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1.  วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้สถาบันวิจัยยางมีคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ที่มีมาตรฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน  

2.  ขอบเขต 
 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ควบคุมขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การท าสัญญา การเปิดบัญชี
ธนาคาร คลอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี  

3.  ค าจ ากัดความ 
 3.1 กยท. หมายถึง การยางแห่งประเทศไทย 
 3.2 พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัติ 
 3.3 พ.ศ.  หมายถึง พุทธศักราช 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กองบริหารงานวิจัย มีหน้าที่ ประกาศ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อน าเข้าในที่ประชุม จัดท า
สัญญา 

5.  รายละเอียดและองคป์ระกอบต่างๆของขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
การยางแห่งประเทศไทย 

 5.1 การท าสัญญา 
นักวิจัยที่สังกัดการยางแห่งประเทศไทยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนงาน โดยไม่

ต้องท าสัญญา กรณีเป็นบุคลากรนอกหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ต้องท าสัญญาขอรับทุน กรณีที่การ
ยางแห่งประเทศไทยจ้างท าโครงการวิจัยต้องท าสัญญา 

5.1.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญา  
ทาง กยท. จะจัดส่งเอกสารสัญญาจ านวน 2 ฉบับ ให้แก่นักวิจัย เพ่ือประสานการลงนามใน

หน่วยงานของผู้ขอรับทุน เมื่อได้รับสัญญาการให้ทุนแล้ว ผู้รับทุนท าการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้  

1. หนังสือแจ้งการอนุมัติทุนจากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
2. คู่มือนักวิจัย 1 เล่ม 
3. สัญญาการให้ทุน พร้อมด้วย เอกสารแนบ (ถ้ามี) จ านวน 2 ชุด 
4. ตรวจสอบรายการการท าเอกสารเบิกจ่ายครั้งแรก 
5. หนังสือถึงผู้จัดการธนาคารเพ่ือขอเปิดบัญชีธนาคาร 

5.1.2 ลงนามสัญญา  
1) ให้ผู้มีอ านาจลงนาม (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ        

ที่ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดอยู่ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน) ลง
นาม และประทับตรา ของหน่วยงานรับทุน ในหน้าเอกสารทุกหน้า 

2) ให้หัวหน้าโครงการ และผู้แทนฝ่ายผู้รับทุนและฝ่ายผู้ให้ทุนลงนามเป็นพยาน 
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 5.2 การเปิดบัญชีธนาคาร  
5.2.1 การจัดเตรียมเพื่อการเปิดบัญชี 
1. ส าเนาหนังสือขอเปิดบัญชีที่หน่วยงานแจ้งธนาคาร โดยทาง กยท. จะเป็นผู้ออกหนังสือให้

โดยจะระบุรายละเอียดชื่อโครงการ ที่จะประกอบด้วยเลขที่สัญญา ของโครงการเพ่ือให้นักวิจัยไปยื่นเปิดบัญชี
กับธนาคาร 

2. ติดต่อกับธนาคารเพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยชื่อบัญชี ต้องเป็นชื่อของโครงการ ห้ามใช้
ชื่อบุคคล 

3. ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินอย่างน้อย 2 ใน 3 คน โดยหนึ่งในสองต้องมีหัวหน้าโครงการ
รวมอยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ร่วมโครงการหรือมีผู้ร่วมโครงการเพียง 1 คน ให้ก าหนดบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน 
เป็นผู้ลงนามร่วมในการสั่งจ่ายเงินได้  

5.2.2 การส่งเอกสารกลับมายังการยางแห่งประเทศไทย เมื่อผู้มีอ านาจได้ด าเนินการลงนาม
สัญญาให้หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารเหล่านี้ 

   1. สัญญาการรับทุน 2 ฉบับ ลงนามโดย “ผู้รับทุน” “หัวหน้าโครงการ” และ “พยาน 1 
ท่าน”เรียบร้อย ทุกฉบับแล้ว 

   2. หนังสือมอบอ านาจจากผู้รับทุน 
   3.  ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับทุน หรือส าเนาบัตรประชาชนกรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลทั่วไป

หรือนิติบุคคล และ หัวหน้าโครงการ อย่างละ 2 ฉบับพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   4. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 พร้อมด้วย ส าเนาข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ที่ทาง

โครงการเลือกใช้วิธี ในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ 
   5.  ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชี และ เลขท่ีบัญชีที่มีความชัดเจน 
   6.  ส าเนาเอกสารตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายในการเบิกจ่ายเงิน ที่ให้ไว้กับธนาคาร 

 5.3 การบริหารงานวิจัย 
        5.3.1 การรายงานความก้าวหน้า และรายงานโครงการวิจัยสิ้นสุด  

    1) ผู้รับทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเมื่อครบก าหนดทุก 6 เดือน 
และ/หรือ ตามที่ กยท. ก าหนดนับจากวันท าสัญญา ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของ กยท. แบบ ตป.
1 โดยจะต้องแสดงถึงความส าเร็จของโครงการวิจัยได้ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดย กยท. อาจติดตามหรือ
สอบถามความก้าวหน้า   ของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม และ กยท. อาจพิจารณาระงับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย หากผู้รับทุน    ไม่รายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย ในกรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องมากกว่า 
1 ปี ให้ส่งรายงานความก้าวหน้า เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  

    2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด หรือในการ
สาธิตแก่สาธารณะชน ไม่ว่า ณ ที่ใด ต้องได้รับอนุญาตจาก กยท. โดยแจ้งข้อมูลผลงานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่
มายัง กยท. ก่อนส่งข้อมูลไปตีพิมพ์ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินการยื่นขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

       3) เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้รับทุนจัดส่ง “รายงานวิจัยฉบับร่าง” ตามแบบ ตป.2 
และ/หรือ แบบ ตป.3 ที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการ ภายใน 90 วัน หลังจากส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้าย เพ่ือประเมินคุณภาพผลงานวิจัย หากมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงการวิจัย จะแจ้งผู้รับทุนให้ปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดท าเป็น “ผลงาน 
วิจัยฉบับสมบูรณ์” และส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ กองบริหารงานวิจัยฯ ภายใน 30 วัน ร่างรายงานการวิจัย   
ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) จ านวน 10 ชุด พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวนอย่างละ 10 
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ชุด สรุปผลการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบที่ผู้ให้ทุนก าหนด จ านวนอย่างละ 10 (สิบ) ชุด และ
บทสรุปผู้บริหารจ านวน 10 ชุด และท าการบันทึกร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft 
Word และ PDF/Adobe Acrobat จ านวน 2 แผ่น เพ่ือให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนให้ความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการรับ
เงินอุดหนุนงวดต่อไป 
       กรณีถ้ามีเหตุผลขัดข้องหรือไม่สามารถส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับ
ทุน จะต้องด าเนินการท าเป็นหนังสือแจ้งผู้ให้ทุนทราบภายใน ๑๐ วันหลังครบก าหนด พร้อมทั้งชี้แจงสาเหตุ 
และก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนให้ความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการรับ
เงินอุดหนุนงวดต่อไป 

      4) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้ว พร้อมด้วยบทคัดย่อฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ชุด บันทึก
ผลงานวิจัยในสื่อบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 20 แผ่น และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์พร้อมด้วยหลักฐานการเสนอ
ขอตีพิมพ์บทความวิจัย     ในวารสารทางวิชาการ (Journal)  และ/หรือ หลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ตามที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนงวดสุดท้าย 
ภายในเดือนสุดท้ายของงวดก่อนสุดท้าย ผู้รับทุนจะให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัย ในกรณีที่ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติมในส่วนที่
เกี่ยวกับรายงานการวิจัยฉบับใด ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการตามที่ผู้ให้ทุนก าหนดทั้งสิ้น โดยผู้รับทุนจะต้อง
ด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติเงินค่าตอบแทนงวดนั้นๆ ทั้งนี้ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เย็บ
เล่มเข้าปกตามแบบรายงานการวิจัย     ฉบับสมบูรณ์ หลังจากรายงานฉบับร่างได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน
แล้ว โดยระบุข้อความที่หน้าปกว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทย” ให้มีตราของผู้ให้
ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปกด้วย รายงานวิจัย  ฉบับสมบูรณ์ หรือการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ โปรดระบุ
ค าขอบคุณว่า “ได้รับทุนการวิจัยจากการยาง แห่งประเทศไทย และผลงานนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัย  
ตามสัญญาเลขท่ี...................” และกรณี  International Journal ให้ ระบุค าขอบคุณ ( Acknowledgement) ว่า 
“ The authors gratefully acknowledge the financial support provided by Rubber Authority of 
Thailand under the Research Scholar , Contract No. ............” 
         5) ผลงานวิจัยที่ด าเนินงานโดยคณะผู้รับทุนให้ระบุสัดส่วนในการท าวิจัยโดยคิดเป็นร้อยละ 
ของการท าวิจัยไว้ในผลงานวิจัยด้วย และในกรณีมีการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานอื่น ต้องระบุถึงสัดส่วนการร่วม
ทุนวิจัยระหว่าง กยท. กับหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 

        6) เมื่อกิจกรรมสุดท้ายทางด้านเอกสารเมื่อโครงการวิจัยได้ด าเนินการส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้ว หัวหน้าโครงการ จะต้องปิดบัญชีการเงิน โดยมีเอกสารดังนี้  

1.  หนังสือแจ้งขอปิดโครงการ และขออนุมัติปิดบัญชีโครงการวิจัย (ต้นฉบับ) 
2.  รายงานการเงิน (ภาพรวม) (ต้นฉบับ) 
3.  ส าเนาใบน าฝาก (ถ้ามีเงินคืน) ให้โอนเข้าบัญชีของ กยท. เท่านั้น 
4.  สมุดบัญชีโครงการวิจัย (ท่ีปิดแล้ว) 
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  5.3.2 การติดตามและประเมินผล  
กยท. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการทุก 6 เดือน โดยหัวหน้า

โครงการ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และการใช้เงินมายัง กองบริหารงานวิจัยฯ  เพ่ือเข้า
กระบวนการประเมินตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งกระบวนการประเมินโครงการของ กยท. อาจใช้วิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น 

 การพิจารณาจากรายงานที่ได้รับ  
 การเยี่ยมชมโครงการโดยผู้ประสานงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กยท.  และคณะกรรมการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
 การประชุมน าเสนอผลงาน และก าหนดให้มีกระบวนการวิพากษ์ หรือการให้ผู้ ได้รับ

ผลกระทบ หรือผู้ใช้ประโยชน์ เป็นผู้ให้ความเห็น เป็นต้น  
ทั้งนี้ นักวิจัยมีสิทธิ์ ในการเห็นพ้องหรือโต้แย้งกับผลการประเมินดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ต้องอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการและเหตุผลประกอบ 
ในกรณีที่นักวิจัยเห็นพ้องกับผลการประเมินหรือค าแนะน าที่ได้จากการประเมิน นักวิจัยต้องน า

ข้อแนะน าดังกล่าวมาใช้พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในขั้นต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากนักวิจัยมี
ความเห็นขัดแย้งกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ก็สามารถหาเหตุผลประกอบ โดยเหตุผลดังกล่าวควรมีน้ าหนักเพียงพอ    
ที่จะหักล้างค าแนะน าดังกล่าวได้ หรือมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ประกอบเพ่ือพิจารณาร่วมกันต่อไป ในกรณีที่
กรรมการติดตามและประเมินผลยืนยันเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน ให้ผู้ได้รับทุนปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

5.3.3 การขอขยายระยะเวลา 
เมื่อโครงการได้ด าเนินมาระยะหนึ่งแล้ว หากหัวหน้าโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือความควบคุม 

หรือมีความจ าเป็นอ่ืนที่จะต้องเพ่ิมระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยท าให้โครงการไม่สามารถเสร็จภายใน
ระยะเวลา ตามสัญญาได้ หัวหน้าโครงการต้องยื่นเรื่องขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามที่จ าเป็นพร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ ที่กองบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ก่อนก าหนดวันสิ้นสุด
ตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา อย่างน้อย 1 เดือน  

ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถให้เหตุผลที่มีน้ าหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจท าให้การขยายเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ ในกรณีนี้นักวิจัยจะต้อง
ด าเนินการ ให้ได้ตามแผนเดิมที่วางไว้ และส่งงานตามก าหนดเดิม หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด  
จะมีผลท าให้สถานะของโครงการเปลี่ยนเป็นล่าช้าหรือผิดสัญญา  

การปล่อยให้โครงการอยู่ในสถานะล่าช้าหรือผิดสัญญา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หัวหน้าโครงการ
ไม่ได้    ท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของโครงการ รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลเสียต่อชื่อเสียงของนักวิจัย ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น  

การขอขยายเวลาการด าเนินงาน ภายหลังจากการด าเนินการตามแผนงานเดิมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  
โดยการเพ่ิมกิจกรรมนอกเหนือจากสัญญาเดิม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการด าเนินงานมากขึ้น อาจท าได้ 
โดย กยท. อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสม  

ในกรณีการขอขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
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5.3.4 การระงับโครงการวิจัย 
1. กยท. โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย อาจจะระงับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
หรือผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ผู้รับทุนสังกัดอยู่ 
- ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผล 
- ไม่สามารถด าเนินการให้ลุล่วงไปตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
- ได้รับเงินทุนสนับสนุนซ้ าซ้อนจากแหล่งทุนอื่น 

ทั้งนี้ หาก กยท. ระงับโครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
- สรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้ท ามาแล้ว เสนอต่อ กยท. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่โครงการถูกระงับ 
- ส่งมอบอุปกรณ์ที่ซื้อจากทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ หรือ

ยังไม่สมบูรณ์ คืนแก่ กยท. ทั้งหมด 
- ส่งคืนเงินทั้งหมดในกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการ หรือเงินที่เหลือ พร้อมดอกผลและหลักฐาน

การใช้จ่ายเงิน แก่ กยท. ภายใน 30 วันหลังจากท่ี กยท. ระงับโครงการวิจัย และ กยท. จะงดเว้นการพิจารณา
ให้ทุนแก่หัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับทุนนั้น 

-กรณีที่ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งเงินที่เหลือจ่ายคืนให้ กยท. 
ภายใน 30 วันพร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และ กยท. จะงดเว้นการพิจารณาให้ทุนแก่
หัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกระงับทุนนั้น 

- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและโครงการวิจัยจ าเป็นต้องยกเลิก ให้หัวหัวหน้าโครงการวิจัยส่งเงินที่
เหลือจ่ายคืนให้ กยท. ภายใน 30 วันพร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

2. การคืนเงินโครงการวิจัย 
 กรณีที่ผู้รับทุนถูกระงับโครงการหรือไม่สามารถส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับทุน หรือ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิรับ
ทุนส่วนที่เหลือ และผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไป ทั้งหมดคืนแก่กองทุนวิจัย กยท. ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งจาก กยท. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ช าระเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุน
วิจัยที่ได้รับไปพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทั้งนี้ การค านวณดอกเบี้ยให้เริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่ผู้รับทุน
ผิดนัดจนถึงเวลาที่ผู้รับทุนได้ช าระคืนแก่ กยท. จนครบถ้วน  

5.4 แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี 
5.4.1 การใช้จ่าย 

กยท. ก าหนดเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและแบ่งหมวดรายจ่ายหลักออกเป็น ๗ หมวด โดยมี
รายละเอียดและเกณฑ์การใช้จ่ายเงินดังนี้ 

1) หมวดค่าตอบแทน หมายถึง 
1. เงินที่จ่ายเสริมเพ่ิมให้นอกเหนือจากเงินเดือนปกติที่นักวิจัยได้รับอยู่แล้วจากหน่วยงานต้น

สังกัดโดยปกติอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายงวด หรือจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือ รูปแบบอ่ืนตามแต่จะตกลงกัน   
2. ค่าตอบแทน ให้จ่ายตามจ านวนคน-เดือน  (Man-Month) ที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ การ

จ่ายค่าตอบแทนต้องจัดท าใบส าคัญรับเงินและมีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุก
ครั้งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย เบิกจ่ายโดยใช้ระดับต าแหน่งของหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นการ
เบิกจ่าย ดังนี้  
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1. ศาสตราจารย์ หรือข้าราชการประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือข้าราชการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10) ไม่เกินปีละ 200,000 บาท ต่อโครงการต่อ
คณะวิจัย  

2. รองศาสตราจารย์ หรือข้าราชการระดับ ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือ
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ หรือข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือ
ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น หรือข้าราชการประเภทอ านวยการระดับสูง หรือข้าราชการประเภท
อ านวยการระดับต้น (ระดับ 8-9) ไม่เกินปีละ 150,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะวิจัย  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือข้าราชการประเภททั่วไประดับช านาญงาน หรือข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ (ระดับ 6-7 ลงมา) ไม่เกินปีละ 120,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะวิจัย  

4. อาจารย์ หรือข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือข้าราชการประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ (ระดับ 5 ลงมา) ไม่เกินปีละ 80,000 บาท ต่อโครงการต่อคณะวิจัย  

5. หัวหน้าโครงการไม่สามารถท าการปรับเปลี่ยนงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ยกเว้นมี
เหตุจ าเป็นให้ท าหนังสือขออนุมัติ และเม่ือได้รับการอนุมัติจึงจะปรับเปลี่ยนงบประมาณหมวดค่าตอบแทนได้ 

6. ในระหว่างด าเนินการ หากมีนักวิจัยในโครงการได้รับทุนโครงการอ่ืนจาก กยท. 
เพ่ิมเติม กยท.อาจพิจารณาทบทวนเปอร์เซ็นต์เวลาท างานและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม  

7. นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่ได้รับรายได้เป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจาก
โครงการวิจัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย  

2) หมวดค่าจ้าง หมายถึง  

เงินเดือนลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่โครงการจ้าง ทั้งการจ้างเต็มเวลา (Full-time)  และบางส่วน 
(Part-time) ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได้ 

1. ค่าจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นคราว ๆ ให้จ่ายตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ กพ. ก าหนด     
กรณีบุคคลมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญงานเป็นพิเศษอาจจ่ายค่าจ้าง

ตามจ านวนปีประสบการณ์ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 30 
2. ค่าจ้างเป็นรายเดือนในการคิดค่าจ้างเป็นรายวันให้คิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 
3. ค่าจ้างลูกจ้างเพ่ือปฏิบัติงานชั่วคราว ให้จ่ายในอัตราขั้นต่ าที่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานก าหนด 
4.ค่าล่วงเวลา ถ้าผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ใช้ตามอัตราของทางราชการก าหนด ถ้าเป็น

เอกชน    ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก าหนด 
5. หัวหน้าโครงการไม่สามารถท าการปรับเปลี่ยนงบประมาณหมวดค่าจ้าง ยกเว้น มีเหตุ

จ าเป็นให้ท าหนังสือชี้สาเหตุเมื่อได้รับการอนุมัติจาก กยท. จึงจะปรับเปลี่ยนงบประมาณหมวดนี้ได้  
6. นักวิจัยที่ เป็นบุคคลภายนอก กยท. ไม่สามารถเบิกค่าล่วงเวลาได้ เนื่องจากได้รับ

ค่าตอบแทนแล้ว  
7. ในช่วงแรกของการจ้าง (3-6 เดือน) หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาใช้อัตราจ้างต่ ากว่า

เกณฑ์เริ่มต้นก็ได้ แต่ต้องไม่สูงกว่าที่ระบุในเอกสารโครงการ และสามารถปรับอัตราจ้างให้สูงขึ้นเมื่อผลการ
ท างานดี  

8. สัญญาจ้างอาจใช้แบบสัญญาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยราชการ โดยถือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของหน่วยงานต้นสังกัด โดยขอให้มีค าสั่งอนุมัติการจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน  การท าเช่นนี้ จะเป็น
ผลดีที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ผลหรือประวัติการปฏิบัติงานในโครงการเป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อไปได้ และได้
ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้ง มีภาระความรับผิดชอบบางอย่างต่อหน่วยงานต้นสังกัดด้วย  
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9. การจ่ายค่าจ้างให้ผู้ที่รับต้องจัดท าใบส าคัญรับเงินและมีรายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้ง 

3) หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 

3.1 ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง 
    ค่าพาหนะ หมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดหรือบริเวณ

ใกล้เคียงโดยไม่ต้องระบุพาหนะที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ค่ารถสองแถว ค่ารถเมล์ ค่ารถแท็กซี่  ค่ารถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างเป็นต้น 

 ค่าเดินทาง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตจังหวัด หรือนอก
ราชอาณาจักรและต้องระบุประเภทของพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เช่น รถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน รถยนต์ เป็นต้น  

การเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยยึดหลักการ “ประหยัดและจ าเป็น” รายละเอียดม ี
ดังนี้ 

1. ค่าโดยสารประจ าทาง ได้แก่ รถทัวร์ รถไฟ เรือ เป็นต้น และให้ใช้กากตั๋วโดยสารเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  

2. การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศได้เฉพาะชั้นประหยัด และให้ใช้กากตั๋วเครื่องบิน          
เป็นหลักฐาน และใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ที่สายการบิน 
หรือบริษัทตัวแทนออกให้เป็นหลักฐานแทนได้  

3. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้เบิกเงินชดเชยค่าพาหนะเดินทางให้แก่ผู้เดินทางซึ่งเป็น
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง หรือผู้ขับยานพาหนะส่วนตัว แล้วแต่กรณีในอัตราต่อ 1 คัน ดังต่อไปนี้  

• รถยนต์ส่วนบุคคล ในวงเงินไม่เกินกิโลเมตรละ 4 บาท 
• รถจักรยานยนต์ ในวงเงินไม่เกินกิโลเมตรละ 2 บาท 
ทั้งนี้ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ขับยานพาหนะส่วนตัว จะเรียกร้องให้

ส านักงานจ่ายเงินนอกเหนือจากค่าพาหนะเดินทางในวรรคแรก และค่าผ่านทางพิเศษอีกไม่ได้ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ และให้ใช้ระยะทางจังหวัด (กิโลเมตร) ที่กรมทางหลวงจัดท าในการค านวณระยะทาง ยกเว้นในกรณีที่ไม่
สามารถเทียบอัตราค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได้ ให้เบิกจ่าย ตามความจ าเป็นของงาน และเป็นไปโดย
ประหยัดที่สุด โดยให้ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

3.2 ค่าที่พัก ตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 
3.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน

โครงการสามารถเบิกจ่ายได้โดยยึดหลักการ “ประหยัดและจ าเป็น” เช่น ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

4) หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต าราต่างๆ เพ่ือใช้ในงานวิจัยของ

โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
4.1 วัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสภาพ หรือหมดสภาพในเวลาอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของบางอย่าง

ที่มีลักษณะการใช้งานยาวนานแต่มีราคาไม่ถึง 10,000 บาท ตัวอย่างเช่น เครื่องเขียน หนังสือ วารสาร 
อะไหล่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

4.2 วัสดุที่มีราคาสูง ตั้งแต่ชิ้นละ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเพ่ือใช้ในการทดลอง 
ต้องมีทะเบียนคุมวัสดุเฉพาะ ซึ่งระบุข้อมูลของวัสดุที่จัดซื้อแต่ละครั้ง เช่น น้ าหนัก ลักษณะรูปถ่าย จ านวน สี 
และอ่ืนๆ  
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยหัวหน้าโครงการวิจัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการของหน่วยงานผู้รับทุน หากหน่วยงานผู้รับทุนไม่มีระเบียบที่ก าหนดไว้ชัดเจน ให้ปฏิบัติโดย
อิงตามระเบียบของ กยท. 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. หัวหน้าโครงการสามารถด าเนินการจัดซื้อวัสดุในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หากมีวงเงินตั้งแต่ 

50,000 บาท ขึ้นไปให้หัวหน้าโครงการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป 
ทั้งนี้รายชื่อกรรมการต้องไม่ใช่ชุดเดียวกัน  

2. สิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวหรืองานเดียว ให้ด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลักษณะ
นั้น ห้ามมิให้แยกการจัดซื้อหรือจัดจ้างออกเป็นรายการย่อยๆ  

3. ในกรณีที่ค่าวัสดุมีรายจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณค่าวัสดุแต่ไม่เกินร้อยละ  20 หัวหน้าโครงการ
สามารถเปลี่ยนงบประมาณหมวดค่าใช้สอยมาสมทบได้ 

ทั้งนี้ โครงการไม่จ าเป็นต้องท าการเปลี่ยนใบเสร็จไปลงหมวดอ่ืนแทน หรือหลีกเลี่ยง หากมีรายจ่ายจริง
สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ให้ท าหนังสือชี้แจงสาเหตุต่อ กยท. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับโอนงบประมาณให้ถูกต้อง 

5) หมวดค่าครุภัณฑ์  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยนจ้างท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานประมาณ  1 ปี ขึ้นไป และมีราคา
หน่วยหนึ่ง หรือชุดหนึ่งมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ยกเว้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอล แม้จะมี
มูลค่าไม่ถึง 10,000 บาท ก็ให้ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องช าระ
พร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าพิธีศุลกากร ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 
 ไม่สามารถตั้งค่าค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจาก เครื่องมือ อุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
กับงานวิจัยและทดลองจ าเพาะไม่สามารถน าไปใช้กับกิจกรรมของโครงการอ่ืนๆ ได้ดังตัวอย่างเช่น 

ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องทดลอง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ 
ครุภัณฑ์ด้านการเกษตร เพ่ือใช้ในการทดลองและการวิจัย เช่น ปศุสัตว์ (โค กระบือ ม้า ฯลฯ) เครื่องเก็บเกี่ยว 

เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 
ครุภัณฑ์วิจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่น ามาประกอบเป็น

เครื่องต้นแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการเครื่องต้นแบบถือเป็นผลผลิตของ กยท. 

 ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์  
1. ดูสัญญาให้ชัดเจนว่าได้รับอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์อะไรบ้าง รวมทั้งวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
2. ด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคาโดยให้มีการเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
3. ในกรณีที่งบประมาณครุภัณฑ์ส่วนนั้นรับผิดชอบจัดหาโดย กยท. ให้นักวิจัยส่งใบเสนอราคา  

พร้อมกับรายละเอียดของครุภัณฑ์ นั้นๆ แก่ กยท. หากเป็นงบประมาณในส่วนที่โครงการรับผิดชอบจัดหาเอง 
ให้ด าเนินการตามข้อ 4 ต่อไป 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์นั้น โดยอาจใช้มาตรฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ 
5. ตรวจรับครุภัณฑ์โดยมีเกณฑ์ คือ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่า 50,000 บาท ให้หัวหน้าโครงการลงนาม

ตรวจรับได้เอง หากมูลค่าเกิน 50,000 บาท ให้ตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ตรวจรับ 
6. ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ และติดตรา ครุภัณฑ์ ตามท่ี กยท. ก าหนด 

 หากผู้รับทุนจะด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างท าครุภัณฑ์เพ่ือเป็นอุปกรณ์การวิจัยในการด าเนินการ
โครงการตามสัญญาที่ผู้รับทุนจะต้องส่งใบเสนอราคาการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ผู้ให้ทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนทุกครั้ง แล้วจึงจะด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ โดยเมื่อได้จัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จแล้ว ผู้รับทุนจะต้อง
ระบุข้อความไว้ที่อุปกรณ์การวิจัยทุกรายการว่า “จัดซื้อโดยทุนอุดหนุนการวิจัยของการยางแห่งประเทศไทย 
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พ.ศ. …………... ” ( ระบุปีที่จัดซื้อ )  พร้อมทั้งมีตราของผู้ให้ทุนปรากฏให้เห็นเด่นชัด     ให้อุปกรณ์การวิจัยดังกล่าว
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน  ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้รับทุนมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างท าครุภัณฑ์
เพ่ิมเติมในระหว่างการด าเนินการโครงการซึ่งมิได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อเสนอโครงการ   ผู้รับทุนจะต้องจัดส่ง
รายการรายละเอียดราคา พร้อมค าชี้แจงความจ าเป็นในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติก่อน  
จึงจะด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได ้
 ผู้รับทุนจะใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์การวิจัยซึ่งจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้อยู่เสมอ  
และผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจตราอุปกรณ์การวิจัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้ทุนได้ทุกขณะและทุกโอกาส   ผู้รับทุนจะต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการอุปกรณ์การวิจัยยื่นต่อผู้ให้ทุน
พร้อมกับการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  หากการวิจัยตามโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อมีการยุติการวิจัย
รวมถึงการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนจะจัดการกับอุปกรณ์การวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ผู้ให้ทุนจะ
ก าหนดขึ้น 
 หากอุปกรณ์การวิจัยซึ่งใช้ในการวิจัยเสียหายโดยเหตุที่ผู้รับทุนต้องรับผิด  ผู้รับทุนจะจัดการซ่อม    
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน   ในกรณีที่ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสียหายดังกล่าว แต่ผู้รับทุน
เพิกเฉยไม่จัดการซ่อมแซมดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะด าเนินการให้มีการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการดังกล่าวผู้ให้ทุนจะหักจากเงินอุดหนุนซึ่งผู้รับทุนมีสิทธิเบิกในงวดต่อไป 
 ๖) หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายหมวดหนึ่งหมวดใดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

๖.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
    เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับโครงการเช่น 

การไปเสนอผลงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือดูงานเฉพาะเรื่อง ที่มีความส าคัญกับ
งานวิจัยในโครงการโดยตรง 

   อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศส าหรับบุคลากรภายใน กยท. ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ กยท. ส าหรับบุคลากรภายนอก กยท. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยหัวหน้า
โครงการต้องท าเรื่องขออนุมัติการเดินทางมายัง กยท. พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และประมาณการค่าใช้จ่าย 
ซึ่งถ้า กยท. อนุมัติ ก็จะด าเนินการจัดส่งเงินไปให้ต่อไป 

๖.2 ค่าใช้จ่ายในการเชิญที่ปรึกษาหรือนักวิจัยจากต่างประเทศ ในกรณีที่โครงการมีความ
จ าเป็นต้องเชิญ   ที่ปรึกษา นักวิจัยจากต่างประเทศมาช่วยงานวิจัย การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ กยท. 
หรือท าความตกลงกับ กยท. เป็นกรณีๆ  

เอกสารที่ใช้ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (๖.1 และ ๖.2) ดังนี้  
1. ข้อเสนอโครงการ โดยมีหัวข้อดังนี้ 

• เหตุผล และความจ าเป็น 
• วัตถุประสงค์ 
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
• แผน/ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง/ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ก าหนดการ 
4. งบประมาณ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน อาทิ จ านวนคน/ วัน/ ครั้ง) 
7) หมวดค่าบริหารโครงการวิจัย  
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  ค่าบ ารุงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย กยท. จัดสรรให้แก่สถาบันต้นสังกัด
เพ่ิมเติมจากเงินงวดปกติ ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดของโครงการจะต้องไม่หักเงินจากโครงการเข้าสถาบันเพ่ิมเติม
อีก ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

กยท. จะจ่ายให้ในจ านวนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของงบด าเนินการโครงการ (ไม่รวมหมวด
ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 

เงื่อนไขในการจ่ายเงิน มีดังนี้ 
• ส าหรับหน่วยงานราชการ เงินนี้จะส่งให้หน่วยงานระดับกรม นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ส าหรับหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) จะส่งให้หน่วยงานผู้รับทุนเท่านั้น 
• กรณีโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 18 เดือน จะจ่ายให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยได้ผลงาน

ตามสัญญา หรือนอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน หากมีระยะเวลาด าเนินงานเกิน  18 เดือน จะจ่าย 2 
ครั้ง   ครั้งแรกเมื่อโครงการด าเนินไปได้ครึ่งหนึ่งของงานที่ก าหนด และครั้งที่สองเมื่อสิ้นสุดโครงการและได้
ผลงานสมบูรณ์ หรือนอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน  
1. การใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามแผนงบประมาณแนบท้ายสัญญา 
2. หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย  หัวหน้าโครงการสามารถเปลี่ยนแปลง         

หมวดรายจ่ายเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวดรายจ่ายที่ได้รับ ยกเว้น หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
และค่าเดินทางต่างประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับค ายินยอมจาก กยท. เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ 

3. รายการค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หากมีความ
จ าเป็นปรับเปลี่ยนรายการ ต้องได้รับค ายินยอมจาก กยท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ 

4. ผู้รับทุนต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและเอกสารทางบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี             
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

5. ผู้รับทุนต้องจัดท าทะเบียนควบคุมรายรับรายจ่ายเงินทุนวิจัย 
การบนัทึกรายการในโครงการ 

ให้บันทึกตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่ารายการจ่ายจริงที่ เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากแผน
งบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าโครงการท าหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโอนหมวด
งบประมาณต่อ กยท. (ไม่ควรท าการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จไปลงหมวดอื่นหรือหาวิธีการหลีกเลี่ยงอ่ืน ๆ)  
หมายเหตุ :  

1. การจ่ายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ เป็นการจ่ายเงินที่สะดวกในด้านการจัดการการเงิน 
ผู้วิจัยควรสอบถามราคาและรายละเอียดจากผู้ขาย เมื่อเห็นสมควรแล้วก็ตกลงซื้อ โดยให้ผู้ขายน าของมาส่ง
และน าใบส่งของหรือใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินมาด้วย การจ่ายเงินจะต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขายทันทีพร้อม ๆ กับการจ่ายเงิน อย่ายินยอมให้ผู้ขายรับเงินไปก่อนแล้วส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ทีหลัง เพราะ
มักจะมีปัญหาในการติดตามทวงถาม และหลักฐานการจ่ายเงินจะไม่ครบถ้วน  

2. จ านวนเงินสดที่ถือไว้ในมือควรค านึงถึงความเหมาะสม 
7.1 การเบิกจ่าย  
    การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย กยท. ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเท่านั้น โดยจะเบิกจ่ายเป็น

งวด ๆ จ านวน 3 งวดๆ ละ 4 เดือนต่อปี ตามแผนงบประมาณแนบท้ายสัญญาและให้มีการตรวจรับงานก่อน
การเบิกจ่าย ยกเว้นการจ่ายเงินงวดแรกไม่ต้องมีการตรวจรับงานก่อน ส าหรับค่าตอบแทนนักวิจัย จะได้รับเมื่อ 
กยท. พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย      
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เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  
ก) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โครงการจัดท า) 
    1. หนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 1 (ต้นฉบับ) โดยระบุระเบียบการเบิกจ่าย  การจัดซื้อ จัดจ้าง  
    2. หนังสือมอบอ านาจจากต้นสังกัด มอบอ านาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยด าเนินการบริหารจัดการ

โครงการที่ได้รับทุนจาก กยท.  โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัย (หน้าสมุดบัญชี ) 
    4. ส าเนาหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (หนังสือจากหน่วยงานผู้รับทุนแจ้งความประสงค์ขอ

เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร)  
    5. ส าเนาใบขอเปิดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน เช่น ชื่อบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง 
ข) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดต่อไป 

   1. รายงานความก้าวหน้า พร้อมขอเบิกเงินงวดต่อไป ประกอบด้วย 

- รายงานด้านวิชาการ (เฉพาะงวดที่ 2 และงวดที่ 3) 
- รายงานการใช้จ่ายเงิน  

   2. ส าเนาหนังสือส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมขอเบิกเงินงวด   
   3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

- หน้าสมุดบัญชี 
- รายการเคลื่อนไหวของงวดที่รายงาน  

4. กรณีค่าใช้จ่ายในงวดก่อนหน้ามีเหลือ  กยท.จะโอนเงินงบประมาณงวดต่อไป โดยถือว่า
งบประมาณส่วนที่เหลือในงวดก่อนหน้านั้น โอนเป็นค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป เว้นแต่ผู้รับทุนจะมีเหตุผลและความ
จ าเป็นว่ายังคงต้องใช้เบิกค่าใช้จ่ายในงวดก่อนหน้าที่ล่าช้ามา 

ค) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์ 
    1. หนังสือขอเบิกเงินหมวดครุภัณฑ์ 

    2. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  
    3. ส าเนารายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้าง 

-ส าเนารายงานขอซื้อ ขอจ้าง 

-ส าเนาการเห็นชอบการสืบราคาจาก กยท. 
-ส าเนารายงานผลการพิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ส าเนารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง 

7.2 เงินรายได้  
เงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยและเงินรายได้อ่ืนๆ ต้องแจ้งและน าส่ง กยท. โดยให้โอน

เงินเข้าบัญชี ที่ กยท. ก าหนด 

7.3 การปิดบัญชี  
เอกสารประกอบการปิดบัญชีโครงการ 
1. หนังสือการคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) พร้อมดอกเบี้ย และขอแจ้งปิดบัญชีโครงการ 
2. สรุปรายงานการเงิน 
3. สรุปรายการครุภัณฑ์ 
4. คืนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) พร้อมดอกเบี้ยแก่ กยท. โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ กยท. ก าหนด  
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5. ส่งคืนสมุดบัญชีโครงการที่ปิดแล้ว  

เพ่ือให้ผลลัพธ์จากการวิจัยซึ่งนักวิจัยได้สร้างขึ้นมา น าไปสู่ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดย กยท.  
พร้อมผลักดันผลงานเหล่านั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ ดังนั้นนักวิจัยควรทราบและถือปฏิบัติดังนี้ 

- การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้งในและต่างประเทศมีขั้นตอนการ
ด าเนินการง่ายๆ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่างานวิจัยของท่านจะเกิดผลลัพธ์อะไรที่ แปลกใหม่ หรือดีกว่าเดิม โดยพิจารณาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาวะ/ขั้นตอน/วัตถุดิบ หรือการท าให้กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดีกว่าที่เคยมีมาก่อนทั้ง
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2. แจ้งให้ กยท. ทราบ เมื่อมีผลงานวิจัยที่คาดว่าสามารถขอรับความคุ้มครองได้แล้ว เพ่ือ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ กยท. ต่อไป  

3. กรอกแบบฟอร์มตามรูปแบบของ กยท. และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร/ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องแนบ
ไปพร้อมกันโดยระบุรายการเอกสารแนบให้ชัดเจน เพ่ือ ส่งให้เจ้าหน้าที่ กยท . เป็นผู้ด าเนินการยื่นขอรับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

การคุ้มครอง/เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีชีวิต 
โครงการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตไม่ว่าน ามาจากที่อ่ืนหรือเป็นผลผลิตใหม่จากการวิจัย เช่น

จุลินทรีย์ พันธุ์พืช พ่อพันธุ์ /แม่พันธุ์สัตว์ ฯลฯ เมื่อเริ่มด าเนินโครงการและหลังจบโครงการนักวิจัยต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

จุลินทรีย ์
- เมื่อจบโครงการวิจัย นักวิจัยส่งมอบข้อมูล ได้แก่ ชนิด ประเภท แหล่งที่มา แหล่งก าเนิด วิธีเก็บ

รักษาพร้อมสายพันธุ์จุลินทรีย์ตามที่ตกลงไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการให้แก่  กยท. 
- นักวิจัยอาจขอความเห็นชอบ กยท. เพ่ือขอไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบป้องกันการเข้าถึง

จากผู้อื่น และพร้อมต่อการน าไปใช้ประโยชน์เมื่อ กยท. ต้องการ 
พันธุ์พืช 
- นักวิจัยต้องแจ้งข้อมูล ลักษณะพันธุ์ แหล่งที่มาของพันธุ์ ตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

 

                                                                           
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์) 

กรรมการการยางแหง่ประเทศไทย รักษาการแทน 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

ลงช่ือ 
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6.  เอกสารอ้างอิง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.  2559.  คู่มือการปฏิบัติงาน.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีมหาโพธิ.  38 หน้า 
7.  ภาคผนวก 
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แบบตดิตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ป ี......... 

  6 เดือน        12 เดือน 
 

1.  ช่ือแผนงานวิจัย………………………………………………………………...………………………………………. 
 

2.  ช่ือหัวหน้าแผนงานวิจัย………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  ช่ือโครงการ.....……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.  ช่ือหัวหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………………………... 
 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ......................................................................................................... 
 

6.  ช่ือการทดลองภายใต้โครงการ/หัวหน้าการทดลอง…………………………………………………………… 
      การทดลองที่ 1................................หวัหน้าการทดลอง...........................สังกัด............................ 
      การทดลองที่ 2................................หัวหน้าการทดลอง...........................สังกัด............................  
 

7.  สรุปผลความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการ
..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8.  ผลการด าเนินงานในแต่ละการทดลอง 
 การทดลองที่ 1................................................................................................................ 
  - ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีท่ีเริ่มต้น......ปีที่สิ้นสุด....... 
  - แผนการปฏิบัติงาน (Action plan)................................................................ 
    - กรรมวิธีการทดลอง......................................................................................... 
  - KPIs…………………………………………………………………………………………………… 
  - ผลการทดลอง................................................................................................ 
 การทดลองที่ 2.............................................................................................................. 

- ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีที่เริ่มต้น......ปีที่สิ้นสุด....... 
- แผนการปฏิบัติงาน(Action plan)................................................................   
- กรรมวิธีการทดลอง......................................................................................... 

  - KPIs………………………………………………………………………………………………….. 
  - ผลการทดลอง............................................................................................... 
 การทดลองที่ n..........................................................................................................    
 

9.  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
การทดลองที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี ................................................................... 
กลุ่มเป้าหมายคือ............................................................................................................... 

แบบ ตป.1 
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ค าอธิบายการจัดท ารายงานผลงานวิจัย  

------------------------------------------------------------------ 

เพ่ือให้เกิดระบบการรายงานที่ดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
เห็นสมควรก าหนดขอบเขตของการรายงานในแบบฟอร์มที่แนบดังนี้ 
 

1.  แผนงานวิจัย     :  ชื่อแผนงานวิจัยที่ระบุอยู่ในแบบ ว.2 
 

2.  ชื่อหัวหน้าแผนงานวิจัย :  ชื่อหัวหน้าแผนงานวิจัยที่ระบุไว้ใน 
                                                                  แบบ ว.2 
 

3.  ชื่อโครงการวิจัย    :  ชื่อโครงการที่ระบุอยู่ในแบบ ว.2 
 

4.  ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย :  ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยที่ระบุไว้ใน แบบ ว.2                                                                  
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  ระบุวัตถุประสงค์งานวิจัย 
 

6.  ชื่อการทดลองภายใต้โครงการ/หัวหน้าการทดลอง 
:  ชื่อการทดลองภายใต้โครงการ พร้อมชื่อหัวหน้าการ

ทดลองและสังกัดที่ระบุไว้ใน แบบ ว.2 
 

7.  สรุปผลในภาพรวมของโครงการ  :  เป็นส่วนที่สรุปรายละเอียดของเนื้อหาการด าเนินงาน 
                        ที่ส าคัญในเชิงวิชาการ เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่ม

ด าเนินการถึงปัจจุบันในภาพรวมของโครงการ   
 

8.   ผลการด าเนินงานในแต่ละการทดลอง              :  เป็นส่วนที่สรุปรายละเอียดของเนื้อหาการด าเนินงาน 
                ที่ส าคัญในเชิงวิชาการพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่   

  - ระยะเวลาการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/
กรรมวิธีการทดลอง/KPIs การทดลอง (ที่ระบุไว้ใน ว.2)  
ตารางการบันทึกข้อมูล/ภาพแสดงผลการทดลองหรือ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น ตามรอบการรายงาน  
ดังนี้ 

   - รอบ 3 เดือน ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน  
                              ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม โดยรายงาน 

     ผลของแต่ละการทดลอง   
     - รอบ 6 เดือน ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน 
                              ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม  โดยรายงาน 

     ผลของแต่ละการทดลอง     
   - รอบ 9 เดือน ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน 
                              ระหว่างเดือน ตุลาคม – มิถุนายน โดยรายงาน 
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     ผลของแต่ละการทดลอง 
       - รอบ 12 เดือน ให้รายงานผลการด าเนินงาน 
                              ระหว่างเดือน ตุลาคม – กันยายน โดยรายงาน 

     ผลของแต่ละการทดลอง    

  

9.  ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ 
:  สรปุปัญหา/อุปสรรค ของการด าเนินงาน พร้อม 
   ทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   ในภาพรวมของโครงการ 

10. การน าไปใชป้ระโยชน์     :  ระบุให้ชัดเจนวา่ผลงานวิจยัที่ด าเนินการ 
                                                                          เสรจ็สิ้นแลว้ คาดว่าจะมีการน าไปใช้ประโยชน ์
   ในปีใด  พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะน า 

 ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์จริง           
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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  ระบุชื่อชุดโครงการวิจัยตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 

 
2. โครงการวิจัย   :  ระบุชื่อโครงการวิจัยตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 

กิจกรรม   :  ระบุชื่อกิจกรรมตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  ระบุชื่อกิจกรรมย่อยตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ระบุชื่อการทดลองตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  ระบุชื่อการทดลองตามแบบ ว.2 ที่ผ่านการอนุมัติ 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  ระบุชื่อหัวหน้าการทดลอง หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้ร่วมงาน                            :  ระบุชื่อผู้ร่วมงาน หน่วยงานต้นสังกัด 
       ผู้ปฏิบัติงานคนเดียวหรือหลายคนอยู่ในสังกัดเดียวกัน ให้ใส่ชื่อ 

   หน่วยงานที่สังกัดในล าดับต่อมา ถ้าอยู่ต่างหน่วยงานให้ใช้เลข    
เชิงอรรถ(footnote) รายชื่อหน่วยงานไว้หน้าแรกของบทคัดย่อ 

5. บทคัดย่อ   :  สรุปใจความส าคัญของผลงานวิจัยให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน  

   (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)   
 

6. ค าน า                                 :  ให้เขียนความส าคัญ หลักการและเหตุผลที่ท าการทดลองปัญหา

ที่ต้องแก้ไข วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย การตรวจ

เอกสาร  อ้างถึงรายงานหรือผลงานที่ท ามาแล้วว่าเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับงานที่ท าอย่างไร  เพื่อสนับสนุนและเน้นให้เห็น

ความส าคัญของงานที่ท า 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      - ระบุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ เช่น เครื่องมือ พันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ 
- วิธีการ - วิธีการ ระบุชื่อการทดลอง เช่น แผนการทดลอง 

Experimental design) การปลูก การดูแลรักษา และวิธีปฏิบัติ
อ่ืน ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 

แบบ ตป.2 
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- เวลาและสถานที่     - ระบุเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) และสถานที่ท าการทดลอง 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  (เป็นส่วนส าคัญของการท างานวิจัย) 

- อธิบายผลลการทดลองที่ส าคัญ อ้างอิงถึงตาราง กราฟ หรือรูป

ประกอบพร้อมเหตุผลสนับสนุนการทดลอง และวิจารณ์เหตุผล

ที่ท าให้ผลการทดลองเป็นเช่นนั้น รวมทั้งอ้างถึงผลการทดลอง

ของผู้อ่ืน (จากเอกสารอ้างอิงในค าน า หรืออุปกรณ์และวิธีการ) 

เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านผลการทดลองนั้นๆ 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : สรุปเนื้อหา สาระส าคัญของผลงาน และข้อเสนอแนะใน  

งานวิจัยเรื่องนั้นๆ ในอนาคต 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ให้ระบุผลงานที่สิ้นสุด ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร พัฒนาต่อ

หรือถ่ายทอด หรือเผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ

กลุ่มเป้าหมาย (ระบุเป็นข้อๆ)  

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือ

ให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย 

 
12. เอกสารอ้างอิง : เป็นส่วนที่จ าเป็นต้องระบุ ถ้าได้มีการอ้างอิง ค้นคว้า 

เปรียบเทียบ หรือใช้เป็นแนวทางผลงานของผู้อื่นประกอบใน

การด าเนินงาน 

 
13. ภาคผนวก : เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงไว้ใน

เนื้อหาของรายงาน เช่น สูตร วิธีค านวณ ตารางการบันทึก

ข้อมูลภาพ แสดงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบส ารวจข้อมูล 

เป็นต้น ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่ท าให้เนื้อหาของรายงานขาด

ความสมบูรณ์ 

 
หมายเหตุ 
รูปแบบ :  
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- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 
- เนื้อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 
- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 
- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามแล 
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รูปแบบและองค์ประกอบรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(ส าหรับโครงการวิจัย) 

 
ค าปรารภ (Foreword หรือ Preface)  
 
สารบัญ          หน้า  
 กิตติกรรมประกาศ...........................................................................      x 
 ผู้วิจัย ................................................................................................        x 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ .........................................................        x 
 บทน า…..............................................................................................        x 
 บทคัดย่อ............................................................................................   x 
 

1. ชื่อกิจกรรมงานวิจัย 1 ...............................................................      x 
  2. ชื่อกิจกรรมงานวิจัย 2 ..............................................................       x 
                                  
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ……………………………………..…………………        x 
 บรรณานุกรม…………………………………………………………………………      x 
 ภาคผนวก ...........................................................................................        x 
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บทน า 
ประกอบด้วย  

1 ความส าคัญและที่มาของโครงการวิจัย (เน้นปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งต้องท าให้ได้ ผลผลิต (output)  
ตรงเป้าประสงค์ของโครงการ ตามวัตถุประสงค์) 

2 วัตถุประสงค์ 
3 วิธีการวิจัย (แสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมงานวิจัย และอาจมีแผนภาพประกอบ) 

 

บทคัดย่อ 

เขียนย่อเรื่องราวของงานวิจัยในภาพรวมของโครงการวิจัยโดยผู้วิจัยต้องเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการโดยสังเขป 
- ผลของการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การเสนอค าตอบให้แก่หัวข้อปัญหาที่ท าการศึกษา

ค้นคว้า และการค้นพบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่เป็นประเด็นหลัก 
ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกินกว่า 1 หน้ากระดาษพิมพ์ ขนาด A4  
ส าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้แปลตามบทคัดย่อภาษาไทย 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วย 

1. ผลการวิจัยของโครงการ เน้นผลผลิต output ตรงเป้าประสงค์ของโครงการ ตาม 
วัตถุประสงค์ 

2. ข้อเสนอแนะ (เชิงการน าไปใช้ประโยชน์  บอกผลลัพธ์ (outcome) ที่มีผลกระทบในทางกว้างที่น า
ผลผลิตไปใช้ หรือน าไปวิจัยต่อ) 

 

(ส่วนประกอบเนื้อเรื่องของกิจกรรมงานวิจัย) 

ชื่อกิจกรรมงานวิจัย(Title) ไทยและอังกฤษ 
ชื่อผู้วิจัย 
ค าส าคัญ (Key words) 
บทคัดย่อ (Abstracts) ไทยและอังกฤษ 

 บทน า (Introduction) 
 การทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้น าไปรวมในบทน า) 
 ระเบียบวิธีการวิจัย  (Research Methodology) 
 ผลการวิจัย (Results) 
 อภิปรายผล (Discussion) 
 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 
 เอกสารอ้างอิง (References)* 
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 ภาคผนวก (ถ้ามี) (Appendix)** 
* แสดงไว้ในบรรณานุกรม มีการแยกออกเป็นส าหรับของแต่ละบท 
** แสดงไว้ในภาคผนวก มีการแยกออกเป็นส าหรับของแต่ละสาขา ให้ล าดับภาคผนวกเป็น

ตัวอักษร ก,ข,ค,..... 
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ค าอธิบายแนวทางการเขียนหัวข้อต่าง ๆ 
 

ชื่อกิจกรรมงานวิจัย   (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 16  ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้า) 
ส าหรับการพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นต้นตัวแรกใช้อักษรตัวใหญ่ ส่วนค าบุพบท ค าน าหน้านาม และ
ค าสันธานใช้ อักษรตัวเล็ก ยกเว้นถ้าขึ้นต้นประโยค (เช่น An Independent Measurement of the 
Amount of Nitrogen Fixed by a Legume Crop. ) 
 

ชื่อผู้วิจัย    
 เว้น 1 บรรทัดจากชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         โดยแยกกัน
คนละบรรทัด จัดกึ่งกลางหน้า ค าน าหน้าชื่อให้ใส่เฉพาะยศ  ต าแหน่ง หรือบรรดาศักดิ์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
เท่านั้น  หรือ ฐานันดร  เช่น พ.ต.ท. , ศาสตราจารย์ , คุณ , คุณหญิง , ท่านผู้หญิง , ม.ร.ว.  เป็นต้น 
 

ค าส าคัญ (keywords)   
ค าท่ีสื่อถึงความหมายของงานวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นเอกสาร 
 

บทคัดย่อ (abstract)  

ผู้วิจัยต้องเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการโดยสังเขป 
- ผลของการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การเสนอค าตอบให้แก่หัวข้อปัญหาที่ท าการศึกษา

ค้นคว้า และการค้นพบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ที่เป็นประเด็นหลัก 
ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกินกว่า 1 หน้ากระดาษพิมพ์ ขนาด A4  
ส าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้แปลตามบทคัดย่อภาษาไทย 

 

บทน า (Introduction)  
ประกอบด้วย 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

2.  การทบทวนวรรณกรรม(กรณีเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้น าไปรวมกับข้อ 1) 

3. วัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับสาระของงานวิจัย 

4. ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 

5. สมมติฐาน (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย (อุปกรณ์และวิธีการทดลอง) 
 เขียนเชิงพรรณนาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ประเด็นวิจัย (ท าอะไร) 
2. สถานที่ท าการวิจัย (ที่ไหน) 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน (เมื่อไหร่) 
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4. วิธีการด าเนินการ (อย่างไร) (ชัดเจนในการท าวิจัย บอกให้ละเอียด จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท า
งานวิจัยต่อ) 

ผลการวิจัย 
  แสดงให้เห็นผลการวิจัยที่เกิดขึ้น โดยอาจน าเสนอในรูปของการบรรยายอย่างเดียว หรือการบรรยาย
ร่วมกับ ตาราง หรือแผนภาพ หรือรูปภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ จัดล าดับ/จัดแบ่งผลการทดลองที่เกิดขึ้น
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด (ผลการทดลองจะต้องตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อทุกประเด็น) 
และต้องไม่มีการเสนอผลที่ซ้ าซ้อนกัน เช่น ข้อมูลเดียวกันไม่ควรน าเสนอทั้งตารางและแผนภาพ เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
           การอภิปรายผลอาจอภิปรายร่วมกับหัวข้อผลการวิจัย (โดยตั้งเป็นหัวข้อ “ผลการทดลองและ
อภิปราย”/ “Results and Discussion”) หรือจัดแยกออกมาต่างหาก 

การอภิปรายผลการวิจัยต้องใช้เหตุผลและองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย  เพ่ือแสดงถึง
ความเกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพัน หรือโดยเปรียบเทียบ กับผลการวิจัยที่มีมาก่อน และผลการวิจัยนั้นอาจเป็นไปตาม
สมมติฐานหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็ได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลประกอบเสมอ    
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สาระส าคัญของสรุปผลการวิจัยให้ระบุถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
(บอกผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ผลงานวิจัยนั้นด้วย) จุดอ่อน หรือจุดแข็ง และแนวทาง หรือข้อเสนอแนะในการ
ท า หรือพัฒนางานวิจัย ต่อไป สรุปผลการวิจัยไม่ใช่บทคัดย่อ 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. วิธีการอ้างในเนื้อเรื่อง :  วิธีการอ้างอิงมีหลายรูปแบบ แต่ทางสาขาวิทยาศาสตร์ใช้ระบบชื่อและปี 
(Name and Year System) ตัวอย่าง  
         ภาษาไทย : ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ. 

- อานนท์ (2550)............หรือ ................(อานนท์, 2550) 
- อานนท์และอนันต์ (2550)............. หรือ..................(อานนท์และอนันต์, 2550) 
- กรณีท่ีมีผู้วิจัยตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปให้ใช้ และคณะ ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก  
   อานนท์และคณะ (2550).............. หรือ..............(อานนท์และคณะ, 2550) 
   (แต่ในการท ารายการเอกสารอ้างอิงให้ใส่ชื่อหมดทุกคน)   

        - กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏผู้แต่งให้ใช้ นิรนาม (ภาษาไทย)  หรือ Anon.  (Anonymous) 
                (ภาษาอังกฤษ) 
          ภาษาอังกฤษ :   ใช้ชื่อสกุล-ปี ค.ศ. 

- Arnold (2007)……….....หรอื ………….(Arnold, 2007)  
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 - Arnold and Schepers (2007)…….หรือ (Arnold and Schepers, 2007)  ควรใช ้and ไม่ควรใช้ 
และ  
 - กรณีท่ีมีผู้วิจัยตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก  

   Arnold et al. (2007)……… หรือ............(Arnold et al., 2007) 
   (แต่ในการท ารายการเอกสารอ้างอิงให้ใส่ชื่อหมดทุกคน)   
2. การท ารายการเอกสารอ้างอิง : ให้เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตาม

อักษรโดยไม่ต้องใส่เลขที่ 
         2.1. การอ้างอิงจากวารสารการวิจัย : ให้เรียงล าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

           1) ชื่อผู้วิจัย  
            2) ปีที่ตีพิมพ์ (ปี พ.ศ. ส าหรับภาษาไทย ปี ค.ศ. ส าหรับภาษาอังกฤษ) 
            3) ชื่อวารสาร (ชื่อเต็ม หรือค าย่อตามที่วารสารก าหนด) 
            4) ฉบับที่ (Volume number) และเล่มที่ (Issue number) (ถ้ามี) 
            5) หน้า (หมายเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของเรื่อง) 
 การพิมพ์ชื่อผู้วิจัยส าหรับวารสารภาษาไทยใช้ ชื่อ-นามสกุล ส่วนวารสารภาษาอังกฤษ เฉพาะคนแรก
เท่านั้นขึ้นต้นด้วยนามสกุลแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และในกรณีที่มี
ผู้วิจัย หลายคนให้ใช้ และ (ภาษาไทย) หรือ and (ภาษาอังกฤษ) น าหน้าคนสุดท้าย   
ตัวอย่าง :   

  จรูญโรจน์ จันทรศิริ และเฉลิมพล แซมเพชร. 2548. ผลิตภาพของแปลงหญ้าเมื่อปลูก  
                     หญ้ารูซี่ในระหว่างแถบกระถิน. วารสารเกษตร 21(1) : 55-62. 
              Souza, P.I., D.B. Egli, and W.P. Bruening. 1997. Water stress seed filling and  
                          leaf senescence in soybean. Agron. J. 89:807-812. 
        2.2 การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต ารา ให้เรียงล าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
            1) ชื่อผู้แต่ง 
            2) ปีที่ตีพิมพ์ 
            3) ชื่อหนังสือ 
            4) พิมพ์ครั้งที่ (Edition number) (ถ้ามี) 
            5) ส านักพิมพ์ และสถานที่พิมพ์ 
            6) จ านวนหน้า 
  

      ตัวอย่าง : 
 เฉลิมพล แซมเพชร. 2542. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่. นพบุรีการพิมพ์: เชียงใหม่. 70 หน้า 
 Fageria, N.K., V.C. Baligar, and R.B. Clark. 2006. Physiology of Crop Production. 
                    The Haworth Press, Inc.: New York. 122 p. 
    กรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ  
 Hill, S.E. 1996. Emultions. In: Hall, G.M. (ed.) Methods of testing protein 
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                   functionality.   
          Chapman & Hall: London. pp. 153-185. 
         2.3 เอกสารรวมเล่ม หรือรายงานเสนอในการประชุมสัมมนา 
           1) ชื่อผู้วิจัย 
           2) ปีทีตีพิมพ์  

          3) ชื่อเรื่อง 
           4) ชื่อการประชุมสัมมนา 
           5) สถานที่และวัน เดือน ปีที่จัดประชุมสัมมนา   
        ตัวอย่าง : 
 เฉลิมพล แซมเพชร และวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์. 2539. การตอบสนองของข้าวบาเลย์ชนิดสอง 
                    แถวและหกแถวต่อปุ๋ยไนโตรเจน. รายงานวิจัยการประชุมทางวิชาการธัญพืชเมือง 
                    หนาว. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน. พิษณุโลก, 16-18 มกราคม  2539.   
 Bouldin, D.R. 1988. Effect of green manure on soil organic matter content and 
                    nitrogen availability. Proceeding of a symposium on sustainable 
                    agriculture: The role of green manure crops in rice farming systems.  
                    IRRI, Philippines, May 25-29, 1987: 151-163. 
   3. วิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อเมือง 
   ตัวอย่าง : 
             มนกฤตย์ บุญยฤทธิ์. 2538. การตรึงและการสะสมไนโตรเจนของถั่วเหลืองในแต่ละดับการ 
                     ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   
                     สาขาพืชไร่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่. 

4. กรณีอ้างอิงจากเว็บไซต์  
ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มาหรือเข้าถึงหรือชื่อเวปไซต์ วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล 

   ตัวอย่าง : 
             ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย. 2539. การดัดแปลงยีน...ส าคัญไฉน.  สืบค้นจาก:   
                      http://learn.in.th/god t.html [ก.ย. 2547]. 
            Bryant, P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999,  
                       from www.darwin.bio.uci.edu/sustain/bio65/Tiltpage.htm 
การท าเอกสารอ้างอิงต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

http://learn.in.th/god%20t.html
http://www.darwin.bio.uci.edu/sustain/bio65/Tiltpage.htm

