปฏิทินส่วนตัว 
พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญ
ประชุมโดยจะต้องส่งไปยัง
คณะกรรมการฯ ก่อนการ
ประชุม 10 วันทำการ 

6. ผู้ขอรับทุนส่งโครงการวิจัยฉบับ
ปรับปรุงล่าช้าเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ดำเนินการติดตามไป
ยังผู้ขอรับทุน ก่อนครบ
กำหนด 3 วันทำการ 

3. การจัดทำสัญญารับทุน 1. ผู้รับทุนส่งเอกสารการทำสัญญา
รับทุนล่าช้า และไม่ครบถ้วน ทำให้
การจัดทำสัญญารับทุนล่าช้ากว่า
แผนที่กำหนด 

1. ดำเนินการติดตามไปยัง
ผู้รบัทุน ก่อนครบกำหนด 
3 วันทำการ และเมื่อได้รับ
เอกสารการจัดทำสัญญารับ
ทุน ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ตรวจสอบข้อมูล ภายใน 1 
วันทำการ หากข้อมูลไม่
ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนจะ
ได้ส่งคืนคณะ/หน่วยงาน
เพ่ือให้ผู้รบัทนุแก้ไขทันที 

4. การรายงานความก้าวหน้า 1. ผู้รับทนุไม่รายงาน
ความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่
กำหนด 

1. จัดทำหนังสือติดตามไป
ยังผู้รับทุน ก่อนครบ
กำหนด 5 วันทำการ 

2. ผู้รับทุนส่งเอกสารไม่ครบถว้น  
โดยจะส่งรายงานความก้าวหน้าของ
การวิจัยตามแบบวิจัย 3 มาเพียง
อย่างเดียว ไม่แนบผลงานประกอบ 
และรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินทุนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยงวดที่ผ่านมา ตามแบบ
วิจัย 5  

2. เมื่อได้รับเอกสาร 
รายงานความก้าวหน้า 
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ
ข้อมลู ภายใน 1 วันทำการ 
หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนจะได้ส่งคืนคณะ/
หนว่ยงานเพื่อให้ผู้รับทุน
แก้ไขทันที 

5. การส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

1. ผู้รับทุนไมส่่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณต์ามระยะเวลาที่กำหนด 

1. ดำเนินการติดตาม 
(รา่ง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ กอ่นครบกำหนด
สัญญาล่วงหน้า 2 เดอืน 
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กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
เนื่องจากต้องจัดส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา
คุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนื้อหา
ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เช่น บทคัดย่อ
และ Abstract ไม่สอดคล้องกัน  
ไม่มี Keyword  

2. เมือ่ได้รับ
เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องตรวจสอบข้อมูล 
ภายใน 1 วันทำการ หาก
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนจะได้ส่งคืนคณะ/
หน่วยงานเพ่ือให้ผู้รับทุน
แก้ไขทันที 

6. การปิดโครงการวิจัย 1. ผู้รับทุนไม่สามารถส่งสำเนา
พิมพ์ (reprint) ของผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับตา่ง ๆ ที่ระบุตาม
เงื่อนไข ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด  

1. ติดตามสำเนาพิมพ์ 
(reprint) ของผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในฐานข้อมูลระดับต่าง 
ๆ ที่ระบุตามเงื่อนไข 
ภายใน 6 เดือน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการวิจัยตาม
สัญญารับทุน หรือ
ระยะเวลาการวิจัยที่ไดร้ับ
อนุมัตใิห้ขยายระยะเวลา
การวิจัย  

7. รายงานผลการติดตามและการ
ประเมินผลการวิจัย 

1. ผู้ปฏิบัติงานยังสรุปผลและ
รายงานผลการดำเนินงานในรูป
แบบเดิม เช่น กราฟ ตารางสรุป 

1. ควรศึกษาแนวทางและ
รปูแบบการนำเสนอใน
รูปแบบ infographic จะ
ทำให้เข้าใจมากขึ้น 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
1) ควรชี้แนะทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โดยการเดินสายวิจัยสัญจรไปยังคณะหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนักวิจัยให้ดำเนินการวิจัยได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

2) ควรจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา แนวทางแก้ไข ระหว่างหัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่
ประสานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประสานวิจัยระดับวิทยาเขต และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติ รับทราบปัญหาและหาแนวทางปฏิบัติงานให้มี
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ประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระหว่าง
หน่วยงานด้วย 

3) ทุกหน่วยงาน ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัยทุกประเภทในระบบ PRPM 
ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลการรายงานผลและการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการ
วิจัยของหน่วยงานและวิทยาเขต 

4) ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษา ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนทุกกระบวนการ
ของการบริหารจัดการโครงการวิจัยทุกประเภท เพ่ือลดข้อผิดพลาดและเพ่ือให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือจัดทำหลักสูตรเพ่ือการ
พัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจยั โดยกำหนดให้ผู้เขา้รับการอบรมเข้ารว่มทุกครั้งตลอดโครงการ  
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ภาคผนวก ก ระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ภาคผนวก ง แบบเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ภาคผนวก จ Check list เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มยืนยันความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก 

แบบฟอร์มยืนยันความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก 
 

วันที่...................................................... 
 
เรื่อง ยืนยันความร่วมมือดําเนินการวิจัย 
เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 

ตามท่ี....................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)...................สังกัดภาควิชา....................(ระบ)ุ............ 
คณะ.......................(ระบ)ุ..............................มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์
จะดําเนินการวิจัยเรื่อง...........................................(ระบ)ุ.......................................................นั้น 

ข้าพเจ้าในนามของ........................(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ).....................ขอยืนยันว่า
จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน.......................(ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)....................................ในรูปแบบ 

 ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย (in cash) สัดส่วน............(ระบ)ุ.............................. 

 ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุสําหรับการวิจัย ฯลฯ (in kind)  

 อื่น ๆ...............................(ระบ)ุ.......................................... 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(                                             ) 

ตําแหน่ง................................................. 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(                                             ) 

          หัวหนา้โครงการวจิัย 

 

แบบวิจัย 2 
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ภาคผนวก ช แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
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ภาคผนวก ซ รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มการปรับปรุง/ ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ญ สรุปโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ 
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ภาคผนวก ฎ แบบสรุปโครงการที่กำลังดำเนินการ  
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ภาคผนวก ฏ แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ 

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)...............................................................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ)............................................. ............................ ...............................................................  
ผู้รับผิดชอบ………………………...…………..ภาควิชา………..........………………….คณะ/หน่วยงาน……………………………… 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.1  ผศ./รศ./ศ./ดร. ชื่อ……………………………………………………สกุล……...........................…….………………………... 
สังกัดภาควิชา..………………………………………………………………………………………………................…………..…… 

 คณะ/หน่วยงาน...……………………………………………………….โทรศัพท์ภายใน................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ…...........................................………………...E-Mail................................................................... 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………………………......…….……………….. 
1.2  ผศ./รศ./ศ./ดร. ชื่อ……………………………………………………สกุล……...........................…….………………………... 

สังกัดภาควิชา..………………………………………………………………………………………………................…………..…… 
 คณะ/หน่วยงาน...……………………………………………………….โทรศัพท์ภายใน................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ…...........................................………………...E-Mail................................................................... 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………………………......…….……………….. 
2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสถาบัน/หน่วยงานอ่ืน ๆ 

2.1  ผศ./รศ./ศ./ดร. ชื่อ……………………………………………………สกุล……...........................…….………………………... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)……………………………………………………………………………..……………....... 
 วุฒิการศึกษารองลงมา (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)………………………………………………………………………..…………….......

หน่วยงานที่สังกัด (ภาควิชาและคณะ/หน่วยงาน)...……………………………………………................………..……… 
 โทรศัพท์หน่วยงาน..............................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
 โทรสาร...........…...........................................………………...E-Mail.................................................................. 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………………………......…..……………….. 
2.2  ผศ./รศ./ศ./ดร. ชื่อ……………………………………………………สกุล……...........................…….………………………... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)……………………………………………………………………………..……………....... 
 วุฒิการศึกษารองลงมา (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)………………………………………………………………………..…………….......

หน่วยงานที่สังกัด (ภาควิชาและคณะ/หน่วยงาน)...……………………………………………................………..……… 
 โทรศัพท์หน่วยงาน..............................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
 โทรสาร...........…...........................................………………...E-Mail.................................................................. 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………………………......…..……………….. 
2.3  ผศ./รศ./ศ./ดร. ชื่อ……………………………………………………สกุล……...........................…….………………………... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)……………………………………………………………………………..……………....... 
 วุฒิการศึกษารองลงมา (ชื่อวุฒิ/วิชาเอก)………………………………………………………………………..…………….......

หน่วยงานที่สังกัด (ภาควิชาและคณะ/หน่วยงาน)...……………………………………………................………..……… 
 โทรศัพท์หน่วยงาน..............................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
 โทรสาร...........…...........................................………………...E-Mail.................................................................. 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ………………………………………………………………………………………………......…..……………….. 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เสนอ 

แบบวิจัย 11 
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ภาคผนวก   แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย 

 
 
ภาคผนวก ฑ แบบฟอร์มตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ 
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ภาคผนวก ฒ แบบรายงานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ย้อนหลัง 3 ปี ก่อนปีที่เสนอโครงการ 
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ภาคผนวก ณ แบบฟอร์มกรอกข้อมลูผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี 
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ภาคผนวก ด แบบฟอร์มแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรอืวิจัย 
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ภาคผนวก ต ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Research Project 
Management : PRPM) 

 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใช้งานระบบ PRPM ด้วยเว็บบราวเซอร์ โดยพิมพ์ URL : 
https://prpm.psu.ac.th/ และเขา้สู่ระบบโดยใช้ PSU Passport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prpm.psu.ac.th/%20และ
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 ประวัติผู้เขียน 

1. ประวัติส่วนตัว 
ชือ่ – สกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอลิสา สาเรส 

(ภาษาอังกฤษ) Miss Alisa Sares 
เลขหมายประจำตัวประชาชน 1949900032047 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 
สังกัดหน่วยงานย่อย: หน่วยส่งเสริมการวิจัย  
สังกัดหน่วยงาน: งานส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม และบริการวิชาการ  

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  
 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 

โทรศัพท์ 073-313928-50 ต่อ 5178, 081-0770378  
E – Mail narissa.n@psu.ac.th 

 
2. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิ สาขา สถาบัน ประเทศ ปีทีจ่บ 
ปริญญาตรี บธ.บ สารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2550 

 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

1. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  
2. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยจากทุนภายนอก 
3. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับสถานวิจยัและหน่วยวิจัยต่าง ๆ 
4. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
5. ให้คำปรึกษา ประสานงาน ติดต่อกับวิทยาเขตและแหล่งทุนภายนอกเกี่ยวกับการขอทุน

วิจัย   การจัดทำสัญญารับทุน การจัดส่งรายงานต่าง ๆ 
6. ดูแลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น เว็บไซต์หน่วยส่งเสริมและประสานงาน

วิจัยระบบบริหารวิจัย PRPM เป็นต้น 
 






