
2. ระบบการสร
างงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค�บนพ้ืนฐานภูมิป�ญญาท
องถ่ินหรือจากสภาพป�ญหาของสังคม 

ภาพท่ี 6 แผนผังแสดงระบบการสร�างงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�บนพ้ืนฐานภูมิป#ญญาท�องถ่ินหรือจากสภาพป#ญหาของสังคม  
      

                                                 ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพ้ืนท่ี Focus Group เพ่ือศึกษาสถานการณ�และ
ความต�องการของชุมชน 

กําหนดประเด็นวิจยั 

นําเสนอข�อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณ 

พิจารณาข�อเสนอ
โครงการวิจัย 

จัดทําข�อตกลงสญัญาการรับทุน 

ติดตามสนับสนุนการดําเนินการวิจัย/รายงาน
ความก�าวหน�า และเบิกจ<ายงบประมาณ 

ประเมินผลงานวิจัย/งานสร�างสรรค� 

จัดทํารายงานวิจยัฉบับสมบูรณ�พร�อม 

บทความวิจัย/เบิกจ<ายงบประมาณ 

นําผลงานถ<ายทอดเทคโนโลย/ีพัฒนาชุมชน 
 

ผ<าน 

ไม<ผ<าน 

หลักฐาน/เอกสาร 

โครงการ/คําสั่งไปราชการ 

 

 

ประกาศ/กรอบการให�ทุน 

 

 

ข�อเสนอโครงการวิจัย 

 

 

รายงานการประชุมพิจารณา
ผลการวิจัยฯ 

 

 

สัญญารับทุนการวิจัยฯ 

 

เอกสารรายงาน
ความก�าวหน�างานวิจัย/

เอกสารเบิกจ<ายฯ 

 

แบบประเมินหลังสิ้นสดุ 

การวิจัยฯ 

 

รายงานวิจัย/บทความวิจัย/
เอกสารเบิกจ<าย 

รายงานสรุปผลการถ<ายทอด
เทคโนโลยี/ใบรับรองการนํา
ผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� 

ผู
รับผิดชอบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณาจารย�/นักวิจยั  

 

คณาจารย�/นักวิจยั  
 

 

คณาจารย�/นักวิจยั  
 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 

 

 

 

เจ�าหน�าท่ีส<วนงานวิจัย 

 

 

เจ�าหน�าท่ีส<วนงานวิจัย 

 

คณบดี และผู�อํานวยการ
สถาบันวิจัยฯ 

 
 

คณาจารย�/นักวิจยั  
 
 

คณาจารย�/นักวิจยั  และ
เจ�าหน�าท่ีฝCายเผยแพร<ฯ 

 



การดําเนินงานในระบบการสร
างงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค�บนพ้ืนฐานภูมิป�ญญาท
องถ่ิน 
หรือจากสภาพป�ญหาของสังคม 
   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีระบบการสร�างงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�บน
พ้ืนฐานภูมิป#ญญาท�องถ่ินหรือจากสภาพป#ญหาของสังคม โดยมีระบบการดําเนินงานอย<างเปEนข้ันตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 ลงพ้ืนท่ีประชุมกลุ0มย0อย (Focus Group) เพ่ือศึกษาสถานการณ�และความต
องการของชุมชน  
 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผู� อํานวยการสถาบันวิจัยรวมกับคณาจารย�หรือนักวิจัย          
เปEนผู�รับผิดชอบหลักในการสร�างความร<วมมือกับองค�กรภายนอก โดยการหาข�อมูลสารสนเทศของ
กลุ<มเปFาหมาย สภาพป#ญหาสังคม ชุมชน สนทนากับกลุ<มเปFาหมายท่ีสําคัญ (focus group) เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ประเด็นหรือโจทย�วิจัย 

 
ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดประเด็นวิจัยหรือโจทย�วิจัย  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 2.1 ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย� นักวิจัย ตลอดจน ตัวแทนกลุ<มเปFาหมายหรือผู�ท่ีมี
ส<วนได�ส<วนเสียในพ้ืนท่ี ร<วมแบ<งป#นข�อมูล สนทนากลุ<มย<อย (focus group) ถึงความต�องการในการพัฒนาหรือ
แก�ไขป#ญหาในพ้ืนท่ี โดยใช�ข�อมูลปFอนกลับหรือการดําเนินงานท่ีผ<านมา (feed back) เพ่ือหาแนวทางในการ
ดําเนินงาน การวิจัย หรืองานสร�างสรรค�อ่ืน ๆ  
 2.2 สรุปประเด็นป#ญหา เพ่ือพัฒนาโจทย�วิจัยร<วมกับชุมชนแบบมีส<วนร<วม โดยการใช�ทรัพยากร
ร<วมกัน เช<น สถานท่ี บุคคล อุปกรณ�อ่ืน ๆ  

 
ข้ันตอนท่ี 3 นําเสนอโครงร0างวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ  โดยมีวิธีการดังนี้ 
  คณาจารย� นักวิจัยหรือนักศึกษา นําเสนอโครงร<างวิจัยจากการลงพ้ืนท่ีพัฒนาโจทย�วิจัยร<วมกับ
ชุมชน ต<อสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือของบประมาณสนับสนุน โดยแบ<งเปEน 
  3.1 งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย�หรือนักวิจัย สามารถส<งข�อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือของบประมาณภายในมหาวิทยาลัย เช<น เสนอขอจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      
ผ<านสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส<งตามเง่ือนไข รายละเอียดแบบฟอร�ม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  3.2 งบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย คณาจารย�หรือนักวิจัย สามารถส<งข�อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือของบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เช<น  งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห<งชาติ (วช.)  เปEนต�น  ผ<านสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส<งตามเง่ือนไข 
รายละเอียดแบบฟอร�ม ตามท่ีแหล<งทุนกําหนด  
 
 
 
 



ข้ันตอนท่ี 4 การพิจารณาข
อเสนอโครงการวิจัยท่ีขอรับทุนสนับสนุน 
  เจ�าหน�าท่ีประสานงานฝCายวิจัย รวบรวมโครงการวิจัย เพ่ือส<งคณะกรรมการเสริมสร�างและ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบและประสานงานส<งแหล<งทุนนั้น ๆ โดยผลการดําเนินการ
พิจารณา มีเง่ือนไข ดังนี้ 
  4.1 หากผ<านการพิจารณา ได�รับงบประมาณสนับสนุน เจ�าหน�าท่ีประสานงานฝCายวิจัย 
ดําเนินการแจ�งนักวิจัย ประกาศผลการพิจารณา และติดต<อนักวิจัยดําเนินการทําสัญญา พร�อมเบิกจ<าย
งบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญา 
  4.2 หากไม<ผ<านการพิจารณา เจ�าท่ีประสานงานวิจัย ดําเนินการแจ�งนักวิจัยเพ่ือปรับปรุงหรือ
ปรับแก�ข�อเสนอโครงการวิจัยตามผลการพิจารณา หรือดําเนินการพัฒนาโจทย� วิจัยในพ้ืนท่ีใหม< แล�ว
ดําเนินการส<งข�อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้งหนึ่งกับแหล<งทุนต<าง ๆ 

 
ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําข
อตกลงสัญญารับทุน 
  คณาจารย� หรือนักวิจัย ท่ีได�รับการสนับสนุนตามประกาศการให�ทุนแหล<งต<าง ๆ ต�องมา
ดําเนินการจัดทําข�อตกลงทําสัญญารับทุนอุดหนุน ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแบบฟอร�มสัญญาการรับทุน
ประเภทต<าง ๆ ซ่ึงดูแลโดยเจ�าหน�าท่ีฝCายวิจัย และหลังจากนั้นนักวิจัยก็ดําเนินการวิจัยตามแผนงาน 
 
ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามสนับสนุนการวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาตําเนินการติดตามการวิจัยใน 2 ระยะคือ 
  6.1 เจ�าหน�าท่ีประสานงานฝCายวิจัย ติดตามความก�าวหน�าการดําเนินงานวิจัยตามรอบ         
การติดตาม เช<น รอบ 4 เดือน หรือ 6 เดือน เปEนต�น โดยนักวิจัยต�องส<งเอกสารประกอบการดําเนินงานต<าง ๆ 
ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือแหล<งทุนนั้น ๆ กําหนด พร�อมกันนี้เจ�าหน�าท่ีประสานงานวิจัยจะดําเนินการ
เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี 2 เพ่ือการดําเนินการวิจัยต<อไป ท้ังนี้คณาจารย�หรือนักวิจัย ต�องส<งเอกสาร
ครบถ�วนตามท่ีกําหนด  
  6.2 เจ�าหน�าท่ีประสานงานวิจัย ติดตามรายงานความก�าวหน�าการดําเนินการวิจัยรอบ 12 เดือน
พร�อมแจ�งการหมดระยะเวลาการส<งรายงานรูปเล<มวิจัยฉบับสมบูรณ� ซ่ึงหากในช<วงระยะเวลาดังกล<าว 
คณาจารย� หรือนักวิจัย ไม<สามารถดําเนินการได�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ต�องทําหนังสือชี้แจง และ
ขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตามรายละเอียด หลักเกณฑ� ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดไว�  

 
ข้ันตอนท่ี 7 การประเมินผลงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค�  
  7.1 คณาจารย�หรือนักวิจัยท่ีดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ต�องจัดส<งร<างรายงานฉบับสมบูรณ�ต<อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเอกสารรายงานวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําหนด  
 



  7.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะนําร<างงานงานวิจัยดังกล<าว เสนอต<อคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยหรือผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือการประเมินผลงาน โดยเม่ือการประเมินผลเสร็จสิ้น
เจ�าหน�าท่ีประสานงานฝCายวิจัย จะดําเนินการแจ�งนักวิจัยส<งรายงานฉบับสมบูรณ� 
 
ข้ันตอนท่ี 8 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ� พร
อมบทความวิจัย 
  คณาจารย�หรือนักวิจัย เม่ือปรับแก�ตามผลประเมินร<างรายงานวิจัยแล�ว ดําเนินการจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ� พร�อมบทความวิจัยนําส<งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเง่ือนไขการส<งผลงานวิจัย โดยจะมี
เจ�าหน�าท่ีฝCายวิจัยดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร�อมเบิกจ<ายงบประมาณการวิจัยงวดสุดท�ายหาก
เอกสารครบถ�วนสมบูรณ� 

 
ข้ันตอนท่ี 9 การนําผลงานวิจัยถ0ายทอดเทคโนโลยีหรือพัฒนาชุมชน 
  คณาจารย�หรือนักวิจัย เม่ือได�ดําเนินการวิจัยจนได�ข�อสรุป หรือได�องค�ความรู�เพ่ือแก�ไขป#ญหา
หรือสนองตอบความต�องการของชุมชน สามารถนําผลการวิจัยนั้นถ<ายโอนกลับสู<ชุมชน หรือนําผลงานวิจัยนั้น
ไปใช�ให�เกิดประโยชน�ในรูปแบบต<าง ๆ โดยประสานงานมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เช<น 
  9.1 การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�ต<อชุมชนและสังคม  โดยการถ<ายทอดความรู� ถ<ายทอด
เทคโนโลยี หรือถอดบทเรียนให�แก<ชุมชน แก�ไขป#ญหา ตลอดจนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมสร�างสรรค�เพ่ือ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิป#ญญาท�องถ่ิน 
  9.2 เกิดการวิจัยต<อยอดจากงานวิจัยเดิม โดยผู�วิจัยนําผลจากการวิจัยท่ีได�มาถ<ายโอนให�กับชุมชน 
สรุปถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนพูดคุย (focus group) เพ่ือการพัฒนาและเกิดการวิจัยต<อยอดจากงานวิจัยเดิม 
  9.3 การนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ�เผยแพร< หรือการประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยคณาจารย�นักวิจัยติดต<อเจ�าหน�าท่ีประสานงานฝCายเผยแพร<ผลงานวิจัย  ในการดําเนินงานใช�ประโยชน�
ดังกล<าว เช<น การตีพิมพ�ผลงานลงวารสารวิจัยรําไพพรรณี  การนําผลงานเข�าร<วมการประชุมวิชาการวิจัย  
รําไพพรรณี (Proceeding) หรือแหล<งนําเสนอผลงานวิจัยอ่ืน ๆ 
    
 
   

 

 

 

 

 


