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นโยบายงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ได้จัดท าระบบกลไลการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์การวิจัย อันประกอบด้วย 
การสร้างนักวิจัยที่มีคุุณภาพ การสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ การสร้างและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยสู่พ้ืนที่และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ใน
จังหวัด โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

พัฒนาคุณภาพนักวิจัยด าเนินการโดย 

1. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยที่จ าเป็นแก่นักวิจัยโดยเฉพาะ การเขียนข้อเสนอโครงการ การ
ด าเนินงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ การจัดการความรู้จากการวิจัยและการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย    

2. สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์    

3. สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์  

4. จัดระบบการดูแลนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดคลินิกนักวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ือให้ค าปรกึษา ควบคุม ก ากับ ติดตามผลประเมินผล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. จัดระบบการดูแลนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจัดคลินิกนักวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ือให้ค าปรึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตามผลประเมินผล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

6. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

7. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันมีห้องปฏิบัติการวิจัย
หน่วยงานวิจัยหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยสิ่งอ านวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยในการวิจัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย การจัดประชุมวิชาการหรือการจัดแสดงสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 



 

สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด าเนินการโดย 

1. พัฒนายุทธศาสตร์แผนพัฒนา 15 ปี และแผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับบุคลากร
ภายในและเครือข่ายวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงาน โดยการยกย่อง ให้รางวัล ก าหนดภาระงานด้านวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงานอาจารย์ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

3. จัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรค์ทุนวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน รวมทั้งจัดท ากองทุนวิจัย ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรค์ทุนวิจัยระเบียบอัตรา
การเบิกจ่ายกองทุนวิจัย และระเบียบสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการได้รับทุน
วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

4. จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมทั้งคู่มือการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

5. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
7. ส่งเสริมคุณธรรม จรรยาวิชาชีพและก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
8. ส่งเสริมและจัดท าระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

พัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด าเนินการโดย 

1. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
2. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา

ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
3. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้  
4.  ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากงานประจ า 
5. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ส่งเสริมและจัดการความรู้ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
7. ส่งเสริมการน าผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น  
8. ส่งเสริมการน าผลวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนางานประจ า 

 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้พหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นน า 

จรรยาบรรณนักวิจัย โดยส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

ความเป็นมา 

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่งหากงานวิจัยที่ปรากฏสู่
สาธารณชนมีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างแท้จริงก็จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรม
หรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งประการหนึ่ง คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา 
ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้โดย
ผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสม
รัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็น
หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์ มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับอันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๑. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน  
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ  

๑.๑  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๑.๑.๑  นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะ 
ท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



๑.๑.๒ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ ความ 
คิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย 

 ๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

๑.๒.๑ นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ        
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

  ๑.๒.๒ นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 

 ๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

  ๑.๓.๑ นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 

  ๑.๓.๒ นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของ 
ตน 

ข้อ ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่  สนับสนุนการ
วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทา 
งานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัติ  

๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

 ๒.๑.๑ นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือ 
ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

 ๒.๑.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

 ๒.๒.๑ นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 

๒.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

  ๒.๓.๑ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตามก า  
หนดเวลาไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

    ๒.๓.๒ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ผลอัน  
เกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 



 

 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  

นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมี 
ประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ  

๓.๑ นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องที่ทาวิจัยอย่าง เพียงพอ 
เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ  

๓.๑ นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือป้องกันความ  
เสียหายต่อวงการวิชาการ 

ข้อ ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๔.๑ การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 

๔.๒ นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

๔.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและ สังคม 

ข้อ ๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  

นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือน  
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่ งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ 
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 

แนวทางปฏิบัติ  

๕.๑ นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอม ก่อนท า 
การวิจัย 



๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตาไม่ค านึงถึงแต่ 
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 

ข้อ ๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย  

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล 
ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ  

๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ  

๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  

๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ 
ส่วนตนหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

ข้อ ๗. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ  
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ  

๗.๑ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ 
ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  

๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ ตรวจสอบ 
ยืนยันในทางวิชาการ 

 

ข้อ ๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล 
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

 แนวทางปฏิบัติ  

๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน งานวิจัยกับ 
เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ  



๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดี เพ่ือสร้าง 
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ข้อ ๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  

นักวิจัยมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความ  
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

แนวทางปฏิบัติ  

๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ 
ก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม  

๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัยที่  
ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการส่งเสริม  
พัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 

แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

๑. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  
๑.๑ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ หรือ 
พนักงานสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุนที่ได้รับการ  
สนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์  
๑.๓  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ/ลาฝึกอบรม หรืออ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลา ๖ เดือนขึ้นไป 
๑.๔  ไม่เป็นผู้ที่คืนทุนวิจัยที่ได้รับจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ภายใน ๑ ปีย้อนหลังนับจากวันที่ 
ยื่นขอรับทุน 
๑.๕ ผู้เสนอขอรับทุนมีสิทธิ์เสนอขอรับทุนในฐานะหัวหน้าโครงการได้ปีละ ๑ ทุน 
๑.๖ ผู้ขอรับทุนต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเกษียณอายุ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ 
เดือน นับจากวันที่ยื่นขอรับ 
 

๒. ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 - 2 ปี 



๓. การท าสัญญารับทุน 
ผู้รับทุนต้องท าสัญญารับทุนและหนังสือยินยอมให้หักเงินเพ่ือชดใช้การรับทุนกรณีผิดสัญญากับคณะ  
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ 
 
 

๔. การจ่ายเงินทุนอุดหนุน 
ผู้รับทุนต้องท าสัญญารับทุนและหนังสือยินยอมให้หักเงินเพ่ือชดใช้การรับทุนกรณีผิดสัญญากับคณะ  
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ 

๕. การใช้จ่ายเงินและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 
๕.๑ ผู้รับทุนสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการและตามอัตราที่ก าหนด กรณี 
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายแตกต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะศิลปศาสตร์ก่อน 
ด าเนินการ 
๕.๒ ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน สามารถใช้จ่ายตามระยะเวลาในโครงการที่ได้รับอนุมัติและ ตาม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาจากคณะศิลปศาสตร์แล้ว 
๕.๓ ให้ผู้รับทุนจัดเก็บหลักฐานการเงินไว้ด้วยตนเองเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกโอกาสในระยะเวลา 10 ปีนับจากได้รับทุน 

๖. การจ้างผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย 
การจ้างผู้ช่วยวิจัยรายเดือน ผู้รับทุนด าเนินการขออนุมัติจ้างไปยังงานทรัพยากรมนุษย์ และให้ผู้รับ 
ทุนเป็นควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

๗. การด าเนินงานวิจัย 
๗.๑ ผู้รับทุนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 
๗.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องก่อนด าเนินการ  
วิจัย 
๗.๓ ผู้รับทุนสามารถเริ่มด าเนินงานได้หลังจากมีการลงนามในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว กรณี 
ด าเนินการก่อนโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติ คณะศิลปศาสตร์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
๗.๔ กรณีผู้รับทุนมีความประสงค์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการวิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลง 
นักวิจัยในโครงการ การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานโครงการ การขยายเวลาด าเนินการ การยุติ
โครงการ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ก่อนด าเนินการ 
๗.๕ ผู้รับทุนต้องบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ รายงานความก้าวหน้า รายงานการ วิจัย
ฉบับสมบูรณ์ และผลผลิตตัวชี้วัดของโครงการวิจัย ในระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
๗ .๖ ผู้ รับทุนต้องแก้ไขหรือให้ค าชี้แจงเชิงวิชาการส าหรับข้อเสนอแนะที่ ให้ ความเห็นโดย
คณะกรรมการวิจัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. การรายงานความก้าวหน้า 
๘.๑ ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 



๘.๒ ผู้รับทุนต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการวิจัยในโครงการเปิดเวทีวิจัยคณะ  
ศิลปศาสตร์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๙. การขยายระยะเวลา 
๙.๑ สามารถขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาอนุมัติต้องปิดโครงการภายใน 30 วัน 
๙.๒ เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ แบบวิจัย และรายงานความก้าวหน้าตาม แบบฟอร์ม
ที่ก าหนด  

๑๐. การปิดโครงการ 
๑๐.๑ กรณีด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 ๑) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด ได้แก่ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
๕ บทหรือรายงานสรุปผลการวิจัย เป็นรายงานในรูปแบบการรวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการแล้วหรือบทความที่ได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ และผลงานในลักษณะอ่ืน ๆ ผู้รับทุน
ต้องสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงของ ผลงานทั้งหมดครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ทั้งนี้ กรณี
ผู้วิจัยประสงค์จะน าผลงานวิจัยไปใช้ขอ ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ควรจัดท ารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ๕ บท 
 ๒) สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว 
 ๓) ผลผลิตจากงานวิจัย ได้แก่ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Reprint) หรือผลงานลักษณะอ่ืนๆ 
ตามที่ระบุในสัญญารับทุน ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการท าวิจัยตาม
สัญญารับทุน หรือหลังสิ้นสุดระยะเวลาการท าวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยายจากคณะศิลปศาสตร์ 
๑๐.๒ กรณีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ ให้ยุติโครงการ โดยสามารถด าเนินการได้ ๒  
แนวทาง 

๑) การยุติโครงการและคืนทุนที่เหลือ 
๒) การคืนทุนวิจัยทั้งหมด ให้ชี้แจงเหตุผลในการขอยุติโครงการ เพ่ือเสนอประธานกองทุน 

วิจัยคณะศิลปศาสตร์พิจารณา 
๑๑. การคืนทุนวิจัย 

ให้คืนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งให้ชดใช้จากผู้ให้ทุน หากไม่ช าระภายในก าหนดหรือช าระ 
ให้แต่ไม่ครบ จะต้องยินยอมให้ผู้ให้ทุนนักเอาจากเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญและ/หรือ เงินอ่ืนใดที่จะ
พึงได้รับ จากทางราชการได้ 

๑๒. การสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเกษียณอายุ 
๑๒.๑ ระหว่างการรับทุน หากผู้วิจัยสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเกษียณอายุจะต้องปิดโครงการ  โดยส่ง 
รายงานผลการวิจัย ตามข้อ ๑๐ เพ่ือเสนอต่อผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน กรณีไม่
ปฏิบัติตาม ก าหนดเวลาจะต้องคืนเงินทุนท่ีได้รับทั้งหมด 
๑๒.๒ ผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือผลงานอ่ืนใดที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญา 
จ้างหรือเกษียณอายุ ไม่สามารถน ามาประกอบการปิดโครงการวิจัยได้ 

๑๓. ผลการวิจัย 



๑๓.๑ ติดตามและประเมินผลงานวิจัยโดยงานวิจัยและวารสาร คณะศิลปศาสตร์ 
๑๓.๒ ชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงานตีพิมพ์หรือผลงานลักษณะอ่ืนๆ ตามที่ระบุในสัญญารับทุน จะต้องมี 
คุณสมบัติความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) ตามรายละเอียดในคู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และ ผลงานทางวิชาการ (จัดพิมพ์โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การเป็นผู้
นิพนธ์จะต้อง มีองค์ประกอบครบทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้ 
 ๑) มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล หรือวิเคราะห์และแปล 
ความหมายข้อมูล 
 ๒) มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของ 
เนื้อหางาน (ไม่ใช่การตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) 
 ๓) ได้อ่านและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งไปตีพิมพ์ 

 ๑๓.๓ ผู้รับทุนต้องส่งผลงานวิจัยตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศทุนแต่ละประเภทและสัญญารับ
ทุน 

 ๑๓.๔ การเผยแพร่ผลการวิจัยทั้งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือการเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนทุก 
ผลงาน ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศหรือที่ใดที่หนึ่งในการจัดพิมพ์ตามความเหมาะสมด้วยว่า  “ได้รับ 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ สัญญาเลขท่ี...” 

 ๑๓.๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิด 
จากผลการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนตามประกาศฯ นี้ ทั้งนี้ ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือประโยชน์
ต่อ สาธารณะ  

๑๔. คณะศิลปศาสตร์มีสิทธิระงับการให้ทุนและอาจพิจารณาเรียกเงินทุนวิจัยคืน  ในกรณีที่ผู้รับทุนมิได้ 
ด าเนินการวิจัยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หรือมิได้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
เงื่อนไขสัญญาหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๕. กรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
จะเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงร่างการวิจัย เพื่อประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     :…………………………………………………………………………………………… 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 1 : ประเภทของโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม่ 

   โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง 

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 

1. คณะผ้ด าเนินงานโครงการวิจัย ความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท า
การวิจัย 

ผู้ด าเนินงานโครงการวิจัย ………………………………………………………………………………………………………………. 

คณะ……………………………………………………………………..สัดส่วนที่ท าการวิจัย %.......................................... 

2. สาขาวิชาการและกลุ่มสาขาวิชาที่ท าการวิจัย 
3. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
4. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5.1 นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.4 ขอบเขตเนือ้หา 

6. ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
8. ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9. เอกสารอ้างอิง 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ การน าไปใช้ ประโยชน์การ

น าไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนและชุมชน 



11. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยส่กลุ่มเป้าหมาย 
12. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

12.1  วิธีการด าเนินการวิจัย 
12.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
12.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด าเนินการโดย 
12.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
12.5  การวิเคราะห์ข้อมล 

13. ระยะเวลาทไการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
14. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15. ความส าเร็จหรือความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
16. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี  

 

    (ลงชื่อ)  

(      ) 

   หัวหน้าโครงการ 

วันที่ …………………………………………………………… 

17. ลงลายมือชื่อผ้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน 
    (ลงชื่อ)  

(      ) 

คณะบดี คณะ ………………………………………………… 

วันที่ ……………………………………………………………… 

 

 

 

18. . ความเห็นของผู้ช่วยอธิการบดี 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
    (ลงชื่อ) 



(     ) 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
วันที่……………………………………….................... 
 
 

19. . ความเห็นของรองอธิการบดี 
  ความคิดเหน็ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   (ลงชื่อ) 
(     ) 

รองอธิการบดี 
วันที่……………………………………….............. 
 
 
 
 
 

 

20.  ความเห็นของอธิการบดี 
 ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) 
(     ) 

อธิการบดี 
วันที่……………………………………….......................... 
 
 



 

ส่วนที่ 3 : ประวัติคณะผู้วิจัย(ให้เขียนแยกกันระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย และผ้ร่วมโครงการวิจัยใน
กรณีที่มีการท าวิจัยร่วมกัน) 
หัวหน้าโครงการวิจัย  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)      : ……………………………………………………………………………………… 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  : ……………………………………………………………………………………… 

ต าาแหน่งปัจจุบัน   : ………………………………………………………………………………… 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : ……………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท์    : ………………………………………………………………………………… 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ………………………………………………………………………………… 

 E-mail    : ………………………………………………………………………………….. 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.    

2.    
3.    

   

 



ง า น ส ง เ ส ริ ม ง า น วิ จั ย แ ล ะ ตํา ร า  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร


