
 
 

แบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

--------------------------------------------------------------------- 
 
1. ชื่อโครงการวิจัย ..........................................................................................................................  

2. ชื่อนักวิจัย/นักประดิษฐ ์ ............................................................................................................ 

3. การนําไปใช้ประโยชน ์
    3.1 คณะ/หน่วยงาน............................................................................................................. 
ขอรับรองว่าได้นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้าน 
          (   ) 1.  เชิงสาธารณะ (โปรดระบุผลการใช้ประโยชน)์ 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
          (   ) 2.  เชิงนโยบาย (โปรดระบุผลการใช้ประโยชน์) 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
          (   ) 3.  เชิงพาณิชย ์(โปรดระบุผลการใช้ประโยชน์) 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
          (   ) 4.  ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  (โปรดระบุผลการใช้ประโยชน)์ 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ     …………………………………………………… 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง............................................................... 
      วันท่ีให้ข้อมูล....................................................... 
                        ผู้ให้ข้อมูล 



. 
 
 

Certification  form to acknowledge that your research /creative project will provide many 
advantages for our activities, Faculty of Humanities and Social Sciences, PSU. 

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

1. Title of Research/Creative project         .............................................................................................. 
2. Name(s) of Research Workers/Inventors   .................................................................................................... 

3. Utilization 
    3.1 Faculty/Agencies/Company /Group  .................................................................................................... 
we certify that the research results or creative work will provide direct advantages to us . (please 
specify ) 
          (   ) 1.  To the public  
    ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 

          (   ) 2.  To Policy  
    ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 

          (   ) 3.  To Commercial Activities  
    ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................................................ 

          (   ) 4. and Indirect advantages to 
4.1........................................................................................................................................................................... 
4.2........................................................................................................................................................................... 
etc........................................................................................................................................................................... 

      Signature…………………………………………………… 
       (...........................................................) 
      Position............................................................. 
      Date ………………….............................................. 
                       Informant 



งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  โครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
นําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์  และ/หรือ  ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการรับรอง/ การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น  ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ 
ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ด้านวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย   เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปใช้ประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือข้อกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  เช่น  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทาง
จิตใจ  ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่มีการนําไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มี
การศึกษาและประเมินไว ้
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์ หมายถึง  หน่วยงานหรือ
องค์กร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใชก่้อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ์
 
การนับจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชป้ระโยชน์ ให้นับจากวันทีน่ําผลงานวิจัย 
มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยทีผ่ลงานวิจยัจะดาํเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏทิิน หรือ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลยัจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีการนาํไปใช้ประโยชน์มากกวา่ 1คร้ัง (เช่น ใช้หลาย อบต) ให้นับการใชป้ระโยชนไ์ด้เพียงคร้ังเดียว ยกเว้นใน
กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจน 



 
 
 
 
ท่ี   ศธ 0521.2.03/                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
              ตําบลสะมิแล อําเภอเมือง    
                        จงัหวัดปัตตานี 94000 
 
                           เมษายน 2561 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์ 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนรัก 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   แบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  จํานวน 3 ชดุ 
 
          ตามท่ี คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดําเนินการวิจัยใน
พ้ืนท่ีดําบลดอนรัก อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลดอนรักได้นําผลงานวิจัย
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน ์นั้น 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความจําเป็นต้องใช้หลักฐานประกอบ การเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สมศ.) สําหรับตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย ในตัวบ่งชี้ท่ี 6 
“งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์” โดยเป็นหลักฐานซึ่งแสดงถึงการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะไปใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน  ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านในการตอบแบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับกับหน่วยงานของท่าน ภายหลังการนําผลงานดังกล่าวไปใช้ หรือภายหลังผลงานดังกล่าวได้
ดําเนินการแล้วเสร็จ   

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตอบแบบฟอร์มรับรองดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

                                                                      
 

                
                                        

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์  ยิ้นเสน) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
--------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการวิจัย  ให้ระบุชื่อโครงการวิจัย   ( ตัวอย่าง ) การพัฒนาวิเคราะห์สําหรับตรวจติดตาม
ฟอร์มาลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมการผลิตกาว 

 
2. ชื่อนักวิจัย/นักประดิษฐ ์ ให้ระบุชื่อนักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย   

( ตัวอย่าง )  รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา 
3. การนําไปใชป้ระโยชน ์
    3.1 คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน  ให้ระบุชื่อบรษิัท/ หน่วยงาน/ ชุมชน ฯลฯ 
                              ( ตัวอย่าง )  บริษัท ไดเนีย กระบี่ จํากัด 
 
ขอรับรองว่าได้นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้าน 
( / ) 1.  เชิงสาธารณะ (โปรดระบุผลการใชป้ระโยชน)์  

(ตัวอย่าง) ช่วยให้คุณภาพชีวติดา้นสุขภาพของพนักงานมีความเสี่ยงน้อยลง 
 
(  / ) 2.  เชงินโยบาย (โปรดระบุผลการใช้ประโยชน)์     

(ตัวอย่าง)   สอดคล้องกับนโยบายการระบบ HSEMS  มาใช้ในบริษัท    
 
(   ) 3.  เชิงพาณิชย์ (โปรดระบุผลการใชป้ระโยชน)์ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
 (   ) 4.  ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค์  (โปรดระบุผลการใชป้ระโยชน)์ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ     ………………………………………………… 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง          ผู้จัดการบริษัท   
      วันที่ให้ข้อมูล.................................................... 
                           ผู้ให้ข้อมูล   


