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บทที่ 1 บทนํา
1.1 นิยามศัพทที่เกี่ยวของดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ในการประกันคุณภาพ
จากคูมือการประกันคุณภาพภายนอกรอบระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
งานวิจั ย หมายถึ ง ผลงานทางวิช าการที่ไ ดมีก ารศึ กษาคนควาตามกระบวนการระเบี ยบวิ ธีวิจั ย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดความรูเดิม
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีขอปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai Journal Citation index (TCI) หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาระดับชาติรวมทั้งการ
เผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand Social Science Citation Index.Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการการจัด
ประชุ ม ประกอบด ว ยศาสตราจารย หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น ๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานดานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสม กับ
กลุมวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard
Classification of Education ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
มัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรม โดยเปน
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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ผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อใหเกิดผลงานในมิติใหม หรือเปนการพัฒนาจากแนวคิด
สรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรทางศิลปะงานสรางสรรคยังครอบคลุม
ไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคาและคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวง
วิชาชีพ
งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตาง ๆ อาทิ ผลงาน
ศิลปะดนตรี นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอ
ในระดับชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่
เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตาง อาทิ
ผลงานศิลปะดนตรี นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะเหนือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการ
นําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจาก
องคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการ
แสดงซึ่ ง เป น การนํ า เสนอผลงานจากงานสร า งสรรค สู ส าธารณะหรื อ กลุ ม เป า หมาย โดยประกอบด ว ย
หลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปนี้
1 ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา
2 หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนที่จัดแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ
การบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3 แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเปน
โครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ
4 มีคณะกรรมพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองคประกอบ
ของคณะกรรมการที่ส อดคล องกับเกณฑการปะระเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ
5 ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดย
ผลงานที่ จั ด แสดงต อ งได รั บ การยอมรั บ จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นวงวิ ช าการ หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงกิ จ กรรม
การดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน ดนตรี
ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป นอกสถานที่ (Street Perfromance) เปนตน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏอยางชัดเจนจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค
และ/หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถนําไปสูการแก ปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตาง
ๆ ที่ทําใหคุณภาพาชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชนใชประโยชนจากผลงานวิจัยนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมายหรือกําหนดมาตรการกฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒ นาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจกอ
ใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประยุกต หมายถึง
หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปน
เอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการานํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึงบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการหรือเทียบเทา
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Taxbook) หรือหนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิช าการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอน
มุมมองแนวติดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย
โดยจัดทํา ในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
หมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือ
ผูอาน ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียน การสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและ
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai –
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน
ฐานขอมูล IDI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science citation Index, Art
and Humaities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานะขอมูลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ
หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาระดับนานาชาติและ
มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารยที่
มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา
วิธีการนับ
การนับจํ า นวนบทความจากผลงานวิ จัยหรื อผลงานสร า งสรรคที่ตีพิมพเ ผยแพร บทความจก
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ conference หรือ review
เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนานับได
เฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เทานั้น
ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพผลหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
หรือผลงานสร างสรรคที่เผยแพร เป นผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ให นับไดเพียง ๑
ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือดําเนินการไปแลว หรือ
ไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผลอยาง
ชัดเจนตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ ง ใหนับการใช
ประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใช
ประโยชนที่ไมซ้ํากัน
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํ า (นั บ รวมของผู ล าศึกษาตอ) โดยเป นผลงานที่ไดรับการพิจารณาให ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของ
บทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบ
การพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ให
นับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวาง
กระบวนการตีพิมพ
การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยรวบรวมสิ้นสุดปการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหเปน ๑ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖– ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได
1.2 คุณลักษณะของงานวิจัย
การวิจัย หมายถึง การวิเคราะหที่มีระบบ ระเบียบ และจุดมุงหมายที่ชัดเจน อันจะนําไปสูการพัฒนา
เปนขอสรุปที่เปนนัยทั่วไป หรือไดมาซึ่งหลักเกณฑหรือทฤษฎี อันสามารถนําไปใชในการพยากรณไดและมี
คุณลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ
1. การวิจัยจะตองนําไปสูการแกปญหาเพื่อบรรลุเปาหมายสุดทาย (Ultimate goal) กลาวคือการ
คนพบความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางตัวแปร (Variable) ตาง ๆ
2. การวิจัยควรเนนการพัฒนาขอสรุปที่เปนนัยทั่วไป (Generalization) หลักการ (Principle) หรือ
ทฤษฎี (Theory) ซึ่งจะเปนประโยชนในการพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การวิจัยตองอยูบนพื้นฐานของประสบการณที่สามารถสังเกตได (Observable experience) หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ (Empirical evidence) ซึ่งในหลายกรณีจะเห็นวามีคําถามที่นาสนใจหลายประการที่ไม
สามารถนําไปสูกระบวนการทําวิจัยได เพราะไมสามารถสังเกตได
4. การวิจัยตองมีการสังเกตที่ถูกตอง (Accurate observation) และพรรณนาความไดนักวิจัยอาจ
เลือกวิธีการวัดและเครื่องมือทางดานปริมาณ หากมีความเหมาะสม และถาหากไมสามารถใชเครื่องมือดาน
ปริมาณที่เหมาะสมในการหาคําตอบได นักวิจัยก็จะตองใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
หรือวิธีการที่ไมใชเชิงปริมาณ (Non qualitative method) แทน
5. การวิจัยเกี่ยวของกับการเก็บขอมูลใหม ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลที่ใชเปนครั้งแรก หรือ
มิฉะนั้นก็จะเปนการใชขอมูลที่มีอยูแลวสําหรับวัตถุประสงคใหม ในทางตรงขามการจัดการใหม
(Reorganizing) หรือการนําเอาผลงานของผูทําวิจัยไวแลวมาศึกษาใหม (Restating) ไมถือวาเปนการทํา
วิจัย เพราะการศึกษาดังกลาวไมไดทําใหเกิดความรูใหมขึ้นมา
6. การวิจัยมีวิธีการหรือแบบการวิจัย (Research procedure or research design) ซึ่งนําไปสูการ
วิเคราะหที่เขมแข็งและถือไดวาเปนการวิจัย
7. การทําวิจัยตองการความรู ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ (expertise) ดังนั้น ผูทําวิจัยจะตอง
รูและเขาใจปญหา (problem) ที่จะทํา พรอมกับตองรูดวยวาคนอื่นไดทําวิจัยอะไรไวบาง และอยางไร
ผูทําวิจัยจะตองรูถอยคําที่ใช (terminology) แนวคิด (concept) และทักษะดานเทคนิค (technical skill)
เพื่อที่จะเขาใจและวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดอยางถูกตอง
8. การวิจัยตองมีวัตถุประสงคและเหตุผลถูกตองตามหลักตรรกวิทยา ดังนั้น ผูที่จะทําการวิจัยจึงควร
ใชเครื่องทดสอบทุกอันที่เปนไปไดเพื่อทําใหวิธีการศึกษา (procedure) ที่ใชขอมูลที่เก็บรวบรวมมา หรือแมแต
ขอสรุปของงานวิจัยที่คนพบมีเหตุผลและนักวิจัยตองพยายามขจัดอคติสวนตัว (bias) หรือไมใชอารมณในการ
วิเคราะห หากแตใชเหตุผลและความรูทางวิชาการในการทําวิจัย
9. งานวิจัยที่จะทําจะตองเกี่ยวของกับคําถามที่ตองการคําตอบของปญหาที่ยังแกไมได
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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10. การทําวิจัยเปนกิจกรรมที่ตองใชความอดทน นักวิจัยควรคาดการณไวกอนถึงความผิดหวังหรือ
ความหมดกําลังใจ หากถึงตอนที่จะหาคําตอบสําหรับคําถามที่ตั้งขึ้นไดอยางยากลําบาก
11. การทําวิจัยจะตองมีการบันทึกและรายงานอยางระมัดระวัง โดยจะตองใหคํานิยาม (definition)
คําศัพทสําคัญ (key work) และจะตองตระหนักถึงขอจํากัด (limitation) ตางๆดวย วิธกี ารศึกษาจะตองกลาว
โดยละเอียด นอกจากนี้กาอางอิง (reference) ก็ตองกระทําอยางระมัดระวัง ผลการวิจัยจะตองมีการบันทึกไว
อยางชัดเจน และจะตองเสนอขอสรุป (conclusion) ดวยความระมัดระวัง
12. การทําวิจัยบางครั้งตองการกําลังใจหรือการสนับสนุน ไมวางานวิจัยนั้นจะมีผลเกื้อกูลหรือ
ขัดขวางตอกลุมคนใดก็ตาม
คุณลักษณะของนักวิจัย
1. ตองเปนผูมีความรูทางวิชาการ (knowledge and know-how)
2. ตองมีจิตนาการ (imagination)
3. ตองเปนผูมีความซื่อสัตย (faithfulness)
4. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญและทักษะในการวิจัย (research skill)
5. ตองมีความอดทนที่จะคนควาหาความรูนั้น (tolerance)
6. ตองมีความรูในเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะทําการวิจัย (content of research)
7. ตองมีความรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย (research procedure)
วัตถุประสงคของการวิจัย
Sarantakos กลาวถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยทางดานสังคมศาสตรและศาสตรอื่น ๆ ไว ๘ ประการคือ
1. เพื่อสํารวจขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเพื่อหาความเปนไปไดที่จะทําวิจัยในเรื่องตอๆไป
2. เพื่ออธิบายความเปนอยูของคนในสังคมโดยการใหขอมูลหรือขาวสารที่นาเชื่อถือ
3. เพื่อประเมินประเด็นตาง ๆ ทางดานสังคมและผลกระทบที่มีตอสังคมนั้นๆ
4. เพื่อพยากรณหรือคาดการณในอนาคต
5. เพื่อพัฒนาหรือทดสอบทฤษฎี
6. เพื่อเขาใจพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย
7. เพื่อเปนพื้นฐานในการวิพากษวิจารณสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
8. เพื่อเสนอแนะทางออกตาง ๆ ที่เปนไปไดเพื่อการแกปญหาสังคม
ประโยชนของการวิจัย
1. ชวยเสริมสรางความรูทางวิชาการ
2. ชวยในการวินิจฉัยปญหาของสังคมโดยรวม ไดแก ตนเหตุของปญหาในเรื่องที่จะทําวิจัย แนวทางและ
วิธีการแกปญหานั้นๆ
3. ชวยผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการวินิจฉัยปญหา การคิดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานหรือบุคคลในหนวยงาน โดยการวิจัยลักษณะนี้เรียกวา งานวิจัยสถาบัน (institutional
research)
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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4. ชวยใหผูวางแผนหรือผูกําหนดนโยบายสามารถวางแผน หรือกําหนดนโยบายจากรากฐานที่
เชื่อถือได การวิจัยในลักษณะนี้เรียกวา งานวิจัยเชิงนโยบาย (policy research)
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา หรือ
การแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
1.3 ประเภทของงานวิจัย
งานวิจัย สามารถแบงออกไดเปนประเภทตามคุณลักษณะของงานวิจัย การจัดประเภทเปนไปตามการ
จัดจําแนกตามเกณฑตาง ๆ
1. พิจารณาจากประโยชน หรือความตองการที่จะไดรับจากการวิจัยแบงเปน ๓ ประเภท
1.1 การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เปนการ
วิจัยเพื่อหาทฤษฎี สูตร หรือสรางกฎ เพื่อเปนพื้นฐาน ในการศึกษา เรื่องอื่น ๆ ตอไป
1.2 การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยเพื่อนําผลไปทดลอง ใชแกไข
ปญหาอื่นๆ ตอไป เชน การวิจัยทางแพทย
1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) เปนการวิจัยประยุกตในลักษณะหนึ่งที่มุง
แกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่อง ๆ ไป ผลของการวิจัยนี้ใชไดใน ขอบเขตของปญหานั้น ๆ เทานั้น ไมสามารถ
นําไปใชในสถานการณ อื่น ๆ
2. พิจารณาจากลักษณะของขอมูล ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภท ไดแก
2.1 เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการใชขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติ
2.2 เชิงคุณภาพ (Wualitative Research) เปนการใชขอมูลเชิงคุณลักษณะ และไมไดใช
คณิตศาสตร หรือสถิติเขามาชวย การเก็บขอมูลทําไดโดย การใชการสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก
วิเคราะหโดยการพรรณนา และสรุปเปนความคิดเห็น มีการใชคาสถิติไดเล็กนอยในเชิงรอยละเปนตน
สวนใหญในงานศิลปกรรมจะใชการวิจัยลักษณะนี้
3. พิจารณาจากระดับของการศึกษาตัวแปร แบงออกเปน ได
3.1 การวิจัยเพื่อการสํารวจ (Exploratory Study) เปนการวิจัยเพื่อสํารวจตัวแปร และ
ปรากฏการณของตัวแปร เพื่อนําผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณนั้น ๆ ซึ่งแบงเปน ๒ ประเภท คือ
1) การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปร (Identified Variable)
2) การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร (Discovery of Reiationship Between
Variables)
3.2 การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing Study) เปนการศึกษาเพื่อ
สรางทฤษฎี เพื่อที่จะนําไปใชในการทํานาย การวิจัยชนิดนี้มีทางตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบดูวาสมมุติฐานที่
ตั้งขึ้นวาถูกตองหรือไม
4. พิจารณาจากชนิดของขอมูล แบงออกเปน ๒ ประเภท
4.1 เชิงประจักษ (Empirical Research) เปนการวิจัยที่หาความจริงจากขอมูลปฐมภูมิ โดย
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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มีการเก็บขอมูล และใชสถิติในการวิเคราะห
4.2 เชิงไมประจักษ (Nonempirical Research) เปนการวิจัยที่หาความรูความจริงจาก
ขอมูลเอกสาร และวรรณกรรม ไมการใชสถิติมาวิเคราะห
5. พิจารณาจากลักษณะการศึกษาตัวแปร แบงออกไดเปน ๓ ประเภท
5.1 เชิงสํารวจ (Survey Research) เชน การสํารวจทัศนคติ เพื่อหาขอเท็จจริง
5.2 การศึกษายอนหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นแลว (Expost Factor Research) เปนการศึกษาหา
ความสัมพันธของตัวแปร จากเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูกอน สวนใหญใชในการศึกษา เชน การศึกษาวาเด็กสอบ
ตกเกิดจากเหตุใด หรือมีบุคลิกภาพตางกันอยางไร
5.3 เชิงทดลอง (Experimantal Research) เปนการศึกษาตัวแปร โดยการควบคุม โดยมุง
วิจัย และสังเกตผลที่เกิดขึ้น สวนใหญใชในการทดลองทางวิทยาศาสตร
6. พิจารณาจากระเบียบการวิจัย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
6.1 วิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการศึกษาหาขอเท็จจริงที่เปน
เรื่องราวในอดีต เพื่อใชความรูมาอธิบายเหตุการณในปจจุบัน และอนาคต
6.2 วิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เปนการศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
6.3 วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการศึกษาตัวแปร เพื่อทราบสาเหตุที่
ทําใหเกิดผล
การจําแนกประเภทการวิจัยที่ไดกลาวมาแลว 6 ลักษณะนั้น เปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไป แตในประเภท
ที่ ๖ นั้น เปนระเบียบวิธีการที่มีการใชอยางแพรหลายที่สุด ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร และการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งใชมากในงานศิลปกรรมฯ สําหรับการวิจัยเชิงทดลองนั้น ใช
มากในสาขาวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) การวิจัยประเภทนี้ประยุกตมาจากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อศึกษาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะนําไปสูผลสรุป และความเขาใจในเหตุการณตาง ๆ
เพื่อการพยากรณในอนาคต ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร มีดังนี้
1. เปนขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ผูวิจัยไมสามารถควบคุมได
2. เปนการตรวจสอบขอมูลที่มีอยู
3. เปนขอมูลที่มาจากแหลงปฐมภูมิ
4.ใชการวิเคราะหดวยการวิจารณขอมูล ทั้งการวิจารณภายใน และภายนอก
ขอมูลของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร สามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ
1. ขอมูลที่จําแนกตามแหลง ซึ่งประกอบไปดวย
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแกเรื่องราวที่ไดจากตนตอจริง ๆ ไดแกเอกสารที่ผูอยูใน
เหตุการณเขียนขึ้นตามความจริง หรือจากซากวัตถุโบราณ (Remains of Relies) หรือ จากการบอกเลา
เรื่องราวของผูอยูในเหตุการณ (Oral History)
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

9
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก เรื่องราวตาง ๆ ที่ไดถูกรวบรวมขึ้นโดยที่ผู
รวบรวมไมไดอยูในเหตุการณจริง แตไดรับการบอกเลาจากผูสังเกตการณในเหตุการณนั้น ๆ อีกทอดหนึ่ง หรือ
รวบรวมจากแหลงทุติยภูมิอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ เอกสาร รูปภาพ (History Test Bodies) หรือ
บรรณานุกรม 2. ลักษณะของขอมูลแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
2.1 บันทึก (Records) หมายถึง เอกสารที่บันทึกดวยการเขียนพิมพ วาด หรือ เทคนิคอยางอื่น เชน
บันทึกทางราชการ (Official Record) บันทึกสวนตัว (Personal Records) ประเพณีที่เลาตอ (Oral
Traditions หรือ Wise Talk) รูปภาพ (Pictorial Records) สิ่งพิมพ (Published Materials) เครื่องบันทึก
(Mechanical Records)
2.2 ซาก (Remains) เชน วัตถุโบราณ ซากปรักหักพัง สิ่งของที่เปนสิ่งพิมพ ประกาศ สัญญา หรือ
วัสดุที่เขียนขึ้นดวยมือ เชน ลายแทง
ในการวิจัยเชิงประวัติศาสตรนั้น มีวิธีการวิจัยแบงออกไดเปน ๓ ชนิด คือ
1. การศึกษารายกรณี เปนการศึกษาเพื่อคนหาความจริงเฉพาะเรื่อง
2. การศึกษาพัฒนาการ เปนการศึกษาเพื่อดูความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลง
3. การศึกษาความเปลี่ยนแปลง เปนการศึกษาที่คลายกับแบบที่ ๒ แตตองเปรียบเทียบ ๒ เหตุการณ
ปญหาในการทําวิจัยเชิงประวัติศาสตร
1. การกําหนดปญหาในงานวิจัย บางครั้งไมชัดเจน และแนนอน ทําใหเกิดปญหาในการคนควา
2. การใชหลักเหตุผล ตองคํานึงถึงขอเท็จจริง โดยอาศัยขอมูลเปนสวนใหญ แลวจึงมายอย และ
วิเคราะหถาขอมูลมาจากแหลงทุติยภูมิเปนสวนใหญทําใหคลาดเคลื่อนได
3. การรวบรวมขอมูล และการแปลความ อาจแปลความดวยความเขาใจของตนเอง โดยไมคํานึงถึง
การคนควาหาขอมูลที่แทจริงหรืออาจหาขอมูลเพิ่มไมไดทําใหความสมบูรณของงานวิจัยนอยลง
4. ผูวิจัยตองมีความพยายามสูง เพราะตองรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ และจะตองรูเรื่องราว
ตาง ๆ อยางลึกซึ้ง บางครั้งผูวิจัยหลีกเลี่ยงการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพราะหมดความพยายาม และอดทน
การวิจัยเชิงพรรณนา หรือเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัยเชิงบรรยาย เปนการวิจัยที่
มุงศึกษาขอเท็จจริง เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหทราบวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกัน
อยางไร ในการวิจัยประเภทนี้มีตั้งแตการสํารวจวา มีตัวแปรอะไรบาง สัมพันธอยางไร ไปจนถึงการหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของตัวแปร ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงบรรยายเปนการหา
เงื่อนไข และความสําคัญที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติความเชื่อ ความคิดเห็นทัศนคติ ผลที่มองเห็นตลอดจนแนวโนม
เพื่อจุดประสงคที่จะบรรยาย และแปลความถึงลักษณะ ระดับของเงื่อนไข ความสัมพันธ การวิจัยชนิดนี้ตองมี
การสํารวจ สืบคน เกี่ยวกับตัวแปร และมาหาความสัมพันธเชิงเหตุผล มิใชเพียงแตนําขอมูลมารวบรวม
นําเสนอเทานั้น ตองมีพรรณนา หรือบรรยายนี้ ผูวิจัยจะตองศึกษาสิ่งตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ โดยมิได
แตะตอง หรือควบคุมตัวแปร และสภาพแวดลอมเลย โดยอาศัยการสังเกต บันทึก รวบรวม และวิเคราะห
จากนั้นจึงสรุปใหเปนผลการวิจัย ในศิลปกรรมศาสตรนั้น ใชวิธีการนี้ในงานวิจัยมาก ดังนั้น

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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ความมุงหมายของการวิจัยเชิงบรรยายมีดังตอไปนี้
1. เพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันวามีขอเท็จจริงอยางไร
2. เพื่อนําขอมูลไปตีความอธิบายประเมินผลและเปรียบเทียบ
3. เพื่อหาแนวโนมของเหตุการณในปจจุบัน
4. เพื่อสรางเกณฑมาตรฐานของสิ่งที่ไดศึกษา เพื่อใชเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ และเปน
แนวทางในการแสวงหาความรูตอไป
5. เพื่อทราบหลักเหตุผล และการปฏิบัติ ตลอดจนปญหาในปจจุบัน เพื่อปรับปรุง ขอมูลของการ
วิจัยเชิงบรรยาย แบงออกเปน ๒ ชนิดใหญ ๆ คือ
5.1 ขอมูลปริมาณ (Quantitative Data) คือ ขอมูลที่เปนตัวเลข หรือใชสถิติ
5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ขอมูลที่ไมใชตัวเลข หรือสถิติเปนขอมูลที่ได
จากการสังเกตการสัมภาษณ การคนควาเอกสาร แตขอมูลประเภทนี้มักขาดความเที่ยงตรง ดังนั้นผูวิจัยจะตอง
มีความละเอียด ในการอธิบายขั้นตอนของการเก็บขอมูล และการวิเคราะหอยางมาก โดยใชเหตุผล อีกทั้งยัง
จะตองเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีที่เหมาะสม และจะตองใชกลุมตัวอยาง ขนาดเหมาะสม เพื่อใชเปนตัวแทนไดดี
ที่สุด เพื่อใหผลวิจัยที่มีความเชื่อถือไดมากที่สุด
ชนิดของการวิจัยเชิงบรรยาย แบงออกไดเปน ๓ ชนิด คือ ๑. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Studies) ๒. การวิจัยเชิงความสัมพันธ (Interrelationship Studies) ๓. การวิจัยเชิงพัฒนา
(Developmental Studies)
1. การวิจัยเชิงสํารวจ เปนการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเปนอยู หรือปรากฏการณหนึ่ง เพื่อให
ทราบขอเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงใหดีขึ้น แบงออกไดเปนสํารวจชุมชน สํารวจสภาพการ
ปกครอง สํารวจทางภูมิศาสตร และเศรษฐกิจพื้นฐาน สํารวจทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ สํารวจ
ประชากร สํารวจประชามติ และวิเคราะหงาน (Job Analysis) วิเคราะหเอกสาร (Documentary Anaiysis)
2. การวิจัยเชิงความสัมพันธ เปนการวิจัยที่มุงศึกษาความสัมพันธ ของตัวแปรของปรากฏการณ และ
พฤติกรรมตาง ๆ แบงออกไปตนเปน
2.1 กรณีศึกษา (Case Study) เปนการศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด
โดยเฉพาะ เพื่อตองการทราบรายละเอียดของทุกแงมุมในเรื่องที่ตองการศึกษานั้น ๆ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี
มิไดมุงในเรื่องปริมาณ เปนการศึกษาเพื่อทราบรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาเหตุ (Cusual Comparative Studies) เปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธของตัวแปรของปรากฏการณตาง ๆ โดยการสังเกตผลของปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร
แลวยอนกลับไปดูวา ผลที่เกิดจะมีความสัมพันธกับตัวแปรที่เปนเหตุอะไรไดบาง การวิจัยลักษณะนี้ผูวิจัยไม
สามารถควบคุมตัวแปรที่ไมตองการศึกษาได หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Expost Facto Research
2.3 ศึกษาเชิงสหสัมพันธ (Correlation Studies) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปร ๒
ตัวขึ้นไป เพื่อดูวาตัวแปรเหลานั้นมีการผันแปรคลอยตามกัน หรือผันแปรตรงกันขามกัน คือ ศึกษาสหสัมพันธ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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นั้นเอง สวนใหญจะใชสถิติเขามาชวยในการวิจัยประเภทนี้
2.4 ศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรม (Cross Cultural Studies) เปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพื่อประโยชนในการนําสิ่งนั้น ๆ ไปใชใหเหมาะสมกับสภาพการณใน
แตละวัฒนธรรม การวิจัยประเภทนี้ตองการขอมูลจากการศึกษาจากหลายลักษณะ โดยการสํารวจศึกษาทาง
กรณี การสังเกต แลวจึงมาสรุปผลวาสามารถสืบอางไปสูกลุมที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ไดหรือไม หรือใชไดเฉพาะ
กลุมเทานั้น
3. การวิจัยเชิงพัฒนาการ เปนการวิจัยที่ดูความกาวหนาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในชวงของสภาพที่เกิดขึ้น
ความสัมพันธของปรากฏการณ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลา เชน การศึกษาความเจริญ
งอกงามความกาวหนาตาง ๆ หรือการศึกษากลุมเปนระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) และการศึกษา
แนวโนม (Trend Studies) ซึ่งเปนการศึกษาถึงรูปแบบ และทิศทางของความเปลี่ยนแปลง เพื่อการพยากรณ
วาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการศึกษาจากสถานการณตาง ๆ เชน ชวงตอเนื่องกัน แบบ
Longitudinal Study มีการนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน ทําใหทราบอัตรา และทิศทางการเปลี่ยนแปลง แลว
จึงพยากรณสภาพ หรือเหตุการณที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.4 ฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย
REFERENCE DATABASE
ProQuest Dissertations and These
เปนฐานขอมูลที่รวบรวมดุษฎีนิพนธและวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของ
สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง  บางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป  ออสเตรเลีย  เอเซียและแอฟริกา มากกวา  1,000 แหง  ประกอบไปดวย
วิทยานิพนธมากกวา  ๒.๓ ลานชื่อเรื่อง
ABI Inform Complete
ฐาน ขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนือ้ หาครอบคลุมสาขาวิชาดานบริหารธุรกิจ การจัดการ
รวมทั้งสาขาอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยฐานขอมูลยอย
๑. ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพชั้นนําดานบริหารธุรกิจมากกวา  1,600 รายชื่อ
ซึ่งในจํานวนนี้ใหขอมูลฉบับเต็มรูปแบบ(FullText) ไมนอยกวา700รายชื่อ
ACM Digital Library
เปนฐานขอมูลทางสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสํานักพิมพ ACM (
Association for Computing Machinery )
ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพประเภทตาง  ๆ ไว  อาทิเชน  สิ่งพิมพตอเนื่อง  เชน  วารสาร  ,
Transactions เปนตน และเอกสารประกอบการประชุมโดยใหบริการสืบคนขอมูล
ตั้งแตป  1985 - ปจจุบัน และยังใหบริการเนือ้ หาฉบับเต็ม  (  Full Text )
ฐานขอมูล Springer Link
เปนสํานักพิมพชั้นนําที่ใหบริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก  ๆ ทางดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  และทางการแพทย รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  อาทิเชน  
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Bebavioral Science , Computer Science , Biomedical and Life Science , Business and
Economics , Matbematics and Statistics , Cbemistry and Materials Science , Science ,
Humanities , Social Science and Law , Physics and Astuonomy , Eartb and
Environmental Sciences , Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพประเภทหนังสือ  
วารสาร เปนตน
Web of Science
เปนฐานขอมูลอางอิง  (  Citantion Database ) ที่ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมดวยบทคัดยอ  
รายการอางอิง  (  Cited Reference ) และ  รายการอางอิงถึง  (  Citing Article ) ซึ่งครอบคลุม
ในสาขาวิทยาศาสตร  เชน  เคมี  ฟสิกส  วิศวกรรม  เปนตน  สาขาสังคมศาสตร เชน  จิตวิทยา  
บริหารธุรกิจ  เปนตน  และสาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร  เชน เอเชียศึกษา  ศาสนา  
ปรัชญา  ศิลปะ  ดนตรี  เปนตน  จากวารสารประมาณ  ๙,๒๐๐ ชื่อ ใหบริการตั้งแตป   ๒๐๐๑ –
๒๐๐๙
ฐานขอมูลบทความวารสารของบริษัท  H.W. Wilso
ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา  ไดแก วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี  ชีววิทยา
และการเกษตร  ศิลปะ  ธุรกิจ  การศึกษา มนุษยศาสตร  บรรณารักษศาสตร  กฎหมายและ
สารสนเทศศาสตร สังคมศาสตร  และสาขาวิชาอื่น ๆ   เชน  เคมี  ฟสกิ ส  ชีวะ ดาราศาสตร  
สิ่งแวดลอม สังคมศาสตร  และสันทนาการ เปนตน  ใหขอมูล  บรรณานุกรม  สาระสังเขป
และเอกสารฉบับเต็ม (โดยฐานขอมูลสวนใหญใหเอกสาร  ฉบับเต็ม บทความวารสาร  
ตั้งแต ป  ค.ศ.  ๑๙๙๕ – ปจจุบัน)

ScienceOnline & ScienceNOW
ของ AAAS (American Association for the Advancement of Science)
ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy,
Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics
IEEE/IET Elec ronic Library (IEL)
เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มทางดานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและ
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ
Blackwell Synergy
ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนือ้ หาครอบคลุมสาขาวิชาดังตอไปนี้ --Agricultural and
animal Sciences
- Business, Economics, Finance, Accounting, Maths and Stats
- Engineering, Computing and Technology
- Health Sciences
- Humanities
- Law

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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- Life and Physical Sciences MedicineSocial and Behavioral Sciences
- The Arts
CJO (Cambridge Journal Online)
ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม  ใหเนือ้ หาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
ACS + ACS Archives
ฐาน ขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนือ้ หาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต  วิศวเคมี(Applied
Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biochemistry/Biotechnology) เคมี(Core Chemistry) เคมีอนิ ทรีย( Organic Chemistry)
เภสัชศาสตร(Pharmaceuticals) พอลิเมอรและวัสดุศาสตร(Polymer and material Science)
ฐานขอมูล  Education Research Complete
เปน ฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มเี นื้อหาครอบคลุกการศึกษาทั้งในและตาง  
ประเทศ โดยใหขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา๑,๘๗๐   ชื่อเรื่อง  เปนวารสารฉบับเต็ม
มากกวา ๑,๐๖๐ ชื่อเรื่องซึ่งรวบรวมวารสารหลัก  (Cord journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปถึง
ระดับการศึกษาขั้นสูง  และรวมถึงหนังสือ  (Book ฟก manographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ตาง  ๆ  อีกมากมาย
Emerald
Publisher of journals in management and library and information services, engineering,
applied science and technology.
ฐานขอมูล  Academic Search Elite
เปน ฐานขอมูลทีค่ รอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก  ไมวาจะเปนวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร  คอมพิวเตอร  ฟสิกค  เคมี  ชีวะ  สถาปตยกรรม  จิตวิทยา  ศาสนา
ประวัติศาสตร  สังคมศาสตร  นิเทศศาสตร  (การแสดง  การดนตรี)  และอีกมากมาย โดย
รวบรวมวาสาร  ไวมากกวา  ๓,๕๐๐ ชื่อเรื่อง  ซึ่งมีมากกวา  ๒,๐๗๐ ชื่อเรื่องที่เปนวารสาร
แบบเต็มทั้งยังสามารถสืบคนขอมูลยอนหลังได  ตั้งแตป ๘.L.๑๙๘๕ Title List :
http://www.ebscohost.com/titleLists/adh-journals.pdf

ScienceDirect
ใหบริการ Journal/book ฟรี
SAGE JOURNALS Online
SAGE Publications publishes over 460 journals in Business, Humanities, Social
Sciences, and Science, Technology and Medicine. SAGE Journals Online is the delivery
platform that provides online access to the full text of individual SAGE journals. The
SAGE Full-Text Collections, SAGE's award-winning, discipline-specific research
databases

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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http://203.144.248.23/cabith/
Collects and shares knowledge about organic pesticides, biodiversity and genetics.
Publisher of books and journals.
http://www.bubl.ac.uk/
ฐานขอมูลอางอิงออนไลนครอบคลุม หลายสาขา Free user-friendly access to selected
Internet resources, covering all subject areas, with a special focus on library and
information science.
http://www.journallink.or.th/
ฐานขอมูล Journal Link บริการสืบคนแหลงวารสารในประเทศไทย  ระหวางหองสมุดทั่ว
ประเทศ ทั้งหมด  171 แหง
http://auth.grolier.com
ฐานขอมูล  Grolier บริการ  สืบคนขอมูลขาวสารและบรรณานุกรม ทั้งในและตางประเทศ
หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) เปนหนวยงานกลาง  ในการเปนศูนยขอมูล  การวิจัยของประเทศ
ประกอบดวย ขอมูลนักวิจัย ขอมูล  ผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลโครงการวิจยั จากหนวยงานทั่ว
ประเทศ  การจัดทําทะเบียนนักวิจยั และเปนหนวยงานกลางตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการ
รวบรวมเผยแพรเอกสารผลงานวิจัย ที่เปนรายงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ  จากหนวยงานทั่วประเทศ  รวบรวมเผยแพร  ณ หองสมุดงานวิจัย ไดถูกนํา
ออกมาเรียงลําดับพรอมบรรณานุกรม  ในแบบ  eBook pdf และแบบ XML และ  pdf file
Lexis
ฐานขอมูลดานกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวของขอมูลที่ไดจะเปนขอมูล ในรูปแบบของขอมูล
ประเภทคดีความตัวบทกฎหมาย  Law Review และบทความวารสาร  Lixis ใหขอมูล
ยอนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแตป  1980 ครอบ เนื้อหาทัง้ หมดในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น  ๆ  
เชน  ประเทศในแถบยุโรป  ไดแกฝรั่งเศส เปนตน  ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษไดแก  
มาเลเซีย  สิงคโปร  บรูไน  เปนตน
Nexis เปน  ฐานขอมูลที่รวบรวมขาวสาร ทั้งขาวสารในปจจุบนั และขาวยอนหลังจาก  
หนังสือพิมพทองถิน่ หนังสือพิมพระดับชาติ  และหนังสือพิมพจากประเทศตาง  ๆ  ทั่วโลก
บทขาวที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนและวิทยุที่สําคัญ  ขาวสารทางธุรกิจ  วารสาร  เชน
Bangkok Post, The Nation (Thailand)เปน  ตน  หรือแมแตประวัติขอ มูลบริษทั และเอกสาร
ทางการเงิน  นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่เกี่ยวกับ  กฎหมาย  เชน กฎหมายแพงและพาณิชย  
กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายระหวางประเทศ  
กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายครอบครัว
วารสารอิเล็กทรอนิกส
ทุกสํานักพิมพไดจากอินเทอรเน็ตเดียวและสงไปยัง  Full Text ได
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผล งานวิจัยเหลานี้เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของนักวิจัยและงบประมาณแผนดิน  สกว.มี
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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เจตนารมณที่จะเผยแพรผลงานวิจยั เพื่อสรางการเรียนรูและสรางปญญาตอยอด ผูที่นํา
ผลงานเหลานี้ไปใชตอ  โปรดอางอิงที่มาของขอมูลหรือแนวคิด
เพื่อใหเปนไปตามจริยธรรมที่ตองปฏิบัติในสังคม

e-BOOK DATABASE
ฐานขอมูล  Springer Link
Kluwer e-Book database and dissertaton fulltext spinger ใหบริการเอกสารแบบ  Full
Text คลอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตร (Scientific), เทคนิค  (Technical) และการแพทย  
(Medical) ตั้งแต  ป ๑๙๔๔-ปจจุบัน
http://netlibrary.com
NetLibrary ใหบริการเขาใชศูนยขอมูลอิเล็กทรอนิกสของหองสมุดของคุณ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสามารถเปนได ทั้งหนังสือและวารสาร ทั้งในรูปเลมและแบบ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดใหบริการทุกวัน  วันละ  ๒๔ ชั่วโมง
http://ebook.thailis.or.th
เปนระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส ๓,๘๕๐ รายชื่อ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
แหลงรวมเอกสารเผยแพรสําหรับผูสนใจทุกทาน

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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บทที่ 2 ระบบกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มีนโยบายการบริหารงานดานงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
 สนับสนุนทุนการทําวิจัย ผลงานวิชาการตลอดจนงานสรางสรรคใหกับอาจารยและบุคลากร
 จัดใหมีโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ในการทํางานทางวิชาการงานสรางสรรคและ
สิ่งประดิษฐใหมๆ
 ทําโครงการความรวมมือ สรางเครือขายองคกรตางมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ ชุมชนทั้งใน
สว นของภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหเกิดแนวคิด การพัฒ นา จุดประกายการสรางหัว ของานวิ จัย
ผลงานสิ่งประดิษฐ การจัดการฝกอบรม และการใหบริการวิชาการทางสังคม
โดยพันธกิจ ดานการวิจัย คือ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูอันเปนประโยชนตอสังคม
2.1 นโยบายและยุทธศาสตรงานวิจัยของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
วิสัยทัศน:
พันธกิจ:

ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อประโยชน
สูงสุดแกชุมชนและสังคม
สรางนักวิจัยที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย การเผยแพร
งานวิ จั ย นํ า ไปใช ป ระโยชน สร า งเครื อ ข า ยและพั น ธมิ ต รความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน
ภายนอก

 นโยบายวิจัย : วิจัยและพัฒนาความรูเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้
1. พัฒ นาโครงสร า ง ระบบบริ ห ารจั ด การการวิ จั ย เพื่ อ สร า งและพั ฒ นาผลงานวิ จั ยที่ นํ า ไปใช
ประโยชน กําหนดทิศทางการวิจัยของคณะ (วิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สังคม)
2. สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดใหมีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อถายทอดและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย
ตลอดจนปรับเกณฑภาระงานของอาจารยใหมีชองทางเนนการวิจัย
2.2 สรางกลไกในการใหรางวัลและเชิดชูเกียรตินักวิจัยและผลงานวิจัยในดานตางๆ
2.3 สรางระบบและกลไกการกํากับดูแลดานจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
3. พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาระบบการบริการหองสมุด และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็ กทรอนิกส ที่จะมีสว น
ผลักดันใหมีผลงานวิจัย
4. พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (ภายในประเทศ)
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

17
สรางและพัฒนาความเขมแข็งเครือขายและพันธมิตรความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐ
และเอกชนภายในประเทศ
 ยุทธศาสตรงานวิจัยของคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กลยุทธที่ 1 สรางนักวิจัยมืออาชีพ
1.1 อบรมพัฒนานักวิจัยหนาใหม โดยจัดกิจกรรมใหความรูดานการวิจัย
1.2 พัฒนาทักษะการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
1.3 พัฒนาดานจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
กลยุทธที่ 2 สรางกลุมวิจัย
2.1 สรางหนวยวิจัยตามสาขาวิชาและความสนใจของนักวิจัย
- หนวยวิจัยสาขาวิชาสถาปตยกรรม
- หนวยวิจัยสาขาวิชาออกแบบภายใน
- หนวยวิจัยสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส
- หนวยวิจัยสาขาวิชาศิลปประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ
- หนวยวิจัยสาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
กลยุทธที่ 3 สรางระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
3.1 จัดระบบการดูแลนักวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ
3.2 จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักวิจัย
กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายนักวิจัย
พัฒนาความเชี่ยวชาญดานงานวิจัย และสรางพันธมิตรความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสราง ระบบบริหารจัดการการวิจัย
1.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรงานวิจัย โดยกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
1.2 จัดทํา Road map ระยะ 5 ป พ.ศ. 2557 – 2561
1.3 จัดทํา actions plan
1.4 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
กลยุทธที่ 2 สรางแรงจูงใจในการสรางผลงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย
2.1 จัดรางวัลงานวิจัยดีเดน
2.2 กําหนดคะแนนงานวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของภาระงานประจําของบุคลากรสายสอนและวิจัย
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารยบรรจุใหม ที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ทุนวิจัยไมเกิน 10,000 บาท
กลยุทธที่ 3 สรางและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานวิจัย

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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3.1 สรางและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิจัย
3.2 สรางและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับวิจัย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QA) และประเมินคุณภาพการวิจัย
4.1 สรางและควบคุมระบบคุณภาพงานวิจัยดานปจจัยนําเขา
- ทิศทาง เปาหมายของการวิจัย
- แผนงาน/โครงการวิจัย
- บุคลากรดานการวิจัย
- เครื่องมือและอุปกรณดานการวิจัย
- งบประมาณดานการวิจัย
- ขอมูลและสารสนเทศเพื่องานวิจัย
4.2 ดานกระบวนการ
- การบริหารจัดการและการดําเนินการวิจัย
- จรรยาบรรณนักวิจัย
- การประเมินผลผลิตระหวางกระบวนการวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยที่สมบูรณ
4.3 ดานการจัดการผลผลิต
- การจัดการความรู/องคความรูที่ไดจากการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัย
- การดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 1 ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธที่ 2 ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 3 Peer review โดยผูทรงคุณวุฒิ และเผยแพรงานวิจัย
กลยุทธที่ 4 สนับสนุนการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นและชุมชน
กลยุทธที่ 5 บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนผูวิจัยมีความรูดานการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฯลฯ แกนักวิจัย)
ผลผลิต
คณาจารย: เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา: เรียนรูนวัตกรรมใหม เพิ่มมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพองคความรู

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เปาประสงครวม: มีนักวิจัยมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560

1.สรางนักวิจัยมืออาชีพ 1.1 พัฒนาทักษะการ
เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย

1. การสัมมนาแนวทางการขอรับทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รอยละของผูเขารวมสัมมนา



2.สรางกลุมวิจัย

1. ประชุมสวนงานวิจยั เพื่อกําหนด
พิจารณาสรางหนวยวิจัยตาม
สาขาวิชา สงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุมศูนยวจิ ัย แบงเปน 2 ศูนย
หลักคือ ศูนยบริการเพื่อการ
ออกแบบ และศูนยวจิ ัยเฉพาะทาง

ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค



คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

2.1 สรางหนวยวิจัย
ตามสาขาวิชาและ
แบงกลุมบูรณาการ
งานวิจัย

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ตอ)
เปาประสงครวม: มีนักวิจัยมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

3.สรางระบบพี่เลี้ยง
นักวิจยั

3.1 จัดระบบการดูแล
นักวิจยั โดย
ผูทรงคุณวุฒิ

1. ประชุมสวนงานวิจยั เพื่อกําหนด
พิจารณาผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนดูแล
ติดตามความกาวหนาระหวาง
ดําเนินการวิจยั

รอยละของโครงการวิจัยที่ไดการ
สนับสนุนดูแลและติดตาม
ความกาวหนาระหวางดําเนินการ
วิจัย

4.สรางเครือขาย
นักวิจยั

4.1พัฒนาความ
เชี่ยวชาญดานงานวิจยั
และงานสรางสรรค
สรางพันธมิตรความ
รวมมือดานการวิจยั
และงานสรางสรรคกับ
ภาครัฐและเอกชน

1. โครงการสรางเครือขายงานวิจยั
ระดับอุดมศึกษา

ระบบและกลไลสรางเครือขาย
งานวิจัย
1.แตงตั้งคณะกรรมการ
2.กําหนดแผนงานสรางเครือขายกับ
กลุมเปาหมาย
3.ทําความรวมมือกับภาครัฐและ
เอกชนที่มีสวนเกี่ยวของ
4.ผลิตงานวิจัยรวมกับเครือขาย
5.ขยายความรวมมือเครือขาย อื่นๆ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ตัวชี้วดั

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560


















หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เปาประสงครวม: มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

สรางระบบกลไกการ
1 พัฒนาโครงสราง
บริหารและการจัดการ ระบบบริหารจัดการ
ความรูงานวิจยั หรืองาน การวิจยั (เรงดวน)
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

1.1 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรงานวิจยั
โดยกําหนดนโยบาย
วิสัยทัศน และพันธกิจ

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
งานวิจัยคณะฯ

ตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตรงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ป 2557

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560


หมายเหตุ

22
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ตอ)
เปาประสงครวม: มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

สรางระบบกลไกการ
2 สรางแรงจูงใจในการ
บริหารและการจัดการ สรางผลงานวิจัยและ
ความรูงานวิจยั หรืองาน เชิดชูเกียรตินักวิจยั
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

2.1จัดรางวัลงานวิจัย
ดีเดน

1. จัดทําปฏิทินการสงงานวิจยั ที่เสร็จ รอยละของนักวิจยั ที่ไดรับรางวัล
เรียบรอย เขียนการนําไปใช
ประโยชนเพื่อใหคณะกรรมการวิจัยฯ
พิจารณา
2. แจงใหผูวิจัยทราบอยางนอยสอง
สัปดาห
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยที่เสร็จเรียบรอยสมควรไดรับ
รางวัล
2.2 สนับสนุนรางวัล
1. เสนอระเบียบการสนับสนุนรางวัล รอยละของนักวิจยั ที่ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ ลง การเผยแพร นําเสนอผลงานวิจยั ให
เว็บไซตคณะ อาจารยที่ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ
มีผลงานตีพิมพเผยแพร 2. เชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยที่มี
ระดับชาติและ
ผลงานวิจัยในระดับดีเยีย่ มโดยการ
นานาชาติ
มอบโลรางวัล เกียรติบัตร ลง
ประกาศในเว็บไซตของคณะ

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
















หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ตอ)
เปาประสงครวม: มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

สรางระบบกลไกการ
2 สรางแรงจูงใจในการ
บริหารและการจัดการ สรางผลงานวิจัยและ
ความรูงานวิจยั หรืองาน เชิดชูเกียรตินักวิจยั
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

2.3 การกําหนดภาระ
งานวิจัยใหเปนไปตาม
เกณฑของ สกอ.

จัดทําภาระงานวิจยั ใหเปนไป
ตามกณฑของ สกอ.

2.4 สนับสนุนทุน
นักวิจยั มือใหม

จัดโครงการทุนสนับสนุนทําวิจยั ใน
ชั้นเรียน(จัดสรรงบประมาณแก
นักวิจยั มือใหมไมเกินโครงการละ
5,000 บาท)

ตัวชี้วดั
กําหนดคะแนนภาระงานวิจยั ไมต่ํา
กวารอยละ 30 สอนไมเกิน 18 ภาระ
งาน 1 หนวยกิตคิดเปน 3 ภาระงาน
- งานวิจัย 3.5 ช.ม./สัปดาห
- บริการวิชาการ 3.5 ช.ม./สัปดาห
- -ศิลปวัฒนธรรม 3.5 ช.ม./สัปดาห
-อื่นๆเปนไปตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
สนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจยั
คณะฯ

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
















หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ตอ)
เปาประสงครวม: มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางระบบกลไกการ
บริหารและการจัดการ
ความรูงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรค

กลยุทธระดับแผนงาน
3 เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย
3.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
เอื้ออํานวยสําหรับ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3.2 หองสมุดสําหรับ
อํานวยความสะดวก
สําหรับงานวิจยั และ
งานสรางสรรค

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560

1. จัดทํา พัฒนา ปรับปรุง ติดตาม
งานระบบสารสนเทศคณะฯในสวน
งานการวิจยั และงานสรางสรรค

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจยั
และงานสรางสรรค











1. ปรับปรุงการจัดบริเวณหองสมุด
ภายในคณะเปนแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการทําวิจัยฯ

หองสมุดที่เปนแหลงคนควาขอมูล
การวิจยั











คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ตอ)
เปาประสงครวม: มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

สรางระบบกลไกการ
บริหารและการจัดการ
ความรูงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรค

4. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ (QA) และ
ประเมินคุณภาพการ
วิจัย

4.1 สรางและควบคุม
ระบบคุณภาพงานวิจัย
ดานปจจัยนําเขา

มีระบบการควบคุมคุณภาพงานวิจัย
ตามแผนบริหาร งานวิจยั

4.2 ดานกระบวนการ

1. คูมือระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค
2. คูมือการเขียนรายงานการวิจยั
และแบบฟอรมตางๆ ในการผลิต
งานวิจัยและผลงานสรางสรรค
3. คูมือแหลงทุนภายนอก
4. ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ใช
งบประมาณจาก มจพ.

1. กําหนดนโยบาย ทิศทางของ
งานวิจัยที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่
และบริบทของมหาวิทยาลัย
2. มีแผนการสนับสนุนบุคลากร/
นักวิจยั ในการทํางานวิจยั
3. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
ที่กําหนด
4. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
5. นําแผนมาปรับปรุงในปตอไป
1. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจยั และงาน
สรางสรรคฯ
2. มีการประชุมวางแผน
3. มีการดําเนินการตามแผน
4. มีการประเมินผล
5. นําผลมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางการเผยแพร
งานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

1. บูรณาการงานวิจยั สู
การเรียนการสอน

1.1 นําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคไป
ประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน

จํานวนโครงการวิจัยทีพ่ ัฒนา
ประมวลรายวิชาและแผนการสอนที่
เนนการ บูรณาการงานวิจยั หรืองาน
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ตัวชี้วดั
รอยละของอาจารยประจําที่บูรณา
การงานวิจยั หรืองานสรางสรรคใน
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน (ตอ)
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางการเผยแพร
งานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน

กลยุทธระดับแผนงาน
2. ผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560

2.1 พัฒนาโจทยวิจยั
รวมกับชุมชน

จัดประชุมโจทยวิจยั รวมกับชุมชน

โจทยวิจัยรวมกับชุมชน



2.2 เขารวมงานวิจยั กับ
สวนงานอื่น ภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
2.3 สงเสริมการวิจัย
รวมกับชุมชน

การรวมงานวิจัยกับสวนงานอื่น
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการวิจยั
รวมกับภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ



สนับสนุนการสรางความรวมมือดาน
การวิจยั กับทองถิ่น

จํานวนโครงการวิจัยรวมกับทองถิ่น



2.4 สงเสริมใหเกิดการ
เผยแพรงานวิจยั และ
นําไปประยุกตใช

สนับสนุนการบูรณาการงานวิจยั สู
ชุมชน

จํานวนโครงการที่ไดเผยแพรและ
นําไปประยุกตใช



คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน (ตอ)
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางการเผยแพร
งานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน

กลยุทธระดับแผนงาน
3 Peer review โดย
ผูทรงคุณวุฒิ และ
เผยแพรงานวิจยั

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย
3.1 ตรวจสอบ
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (Peer
review) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ
3.2 เผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ

กิจกรรม/โครงการ
1. สรางทีมที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิควบคุมคุณภาพ
งานวิจัย

ตัวชี้วดั
รอยละของผลงานวิจยั ในรอบปที่
ผานการตรวจสอบคุณภาพ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ ตอโครงการ ทั้งหมด

จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการหรือ
งานสรางสรรค

1. มีคณะกรรมการดําเนินการ
2. มีการประชุมวางแผน
3. มีการจัดเวทีนําเสนอผลงาน
4. มีการประเมินผล
5. นําผลมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สงเสริมและสนับสนุนการสงผล
รอยละของงานวิจัยหรืองาน
งานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสาร
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ
นักวิจยั
การสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ งานวิจยั รอยละของงานวิจัยหรืองาน
งานสรางสรรคและนวัตกรรม
สรางสรรคที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์หรือ
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือไดหรือไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติตอนักวิจัย

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน (ตอ)
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางการเผยแพร
งานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน

กลยุทธระดับแผนงาน
4. สนับสนุนการนํา
ผลการวิจยั ไป
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถิ่น
และชุมชน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

4.1 นํานวัตกรรมและ
งานวิจัยออกสูชุมชน

1. จัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
จากนวัตกรรมและงานวิจัย

4.2 มีระบบการบริหาร
จัดการความรูจาก
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ตัวชี้วดั

1. มีคณะกรรมการสรรหา แหลง
ชุมชนที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
2. มีการประชุมวางแผน
3. มีการดําเนินการตมแผน
4. มีการประเมินผล
5. นําผลมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1. เขารวมโครงการประกวด
1 มีระบบและกลไก สนับสนุนการ
ผลงานวิจัยประจําปของมหาวิทยาลัย เผยแพรผลงานงานวิจยั และทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
2 มีระบบรวมรวม คัดสรรวิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและ
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงาน สรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจยั กับ
องคการภายนอกสถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการเผยแพรงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน (ตอ)
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

สรางการเผยแพร
งานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนการคุมครองสิทธิ ของ
งานวิจัยใหแกนักวิจยั เจาของผลงาน

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เปาประสงครวม: ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มุงเผยแพรงานวิจัยและนําไปใชประโยชนสูสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธยอย

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

สนับสนุนการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน

สนับสนุนผูวิจัยมีความรู
ดานการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (การจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฯลฯ แก
นักวิจยั )

สนับสนุนผูวิจัยดานให
มีความรูเกี่ยวกับการ
คุมครองงานวิจัยใน
รูปแบบตางๆ

สงนักวิจัยเขารวมอบรมโครงการการ
คุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฯลฯ แกนกั วิจัย)

1. รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
2. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับรอง
คุณภาพ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ปที่ดาํ เนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
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2.2 นโยบายและยุทธศาสตรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิสั ย ทั ศ น “มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ เป น สถาบัน การศึ กษาชั้น นํ าด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”
 นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 นโยบาย
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในชวงแผนพัฒนาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ หนังสือ/ตํารา หรือผลงานทางวิชาการอื่น ที่เที่ยบเทาของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร มจพ. ในการใหความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ ตองตระหนักถึงผลงานที่
สอดคลองกับเปาหมาย และเกณฑที่ก าหนดไวลวงหนา
1 อาจารยทุกคนตองจัดทําภาระงานในดานการวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือหนังสือ/ตําราเรียน หรือ
ผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเทา เชน เปนที่ปรึกษาหลักงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารที่
รับ รองในระดับ ชาติห รื อนานานชาติ เปนตน โดยงานวิจัยอาจจัดทําเดี่ยวหรือเปนกลุม และอาจหา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี ศั ก ยภาพมาร ว มทํ า ด ว ยได และมหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนในกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
2 อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทุกระดับจะตองมีการทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ตาม
เกณฑที่ สกอ.กําหนด
3 ในกรณีอาจารยที่เสนอขอทํางานวิจัยเปนกลุม เพื่อนําผลงานวิจัยที่แลวเสร็จไปขอตําแหนงทาง
วิชาการ ควรทํา 2 - 3 คน และแบงสัดสวนกัน ทั้งนี้รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย
4 สิ่งประดิษฐที่พัฒนานําไปสูการใชงานได และจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได ควรนํามาเรียบ
เรียงเปนบทความเชิงวิชาการ เพื่อจักไดเพิ่มจํานวนคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามเกณฑที่ สกอ. และ สมศ.
กําหนด
5 อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานอื่นใหแปลหนังสือที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือศิ ลปน
แหงชาติ จากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ และนําไปเผยแพรยังตางประเทศ อาจนํามานับเพื่อเพิ่ม
จํานวนคาเปาหมายตามตัวชี้วัดเกณฑ สกอ. และ สมศ. ได
6 มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการ Evaluation Base สําหรับบุคลากร โดยใชระบบฐานขอมูล
กลางในการประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
 ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา มีเปาประสงค กลยุทธและ
ผูรับผิดชอบตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดังนี้

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
เปาประสงค/ตัวชี้วดั
1. มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
1.1 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
1.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 สัดสวนงบประมาณเพื่อการวิจัยตอวงเงินงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
1.4 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
1.5 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor
1.6 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1.7 จํานวนบทความในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ไดรับการอางอิง
(ยอนหลัง 5 ป)
1.8 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตั รหรือ อนุสิทธิบัตร
1.9 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

กลยุทธ
1. สงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
2. สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
ผูชวยอธิการบดีฝา ยอุตสาหกรรมสัมพันธ
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
3. สรางเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
4. สนับสนุนการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยและเผยแพร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- บัณฑิตวิทยาลัย

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา (ตอ)
เปาประสงค/ตัวชี้วดั

กลยุทธ
5. สนับสนุนการนํางานวิจัยที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม และขยายผล
ไปสูเชิงพาณิชย

6. สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและการนําผลงานวิจัยที่ไดรับไปจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
7. สงเสริมใหบุคลากรนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

8. เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานงานวิจัยที่เขมแข็ง

9. สนับสนุนงานวิจัยของศูนยวิจยั เฉพาะทางและศูนยวจิ ัยสูความเปนเลิศ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
ผูชวยอธิการบดีฝา ยอุตสาหกรรมสัมพันธ
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา (ตอ)
เปาประสงค/ตัวชี้วดั

กลยุทธ
10. สงเสริมการบริหารจัดการงานวิจยั แบบบูรณาการและมีผลกระทบ เชิงรุก

11. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการสรางผลงานวิจยั กลุม

12. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการวิจัยภายใตโครงการความรวมมือตางๆ
ตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ไดท ารวมกับองคกรภายนอก

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ผูกํากับ/ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒน
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
คณบดี/ผูอ านวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
- คณบดี/ผูอํานวยการ
- สํานักวิจยั วิทยาศาสตรฯ
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2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการวิจัย
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวิจัยโดยการพัฒนา 3 ดานดังนี้
5.1 พัฒนานักวิจัยใหมดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยคณะจัด โครงการคลินิกวิจัย เพื่อ
เตรียมความพรอมของนักวิจัยใหมพรอมพัฒนาขอเสนอโครงการ หรือสํารวจรายชื่ออาจารยที่สนใจ
ทํางานวิจัยในแตละปงบประมาณ เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยฯ ปละ 1 ครั้งโดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
1) เขียนแผนการสอน, เอกสารประกอบการสอน, เขียนขอเสนอการวิจัยและนําเสนอ
2) ดําเนินการวิจัยและรายงานความกาวหนา
3) แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการวิจัย
5.2 พัฒนานักวิจัยทั่วไป โดยสงรายชื่ออาจารยและบุคลากรเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เขียนขอเสนอขอทุนในระดับชาติ/นานาชาติ ปละ 1 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่จัดทุกป
5.3 พัฒนานักวิจัยทั่วไป (กลุมที่มีผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ) นํางานวิจัยที่เสร็จแลวเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนบทความการวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติ นานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ปละ 1 ครั้ง
2.4 กลไกการสงเสริมความรวมมือกับองคกรภายนอกในการวิจัย
โดยการวางแนวทางสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ ประกอบดวยการจัดหาขอมูล
สารสนเทศของ กลุมเปาหมาย การเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย การติดตอสรางสัม พันธกับองคกร
ภายนอก นอกจากนี้ยังมีการเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยรวมกลุมกับคณะอื่น เพื่อรวมมือกันพัฒนาดานการวิจัยและผลงานสรางสรรคของ
องคกร ทั้งนี้วัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวมีทั้งการรว มทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ตลอดจนการ
รวมใชทรัพยากร

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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บทที่ 3 การบริหารจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค
การบริ ห ารจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค คณะสถาป ต ยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดดําเนินการสนับสนุนการบริ หารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค ดังนี้
 จัดระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและการ นําไปใชประโยชน
โดยการจัดระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
และการตีพิมพเผยแพรในวารสาร เชน การจัดระบบพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับ นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตี พิมพในวารสาร การสนับสนุนงบประมาณเพื่ อเขารวมประชุมเสนอ
ผลงาน และการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานที่ ไดรับการตีพิมพ นอกจากนี้มี การจัดระบบรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรู จากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับ กลุมบุคคลเปาหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือได ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ รวมทั้งจัดระบบสนับสนุนการนําผลการวิจัย
และงาน สรางสรรคไปใชประโยชนตลอดจนการคุมครองสิทธิของ นักวิ จัยไดแก การเปนสื่อกลางสานสัมพันธ
เพื่อสรางความรวมมือเชิงวิชาการระหวางนักวิ จัยกับองคกรภายนอกที่ มีศักยภาพใน การนํา ผลการวิจัยและ
งานสรางสรรคไปใชประโยชน การสนับสนุนทางความรู กับหนวยงานหรือองคกรภายนอก โดยรักษาสิทธิของ
นักวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย
 จัดระบบกลไกสนับสนุนการสรางเครือขาย เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
โดยสนับสนุนการสรางเครือขาย เผยแพรผลงานวิจัยและ งานสรางสรรค โดยเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกับ
นักวิชาการนักศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ผานทางระบบ Intranet และ Internet
โดยเปนระบบที่เหมาะสมทั้งดานความเร็วของระบบเชื่อมโยงและจํานวนการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น รวมทั้ง
จัดระบบประชาสั มพันธและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเชิงรุก โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนดานการ
ประชาสั มพันธให เหมาะสมกับกลุมเปาหมายตลอดจนถึง การติดตามขอมูลปอนกลับทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรผลงานและขั้นตอนการเผยแพร เพื่ออํ านวยความ
สะดวกแกผูวิจัยในการนําเสนอผลงานเพื่อการเผยแพรและนําไปใช ประโยชนแก สถาบันตาง ๆ และเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจแกผูวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอสังคมดังนี้
3.1 แหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
การเผยแพรผลงานวิจัยนั้นมีความหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ
ตางๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการตี พิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสรางสรรคไดรวบรวมแหลงเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ยกตัวอยางดังนี้ (รายละเอียด
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ติดต อเพิ่ม เติม ที่ คณะกรรมการบริ ห ารจั ดการงานวิจั ยและงานสร างสรรค คณะสถาป ตยกรรมและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
3.1.1 แหลงตีพิมพผลงาน
ผูวิจัยสามารถสงผลงานตีพิมพ ในวารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือรวมทั้ง
วารสารวารสารระดั บ ชาติและระดับ นานาชาติ ที่ส กว.ให การรับรอง โดยผูวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อ
วารสารวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ไดจาก http://www.trf.or.th และ
สามารถนับรวมรายชื่อ วารสาร 8 ชื่อเรื่องที่ สกอ. ใหการรับรองดวย ดังรายชื่อวารสารตอไปนี้
1) วารสารนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) วารสารประชากรและสังคม - สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
3) วารสารเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ/Chulalongkorn Journal of Economics (CJE)
4) วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5) วารสารเอเชียปริทัศน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6) MANUSYA หนวยงานอิสระ ดวยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7) Prajna Vihara - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8) The Journal คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3.1.2 แหลงนําเสนอเวทีวิชาการ
http://www.allconferences.com แนะนํางานประชุมวิชาการนานาชาติแยกตามสาขา
http://www.conferencesalert.com แนะนํางานประชุมวิชาการนานาชาติแยกตามสาขา
http://www.riclib.nrct.go.th/Con2008/homepage.htm แนะนําแหลงประชุมวิชาการโดยศูนยขอสนเทศ
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ (วช.) รวบรวมรายการจัดประชุมวิชาการ คัดเลือกเฉพาะการ
ประชุมวิชาการที่ใหนักวิจัยนําเสนอรายงานวิจัยตอที่ประชุม เพื่อการติดตามรวบรวมรายงานวิจัยเขาหองสมุด
งานวิจัย และเผยแพรการจัดประชุมวิชาการในประเทศ เพื่อนักวิจัยและผูสนใจ
นอกจากนี้นักวิจัยสามารถติดตามขอมูลแหลง นําเสนอผลงานวิจัยไดจากงานสงเสริมการวิจัยและตํารา
ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีขอมูลประชาสัมพันธใหตลอดทั้งป
3.2 มาตรการสรางขวัญและกําลังในการผลิต เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเล็ งเห็นความสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยในการผลิต
และเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุ ณภาพ จึงไดกําหนดมาตรการในการสงเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัย ตามประกาศ มจพ. เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ (รายละเอียดภาคผนวก)
3.3 แนวทางการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
3.3.1 ความรูเบื้องตนเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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สิทธิบัตร (Patent) เปนการคุมครองการประดิ ษฐคิ ดคนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว าดว ยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งหากตอง การขอรับความ
คุมครอง จะตองยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พรอมชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสิ นทางปญญา โทร. 0-2547-4637 หรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกแหง
“ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการวิ จัย พัฒนา และการสรางสรรคของบุ คลากร
หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่อยูในความควบคุมของมหาวิทยาลัยหรือไดใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใน
การสรางสรรคผลงาน ซึ่งอาจเปนงานอันเกิดจากเงินงบประมาณ หรืองานอันเกิดจากแหลงทุนอื่น โดยอาจ
กอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยหรือนํ าไปสูการดํ าเนินการขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายทรัพย สิน
ทางปญญา ไดแก สิทธิ บัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองในทรัพยสินทางปญญา
ดานอื่นๆ ได
“สิทธิประโยชน” หมายถึง สิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย ความเปนเจาของในผลงาน หรือ ผลประโยชน
ใดๆอันเกิดจากการถายทอดเทคโนโลยีหรืออนุญาตใหใชสิทธิตามทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท ซึ่งรวมถึง
ผลประโยชนที่เปนตัวเงิน หุน สิทธิในการครอบครอง อาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ และผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นๆ
“อนุสิทธิบัตร” หมายถึง หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐตามกําหนดในพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร
“เครื่องหมายการคา” หมายถึง ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คํา ตัวหนังสือ ตั วเลข ลายมือ
ชื่อหรื อ สิ่ งเหล านี้ อ ย า งใดอย างหนึ่ ง หรื อหลายอย างรวมกัน แต ไม ห มายความรวมถึ งแบบผลิ ตภั ณฑ ตาม
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ที่ใชเพื่อกํากับผลิตภัณฑ สินคาหรือการบริการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม
“คาธรรมเนีย มการเปดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee)” หมายถึง คาตอบแทนที่ผูรับถายทอด
เทคโนโลยีจายใหหลังจากตกลงรับถายทอดเทคโนโลยี
“คาธรรมเนียมการตอบแทนการถายทอดเทคโนโลยี แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-key Technology fee)”
หมายถึง คาตอบแทนทีผ่ ูรับถายทอดเทคโนโลยีจายใหหลังจากถายทอดเทคโนโลยีแลว
“คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensingfee)” หมายถึง คาตอบ แทนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
จากผูรับถายทอดเทคโนโลยีหลังถายทอดเทคโนโลยีแลว โดยมีกําหนดระยะเวลาเทากับอายุสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร หรืออายุความคุมครองในทรัพยสินทางปญญาดานอื่นๆ ของผลงานนั้นๆ
“งานวิจัย” หมายถึง งานอันเกิดจากความคิดสรางสรรค ศึกษาคนควา ไมวาจะพัฒนาขึ้นใหม หรือพัฒนา
ตอยอด หรือทําขึ้น รวมทุกสาขาวิชา และทุกรูปแบบ และรวมทั้งงานอันเกิดจากเงินงบประมาณหรือจากแหลง
ทุนภายนอก ทั้งในและตางประเทศ
เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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สิ่งประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อยางดังตอไปนี้
1. สิ่งประดิษฐใดที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได
1.1 เปนการประดิษฐขึ้นใหม คือ เปนการประดิษฐที่แตกตางไปจากเดิม ยังไมเคยมีใชแพรหลาย หรือ
จําหนายมากอนในประเทศ ยังไมเคยไดรับสิทธิบัตรมากอน หากเคยยื่นขอรับสิทธิบัตรไวในตางประเทศมากอน
จะตองยื่นคําขอในประเทศไทยไมเกิน 18 เดือน นับแตวันที่ไดยื่นไวครั้งแรกในประเทศ
1.2 เปนการประดิษฐที่มีขนั้ การประดิษฐสูงขึ้น คือ มีลักษณะที่เปนการแกไขปญหาทางเทคนิคของ
สิ่งประดิษฐประเภทเดียวกันที่มีมากอน หรือไมเปนการประดิษฐที่อาจทําไดโดยงายตอผูที่มีความรูในระดับ
ธรรมดาในสาขาวิชาการดานนั้นๆ
1.3 เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรม
ไดกรณีที่ผลงานของทานเปนลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตร
ได ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือเปนการออกแบบผลิตภัณฑที่ยังไม
มีใชแพรหลายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการขายดวย หรือยังไมเคยเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพกอนวันขอรับสิทธบัตร หรือไมคลายกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว
2. สิ่งที่จดสิทธิบัตรไมได ไดแก
2.1 จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสาร สกัดที่ ไดจาก
สัตวและพืช เหลานี้ถือเปนการคนพบเทานั้น แตในกรณีที่นําไปผสมกับสารหรือสวนประกอบอื่น สามารถที่จะ
ขอจดสิทธิบัตรได
2.2 กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งไดรับความ
คุมครองในฐานะที่เปนงานดานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยูแลว
2.4 วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย บํ า บั ด หรื อ รั ก ษาโรคมนุ ษ ย ห รื อ สั ต ว เนื่ อ งจากหากให ค วามคุ ม ครองไปอาจมี
ผลกระทบตอชีวิต คนและสัตวได
2.5 การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
3. เอกสารคําขอสิทธิบัตร ประกอบดวย
3.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบคําขอ
3.2 รายละเอียดสิ่งประดิษฐ
3.3 ขอถือสิทธิ
3.4 บทสรุปการประดิษฐ
3.5 รูปเขียน (ถามี)
2.4.2 ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.4.2.1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

41
เมื่อไดทําการประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑขึ้นมา และประสงคจะขอรับความคุมครออาจจะมี
ปญหาวาควรจะขอรับความคุมครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะขอรับความคุมครองควรที่
จะคํ านึ งถึ งสิ่ งตางๆ ดังตอไปนี้
1. สิ่งที่คิดคนขึ้ นมานั้นเป นการประดิ ษฐ หรือการออกแบบผลิ ตภัณฑในกรณีนี้สามารถที่ จะพิจารณา
ไดงายๆ วา ถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนที่กอใหเกิดลักษณะใหมที่มีหนาที่การทํางาน ประโยชนใชสอยก็สามารถ
สรุปไดทันที่วาเปนการประดิษฐ แตถ าสิ่งนั้นเปนการคิดคนเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ หรือลวดลายที่ ปรากฏอยู
บนตัวผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปไดวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งควรที่จะยื่ นขอรับ
ความคุมครองสิทธิบั ตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ในกรณีที่ เปนการประดิ ษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรที่จะขอรับความคุมครอง สิทธิบั ตรการประดิษฐหรือ
อนุสิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผูขอความคุมครองควรที่จะคํานึงถึงต อไปวา สิงประดิษฐนั้นมีเทคนิคที่ซับซ อนหรือไม
หากมีเทคนิคที่ซับซอนก็ควรที่จะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขที่วา จะตอง
เปนสิ่งประดิษฐใหม มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดนั่นคือจะตองดูวา
ลักษณะของสิ่งประดิษฐควรที่จะอยูภายใตเงื่อนไขใด
2. องคประกอบอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมที่ถูกกวา อายุการคุมครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ ไมยุงยาก
ซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด
2.4.2.2 ขั้นตอนการจดทะเบียน สิทธิบัตรการประดิษฐ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 500 บาท
ที่ซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน ( ถามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคํ าขอตามขอ 1 แลว ถ ามีสิ่งบกพรองที่ พอจะแกไขได เจาหนาที่ จะแจ งใหผูขอหรือตัวแทน
ของผูขอทราบ เพื่อให ทํ าการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้ จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใจ 90 วัน นับจาก
วันที่ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผู ขอจะต องใช แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้ง
ตองชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกต องหรือไดแก ไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาที่จะแจงใหผูขอมา
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิ น 250 บาท โดยเจาหนาที่ จะแจงสองครั้งๆ ละ 60
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วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุด ลาสุด
อีกหนึ่งชุดพรอมทั้งสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปนภาษาอั งกฤษ ทั้ งนี้เพื่อเป ดโอกาสใหมีการ
คัดคานกรณีที่ผูอื่น เห็น วาสิ่ งที่ยื่ นขอสิทธิ บัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผู
ประดิษฐแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิ
น 250บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศโฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวา
ผูขอละทิ้งคําขอ
6. ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาที่จะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมีสิ่งประดิษฐเดี ยว
กันหรือคลายกันหรื อไม ( รวมทั้งตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย ) ถ าคําขอถูกตองเป นไปตามเงื่อนไข
ที่ กําหนดในกฎหมาย จะแจงให ผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออก
สิทธิบัตรใหผูขอตอไปหากไมถูกตองจะยกคําขอ
4.2.3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิ น
250 บาทที่ซึ่งคําขอตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบสป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หนา
1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เปนตน
รายการที่ 1.2-1.5 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลวถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผู
ขอทราบเพื่ อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวาจะตองดําเนิ นการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง หากดํ าเนิ นการไม ทั นก็ สามารถขอผ อนผั นได หากพ นระยะเวลาจะถื อว าผู ขอละทิ้ งคํ าขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่ มเติมพรอมทั้งตอง
ชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แล ว เจาหนาที่จะแจงให ผูขอมา
ดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาที่จะแจงสองครั้งๆ ละ 60
วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคําขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุด
อีกหนึ่งชุดเพื่อเปดโอกาสใหมีการคัดคาน กรณีที่ผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน
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5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซึ่งจะใชเฉพาะ
กรณี ก ารประดิ ษ ฐ เ ท า นั้ น เมื่ อ ประกาศโฆษณาครบ 90 วั น แล ว เจ า หน า ที่ จ ะทํ า การสื บ ค น ว า เคยมี แ บบ
ผลิตภัณฑที่เหมือนหรื อคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอ
ตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ
อนุสิทธิบัตร
1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมที่ซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน (ถามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของผู
ขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งตอง
ชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรใหแกผู ขอ ซึ่งเจาหนาที่จะแจงใหผูขอมาดําเนิ นการชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออก
อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และประกาศโฆษณาเป น เงิ น 1,000 บาท ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น ที่ ไดรั บ แจ ง หากพ น
ระยะเวลาจะถือวาผู ขอละทิ้งคําขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณา
อนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป
6. เมื่อประกาศโฆษณาแลว บุคคลอื่นที่มีสวนไดเสีย สามารถที่จะขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตรวาเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเป
นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป
3. สถานที่และวิธีการขื่นขอจดเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทาง
ปญญา
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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กระทรวงพาณิ ช ย เลขที่ 44/100 ถ. สนามบิ น น้ํ า ต.บางกระสอ อ.เมื อง จ.นนทบุ รี 11000 หรื อ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดที่ทานมีภูมิลําเนาอยู
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาที่พรอมชําระคาธรรมเนียม
2. สงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติ
สั่ งจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญา
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บทที่ 4 การควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของงานวิจัยและงานสรางสรรค
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดอาศัยการ
ควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยฯ มีการควบคุมคุณภาพและ
รักษามาตรฐานของงานวิจั ยและงานสรางสรรค ทั้งในดานปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิ ตตามงาน
สงเสริมงานวิจัยและตํารา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดังตอไปนี้
1. การควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานดานปจจัยนําเขา
ปจจัยขอที่ 1. ทิศทางและเปาหมายการวิจัย
การวิจัยพึงสามารถแสดงใหเห็นทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
1.1 สามารถแสดงใหเห็นทิศทางของงานวิจัยวามุงไปสูการคนหาองคความรูใหมเพื่อตีพิมพเผยแพรในวง
วิชาการหรือมุงสู การหาคําตอบเพื่อแกไขหรือเพื่อพัฒ นา หรือชี้นําการดําเนินงานของชุมชน/สังคม/
องคกร
1.2 สามารถแสดงใหเห็นเปาหมายของการวิจัยวาสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายในระดับ
หนวยงานที่สูงกวาอยางไร
ปจจัยขอที่ 2. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและการวางแผนงานวิจัยสอดรับกับแผนกลยุทธ
การวิจั ยพึงมีการกําหนดวัตถุป ระสงคที่ชัดเจน มีการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการวิจัย หรือ
แผนการ
วิจัยใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วั ตถุประสงคและภารกิจหลักของหนวยงานเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่
กําหนด
1.1 การวิจัยมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนจนเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1.2 ผู บริ หาร นั กวิจัย ผูมีสว นไดสว นเสียหรือผูใชประโยชนจากผลงานวิจัยมีส วนรวมในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย/แผนการวิจัย
1.3 มีการทําความเขาใจระหวางผูบริหารโครงการวิจัย นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวของถึงขั้นตอนตาง ๆ
รวมทั้งมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
1.4 มีการวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมวามีขั้นตอนการวิจัยอยางไร
1.5 มีการจัดลําดับขั้นตอนของการวิจัยที่สอดคลองเพื่อใหเกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร
1.6 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
1.7 มีการกํากับและบริหารงานวิจัยใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย-ยุทธศาสตรการวิจัย/แผนกลยุทธการ
วิจัย/แผนการวิจัยโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน
1.8 มีการติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธการวิจัย/แผนการวิจัยที่กําหนดไว
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ปจจัยขอที่ 3. บุคลากรดานการวิจัย
โครงการวิจัยพึงกําหนดจํานวน และคุณภาพของบุคลากรดานการวิจัยที่เหมาะสมกับปริมาณ และชนิด
ของงานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย มีระบบในการพัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานวิจัย
3.1 คุณภาพของหัวหนาโครงการวิจัยพิจารณาจากประสบการณในการทําวิจัยรวมวิจัยบริหารจัดการ
โครงการวิจัย
3.2 คุณภาพของผูรวมวิจัยประเมินจากวุฒิการศึกษา สาขาทางวิชาการประสบการณในการทําวิจัยหรือมี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อดําเนินการวิจัยในสวนที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงผลผลิตในอดีต
3.3 คุณภาพของผูรวมวิจัยที่มีสถานะเปนนิสิตบัณฑิตศึกษา ประเมินจากพื้นฐานความรูที่มีอยูกอนรับ
งานวิจัย
3.4 จํานวนผูวิจัยเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
3.5 มีการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ ตาม 3.4 อยางเปนกิจจะลักษณะ และเหมาะสมกับบุคลากรนั้นๆ
ทั้งในแงคุณวุฒิและเวลาที่ใช
3.6 มีการประเมินภาระความรับผิดชอบของทั้งหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมงานวามีความเหมาะสม มี
เวลามากเพียงพอที่จะอุทิศเพื่อการวิจัยตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
3.7 มีระบบที่ปรึกษาคอยเปนพี่เลี้ยงในการทําวิจัยสําหรับบุคลากร
3.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนดไวทั้งปริมาณและคุณภาพ
3.9 มีการสรางสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่รวมโครงการ ทั้งในแงของผลตอบแทนการไดรับการ
ยอมรับ และความอิสระรวมกับความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
ปจจัยขอที่ 4. เครื่องมือและอุปกรณการวิจัย
พึงมีเครื่องมือและอุปกรณการวิจัยที่มีความแมนตรง เหมาะสมกับงานวิจัยที่ดําเนินการและมีระบบการ
บํารุงรักษาใหมีความพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพกับพึงมีอุปกรณสนับสนุนการวิจัย ที่มีคุณภาพและ
ในปริมาณที่เหมาะสม
4.1 มีระบบบริหารการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการวิจัย
4.2 มีระบบฐานขอมูลเครื่องมือและอุปกรณการวิจัยเพื่อการใชประโยชนและการบํารุงรักษา
4.3 มีระบบขอมูลและการบริหารจัดการดานสารเคมีหรือวัสดุเพื่อการทดลอง
4.4 มีระบบขอมูลเพื่อบริหารจัดการอุปกรณสนับสนุนการวิจัย
นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ การวิจัยแล ว เครื่ องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนที่ยอมรับและ
เชื่อถือได (Reliable) มีความแมนยํา (Accuracy) สูง มีวิธีการตรวจใหคะแนนเปนมาตรฐาน (กรณีที่ เปนแบบ
ตรวจใหคะแนน) สามารถรวบรวมขอมูลที่จํ าเปนในการศึกษาไดอยางครบถวน มีวิธี การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทของเครื่องมือ และถูกตองตามหลักวิชาการ
ปจจัยขอที่ 5. งบประมาณและการเงิน
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พึงมีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล งทุน ตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการสนับสนุน
งานวิจัย มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเปนระบบระเบียบ มีการวางแผนการใชจายตามขั้นตอนอย าง
เหมาะสมกับสถานภาพของงานวิจัย เบิกจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งมีการกํากับ ควบคุม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
5.1 มีระบบฐานขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลแหลงเงินวิจัยที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของสําหรับการ
วิจัยที่ไดวางแผนไว
5.2 มีการแสวงหาทรัพยากรการเงินเพื่อการวิจัย
5.3 มีการประเมินคาใชจายในการวิจัยที่พึงมีจากการใชทรัพยากรของหนวยงานที่สังกัดเพื่อใหทราบ
ตนทุนการวิจัยที่แทจริง
5.4 มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และมีการจัดทําเปนประกาศตามระเบียบของหนวยงาน
5.5 มีระบบบัญชีในการควบคุมการใชจายที่สามารถตรวจสอบได
5.6 มีการวางแผนการเบิกจายตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับสถานภาพของงานวิจัย
5.7 มีการกํากั บ ให มีการดําเนิ น การเบิ กจายงบประมาณตามแผนตรงตามระยะเวลาที่กํา หนดไวใ น
แผนการเบิกจาย และตามแผนการใชจายงบประมาณ
5.8 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชจายงบประมาณ และนําผลมาปรับปรุงแผนการจั
ดสรรและแผนการใชจายงบประมาณ
5.9 มีการจัดทํารายงานการเงินเปนระยะๆ ตามขั้นตอนการเบิกจายจนสิ้นสุดโครงการ
ปจจัยขอที่ 6. ขอมูลและสารสนเทศเพื่องานวิจัย
พึงมีระบบขอมูลและสารสนเทศทางการวิจัย มีระบบสําหรับการจัดเก็บขอมูล มีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิ จัย รวมถึง การนําไปใชเพื่อการ
วางแผนและการตัด สิ น ใจทางการวิจั ย นอกจากนั้น พึงมี ระบบฐานขอ มูล ที่ ไดรับจากการวิจัยและเพื่ อ
ประโยชนตอการบริ หารและการจัดการงานวิจัยอยางเหมาะสม ดังตอไปนี้
6.1 มีการวางแผนในการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศทางการวิจัยเพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชใน
การวิเคราะหอยางเปนระเบียบแบบแผน
6.2 มีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยเพื่อการดําเนินงานตามขั้นตอนเปนระยะๆ มีการนําเอา
ผลการวิเคราะหมาประเมินเพื่อพัฒนาขอมูลที่จะจัดเก็บ หรือวิธีการเก็บ ขอมูล
6.3 มีการจัดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการวิจัยที่สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลที่
สําคัญ ๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งระดับประเทศและระดับโลก
2.การควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานดานปจจัยนําเขา
ปจจัยขอที่ 7. การบริหารจัดการ และดําเนินการวิจัย
พึงมีโครงสรางการบริหารการวิจัยที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพเปนที่รับทราบโดยทั่วกันในกลุมผูรวมวิจัย
ในโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ดังนี้
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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7.1 มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการใหชัดเจน และเปนที่รับทราบโดยทั่วกันโดยกําหนดและ
มอบหมายภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมดที่รวมในโครงการ ทั้งบุคลากรดานการวิจัย
และบุ ค ลากรสนั บ สนุ น ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ผู ที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจและ/หรื อ ทํ า หน า ที่ ใ นการติ ด ต อ
ประสานงานกับภายนอกกลุม (contact person)
7.2 มีการสื่อสารระหวางผูรวมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.3 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการงานวิจัย
7.4 มีก ารจั ดการให ง านวิจั ย ดํ า เนิ น ไปเปน ลํ าดั บตามแผนโดยประเมิน ผลการดํา เนิ นงานของผู ร ว ม
โครงการวิจัยทุกระดับเปนระยะๆ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารและจัดการงานวิจัย
7.5 มี ก ารจั ดสรรงบประมาณสํ า หรั บ การบริห ารจัด การงานวิ จัย และเพื่อ การวิ จัย ตามแผน รวมทั้ ง
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณอยางเหมาะสม
7.6 มีการสนับสนุนกลุมผูรวมวิจัยใหศึกษาหาความรูหรือขอมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของเปนระยะๆ
7.7 มีการบริหารและจัดการสถานที่และครุภัณฑเพื่องานวิจัยและเพื่อการจัดการดานธุรการ และการ
สนับสนุนการวิจัยอยางเหมาะสม
ปจจัยขอที่ 8. การดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการ
การศึกษาวิจั ยเพื่อให เกิดความรู /องคความรูใหมหรือการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสั งคม
ชุมชนหรือสาธารณะ สวนหนึ่งตองการการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางผูวิจัยหลากหลายสาขาเพื่อใหไดพื้นฐาน
สําหรับการวิจัยในโครงการนั้นๆ อยางถูกตอง แมนยําจากผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆและเพื่อความรูที่กวางขวาง
อันจะทําใหผลงานวิจัยสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็ว และมีความแมนยําเชื่อถือไดและใชประโยชนไดจริง
8.1 โครงการวิจัยพึงประเมินความตองการผูรวมวิจัยในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่มีความสําคัญหรือเกี่ยวของ
กับโครงการวิจัยนั้นๆ และเฟนหาผูรวมวิจัยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนา
8.2 กําหนดหน าที่ความรับ ผิ ดชอบของผู รว มโครงการอยางชัดเจน รวมทั้งมีกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยดวย
8.3 โครงการพึงมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยของผูรวมในโครงการวิจัยและจัดไวใน
แผนการวิจัยเพื่อใหมีการตอเนื่องเชื่อมโยงกันระหวางทีมวิจัยในแตละดาน
8.4 จัดใหมีกระบวนการใหผูรวมวิจัยในแตละศาสตรสาขาไดมีโอกาสถายทอดความรูความชํานาญ หรือ
ทําใหเกิดการเพิ่มพูนความรูระหวางกันและกันในโครงการอยางเปนรูปธรรม
8.5 โครงการวิจั ย พึงระลึ กถึงและสรางศักยภาพที่จะแสวงหาเครือขายและพันธมิตร รวมถึงแหล งที่
กอใหเกิดประโยชนเขามาสนับสนุนหรือมีสวนรวมในงานวิจัยทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน
ปจจัยขอที่ 9. ความรวมมือกับหนวยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยภายในประเทศและกับ
ตางประเทศ
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โครงการวิจัยพึงประเมินเนื้ อหาและขอบเขตการวิจั ยวาจําเปนตองอาศั ยความรูในดานใดสาขาใดบาง
และคัดเลือกรวมทั้งเปดโอกาสใหนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิในศาสตรสาขานั้น ๆ ไดมีสวนรวมในโครงการวิ จัยทั้
งทางตรงและทางออม เชน การเขารวมในโครงการวิจัยการเปนที่ปรึกษาหรือการขอรับทราบขอมูลความคิดเห็
น รวมถึ ง การร ว มงานระหว า งกลุ ม วิ จั ย ที่ มี ความเชี่ ย วชาญในเนื้ อ หาที่ อ ยู ในโครงการวิ จั ย ทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัย ตางมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือจากตางประเทศเพื่อใหโครงการวิจัยมีความสมบูรณที่สุด
ปจจัยขอที่ 10. จริยธรรมการวิจัยในคนหรือที่เกี่ยวของกับคน และจริยธรรมการวิจัยที่ใชสัตวทดลองใน
การวิจัย รวมทั้ง สถานภาพและความปลอดภัยทางกายภาพ และการปกปองสภาวะแวดลอม ความปลอดภัย
ในดานสารเคมี สารกัมมันตรังสีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการวิจัยที่มีการวิจัยในคนหรือเกี่ยวของกับคนกับโครงการวิจัยที่มีการใชสัตวทดลองในการวิจัยพึง
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวเพื่อใหการวิจัยดังกลาว
ดําเนินไปโดยมีมาตรฐานตามที่มีการกําหนดไวในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปนหลักประกันความถูกตองใน
การดําเนินการวิจัยและไดรับการยอมรับในความถูกตองเมื่อมีการเผยแพรไปในทุกระดับ
10.1 มีการเสนอโครงการวิจัยที่เขาขายเพื่อพิจารณารับรองหรือใหความเห็นชอบกอนทําการวิจัย ในกรณี
ที่มีการวิจัยในคนหรือเกี่ยวของในคน หรือเกี่ยวกับการใชสัตวทดลองในการวิจัย
10.2 มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกรอบที่ ไ ด แ จ ง ไว อ ย า งเคร ง ครั ด รวมถึ ง การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว
10.3 มีการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรที่ทําการวิจัยโดยตรง ใหมีความรู ความชํานาญและทักษะในการ
ติดตอสื่อสารและปฏิบัติตามเกณฑเกี่ยวกับการทดลองในคนหรือในการปฏิบัติเมื่อทําการทดลองในสัตว
10.4 มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่แมไมไดเปนผูทําการวิจัยโดยตรงใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตวทดลอง
ปจจัยขอที่ 11. จรรยาบรรณการวิจัย
โครงการวิจั ยพึงดําเนินการภายในกรอบแหงจรรยาบรรณการวิจั ยตามขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัย
และนั กวิจั ย พึงปฏิบั ติในกรอบตามจรรยาบรรณนักวิจัยที่เสนอแนะโดยสภาวิจัยแห งชาติที่ครอบคลุ มทุก
ขั้นตอนของการวิจัยตั้งแตการวางโครงรางวิจัย การเสนอขอรับการสนับสนุน ไปจนถึง เมื่อไดผลผลิต และการ
นําไปเผยแพร
11.1 นักวิจัยมีความซื่อสัตย มีคุณธรรมทั้งดานวิชาการและการจัดการโดยไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น
และการใหเกียรติกับการแบงปนผลประโยชนทุกรูปแบบตามบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และความเปน
เจาของผลงานอยางเปนธรรม
11.2 นั กวิ จั ย พึง ตระหนั กถึ งพั น ธกรณี ตามที่ ได มีข อ ตกลงไว สํ า หรั บ การวิ จัย ในโครงการที่ไ ดรั บการ
สนับสนุนไมวาจากหนวยงานใดในอันที่จะดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
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11.3 มีอิสระในดานความคิดโดยปราศจากอคติ ความลําเอียงตั้งแตการเริ่มวางแผนโครงการ การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะห และการแปลผล ตลอดไปจนถึงการเปดเผยผลการวิจัยตอสาธารณะเทาที่ทําไดตาม
กฎหมายและขอตกลงกับผูใหทุนวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อดําเนินงานวิจัยตั้งอยู
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาให
เปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
ปจจัยขอที่ 12. ความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลสัมฤทธิ์ในการสราง
บัณฑิตควบคูไปกับงานวิจัย
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสรางบัณฑิตรวมกับการเสาะแสวงหาความรูและองคความรู เพื่อเป
นแหลงอางอิงทางวิชาการแกสังคม มิใชเพียงการศึกษาวิจัยเพื่อเสาะแสวงหาความรู ใหมซึ่งมหาวิทยาลัยได
กํา หนดเป น นโยบายกั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ส วนหนึ่ ง ไดแ ก การผสมผสานกระบวนการจั ดการศึก ษาระดั
บบัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อให เอื้อประโยชน ซึ่งกันและกัน และเพื่อช วยเสริ มสรางความแข็ งแกรงในการ
ดําเนินการวิจัยเปนกลุม โครงการวิจัยพึ งดําเนินการโดยมีเปาหมายทั้งสองดานดังกลาวโดย
12.1 พึงนําเอาความรูที่ไดจากการวิจัยมาประกอบการถายทอดความรู การเอื้อความรู ชี้นําการศึกษาของ
นิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
12.2 พึงสนับสนุนใหนิสิตใชความรูจากการวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อการศึกษาวิจัยตอยอดความรูหรือสร าง
ความรูใหม
12.3 พึงใชการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนเครื่องมือใหเกิดงานวิ จัยรวมกันระหวางนิสิตและ
อาจารยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน งานวิจัยของอาจารยที่มีนิสิตเปนผูชวยวิจัย/ผูรวมโครงการวิจัย หรือ
งานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธของนิสิตมีอาจารยเปน mentor ดูแลอยางใกลชิดและเกิดการดําเนินงานดานวิจัยรวมกัน
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12.4 พึงสนับสนุน สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธในรูปแบบมาตรฐานนานาชาติ
เช น การตี พิ ม พ ในวารสารวิ ช าการนอกเหนื อ จากการจัด ทํ า เล มวิ ท ยานิพ นธ เ พื่ อให มี การเผยแพร ใ นวง
กวางขวาง งายตอการสืบคนและคนคืน
12.5 พึงมีการวางแผนแนวทางการวิจัยของอาจารย / นักวิจัย / กลุมวิจัยเพื่อใชเปนหลักในการจัดกลุม
วิจัยที่จะมีการดําเนินการในแตละชวง และการจัดการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนิสิตในความรับผิดชอบให
เปนไปตามแนวทางการวิจัยเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและครอบคลุมตลอดทั้งแนวทาง
12.6 พึ ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนิ สิ ต ในความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ว มอยู ใ นกลุ ม วิ จั ย
เชนเดียวกับความสําเร็จในผลงานวิจัย
3. การควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานดานปจจัยนําเขา
ปจจัยขอที่ 13. การประเมินผลผลิตระหวางกระบวนการวิจัย
โครงการวิจัยที่ดีมีมาตรฐานจําเปนตองมีการประเมินผลผลิตทั้งในแงของความกาวหนาในงานวิจัยตาม
แผนที่วางไว และการเพิ่มพูนความรูสําหรับผูวิจัยทั้งอาจารยและนิสิ ต (กรณีที่ผ สมผสานกับกระบวนการ
บัณฑิตศึกษา) ในระหวางกระบวนการวิจัยเพื่อตรวจสอบความคืบหนาในการดําเนินการ และเพื่อการปรับปรุง
วิธีการหากผลไมเปนไปตามที่คาดไว
13.1 พึงกําหนดจุดตรวจสอบและการประเมินไวในแผนการวิจัยเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใช
เปนหลักในการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลผลิตระหวางการวิจัย
13.2 พึงจั ดใหมีกระบวนการในการประเมินแบบเปนรูปธรรม และเปดโอกาสให ผูรวมโครงการวิจัย
ทั้งหมดไดรับทราบและรวมประเมินตนเองกับใหผูทรงคุณวุฒิที่อาจใหแนวคิดที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
โครงการในระยะตอไป
13.3 พึงนําเอาผลความกาวหนามาเปรียบเทียบกับแผนที่วางไวแลวนําผลประกอบกับการวิเคราะหผลมา
ใชในการปรับปรุงกระบวนการวิจัยหรือปรับแผน ปรับระยะเวลาใหเหมาะสมกับสภาพที่คาดการณที่ใกลเคียง
มากขึ้นกวาเมื่อตอนกําหนดแผนขณะเริ่มวิจัย หรือยังไมไดเริ่มวิจัย
13.4 พึงมีการกํากับ สนับสนุนตรวจสอบคุณภาพของทรัพยากรบุคคลวามีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในงานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย
13.5 พึงกําหนดกลยุทธในการเรงรัดโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ
13.6 โครงการวิจัยพึงมีการพิจารณาการยอมรับและความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งจากภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน แลวนําผลการพิจารณามาปรับปรุงงานวิจัยอยาง
สม่ําเสมอในระหวางการวิจัยและเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
ปจจัยขอที่ 14. การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ
โครงการวิ จั ย พึ ง ประเมิ น คุ ณ ภาพผลการวิ จั ย โดยรวมว า การวิ จั ย ได บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว
ผลการวิจัยที่เปนขอเท็จจริงที่ไดพบจากการวิจัยมีความชัดเจนในการรายงานผลรวมถึงมีการวิเคราะหวิจารณ
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ผลการวิจัยโดยยึดหลักของความถูกตอง เที่ยงตรง ปราศจากอคติเพื่อกอใหเกิดความนาเชื่อถือ และสามารถ
นําเอาผลไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
นอกจากนี้ควรจะไดมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชหรือขยายผลหรือเพื่อชี้นําใหเห็นประเด็นที่
จะวิจัยตอไปไดชัดเจน
14.1 พึ ง มี ร ะบบการประเมิ น ผลผลิ ต ที่ จ ะถู ก นํ า ไปเผยแพร ทั้ ง ในทิ ศ ทางของการตี พิ ม พ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการการผลิตบัณฑิตหรือการสรางนักวิจัย การนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคมหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนรูปธรรมที่ไดจากการวิจัย
14.2 การประเมินผลผลิตดังกลาวมาแลวพึงพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน รวมถึงความทันสมัยของผลการวิจัย จุดเดน ความทันสมัย และความเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบันดวย
14.3 โครงการวิจัยพึงมีการพิจารณาการยอมรับและความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งจากภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน แลวนําผลการพิจารณามาปรับปรุงงานวิจัยอยาง
สม่ําเสมอในระหวางการวิจัยและเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
14.4 ขอมูลที่รวบรวมมีความเชื่อถือได
14.5 ความเพียงพอและเหมาะสมของแหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล
14.6 กรณีที่ใชสถิติทดสอบตองเลือกใชสถิติที่มีความเหมาะสม อีกทั้งพึงระมัดระวังในขอจํากัดของการใช
สถิตินั้น
14.7 วิธีวิเคราะหขอมูลที่ใชเหมาะสมกับปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัยและประเภทขอมูล
14.8 การเขียนรายงานกระบวนการดําเนินการวิจัยไวอยางละเอียดชัดเจน มีการกําหนดเกณฑการแปล
ผลการวิเคราะหขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม
ปจจัยขอที่ 15. การจัดการความรู / องคความรูที่ไดจากการวิจัย
โครงการวิจัยพึงมีการวางแผน และดําเนินการใหมีการเผยแพรและการถายทอดผลการวิจัยในระดับตาง
ๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดั บชาติ รวมถึงสนั บสนุนใหมีการแลกเปลี่ ยนประสบการณและความรูใหมที่
เกิ ดขึ้นในกระบวนการวิจัยภายในและระหวางองคกร รวมถึงสนับสนุนใหบุ คลากรในโครงการวิจัยพัฒนา
งานวิจัยอยางมีทิศทางโดยผานการตีพิมพเผยแพรผลงานในรูปแบบมาตรฐาน การจัดอบรม/ประชุมถายทอดผ
านสื่อตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายที่เห็นวาสามารถจะไดรับประโยชนจากผลงานวิจัย เพื่อการนําไปใชประโยชน
ในทางสั งคม และทางพาณิ ชยอยางเหมาะสมโดยจะตองเอื้อประโยชนแกหนวยงานและนักวิจั ยที่เปนเจาของ
ผลงานวิจัยดวย
15.1 สนั บ สนุ น ให มีการแลกเปลี่ย นประสบการณและความรูใหมที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยอย าง
สม่ําเสมอผานชองทาง / เวทีตางๆ เชน การตีพิมพเผยแพรผลงาน / การจัดอบรม / ประชุม /จัดใหมี Forum
ในกลุมประชาคมนักวิจัย (Community of Practice: CoP) เปนตน

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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15.2 สนับสนุนใหบุคลากรในโครงการวิจัยพัฒนางานวิจัยอยางมีทิศทางและมีเปาหมายที่ชัดเจนโดยใช
ประโยชนจากความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการวิจัย
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บทที่ 5 ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนทุน
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

ผูขอรับอุดหนุนทุนวิจัย

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ประจําคณะ

แจงผลการพิจารณา

- จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
(แบบ XX) จํานวน 3 ชุด
พรอมแผนบันทึกขอมูล
- รวบรวมและดําเนินการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกฯ
คณะฯ /ผูทรงคุณวุฒิ

- พิจารณากลั่นกรอง
- พิจารณาคุณภาพและจัดลําดับ
ความสําคัญ

คณบดีคณะสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ

- อนุมัติโครงการ/สงโครงการ

งานสงเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

- เก็บรวบรวมโครงการเพื่อให
อธิการบดีอนุมัติลงนาม

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

55
ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

เริ่มตน

งานสงเสริมงานวิจัย

กรรมการพิจารณาโครงรางฯ

ประกาศใหสงโครงการวิจัย

2 สัปดาห

คณะกรรมการประชุมและ
พิจารณา
โครงรางงานวิจัย

1 สัปดาห

แกไขโครงรางฯ
คณบดี

ไมผา น
1 สัปดาห

อนุมัติ
ผาน

งานสงเสริมงานวิจัย

แจงอาจารยผูขอทุนใหดําเนินการ

3 วัน

สิ้นสุด

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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ขั้นตอนการทําสัญญาเบิกเงิน
งานสงเสริมงานวิจัย
เริ่มตน

งานสงเสริมงานวิจัย

กรรมการพิจารณาโครงรางฯ

ผูขอทุนทําสัญญาขอทุนและ
หลักฐานการเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินรายได
กับคณะ
หลังจากโครงรางงานวิจัยผาน

1 สัปดาห

ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวน
ของ
หลักฐานการเบิกจาย

3 วัน

ปรับหลักฐานใหม
คณบดี

อนุมัติ

ไมผา น
3 วัน

ผาน

งานสงเสริมงานวิจัย

ทําการเบิกจายตามระเบียบของมหาลัยพรอมทั้งถาย
สําเนาหนังสือสัญญา 2 ชุด
• ตนฉบับเก็บไวที่งานสงเสริมงานวิจัยฯ
• สําเนาที่ 1 เก็บไวที่งานการเงิน
• สําเนาที่ 2 เก็บไวที่ผูทําวิจัย
หลักฐานการเบิกจายเงิน ฯ ใหงานการเงิน

สิ้นสุด

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
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ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและงานสรางสรรค
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

งานการเงิน/บัญชี

ผูไดรับเงินอุดหนุนทุนวิจัย

เก็บสําเนา

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ประจําคณะ

เก็บสําเนา

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ

- บันทึกขอความเบิกเงินงวด
(แบบ XX)
- แนบรายงานความกาวหนา
- กันเงิน
- ตรวจสอบรายงานความกาวหนา
- อนุมัติเงินต่ํากวา 75,000 บาท
- อนุมัติเงินเกิน 75,000 บาท

อธิการบดี

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ขั้นตอนการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ผูรายงานวิจัย

- ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ
- จัดทํารูปเลมฉบับ
สมบูรณจํานวน
๖ เลมแผนบันทึก
ขอมูล ๑ แผน
- รายงานวิจัยฉบับ
ยอ๒ ชุด
- บทคัดยอ ๒ ชุด

งานสงเสริมงานวิจัยคณะ

- พิจารณากลั่นกรอง

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ประจําคณะ

- พิจารณากลั่นกรอง

งานสงเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

- จัดสงรายงานฉบับราง 3 ชุด

- ดําเนินการจัดหาผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัย

- รับทราบงานผลวิจัย

คูมือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

