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ค ำน ำ /Preface 
 
 

คู่มือการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ  ฉบับนี้  งานวิจัยและบริการวิชาการ   
วิทยาลัยนานาชาติ  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารส าหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ  ให้บุคลากรด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ภายในเล่ม  ประกอบด้วย  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของชาติ แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ  จรรยาบรรณ
นักวิจัย   และคณะกรรมการบริหารงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ  

คูม่ือฉบับนี้  แสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ  และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนแสดงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  

งานวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะสามารถเอ้ืออ านวย
ความสะดวก และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการด าเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
            

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยของชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
The 12th National Economic and Social Development Plan  (Fiscal year 2017 - 2021) 

 
 
The Strategy 8:  Science, Technology, Research  and Innovation Development 
 
Development approach 
 
1. ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
    To encourage investment in research and development to benefit commerce and society.   
 
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
    To develop entrepreneurs to be high technology entrepreneurs. 
 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
    To develop the environment of science technology development, research, and innovation    

for research personnel. 
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
The 12th Naresuan University Education Development Plan (Fiscal year 2017 - 2021) 

 

 
นโยบำยที่ 2    
      ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการถอดองค์ความรู้พ้ืนฐาน (Basic Research)  
  ที่เป็นสมรรถนะหลักของนักวิจัยมาเชื่อมโยงกับโจทย์วิจัยของชาติ 
Policy 2:   Encourage research of the University in basic research that is the core   
  competency of researchers and linked to national research issues. 
 
เป้ำประสงค์  Goal 
 1.  มีผลงานด้านวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
         Have research work continually increase. 
 2.  มีกองทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการวิจัย 
     และการน าผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
     3.  Have special University research funding to facilitate the conducting research  
     and  bring research to commercialization. 
 4.  มีสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence Centers: COE) ที่สร้างผลงานวิจัยไปสู่การ   
     พัฒนาประเทศและตอบโจทย์ภาคเหนือตอนล่าง  
       Have the Excellence Centers: COE that conduct research work for Thailand’s   
     development and solve the problems of lower northern Thailand. 
 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย อาจารย์ บุคลากรด้านการวิจัยและนิสิตให้เป็นนักวิจัยมือ 
  อาชีพ อาจารย์วิจัยที่มีคุณภาพ บุคลากรที่ใช้การวิจัยในการพัฒนาหน่วยงาน และบัณฑิตที่ใช้ 
  งานวิจัยเป็นสิ่งขับเคลื่อนการท างานในองค์กร 
The Strategy 1:  Encourage potential of researchers, lecturers, research personnel and students 
      to become professional researchers. The quality lecturers, research personnel  
      and graduates who use research work will be the driving force of the organization.  
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและสร้างระบบกลไกเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
The Strategy 2:  Develop and set a system, mechanism, and equipment to encourage research  
      work within the University. 
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กลยุทธ์ที่ 3  บริหารระบบการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เชื่อมโยงและต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะ วิทยาลัย ภาควิชา และระดับบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพไวต่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
  และถูกต้อง (Synchronized) และ Role and responsibility. 
The Strategy 3:  Manage the research system effectively in accordance with and in continuous  
     collaboration among the University, faculty, college, department, and personnel 
     levels to be able to quickly make changes and keep synchronized as to role and 
     responsibility. 
 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแบบเป็นระบบและไวต่อเหตุการณ์ 
 The Strategy 4:  Manage the University’s research risks and keep abreast of events. 
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นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยของวิทยำลัยนำนำชำติ  ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
NUIC Research Policy and Strategic Plan A.D. 2016-2019 

 

แผนกลยุทธ์วิทยำลัยนำนำชำติ พ.ศ. 2560 – 2564  
NUIC Strategic Plan A.D.2016-2019  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2    กำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์เผยแพร่และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ        
The Strategy Issues 2:  Research development for publication and utilization of both quantity  
      and quality. 
 

เป้ำประสงค์ Goal 
1. เพ่ือให้อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัยตามสาขาที่สนใจ 

To enhance the faculties’ research potential in their fields of interest 

กลยุทธ์/มำตรกำร  Strategies/Measures 
 

กลยุทธ์ที่ 1  Strategy 1      พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัย 
                                     Increase the research potential and capability 

      มาตรการที่ 1.1  สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ศึกษาต่อ 
                          ในระดับปริญญาเอกเพ่ือสร้างพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง อันจะเป็นประโยชน์ 

     ต่อการวิจัยในระดับสูง 
        มาตรการที่ 1.2  จัดอบรมให้ความรู้ในการท าวิจัยตามความต้องการของอาจารย์ 

     มาตรการที่ 1.3  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย     (KM) 
     มาตรการที่ 1.4  จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยง จากภายนอกมาแบ่งประสบการณ์ และ/หรือร่วมท าวิจัย 

 

กลยุทธ์ที่ 2 Strategy 2     สร้ำงบรรยำกำศ สร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้ท ำวิจัยและขอแหล่งทุนวิจัย 
Generate an environment and incentives conducive to research 
engagement and research grant application   

         มาตรการที่ 2.1   จัดให้รางวัลสมทบส าหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย   
    มาตรการที่ 2.2   น าผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีอย่างจริงจัง 
 มาตรการที่ 2.3  จัดเวทีแบ่งปันความรู้จากอาจารย์ที่ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
         เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

มาตรการที่ 2.4  จัดเสวนา สัมมนา หรือประชุมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดเองหรือใน
ลักษณะ เครือข่ายความร่วมมือ 

มาตรการที่ 2.5  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 3  Strategy 3     จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย 
Provide facilities fundamental to conducting research studies 

      มาตรการที่ 3.1  จัดซื้อหนังสือ ต ารา ตามความต้องการของอาจารย์และปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ 
                           ของวิทยาลัย 
     มาตรการที่ 3.2   จัดภาระงานให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการท าวิจัย และลดภาระการสอนแก่อาจารย์ 
                          ที่ต้องการท าวิจัย 
     มาตรการที่ 3.3  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 
                          ที่มีคุณภาพ และการไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
     มาตรการที่ 3.4   จัดท าฐานข้อมูลการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย 
     มาตรการที่ 3.5  จัดท าฐานข้อมูลวารสารที่มีคุณภาพ     

 
กลยุทธ์  

Target 

ตัวช้ีวัด   

Key Performance Indicator (KPI) 

เป้ำหมำย (target) 

2020 2021 2022 

1 พัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการท า

วิจัย 

Increase the research 

potential and 

capability 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย 
The percentage of the number of faculties 
who participate in research potential 
development projects  

≥70 ≥75 
 
 

≥75 
 
 

 2. จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก

แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ 

The number of research projects funded by 

research funding organizations 

≥3 ≥4 ≥4 

2 สร้างบรรยากาศ  
สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ท าวิจั 
 และขอแหล่งทุนวิจัย 
Generate an 
environment and 
incentives conducive 
to research 
engagement and 
research grant 
application  

3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
The number of research articles published 
in the national and international platforms 

≥5 
 

≥6 
 
 

≥6 
 
 

 4. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก

สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

The amount of research grants from inside 

and outside the organization per full-time 

faculty and full-time researcher 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 
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จรรยำบรรณนักวิจัย 
สภำวิจัยแห่งชำติ 

Code of Ethics for Researchers 
National Research Council of Thailand 

 
"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี

ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และ
วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

“Researcher” refers to a person who conducts a systematic search for knowledge in 
order to find an answer to an issue in question using a methodology that is accepted in that 
respective field, and, therefore, comprehensive in its idea, concept, and method for the data 
collection and analysis.    
 

"จรรยำบรรณ"  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

“Ethics” refers to the principles for appropriate behaviors indicating the professional 
morality and ethics compiled by people in each profession to serve as a code of conduct for 
the professional members to follow in order to maintain their famed integrity and to promote 
the prestige of the profession.  
 

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องท่ีจะศึกษา 
และข้ึนอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการท างานวิจัยดว้ยผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้  สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด "จรรยาบรรณ
นักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและ
หลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

Research ethics is an important element of the research methodology as the research 
process requires the researchers to frequent themselves closely with the objects of their study, 
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living or non-living.  Consequently, the research may affect the objects negatively if the 
researchers tread without care.  Research activities are vital for the policy planning and setting 
in all aspects of the national development, especially in the development of the quality of life 
of the population.  Quality research is a product of the researchers’ specialized knowledge and 
ability as well as of their moral and ethical integrity in conducting the research.  Low-quality 
research works, regardless of the causes, could backfire and generate negative impact on the 
academia and the country if they are promulgated.  The National Research Council of Thailand, 
therefore, set “the Code of Ethics for Researchers” to act as a guideline for researchers to 
follow in order to conduct their research studies on an appropriate ethical and academic basis 
and to assure the standard of the studies that corresponds to the researcher’s honor and 
reputation.  The Code of Ethics for Researchers comprises 9 items as follows. 

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ 
ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสดงหาทุนวิจัย  และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
                 A researcher must be honest and possess academic as well as management 
integrity.  A researcher must be true to himself and never take credit that is not his due.  A 
researcher does not plagiarize; he honors the sources of his research data by providing citations 
and references.  A researcher must be open in securing his research funds and be just in 
matters regarding the benefits from his research. 
 

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างด าเนินการ 

A researcher must be aware of the research obligation he has to the funding/supporting 

organization and with the organization of his affiliation.  A researcher must observe the research 

obligation and agreement to which all parties involved have consented.  A researcher must devote 

his time to produce the best research possible within the timeframe that has been agreed upon.   

He must be responsible and never forsake his work when it is still incomplete. 
 

3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชา
การที่ท าวิจัยอย่างเพยงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่
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งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานวิจัย 
                     A researcher must possess the fundamental knowledge in the field of his 
research.  A researcher must have sufficient background knowledge in his research area, as well 
as related knowledge, expertise and experience, in order to produce quality research and to 
prevent mistakes from an erroneous analysis, interpretation or conclusion that could jeopardize 
the research work. 

 
 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้อง

ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

        A researcher must take responsibility for the object of his research, living or non-
living.  A researcher must operate with care and validity when conducting a research related to 
humans, animals, plants, art and culture, resources and environments.  He must be 
conscientious and determined in his endeavor to preserve the art and culture, resources and 
environments.    

 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีจะ
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล 
           A researcher must respect the dignity and rights of his human subjects.  He must 
not be tempted by the promise of academic benefits that could induce the slip of the respect 
for human dignity.  It is a researcher’s duty to explain the research objectives to his sample 
group without deception or force and without violating others’ personal rights. 
 

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจัยต้องมี
อิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล 
และข้อบังคับพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้ เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย 
                     A researcher must have the freedom to think without any bias in each and every 
step of his research work.  He must be aware that personal biases and academic partiality could 
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result in the distortion of information and academic regulations that may, consequently, 
jeopardize the research work. 
 

7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปทางมิชอบ 

        A researcher should make use of his research works in ways that are right.  A 
researcher should promulgate his research works for the benefits of the academia and the 
society.  He should not exaggerate the research findings and manipulate the works in a wrong 
way. 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล
และข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

        A researcher should respect academic opinions of others.  He should be open-
minded and willing to disclose the research information and procedure, to listen to other 
people’s academic views and reasons and to improve and correct his own research works. 

 
9.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านักท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาใน

การท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้า ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ                                                  
                      A researcher should take responsibility for all levels of the society.  He should 
possess the conscience to devote his intellectual power to his research for academic 
advancement and the prosperity and benefits of the society and the human race.     
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
National Research Council of Thailand 
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คณะกรรมกำรบริหำรงำนด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร  วิทยำลัยนำนำชำติ 
Naresuan University International College’s 
Research and Academic Service Committee 

 
 
1.    Dr. Supichaya  Meesad     Adviser 

Director of International College 
2. Miss Saranporn  Kirdkoh     Committee  

Deputy Director, for Administration 
4.  Mr. Lorenzo  Esmayor Garin Jr.    Committee 
          Representative of Human Resource Management 
5.  Miss Anna  Stepanova     Committee 
          Representative of Tourism Business Management  
6.  Mr. Christopher  James Cook     Committee 
          Representative of English for Business Communication 
7.  Mr. Ringyaomi  Phungshok Shimray   Committee 
          Representative of International Business Management 
8.   Mrs.Yukiko  Vorashingha    Committee 
 Representative of  Foreign Languages 
9. Mrs. Preepremsuda   Mahapunyawong   Committee 
          Head of Secretariat Officer 
10. Ms. Suthawan   Marayath    Committee and Secretary 
           Head of Research and Academic Service Section  
11. Miss Jitlekha  Meethong    Committee and Assistant Secretary 
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NUIC Research Unit  
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NUIC Research Support 
 

 
 

Important Issues in Conducting Research at NUIC 
1. All research proposals must be submitted to the NUIC Director for approval, regardless 

of whether the research will be with a co-researcher with external agency or other 

faculties or universities.  

2. All research to be conducted under NUIC grant or personal budget must first be 

submitted to the NU-IRB for approval.  

3. In case of evaluation of research work done by lecturers or supporting staff for purposes 

of performance evaluation, the information from the NUIC Research Unit database will 

only be considered. 

4. All research done by lecturers/supporting staff which are not recorded in the NUIC 

Research database cannot request for budget for presentation in a conference and 

publication reward. 

The above-mentioned requirements are in accordance with the NU Research Regulations. 
 
 
 

Contact: Miss Suthawan  Marayath (Goi) 
  Tel: 8561  email: suthawanm@nu.ac.th 

NUIC Research Fund

NUIC Research Presentation Fund

Budget for Preparing a Research Article 

Budget for Additional Reward for Publishing an Article
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 OK 
 

 Not OK 
 

Revise the proposal  
as suggested  

 

Sign contact and start  
to conduct the research 
and receive budget 40%  

 

 

 
 
 
 

Progress report in 6 month  
and receive budget 40%  

 
Submitting the research article  
to a conference or a journal 

to completed the KPI 
 
 

 
 
 
 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย  วิทยำลัยนำนำชำติ 

NUIC Research Process Guidelines 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                                       

 
           

 
 

   

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
     

 
 
 

 
 

 

 
 

     

 
 
 
 
 

***Researcher must 
attach the NU Ethics 
Committee approval 

document  
 

Finish the Research Proposal 
 

Submit the research proposal  
to NUIC Research and Academic Service 

Committee for approval  
(through Ms. Suthawan) 

 

Submit the research proposal  
to NUIC Director for approval  
the research funding approval  

 Sign contact  
in 2 round /fiscal year  

1. October 
2. April  

NUIC set the budget  
for presentation  

at a conference and budget 
for preparing a research 
article for publishing in  
an international journal 

 
Closing the Research Project  

by Submitting a Full Report of Research 
and KPI Report and receive budget 20%  
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ขั้นตอนกำรยื่นขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

The Process of Getting an Approval from NU – IRB (Institutional Review Board)  
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  
 **   The review from the NU – IRB may take about 1 – 3 weeks depending on research category  
                 (exception, expedited or full board review) 
 **    Revision of the proposal may take about 1 – 2 weeks 
 **    See the documents for the NU – IRB  
 
 
 

Prepare documents of NU - IRB form  
(get assistance from Ms. Suthawan) 

 
 

NUIC Research and Academic Service 
Committee approve the research 

proposal 
 

 Not approved 

Submit the research proposal 
 with Ethics form  

to NU – IRB 
 
 

 Approved 

Revise the proposal  
and documents  

as suggested  
by the NU – IRB 

 

Get the certificate 
of approval  

from the NU – IRB 
for the submitted proposal 
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Documents for NU Ethic Committee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:     
              **   ALL forms can be downloaded from the following website; that this is,        

http://www.researchhuman.nu.ac.th/?name=document 
            **  Upon completion of the forms, they must be photo copied in 3 copies plus  the 

original copy 

1.   บันทึกข้อควำมในกำรขอยื่นจริยธรรม 
   Memorandum for requesting an ethical review 

2.   แบบฟอร์มยื่นกำรขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรม    
  Submission form for Ethical Review (AF 01-10/4.0)  

3.  แบบประเมินโครงกำรวิจัยด้วยตนเอง 
     Self-assessment form (AF 02-10/4.0) 
4.  ข้อมูลค ำอธิบำยและหนังสือแสดงควำมยินยอมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (ถ้ำมี) 

Information sheet and/or consent form (AF 04-10/ AF 05-10) (if needed) 
     **** For qualitative research and specific participants 
5.  โครงกำรวิจัยฉบับเต็ม 
     Full Protocol  
6.  ประวัติผู้วิจัยหลัก 
     Principal investigator’s CV  
7.  หลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม 
       Human subject protection, GCP training certificate 
8.  รำยละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
     Questionnaire/scale/interview form 
9. กำรขัดแข้งทำงผลประโยชน์ 
     Conflict of interest and funding form (AF 03-10/.30) 
10. งบประมำณที่ได้รับโดยย่อ 
      Budget  
11. สรุปโครงกำรวิจัย 
      Protocol synopsis  
12. Electronic files of all above documents   (1 CD ROM) 
 
 

 

http://www.researchhuman.nu.ac.th/?name=document
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ขั้นตอนกำรขอรับทุนสนับสนุนกำรไปน ำเสนอผลงำนวิจัยท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
The Process of Getting a Research Presentation Fund in Thailand and Abroad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get an acceptance notification  
to present your research at a conference 
***ONLY for research approved by NUIC 

Abroad In Thailand 

Submit the research article  
and conference information (when, where, etc.) 

to NUIC Research and Academic Service Committee 
 
 

Submit the research article and conference 
information (when, where, etc.)  

to NUIC Research Unit 

Get comments from NUIC Research 
and Academic Service Committee  

(within 30 days after submission) 

The research article will be submitted 
to the NUIC Director 

 Approved 

 

  NO  OK  Not approved 

Request 
 for the approved budget 

(at least 15 days prior to the travelling date)  

 
 Present your research  

at the conference 

Submit report written and 
proceeding of the research 

presentation to NUIC 
(within 60 days from presentation) 

Revise  
the document  
an suggested 

 

Send the document to NU Division 
of Research Administration (DRA) 

(DRA) Submit the research article  
to the NU President 

to the NUIC Director 

  Not approved  Approved 
 

Request for the approved budget 
(at least 15 days prior to the travelling date)  

Present your research  
at the conference 

Clear the expense once  
the researcher arrives 

 (Submit the original receipts and folio 
from the hotel, air ticket and boarding 
pass or bus ticket conference receipt  

and other related documents) 

Submit report written and 
proceeding of the research 

presentation to NUIC 
(within 60 days from presentation) 

 

Clear the expense once 
the researcher arrives 
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 Documents for Getting a Research Presentation Fund in Thailand and Abroad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After the Conference 
 
 
 
 
 
 
 

1.   บันทึกข้อควำมขออนุมัติไปรำชกำร  
     Memorandum for requesting a Research Presentation Fund  
      

****       For presenting in Thailand, please use NUIC form. 
              For presenting abroad, please use NU form. 
 
2.   บทควำมวิจัย  
      Research Article 
 
3.   ใบตอบรับกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
      Letter of Acceptance from the conference  
 
4.   รำยละเอียดของงำนประชุมวิชำกำร  
      Information about the conference/ Call for papers. 
 
5.   หนังสือรับรองผลงำนวิจัยไม่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ  
      A letter confirming that the research article is not a part of your study  
 

The researcher is required to submit a written report to the Director of NUIC  
within 30 days after the conference. The following documents must be included  
in the report: 

1. ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัย 
Knowledge that the researcher gained from attending the conference. 

2. องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัย 
Explicit knowledge from the research paper. 

3. ผลงำนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย 
The conference proceeding. 
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 ขั้นตอนกำรขอรับเงินสนับสนุนค่ำจัดเตรียมบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ 
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ วิทยำลัยนำนำชำติ 

The Process of Getting Budget for Preparing a Research Article or Academic Article  
for Publishing in an International Journal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Note   ** This budget is allotted to Thai lecturers and foreign lecturers who are non native speakers.  

Prepare the research article  
or academic article 

    OK     NO 

Submit the article to the NUIC Research  
and Academic Service Committee for consideration 

 Submit the article to the NUIC Director 
 

  Approved 
 

  Not approved 
 

Translate/ edit the article 

 Revise the documents  
as suggested 

 

Submit the article  
to an international journal for consideration 

 

Submit a letter  
requesting for the budget  

(8,000 THB/ article) 

 Get a notification of acceptance 
from the journal and a reprint of  

the published article in the journal 
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     ขั้นตอนกำรขอรับรำงวัลสมทบกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  
The Process of Getting an Additional Reward for Publishing an Article  

in National Journal or International Journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: **   The journal publishing reward is also offered by NU considering the journal impact factor. 
                You can apply for both, if applicable. 
          **   The period of application for the reward may take about 2 months.  

Have an article published  
in a journal 

Submit the published article and related documents 
 to the NU Division of Research Administration 

 Get 3,000 THB 
for National Journal 

Get 1,000 – 12,000 THB from NU  
based on the journal impact factor 

 

  Approved 
 

  Not approved 
 

Check the journal impact factor 
at NU library website    

(http://www.lib.nu.ac.th/weblib/researchsupport/jif.php) 

 
  

Submit the published article  
and approved documents  

from NU to the NUIC Director  

Get 5,000 THB 
for International Journal  
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NUIC Academic Services Unit  
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NUIC Academics Services Support 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contact: Miss Jitlekha   Meethong (Jao) 
  Tel: 8561   E-mail: jitlekham@nu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

NUIC Budget for Academic Services Projects

Academic Service Project/s from External Fund 

NUIC Translation Services

NUIC Projects to Earn Money
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ขั้นตอนบรรจุโครงกำรบริกำรวิชำกำร  วิทยำลัยนำนำชำติ 
NUIC Academic Services Project Setting Process  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The academic services 
project must be integrated 
with subjects of lecturer 

and must have details  
about the beneficial effects  
to the development of 
students, communities, 

and society 

Conduct the academic services 
project in accordance with 

the NUIC action plan 

Set the academic services project  
in accordance with NUIC action plan 

of fiscal year 2019 
 

 Approved  Not approved 

Submit the academic services  
project proposal to NUIC Administration  

Committee for budget 
 

Submit the academic services project 
proposal to NUIC Research  

and Academic Services Committee  
 

Discuss among lecturers of each major for 
planning to conduct academic services 
and draft an academic services project 

proposal 
 

Survey the need of the community related 
based on expertise of NUIC lecturers  

 

October -
March of 
every year 

April 

May 

June 
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If traveling 

At least 30 days  
upon completion  

of the project 

 

At least 3 working days 
before using the documents 

 

At least 3 working 
days before traveling 

the project 
 

 ขั้นตอนด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร  วิทยำลัยนำนำชำติ 
NUIC Academic Services Project Conducting Process 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Get approval  
to conduct academic 

services project  
from the NUIC Director  

 

Get approval to request  
to travel from  
NUIC Director  

for Approval 

Borrow the budget 
from NUIC 

Coordinate and inform staff 
(Miss Jitlekha) to prepare 

related documents  

Conduct the Project 

Clear the expense documents and 
return the budget (if there is any)  

Report of the result of the project  
and result of the subject integration 

 The Related documents are as follow: 

1.  Invitation letter to speakers 

2.  Invitation letter to participants 

3.  Assignment of project committee  

4.  Get approval to work during 

     non-working days  

5.  Get approval to get student’s help 

6.  Get approval to give speaker 

reception  

7.  Coordinate letter to outside  

8.  Book NUIC room/NUIC van 

9.  Supplies documents before contact 
store (If the price is more than 5,000 

baht) ex.  

     - Request an employment order  

     - Detailed prices documents 

 

 

At least 7 working days  
before using the budget 

 

Within the NUIC 
Finance dateline 
 

At least 15 working days 
before starting the project 

 

 Submit the following 

 1. Original receipts 

 2. Participant’s signature  

 3. and other related documents  

 

 


