
CoP ที่ 2  
งานวจิัยเพือ่การตีพมิพ์เผยแพร่/ 

น าไปใช้ประโยชน์ 



ความเป็นมา เป้าประสงค์ 
  การท างานวิจยัในแต่ละเร่ือง ผลการวิจยัท่ีไดค้วรมีการน ามาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนหรือมีการ
น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อการพฒันาชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติ จึงจะท าใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด  

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
งานวิจยัเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

เชิงสาธารณะ 

เชิงพาณิชย ์

เชิงนโยบาย 

งานวิจยัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  มีการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยของอาจารยใ์นคณะฯ เพื่อการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานหรือน าไปใชป้ระโยชน ์โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนไดแ้นว
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับการส่งเสริมการผลิตงานวิจยัของอาจารยใ์นคณะฯ ดงัน้ี 

  1. การพฒันาอาจารย ์
  2. การพฒันาระบบสนบัสนุน 
  3. การวางแผนรูปแบบการท าวิจยัเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือน าไปใช้

ประโยชน ์ 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การพฒันาอาจารย์  
  คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย และการน าเสนอ

ผลงานวจิยัอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  1.1 คณะฯ จดัโครงการเชิงกลยทุธ์เพ่ือส่งเสริมใหผ้ลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ เทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ เทคนิคการน าเสนองานวิจยัในท่ี
ประชุม เป็นตน้ โดยจดัปีละ 1 คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ใหอ้าจารยทุ์กคนไดเ้ขา้ร่วม
โครงการเพ่ือกระตุน้ใหมี้งานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การพฒันาอาจารย์  
  1.2 อาจารยมี์การท าวิจยัร่วมกนั โดยเป็นการร่วมกนัระหว่างอาจารยท่ี์มี

ประสบการณ์ในการท าวิจยัและมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานหรือน าไปใชป้ระโยชน์
เป็นจ านวนมาก (อาจารยพ่ี์เล้ียง) เป็นผูท้  าวิจยัหลกั กบัอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
เร่ืองดงักล่าวนอ้ย เป็นผูร่้วมวิจยั เพ่ือการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ไปพร้อมกบั
การท าวจิยัจริงอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การพฒันาอาจารย์  
  1.3 อาจารยท่ี์ท าวิจยัแลว้เสร็จ มีการเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพแ์ละเผยแพร่

ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีมีค่าคะแนนนบัไดต้ามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ
การศึกษา มีการน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อให้
อาจารยมี์ความเช่ียวชาญทกัษะการเขียนบทความวิจยัและการน าเสนอผลงานวิจยั
ในท่ีประชุมให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติเพ่ือความกา้วหน้าของ
องคก์รไปพร้อมกนั 

 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2. การพฒันาระบบสนับสนุน 
  คณะฯ มีการพฒันาระบบสนบัสนุนและกลไกการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการท า

วจิยัของอาจารย ์โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  2.1 คณะฯ มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการ

วิจยัใหเ้ขม้แขง็เพียงพอ  

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2. การพฒันาระบบสนับสนุน 
  2.2 คณะฯ มีการประชาสัมพนัธ์ให้อาจารยทุ์กท่านทราบถึงขอ้มูล เอกสาร

ดาวน์โหลด ต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการท าวิจยั การน าเสนอผลงานวิจยั การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และการติดตามการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ http://eng.rmutsv.ac.th/research_eng/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2. การพฒันาระบบสนับสนุน 
  2.3 คณะฯ และมหาวิทยาลยัมีการสนับสนุนเงินทุนในการเดินทางไป

น าเสนอผลงาน และมีเงินรางวลัเพ่ือเป็นแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจแก่ผูท้  าวิจยัท่ี
ผลงานวิจยัไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ หรือการยก
ยอ่งเชิดชูในรูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3. การวางแผนรูปแบบการท าวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้

ประโยชน์  
  คณะฯ มีการวางแผนรูปแบบการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่หรือการ

น าไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือใหง้านวจิยัแลว้เสร็จตามเป้าหมาย โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  3.1 งานวิจยัแต่ละเร่ืองควรมีผูร่้วมท าวิจยัทุกโครงการ เพ่ือแสดงถึงการวิจยั

เชิงบูรณาการ และเป็นการวจิยัแบบสหสาขาวิชา 
  3.2 งานวิจยัแต่ละเร่ือง ควรวางแผนไวล่้วงหนา้ ว่าจะตีพิมพไ์ดอ้ยา่งนอ้ย 1 

เร่ือง โดยการก าหนดประเด็นการวิจยัให้ชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยทีมวิจยัร่วมกนั
วิเคราะห์ผล เพื่อด าเนินการเขียนบทความวจิยัตีพิมพใ์หไ้ดห้ลายๆ ประเดน็ 

 
 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3. การวางแผนรูปแบบการท าวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้

ประโยชน์  
  3.3 คณะฯ มีการวางแผนแนวทางการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในท่ี

ประชุมอาจารย์ และมีการติดตามงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้มี
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกท่ีน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  3.4 การท าวิจยัแบบเครือข่าย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือขอทุนท าวิจยัจากภายนอก และมีผูน้ าในการท าวิจยัเป็นทีม โดยมี
ประเด็นใหญ่ในการวิจัยและกระจายเป็นงานวิจัยย่อยๆ หลายๆ ประเด็น มีการ
จดัสรรใหทุ้กสาขาวิชาไดมี้ส่วนร่วมในการท าวจิยั 

 
 
  

 
 

 

 



 - จ านวนบทความวิจยัท่ีมีการน าเสนอ/ ตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 - จ านวนงานวิจยัท่ีมีการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 - รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการน าเสนองานวิจยั/ตีพิมพเ์ผยแพร่และ 
       การน าไปใชป้ระโยชน์ 

 

 
 

หลกัฐานแห่งความส าเร็จ 



หลกัฐานแห่งความส าเร็จ 



หลกัฐานแห่งความส าเร็จ 



หลกัฐานแห่งความส าเร็จ 



หลกัฐานแห่งความส าเร็จ 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทมีงาน 
1. มีระบบและนโยบายสนับสนุนงานวิจัยทุกระดับอย่างชัดเจนและ

ต่อเน่ือง เพื่อเอ้ือใหอ้าจารยมี์เวลาในการท าผลงานมากข้ึน   
2. มีการรวมกลุ่มของคณาจารยน์กัวิจยัภายในคณะ และเกิดกลุ่มวิจยัต่างๆ 

ภายในคณะฯ 
3. มีการจดัอบรมนกัวิจยัรุ่นใหม่ และแต่ละโครงการควรมีการน านกัวิจยั

หนา้ใหม่เป็นผูร่้วมวิจยัเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการท าวิจยั การให้ความรู้ 
การแสวงหาแหล่งทุน และผลกัดนัไปสู่หวัหนา้โครงการวิจยั 

4. มีการตั้งงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนโครงการวิจยั 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทมีงาน 
5. จดัหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการวิจยั โดยเฉพาะการวิจยัท่ีท าเป็นกลุ่ม

และต่อเน่ือง และสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารนานาชาติ 

6. ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่าของการท าวิจยักบับุคลากรสายผูส้อน 
7. มีการสร้างแรงจูงใจ รางวลั ในการท าวิจยั 
8. มีการสนับสนุนให้องค์กรภายนอกทั้ งภาครัฐและเอกชนทั้ งในและ

ต่างประเทศเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาวิจยั การด าเนินงานวิจยั
และน าผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ช ้



ปัญหาและอปุสรรค 
1. ภาระงานสอนท่ีมีมาก 
2. ขอ้จ ากดัในเร่ืองการไปน าเสนอผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

จ านวนคร้ังท่ีไป ค่าลงทะเบียน และรายละเอียดการเบิกจ่าย เป็นตน้ 
3. ระยะเวลาในการพิจารณาผลงานวิจยัเพื่อการไปน าเสนอผลงาน 
4. เกณฑ์การพิจารณาเร่ืองการให้ทุนไปน าเสนองานวิจยัในต่างประเทศ

ต้องเป็นงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนหรือมีช่ือ
โครงการอยูใ่นฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
 
 



การแก้ปัญหา 
1. มีการดูแลอาจารยเ์ร่ืองภาระงานสอน 
2. มีการทบทวนเกณฑ์การพิจารณาการไปน าเสนอผลงานวิจยัทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3. ในกรณีท่ีนกัวิจยัตอ้งการน าเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติมากกว่า 

1 คร้ังต่อปี ซ่ึงผลงานวิจยันั้นตอ้งมีเกณฑคุ์ณภาพสูง สามารถขอไป
น า เสนอได้ โดยใช้ เ งินกองทุนของหน่วยงาน เสนออนุมัติ ต่อ
มหาวิทยาลยั 



1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัของคณาจารย ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการน า
งานวจิยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานหรือการน าไปใชป้ระโยชน์กบัหน่วยงานภายนอก 

2. เพ่ิมศกัยภาพของหอ้งปฏิบติัการเพ่ือสนบัสนุนการท าวจิยัเฉพาะศาสตร์ 
3. มีนกัวจิยัประจ าหอ้งปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัของคณาจารย ์
4. มีการพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกบัเจา้ของโจทย ์(วงการวิชาการหรือผูใ้ชป้ระโยชน์) และมี

การพัฒนาศักยภาพนักวิ จัย  เพื่ อให้ มีการสร้างผลงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนทอ้งถ่ินหรืแประชาชนในพ้ืนท่ี  

5. มีการตั้งหน่วยวจิยั (Research Unit) เพื่อความช านาญเฉพาะทาง 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 




