
   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย: การนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน ์

วันที่  16  พฤศจิกายน  2555 
ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดการทํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดวิสัยทัศน์

ในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งโลกอาชีพ ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยจึงให้ความสําคัญกับการตอบสนองวิสัยทัศน์
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่สอบควบคู่กับการทําวิจัย แต่การ
วิจัยหรือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่การ
ทําให้เสร็จสิ้นตามแผน หากแต่ต้องสามารถนําผลงานนั้นไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาซึ่งได้กําหนดเป้าหมาย
ให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 55 ของ
ผลงาน วิจั ยทั้ งหมดในปีงบประมาณ2556 และ ต้ังแ ต่ ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปมีเป้าหมายเพ่ิมซึ่งเป็นร้อยละ 
70 

2. ประเภทของการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ตามแกณฑ์ สมศ.  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. ได้กําหนดประเภทของการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังน้ี 

2.1  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เป็นการนําไปใช้
ประโยชน์แก่สาธารณะชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 

2.2  การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เป็นการใช้ประโยชน์โดย
ประกอบเป็นข้อมูลในการกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ กฎหมาย 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2.3  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นลักษณะของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

2.4  การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพและความสุข 

3.  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนําไปใช้ประโยชน์  
สมศ. ได้ให้ความหมายของหน่วยงานดังกล่าว ไว้ว่า หมายถึง

หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการ
นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยหรือบุคลากรของ

1. แนวคิ ดของการ นํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็น
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดค่าเป้าหมายเป็น
ร้อยละ 55 ในปีงบประมาณ 
2556 และเพ่ืมเป็นร้อยละ 70 
ในปีงบประมาณ 2557 

2. ประเภทของการนํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง ส า ธ า รณะ  
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และ
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานหรือ
องค์กร หรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4. กลวิธี/มาตรการของ
มหาวิทยาลัยในการกระตุ้นให้มี
ก า ร นํ า ผ ล ง าน วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

4.1  เ พ่ิ ม เ ติม เ ง่ื อนไขใน
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

4.2  สร้างแรงจูงใจโดยจัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และหน่วยงาน 

4.3  จั ดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
เพ่ือให้การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ประสบความสําเร็จ 

5.1  กําหนดโจทย์วิจัยจาก
ปัญหาและความต้องการของ



   
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

มหาวิทยาลัยไปก่อให้เกิดประโยชน์โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
หรือการรับรองหรือการตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 

4. กลวิธีมาตรการของมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นให้มีการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

4.1  เพ่ิมเติมเง่ือนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ข้อ 11 “ผลงานวิจัยของผู้รับ
ทุนต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือนําใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง
ภายในภายระยะเวลา 1 ปีหลังสิ้นสุดการวิจัย โดยดําเนินการ
ตามหลัก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดหรือตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานกงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานในแบบรายงานผลที่
กําหนดพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับต้ังแต่วันที่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือนําไปใช้
ประโยชน์ 

4.2  สร้างแรงจูงใจโดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และหน่วยงานในกรณีมีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ เผยแพร่  
ใช้ประโยชน์ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4.3  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นการให้ความรู้ใน
การนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปให้ประโยชน์ 

5.  ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือให้การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ประสบผลสําเร็จ 

5.1  กําหนดโจทย์วิวิจัยจากประเด็นปัญหาหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายก่อนการเขียนข้อเสนอการวิจัย  
และไม่ควรกําหนดโจทย์หรือประเด็นการวิจัยจากความต้องการ 
หรือความเช่ียวชาญของผู้วิจัยเพียงฝ่ายเดียว 

5.2  ดําเนินโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและเป็นความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของ
ปัญหาหรือความต้องการ และควรมีการประสานการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองตลอดโครงการวิจัย 

5.3  ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ผลจาการ วิจั ย  เ ช่น  ความ รู้ 
ประสบการณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือ
อ่ืนๆ แก่เจ้าของปัญหาตามข้อ 5.1 

5.4  รวบรวมหลักฐานการนําผลงานวิจัยไปให้ประโยชน์ ซึ่ง
ควรเป็นหนังสือรับรองการนําผลงานไปให้ประโยชน์ที่มี
เครื่องหมายของกลุ่มหรือองค์กร พร้อมทั้งข้อความที่ระบุ
รายละเอียดการนําไปให้ประโยชน์ และภาพถ่ายของกิจกรรม
พร้อมลายเซ็นหัวหน้ากลุ่มหรือองค์กร หรืออาจเป็นเอกสารการ
ตรวจรับงานหรือเอกสารการรับต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
5.2  ดําเนินงานวิจัยแบบมี

ส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
5.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย 
5.4  รวบรวมหลักฐานการ

นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากกลุ่มเป้าหมาย 

5.5  รายงานผลการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 



   
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์หรืออ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง โดยสามารถใช้
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 

5.5  รายงานของการนําไปใช้ประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล ช่ือ
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาที่มีการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
ช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และช่ือเจ้าของผลงาน ลักษณะ
ของการนําไปใช้ประโยชน์ วัน เดือน ปี ที่ใช้ประโยชน์ โดยใน
หนังสือรับรองการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าหน่วยงาน 
องค์กร หรือชุมชน จะต้องลงนามและประทับตราหน่วยงานด้วย 
เพ่ือรอรับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัย: การนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน ์

 
 



   
แผนภูมิก้างปลา 


