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ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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ค าน า 
 

คู่มือระบบและกลไกงานวิจัย  งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  คณะกรรมการจัดท าคู่มือระบบและ
กลไกกลไกงานวิจัย  งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารงานวิจัยส าหรับคณาจารย์และบุคคลกร  ที่มีความสนใจในการท างานวิจัย ได้ทราบ
ทิศทางในการบริหารงานวิจัย โดยเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ จะท าให้ผู้อ่านทราบถึงกระบวนการในการท างานวิจัย
แต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการวิจัย รวมถึงขั้นตอน เอกสาร แบบฟอร์มรวมถึงรูปเล่มในการท าวิจัย อันจะ
ส่งผลให้การท างานวิจัยเป็นไปด้วยความเป็นมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจในการท างานวิจัยไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด
คณะกรรมการผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
 
 

คณะกรรมการจัดท า 
  



สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า              ก 
สารบัญ               ข 
1 ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม     2 
2 ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม     4 
3 ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่น     6 
4 ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม     7 
ภาคผนวก              
  



ระบบและกลไกงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดท าระบบและกลไกระบบ
และกลไกงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ผลิตผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม  อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
รวมทั้งสามารถน าผลงานงานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม  ไปใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยระบบและกลไกงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรม  ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม   
2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม   
3. ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ดีเด่น     
4. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

  



1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 

1.1 กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดให้มีกลไกสนับสนุนการผลิต

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 
 
1. สนับสนุนด้านงบประมาณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น  พร้อมทั้งก าหนดให้แต่ละหลักสูตรเป็นกลุ่มวิจัยย่อยภายใต้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และมีการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ ให้แต่ละกลุ่มวิจัยย่อย  โดยให้เขียนข้อเสนอโครงการ
เพ่ือรับงบประมาณจากทางคณะ  (ก าหนดให้มีการประกาศรับข้อเสนอปีละ 1 ครั้ง และมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาโครงการที่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน) 

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยฝ่ายวางแผน
พัฒนา และวิจัย  มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ / ประสานงานหน่วยงานภายในและแหล่งทุนภายนอก 
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  และแจ้งต่อคณาจารย์ บุคลากรในคณะฯ ทราบ เพ่ือ
ด าเนินการยื่นข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนตามความเหมาะสม 

3. มีการสนับสนุนด้านความรู้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และ
นักวิจัยมีความรู้และทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัย  และสามารถด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพได้
ตามก าหนดระยะเวลา เช่น การจัดอบรม การสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการให้
คณาจารย์เข้าร่วมกจิกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 

4. มีการสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการสนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ให้กับคณาจารย์และบุคลากร  เช่น 
ห้องสมุด ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
  



1.2 ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
แผนภูมิ : ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 
 

 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรับข้อเสนอ

กลุ่มวิจัยย่อยเสนอโครงการ

คณะการรมการฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัยตรวจสอบข้อมูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ

เสนอปรับปรุงโครงการและตรวจสอบการปรับปรุงตามเสนอ

เสนอผลการพิจารณาโครงการต่ออธิการคณบดีเพื่ออนุมัติและประกาศผล

กลุ่มจัยด าเนินการตามโครงการที่เสนอ

กลุ่มจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์



2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 
2.1 กลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดให้มีกลไกสนับสนุนการการ
เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

 
1. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น บทความวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
2. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปี เพ่ือให้คณาจารย์สามารถเผยแพร่

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  เพ่ือเป็นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท าให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
  



2.1 ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 แผนภูมิ :  ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประชาสมัพันธ์แหล่งการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ 

นกัวิจยัสง่ผลงานเพื่อน าเสนอตามขอ้ก าหนดของหนว่ยงานผูจ้ดัโดยตรงหรอืสง่ผลงานผา่นส านกัวิจยัฯ

หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จดั

ผา่น ไมผ่า่น 

ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะและ 

เสนอตอ่หนว่ยงานอื่น 

ผา่น ผา่น 

กรณีตอบรับแตม่ ี

ข้อเสนอให้ปรับแก้ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ 

เสนออนุมัติการน า 
ผลงานไปเผยแพร ่

เผยแพร 

เจ้าของผลงานน าผลงาน 

ไปเผยแพร 

น าผลงานท่ีเผยแพรเ่ข้าสู่
ระบบ 

กรณีตอบรับโดยไม่ต้อง
ปรับแก ้

 

เสนออนุมัติการน า 
ผลงานไปเผยแพร ่

เผยแพร 

เจ้าของผลงานน าผลงาน 

ไปเผยแพร 

น าผลงานท่ีเผยแพรเ่ข้าสู่
ระบบ 



3. ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมดีเด่น 

3.1 กลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่น     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดให้มีกลไกการยกย่องและ

ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่นดังต่อไปนี้ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนา (กรณีที่มีข้อมูล) หรือเจ้าของ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้ 
รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เสนอข้อมูลมายังคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์ของประกาศ
ส านักวิจัยและพัฒนา และจัดท าการประกาศยกย่องและมอบโล่ที่ระลึกในเวทีโครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น  

 
3.2 ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่น     
      แผนภูมิ : ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่น     
 
 
  

มหาวิทยาลยัเปิดรับสมัครนักวิจยัดีเด่น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยที าการประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิจัยของคณะฯ 

นักวิจัยส่งผลงาน มายังคณะฯ 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานของนักวิจัย 

น าผลการพิจารณาส่งไปยังส านักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผล  และมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นในเวทีโครงการจัดการความรูด้า้นการ
วิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น 



4. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 
4.1 กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ก าหนดกลไกเพ่ือช่วยในการ

คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ตามกลไกของส านักวิจัยและพัฒนา  ซึ่งได้วางกลไกใน
การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
และ ส านัก ในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้การ
เจรจาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย 
 
4.2 ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 แผนภูมิ : ระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

 


