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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
 

วิธีดําเนินการ 
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ทําหนังสือแจ้ง

เรื่องขอติดตามการส่งรายวิจัยรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณข์องนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณร่ายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 

2. รวบรวมข้อมูลรายงานวิจัยบรรจุในทะเบียน
รายการความรูข้อง สวพ. 

3. จัดทําหนังสอืสง่เอกสารรายงานวิจัยฉบับ 
สมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทกึข้อมลูถึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยกําหนดส่งจํานวนเล่มรายงาน  
ดังน้ี 

1)  โครงการวิจยังบประมาณเงินรายจ่าย         
ส่งจํานวน 5 เลม่ และ สวพ. จดัส่งใหห้น่วยงาน
ต่างๆ ดังน้ี 

(1) ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย  สํานักงาน 
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จาํนวน 1 เล่ม 
(2) ภารกิจข้อมลูวิจัยและบริหารจัดการ ข้อมลู 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จํานวน 1 
เล่ม 

(3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  
มทร.พระนคร   จํานวน 2 เล่ม 

(4) จัดเก็บที ่สวพ. จํานวน 1 เลม่  
2) โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้                

ส่งจํานวน 4 เลม่  และ สวพ. จดัส่งใหห้น่วยงาน
ต่างๆ ดังน้ี 

(1) ภารกิจข้อมลูวิจัยและบริหารจัดการข้อมลู 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย (วช.) แห่งชาติ  
จํานวน 1 เล่ม 

(2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  
มทร.พระนคร   จํานวน  2 เล่ม  

(3) จัดเก็บที ่สวพ. จํานวน 1 เลม่ 
 

วิธีดําเนินการ 
1. สถาบนัวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  ทํา

หนังสือเพ่ือติดตามการส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. รวบรวมข้อมูลรายงานวิจัยบรรจุใน
ทะเบียนรายการความรู้ของ สวพ. 

3. ทําหนังสือเพ่ือจัดส่งรูปเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ไปหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

4. จัดทําดัชนีผลงานวิจัยเพ่ือจัดเก็บใน
ที่เก็บสื่อสิ่งพิมพ์และนาํไฟลฉ์บับ
สมบูรณข์องเลม่รายงานวิจัยฯ  ส่ง
ข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจยั
แห่งชาติ (NRPM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 
 

4. จัดทําดัชนีผลงานวิจัยเพ่ือจัดเก็บในที่เก็บสื่อ
สิ่งพิมพ์และนําไฟลฉ์บับสมบูรณ์ของเลม่ราย
งานวิจัยฯ  ส่งขอ้มูลผ่านระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (NRPM) 
 

 

 
นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ ์
 
 
 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
 
 
ดร.สุเชรษฐ เดชฟุ้ง 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักวิจัยไม่จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ตามระยะเวลา ซึ่งตามระเบียบสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2547 ได้กําหนด
ว่าการจัดส่งรายงานฯ ให้นําเสนอผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 
ตุลาคมของทุกปี 

2. การส่งจัดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บางครั้ง
ไม่แนบไฟล์ข้อมูล  

3. นักวิจัยไม่ศึกษาข้อมูลและแบบฟอร์มที่
ถูกต้องจากคู่มือการทําวิจัย  ซึ่งเมื่อทําราย
งานวิจัยฯ ทําให้ข้อมูลบางส่วนของรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่ถูกต้อง เช่น แหล่ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ให้จัดทําหนังสอืทวงถามถึงหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง โดยกําหนด แผนการติดตามทวง
ถามก่อนการดําเนินงานและบันทึกข้อมูลผล
การติดตามทุกคร้ัง 

2. ปรับแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับ ให้เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการและการได้มาของรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

3. จัดทําหนังสือแจ้งจัดส่งรายวิจัยฉบับ
สมบูรณ์โดยใหจ้ัดส่งเป็นชุด ประกอบด้วย
เล่มรายงานฯ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล และ 
การส่งไฟล์ข้อมูลใหส้่งเป็นไฟล์เดียว โดยต้ัง
ช่ือไฟล์ให้เป็น  Document ระบุว่า “เล่ม
รายงานวิจัยฉบับบูรณ์เรื่อง...” 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักวิจัยไม่จัดส่งรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. นักวิจัยไม่ส่งไฟล์ข้อมูลของรายงาน

วิจัยฉบับ สมบูรณ์  
3. ข้อมูลของรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ไม่ถกูต้อง ตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. จัดทําหนังสือติดตามทวงถามผ่าน

ผู้บังคับบัญชาไปยังหน่วยงานท่ี
สังกัด 

2. แก้ไขระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

3. จัดทําหนังสอืแจ้งเรื่อง 
    หลักเกณฑ์ของการส่ง 
    เล่มรายงานวิจัยฯให้ 
    เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
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