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1. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับนโยบาย แผนการวิจัยมีการบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัยสงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เพื่อใหได
ผลงานวิจัย / ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง 

 

2. ขอบเขต 
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ ดานงานวิจัย/ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรค เร่ิมตนตั้งแต

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป การจัดทําขอเสนอโครงการฯ การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินงาน  
การจัดทํารายงาน  การจัดทําฐานขอมูล การนําเสนอดานการวิจัย และการสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมสิ้นสุดที่การติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยแบงเปนกระบวนการตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

 

 
 
 
 
 

 
2.1 ระบบและกลไกในการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.2  การบริหารจัดการความรูงานวิจัย 

3. เอกสารอางอิง 
3.1 ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
3.2 คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
3.3 จรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   
3.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา 

การวิจัย

ระบบและกลไกในการดาํเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริหารจัดการความรูงานวิจัย 
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3.5 คูมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 2  (Srivijaya 
QM # 2 ) 

3.6 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา  ฉบับสถานศึกษา  พ.ศ. 2554  สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (สมศ.) : ธันวาคม 2553 

3.7 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .  2553 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  :  มกราคม  2554 

3.8 คูมือการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

4. นิยามศัพทและขอกําหนดพ้ืนฐาน 
4.1 คํานิยามศัพท 

4.1.1 หนวยงาน  หมายถึง วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน/กอง หรือหนวยงานอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งที่มีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุน 

4.1.2 ระบบและกลไก   

ระบบ  หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก  หมายถึง ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการ
จัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

4.1.3 งานวิจัย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหมหรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

4.1.4 งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ 
แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ 
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน 
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่
มีคุณคาและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

4.1.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนํามาใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตองสามารถนําไปสูการแกปญหา
ไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยาง
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงคและไดการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีดังนี้ 
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1)  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เร่ืองตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก  การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม  ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2)  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน 

3)  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ  หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดหรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4.1.6 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ  หมายถึง จํานวนผลงานทางวิชาการที่เปนบทความ
วิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลวและจํานวนผลงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์  

4.1.7 บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบมีขอความรูที่สะทอน
มุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสารหรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความ
เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

4.1.8 ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

4.1.9 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา
หนึ่ง  ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขยีนที่
สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

4.1.10  ลิขสิทธ์ิ  หมายถึง  สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเร่ิมโดย
การใชสติปญญาความรู  ความสามารถ  และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงาน
ของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครองโดยผูสรางสรรคจะไดรับ
ความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดให
ความคุมครองแกงานสรางสรรค  9  ประเภท  ไดแก 

1) งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
2) งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 
3) งานศิลปกรรม (จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ภาพถาย  ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
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4) งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
5) งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6) งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7) งานภาพยนตร 
8) งานแพรเสียงแพรภาพ 
9) งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 

4.1.11 นักวิจัย  หมายถึง  ขาราชการที่เปนเจาหนาที่วิจัยและนักวิจัย หรือเปนพนักงานหรือบุคลากรที่มี
สัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษาที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน โดยมีภาระหนาที่ในการ
วิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน  6  เดือน ใหนับเปน  0.5  คน 

4.1.12 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษาที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีที่อาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 
เดือนใหนับเปน 0.5  คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

4.1.13 วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล  หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูลวารสาร        
ที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation  Index(SCI), ฐานขอมูล Eiompendex, ฐานขอมูล 
INSPEC, ฐานขอมูล ScienceDirect, ฐานขอมูลPUBMED, ฐานขอมูลAGRICOLA (AGRICultural Online Access),
ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 

ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5) Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6) Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then   

academic search premium) 
9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

4.1.14 วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล  หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปน  
ชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
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4.1.15 วารสารระดับชาติ  หมายถึง วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีช่ือเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสารและกองบรรณาธิการจะตองมาจาก
สถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 

 

4.2  ขอกําหนดพื้นฐาน 
4.2.1 หนวยงานควรกําหนดภารกิจและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานสูการ

เปนมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให
สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

4.2.2 หนวยงานควรกําหนดนโยบาย แผนดําเนินการและโครงการและระบบสนับสนุนงานวิจัย เชน 
ขอมูลความตองการการวิจัยจากหนวยงานภายนอกการประสานงาน การแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนบุคลากร
และนักวิจัยระหวางหนวยงานการสรางแรงจูงใจดานการวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม ของอาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนและการวิจัยอันจะนําไปสู
การพัฒนาการเรียนการสอน และการนําไปใชประโยชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4.2.3 หนวยงานควรจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอตอการสงเสริมการวิจัยตามนโยบายแผนดําเนินการ และ
โครงการของคณะ/หนวยงาน ตลอดจนมีการประสานและจัดหาทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ 

4.2.4 หนวยงานควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรวิจัย ตลอดจนสรางเครือขายการวิจัยในสาขาตางๆ เพื่อ
สรางความเปนผูนําในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชานั้นๆมีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคระดับสากล 

4.2.5 หนวยงานจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยมีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีการ
สรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

4.2.6 หนวยงานควรพัฒนาฐานขอมูลการวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรคตลอดจนระบบ
การถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ สูสังคมชุมชนและประเทศชาติ 

4.2.7 หนวยงานควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงาน
สรางสรรคตางๆ ในวารสารซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4.2.8 หนวยงานควรสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เพื่อสราง
ความรวมมือเชิงวิชาการระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ใชกอใหเกิดประโยชน 

4.2.9 หนวยงานควรมีการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและงานสรางสรรค 
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4.2.10 หนวยงานควรวางระบบการบริหารและสนับสนุนการวิจัยที่มีความคลองตัวและตรวจสอบไดมีการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

4.2.11 หนวยงานควรมีการวางระบบขอมูลและสารสนเทศ โดยมีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อการดําเนินงานและการตัดสินใจ 

4.2.12 หนวยงานควรบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน รวมทั้งการบริการวิชาการแกสังคม 
4.2.13 หนวยงานควรประเมินแผนงานและโครงการตางๆ เปนระยะๆ มีการปรับปรุงแผนดําเนินการและ

โครงการใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ระบบและกลไกในการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค 

   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

(RDI) 

1 จัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและใหความ 
สําคัญกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพ
ปญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความตอง 
การของทองถิ่นและสังคม 
 จัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสราง 
สรรคตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ 

1 
จัดทําระบบ

บริหารงานวิจัย
และงาน
สรางสรรค  

หนวยงาน 
 

2 จัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคระดับ
หนวยงาน 

 จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยระดับหนวย 
งานที่สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
 จัดทําระบบบริหารและติดตามงานวิจัยและ
งานสรางสรรคให เปนไปตามแผนของ
มหาวิทยาลัยฯ ระดับหนวยงาน 

2 
บูรณาการ
กระบวนการ 
วิจัยหรืองาน

สรางสรรคกับการ
เรียนการสอน 

หนวยงาน 
 

3 ติดตามการนํากระบวนจาก
งานวิจัยมาบูรณาการกับ
การเรียน  การสอน 

 บุคลากรนําความรูจากงานวิจัยมาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

(RDI) 

4 จัดทําแผนพัฒนาบุคคลดาน 
งานวิจัย  

 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 
 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผล 
งานวิจัยในวารสารโดยการใหรางวัลผล 
งานตีพิมพที่มี impact  factor สูง   
  จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย/ฝกอบรมพัฒนานักวิจัย
หนาใหม 
 ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัยในเว็บไซต 
http://rdi.rmutsv.ac.th/info/  

3 
พัฒนา

ศักยภาพดาน
การวิจัย 
และงาน
สรางสรรค 

 
 

หนวยงาน 
 

5 พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย  สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย 
 สงบุคลากรเขารวมทําวิจัยเปนทีม 

4 
จัดหา

งบประมาณ
สนับสนุนการ
วิจัยและงาน
สรางสรรค 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

(RDI) 

6 จัดทรัพยากรการเงินสนับสนุน
เพื่อการทําวิจัย  

 มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบวาดวยการใช
จายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยโดยมีสัดสวน
สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
จากสภาพปญหาของสังคมอยางชัดเจน 
 มหาวิทยาลัยฯ  ออกประกาศ  เรื่องแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดิน 
 มห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ออกป ร ะ ก า ศ  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑการขอและพิจารณาทุนวิจัย
ประเภทอุดหนุนทั่วไป 
 จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยที่รวบรวมขอมูลดานแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร
ผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

 หนวยงาน 7 จัดทรัพยากรการเงินสนับสนุน 
เพื่อการทําวิจัย ระดับหนวยงาน 

 สนับสนุนทุนงบประมาณเงินรายไดเพื่อ
การปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัย  รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการเผยแพร
ผลงานวิจัย 

8 จัดศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ  

 จัดทําเว็บบอรดใหคําปรึกษาดานการวิจัย
ของศูนยฯ ผานทางเว็บไซตของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา และใหคําปรึกษาผานทาง
โทรศัพท 

9 จัดทําแหลงคนควาทางวิชาการ  รวบรวมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
สืบคนงานดานการวิจัยเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักวิจัยในการสืบคนขอมูล 
 จัดทําระบบวารสารออนไลนเพื่อเปน
แหลงคนควาขอมูลทางวิชาการ 

10 จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
วิจัย 

 จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยที่รวบรวมขอมูลดานแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยฯ 
ระเบียบงานวิจัยตางๆ ขอมูลโครงการวิจัย
และผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรขอมูลการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนนําเผยแพร
ทางเว็บไซต http://rdi.rmutsv.ac.th/info 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

 (RDI) 

11 จัดกิจกรรมที่สงเสริมการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

 จัดกิจกรรมที่สงเสริมการวิจัยหรืองาน 
สรางสรรค  เชน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor) 

5 
สนับสนุน 
พันธกิจดาน
การวิจัย 
หรืองาน
สรางสรรค 

หนวยงาน 
 

12 จัดหาหองปฏิบัติการวิจัยฯและ
เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยฯ และมี
ระบบรักษาความปลอดภัย ในหอง
ปฏิบัติกาวิจัย 

 จัดหาหองปฏิบัติการวิจัยฯ และเครื่องมือ
สนับสนุนการวิจัยฯ รวมทั้งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

13 ติดตามและประเมินผลการ
จัดสรรงบประมาณทุนวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยหรืองานสราง 
สรรค 
 ติดตามการดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนิน 
งาน 

14 ติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนดานพันธกิจที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนดานพันธกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคอยางครบถวนทุกประเด็น 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

(RDI) 

15 นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการสนับสนุน
ดานพันธกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย 

 นําผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค และการสนับสนุนดาน
พันธกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มาปรับปรุงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในปตอไป และแจงผลการ
ประเมินไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

16 ติดตามและประเมินผลการ
จัดสรรงบประมาณทุนวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยหรืองานสราง 
สรรค 
 ติดตามการดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนิน 
งาน 

17 ติดตามและประเมินผลการจัดหา
หองปฏิบัติการวิจัยฯและ
เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยฯและ
มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 

 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนดานหองปฏิบัติการวิจัยฯและ
เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยฯและระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

6 
ติดตามและ
ประเมินผล
การสนับสนุน
การพัฒนา
งานวิจัย 
หรืองาน
สรางสรรค 

หนวยงาน 
 

18 นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการสนับสนุน
ดานพันธกิจที่เกี่ยวกับงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

 นําผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคและการสนับสนุนดาน
หองปฏิบัติการวิจัยฯ เครื่องมือสนับสนุนการ
วิจัยฯรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัยมาปรับปรุงการสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคในป
ตอไป  
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5.2 การบริหารจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา  

(RDI) 

1 จัดระบบและกลไกสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนบุคคลากรเพื่อไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  
 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผล 
งานวิจัยในวารสารโดยการใหรางวัลผลงาน
ตีพิมพที่มี impact  factor สูง   
 มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบการตีพิมพวาร 
สารวิจัย มทร.ศรีวิชัย 
 จัดโครงการฝกอบรมพัฒนานักวิจัยหนาใหม
เพื่อชวยในการเขียนงานวิจัยสําหรับนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพเผยแพร 

1 
สนับสนุนการ

เผยแพร
งานวิจัยและ

งาน 
สรางสรรค  

หนวยงาน 
 

2 จัดระบบและกลไกสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคระดับหนวยงาน 

 สนับสนุนใหบุคลากรไปนําเสนอผลงาน
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 สงบุคลากรใหมเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยหนาใหม 

2 
จัดระบบและ
กลไกการ

รวบรวม คัด
สรรวิเคราะห
และสังเคราะห 
ความรูจาก
งานวิจัยและ
งานสรางสรรค  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
(RDI) 

3 จัดทําระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะห ความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัย 

 แตงตั้ งคณะกรรมการรวบรวมคัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
โครงการวิ จั ยที่ ได รับทุน วิจั ยประ เภท
อุดหนุนทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่ง เรื่องแตงตั้งผูทรง 
คุณวุฒิทางดานวิชาการพิจารณาโครงการ 
วิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจําป 
 มหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งเรื่องแตงตั้งผูทรง 
คุณวุฒิภายในพิจารณาโครงการวิจัยเชิงราย 
ละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณประจําป 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

    มหาวิทยาลัยฯออกคําสั่ง เรื่องแตงตั้งผูทรง คุณวุฒิ
ทางดานวิชาการพิจารณาบทความวิจัยประจํา
วารสารวิจัย มทร. ศรีวิชัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาออกคําสั่ง  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย เพื่อนําไปเสนอ
ผลงาน ณ ตางประเทศ 
 จัดทําฐานขอมูลองคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยสกัดองคความรูจากงานวิจัยเปน
บทความ ดวยถอยคําที่ใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ได 

 

หนวยงาน 4 จัดทําระบบและกลไก
รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห 
ความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรคระดับ
หนวยงาน 

  แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงาน วิจัยและงานสรางสรรค
ระดับหนวยงาน 
 แต งตั้ ง คณะอนุ กรรมการพิ จ ารณาข อ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจําป 
 จัดทําฐานขอมูลองคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค  และสกัดองคความรูจากงานวิจัยเปน
บทความ ดวยถอยคําที่ใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ได โดยเชื่อม โยงกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ  

3 
ประชาสัมพันธ
และเผยแพร
ผลงานวิจัย
และงาน
สรางสรรค  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
(RDI) 

5 ประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่
รวบรวมขอมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ 
โดยจัดเขียนเปนถอยคําที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ได เผยแพรทางเว็บไซต http://rdi.rmutsv.ac.th/info 
 สงผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานา  ชาติ เพื่อ เผยแพร
ผลงานวิจัย 
 ร วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยความรวมมือกับ มทร. ทั้ง 
9 แหง 
 จัดทําวารสารเพื่อการวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภาคราชการตางๆ 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
(RDI) 

6 สงเสริมใหบุคลากรรวมทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอก 

 สรางเครือขาย สกอ. ภาคใต  
 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรูระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการวิจั ยแห งชาติ (วช . )  กับ 
มหาวิทยาลัยฯ 
 สรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4 
สงเสริมความ

รวมมือ
ระหวาง
นักวิจัยกับ
องคกร
ภายนอก 

หนวยงาน 
 

7 สงเสริมใหบุคลากรรวมทําวิจัย 
กับเครือขายที่มหาวิทยาลัยฯ 
สรางขึ้น 

 บุคลากรรวมทําวิจัยกับนักวิจัยภายนอกจาก
ความรวมมือในการสรางเครือขาย สกอ. 
ภาคใต 
 บุคลากรรวมทําวิจัยตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) กับมหาวิทยาลัยฯ 
 บุคลากรรวมทําวิจัยกับสถานบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5 
ติดตาม 
การนํา

ผลงานวิจัย
และงาน

สรางสรรคมา
ใชประโยชน 

หนวยงาน 
 

8 ติดตามการนําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคมาใชประโยชน 

 สรางความรวมมือเชิงวิชาการระหวาง
นักวิจัยกับชุมชนและองคกรภายนอกใหมี
การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 
  ติดตามผลการนําผลงานวิจัยและงานสราง 
สรรคไปใชประโยชนทั้งภายในและภาย 
นอกมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรม Srivijaya 
FM 04-01, 02 และจัดสงใหกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ขั้นตอน 
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
ท่ีตองดําเนินการ 

คําอธิบาย 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
(RDI) 

9 จัดทําระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน 

 มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบวาดวยการ
ดําเนินการดานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
อันเกิดจากการประดิษฐ  
 มหาวิทยาลัยฯ เสนอรายชื่อผูประสานงาน
ดานทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยฯ รวมกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญาจัดโครงการฝกอบรมเพื่อแนะนํา
ระบบสืบคนและการเรียนรูทรัพยสินทาง
ปญญาใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 
 จัดตั้งสวนงานเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํา 
ไปใชประโยชน 

6 
มีระบบและ
กลไกเพื่อชวย
ในการคุมครอง
สิทธ์ิของงาน 
วิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ี
นําไปใช
ประโยชน 

หนวยงาน 
 

10 ใหความรูและสนับสนุนในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน 

 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมระบบสืบคน
และการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา 
 กระตุนและสงเสริมใหนักวิจัยยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 

6. เอกสารแนบ 
1. แบบฟอรมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนภายนอก Srivijaya FM 04-01 
2. แบบฟอรมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนภายใน Srivijaya FM 04-02 
3. แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค Srivijaya FM 04-03 

ระดับมหาวิทยาลัย 
4. แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค  Srivijaya FM 04-04 

ระดับหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย      

คูมือการปฏิบตัิงาน 
 

“การวิจัย” 
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7. เอกสารจัดเก็บ 
 

ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ผูเก็บเอกสาร ระยะเวลาที่เก็บ 

1. แบบฟอรมการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนภายนอก 

Srivijaya FM 04-01 
ตัวจริง  จัดเก็บที่สถาบันวิจัยฯ 
สําเนา  จัดเก็บที่คณะ/วิทยาลัย 

3  ป 

2. แบบฟอรมการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนภายใน 

Srivijaya FM 04-02 
ตัวจริง  จัดเก็บที่สถาบันวิจัยฯ 
สําเนา  จัดเก็บที่คณะ/วิทยาลัย 

3  ป 

3. แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับ
มหาวิทยาลัย 

Srivijaya FM 04-03 
ตัวจริง  จัดเก็บที่สถาบันวิจัยฯ 
สําเนา  จัดเก็บที่คณะ/วิทยาลัย 

3  ป 

4. แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับ
หนวยงาน 

Srivijaya FM 04-04 
ตัวจริง  จัดเก็บที่สถาบันวิจัยฯ 
สําเนา  จัดเก็บที่คณะ/วิทยาลัย 

3  ป 

 
 


