
 

 

บันทึกการเลาเรื่อง 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.นิคม เรไร 

มทร.อีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดตั้งกองทุนวิจัยโดยจัดสรรจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  ถาหาก

งานวิจัยนั้นไดรับอนุมัติใหตีพิมพเผยแพรจะไดรับเงินสนับสนุน จาก

กองทุนฯ ดังนี้ ตีพิมพตางประเทศ 20,000  บาท ในประเทศ 

๑๐,๐๐๐ บาท และไดคาลิขสิทธิ์อีก 10,000  บาท  

2. มีรางวัลใหสําหรับผลงานวจิัยท่ีชนะเลิศการประกวดแขงขัน 

3. นําปญหาจากการทํางานวิจัยมาเปนโจทยในการทํางาน 

4. โครงการเสนอขอท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยจะไดนักศึกษาเปน

คนทํางานวิจัย และมีอาจารยเปนท่ีปรึกษาผูวิจัยและมีผูนําผลงานไป

ใช ทายท่ีสุดก็จะมีการนําผลงานวิจัยไปใชงาน/ประโยชนโดยชุมชนจะ

มีการซ้ือขายผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย และมีการ

นําผลงานวิจัยข้ึนเผยแพร 

5. เง่ือนไข/ขอจํากัดเรื่องราคาของงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ ตองราคาถูก

เพราะกําลังซ้ือของชาวบานในชุมชนมีนอย 

วิธีดําเนินการ 

   1. ตองลงพ้ืนท่ีไปศึกษาปญหาในชุมชนมาก ๆ 

   2. ใหคณะตาง ๆ เปนคณะทํางานและลงพ้ืนท่ีไปดวย 

   3. ไดปญหามาแลวก็จะสรางทีมทํางานวิจัยข้ึน 

   4. กระตุนการทํางานของทีมวิจัย โดยหาเงินทุนมาสนับสนุน

งานวิจัย อาทิ ใหเงิน 200,000-. เพ่ือทํางานวิจัยในชั้นเรียน 

   5. งบคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทย ฯ ยิ่งมีโครงการมากเทาไร

ก็ยิ่งไดรับเงินทุนทําวิจัยมากตาม โดยกระทรวงวิทยฯ จะพิจารณาให

ทุนจากขอมูลผลงานวิจัยของปท่ีผานมา ซ่ึงจะสงผลดีตอการ

ดําเนินงานตามองคประกอบท่ี 2,4 และองคประกอบท่ี 5 ดวย  

 

 

1. มีกองทุนวิจัยโดยจัดสรรจาก

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

2. จัดหารางวัลใหสําหรับ

งานวิจัยท่ีชนะเลิศ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขอเงิน

สนับสนุนงานวิจัยจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยให

นักศึกษาทํา และอาจารยเปนท่ี

ปรึกษา 

4. เสนอโครงการเพ่ือขอ

งบประมาณจากโครงการคลินิก

เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยฯ 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร.เบญจลักษณ 

เรืองมีศรี 

มทร.ธัญบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ณรงคฤทธิ์ เมฆนอย 

มทร.กรุงเทพ 

 

1. นักวิจัยท่ีไดรับรางวัล Innovation Award มหาวิทยาลัยจะให

รางวัลโดยจะสงไปศึกษาดูงานท่ีประเทศเกาหลีใต 

2. มีการจัดเวทีประกวด Innovation Award ประจําทุกป หาก

เปนหญิง –ใหไปศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต (เวทีประกวด 

KIWI) หากเปนชาย ใหไปดูงานท่ีประเทศเกาหลีใตเชนเดียวกัน 

(เวที ZIP) 

3. ชองทางหาเงินเพ่ือมาทํางานวิจัยจากการทําเครือขายกับ  

บ.เอกชน 

4. นักวิจัยทํางานรวมกับศูนยการแพทยฯ ของ มศว.องครักษ  

จ.ปทุมธานี  (ผศ.นพ.นิยม ละออปกษิณ) โดยทีมวิจัยจะเขาไป

สอบถามปญหาการทํางานของแพทยใน รพ. เพ่ือนําปญหามาเปน

โจทยในการทํางานวิจัย/สิ่งประดิษฐเพ่ือชวยแกปญหาใหกับการ

ทํางานของคณะแพทย อาทิ รถเข็นคนพิการแบบพับไดควบคุม

ดวยระบบไมโครคอนโทรลเลอร 

5. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบการจายคาตอบแทนสําหรับ

การทํางานวิจัยหรือผูทํางานวิจัย 

 

1. Success Case ยกตัวอยางการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี แตยังไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได เนื่องจากมี

ขอจํากัดในเรื่องความสมบูรณของงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ 

2. ปญหาท่ีพบคือ นักวิจัยมีการแอบทํางานวิจัยกับ บ.เอกชน 

เนื่องจากกลัววาจะไดรับผลตอบแทนไมเต็มท่ี แตความนาเชื่อถือ

ของงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ ไมเทียบเทาสิ่งประดิษฐในนามของ

มหาวิทยาลัย 

3. มีการทํางานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการใหกับโรงพยาบาล  

กรุงเทพฯ  

4. มีระเบียบรองรับการทํางานวิจัย/สิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงทําใหผูวิจัยทํางานไดสะดวกและคลองตัวยิ่งข้ึน 

 

1. จัดเวทีประกวดงานวิจัย โดย

ใชชื่อ Innovation Aword 

เปนประจําทุกป 

2. ใหรางวัลสําหรับผูมีงานวิจัย

หรือสิ่งประดิษฐท่ีชนะเลิศ โดย

สงใหไปศึกษาดูงานประเทศ

เกาหลีใต 

3. นักวิจัยจะทํางานรวมกับ

เครือขายภายนอกท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีระเบียบมหาวิทยาลัย

รองรับการทํางานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ โดยจะกําหนดการ

แบงปนผลประโยชนระหวาง

มหาวิทยาลัยกับนักวิจัย 

2. ทํางานวิจัยตอบสนองความ

ตองการใหกับ รพ. กรุงเทพฯ 

3. ปญหานักวิจัยสวนหนึ่งแอบ

ไปทํางานวิจัยใหกับภาคเอกชน 

เนื่องจากเกรงวาจะไดรับ

คาตอบแทนไมเต็มท่ี 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ดร.สําเนียง  

มทร.รัตนโกสินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.พยุงศักดิ์ มะโนชัย 

มทร.ลานนา 

 

1. มีการทํางานวิจัย โดยขายลิขสิทธิ์ใหกับบริษัทเอกชน (บ.วีพีวูด) 

และอีกบริษัทหนึ่ง คือ บ.ดีไซนออลเทอเนทีพ จํากัด และ บริษัท

สามพิมพ จํากัด 

2. จัดตั้งหนวยงานวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม (เปนหนวยงาน

อิสระ) การจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางนักวิจัย

มืออาชีพท่ีจะนําไปใชในเชิงพาณิชย และตอบสนองความตองการ

ของชุมชน เอกชน และสังคม 

  -ปญหาท่ีพบคือ เรื่องขอจํากัดของทีมนักวิจัยเปนขาราชการ ซ่ึง

ยังไมมีระเบียบรองรับเก่ียวกับการเบิกจายหรือแบงผลประโยชนใน

เรื่องผลงานวิจัย 

 

1. มีการหาทุนงานวิจัยในเชิงพาณิชย เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (OTOP) 

ซ่ึงเปนงานบริการวิชาการสวนใหญ มหาวิทยาลัยกันเงิน

มหาวิทยาลัยใหเปนทุนงานวิจัย 20 ลานบาท และไดเงินทุน

งานวิจัยจากชุมชนในทองถ่ินอีกประมาณ 200 ลานบาท 

2. มีการทํางานรวมกับ สวทช. ท่ีเรียกวา IPAC โดยแนวคิด คือ

โจทยของมหาวิทยาลัยคือตองคิดหรือวิเคราะหวาทํางานวิจัยอะไร

ท่ีภาคเอกชนตองการ โดยจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จาก สวทช. 

ประเด็นปญหา 

 1. เรื่องสิทธิบัตร ไดรับทุนวิจัยจาก สกอ. แตการแบงปน

ผลประโยชนระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเรื่องคาตอบแทน 

ยังไมมีระเบียบรองรับ 

2.  เตาเผาขยะลดมลพิษของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ 

สนับสนุนจากเทศบาลเชียงใหม 

3.  เครื่องควานเม็ดลําไย ซ่ึงเปนสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย มี

การเจรจาตอรอง เรื่อง การซ้ือขายลิขสิทธิ์ระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ภาคเอกชน 

 

 

 

1. งานวิจัยทําแลวขาย

ลิขสิทธิ์ใหกับบริษัทเอกชน 

2. จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิต

นวัตกรรมเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดการสราง

นักวิจัยมืออาชีพ 

3. ยังไมมีระเบียบรองรับ

การเบิกจายหรือการแบง

ผลประโยชนระหวาง

ผูทําวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

 

1. หาเงินเพ่ือทํางานวิจัยใน

เชิงพาณิชยเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน (OTOP) โดยเงินทุน

สวนใหญจะไดจากองคกร

สวนทองถ่ิน 

2. ทํางานรวมกับ สวทช. 

เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนใน

เรื่องงบประมาณ 

3. ปญหาคือเรื่องการ

แบงปนผลประโยชนหรือใน

เรื่อง สิทธิบัตรมหาวิทยาลัย

ยังไมมีระเบียบรองรับ 

4. โครงการเปดกรุงานวิจัย 

โดยจะเลือกเฉพาะงานวิจัย

ท่ีมีความเปนไปไดในการใช

ประโยชนจริงเทานั้น มา

ดําเนินการ 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุภาวดี  

มทร.สุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.มานพ ตัณตระ

บัณฑิต 

มทร.ตะวันออก 

 

4.  มีโครงการเปดกรุงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณา

เลือกเฉพาะโครงการหรืองานวิจัยท่ีมีความเปนไปไดคอนขางสูงใน

การนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป 

 

 

1.  สวนใหญเปนไปในลักษณะของการถายทอดวิชาการและ

เทคโนโลยีใหกับชุมชนหรือรวมกับ อบจ. อยุธยา หรือ จังหวัด 

อยุธยา เพ่ือขอทุน/งปม. ในการทําวิจัยดานเกษตรใหกับเกษตรกร 

ชุมชน หรือทองถ่ิน 

ปญหาท่ีพบ 

     -  ยังไมมีระเบียบรองรับเรื่อง การใหรางวัลสําหรับผูท่ีมี

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐในระดับดีเดนหรือเปนเลิศ 

     -  ระเบียบเก่ียวกับการจายคาตอบแทนใหกับผูวิจัยยังไมคอยมี

ความยืดหยุนเทาท่ีควร 

 

1. Cose Study ของผูเลาเอง 

   1) มีระบบและกลไก 

      - มีระเบียบของทุนฯ รองรับ 

      - ระเบียบ/ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

      -  http://ind.rmutto.ac.th 

   2) มีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมกอสรางและเทคโนโลยีวัสดุ 

อุเทนถวาย (UIICAMPT) 

   3) สํานักทรัพยสินเงินรายได 

ท่ีมาของแหลงทุนงานวิจัย 

    -  เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ใน 9 เครือขาย) 

    -  สกอ. สรางเครือขาย มี 2 กลุม ไดแก 

       1) กลุม 9 มทร.   และกลุมมหาวิทยาลัยเดิม 

http://www.nia.or.th 

 

 

 

 

 

 

1. สวนใหญเปนลักษณะของ

การถายทอดวิชาการและ

เทคโนโลยีใหกับชุมชน 

2. ไมมีระเบียบรองรับการ

ใหรางวัลนักวิจัยดีเดนหรือ

เปนเลิศ 

3. ระเบียบการจาย

คาตอบแทนนักวิจัยยังไม

คอยยืดหยุน 

 

1. ตองนําระบบและกลไก

มาชวยในการทํางานและ

สงเสริมการทําวิจัย 

2. จัดตั้งสถาบันนวัตกรรม

กอสรางและเทคโนโลยีวัสดุ

อุเทนถวาย 

ปญหาและอุปสรรค 

1. นโยบายผูบริหาร 

2. ระบบและกลไกยังไม

เอ้ืออํานวย 

3. Research Cluster  

4. Aging 

5. ภาระงานของนักวิจัย

คอนขางมาก 

 
 

http://ind.rmutto.ac.th/
http://www.nia.or.th/


 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

มทร.พระนคร 

 

ปญหาและอุปสรรค (แทจริง) 

   1) นโยบายผูบริหารมหาวิทยาลัย 

   2) ระบบและกลไก (สวพ.ยังไมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย

ใหกับคณะ โดยควรตองกระตุนใหมีการความตื่นตัวเรื่องงานวิจัย

อยางตอเนื่อง 

   3)  Research Cluster 

   4)  Aging (ตัวแทน) 

   5)  ภาระงานของนักวิจัยมีมาก 

   6)  ระเบียบยังไมเอ้ือในการทํางานวิจัย 

 

1.  มี 3 หนวยงานท่ีประสานทํางานวิจัยรวมกัน 

    1.1  สวพ. 

    1.2  คลินิกเทคโนโลย ี

    1.3  ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)  

2.  มีการกําหนดยุทธศาสตรของคลินิกฯ และศูนยบมเพาะธุรกิจ 

ข้ันตอน/เทคนิคการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร        ผูใช + ตลาด       กําหนดโจทย       การ

พัฒนาสรางมูลคาเพ่ิม (ผลิตภัณฑ+บริการ)        การ PR        

การนําไปใชประโยชน (พัฒนาอาชีพ + สรางผูประกอบการ + หา

รายได 

       ตัวอยาง    

   -  การถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ 

   -  การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยของ

ชุมชน จ.ราชบุรี เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย 

   -  การสรางมูลคาเพ่ิมปานศรนารายณ เพ่ือใชประโยชนเชิง

พาณิชย 

   -  โครงการบมเพาะธุรกิจ 

   -  โครงการทดลองตลาดผลิตภัณฑงานวิจัย เปดเม่ือป 2553 แต

ประสบปญหามากในการดําเนินการ จึงชะลอการดําเนินการไว

กอน 

 

6. ระเบียบไมเอ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีหนวยงานท่ีประสาน

ทํางานวิจัยรวมกัน 3 

หนวยงาน 

2. มีการกําหนดยุทธศาสตร

ของท้ัง 3 หนวยงาน 

3. มีข้ันตอนและเทคนิค

วิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

ปญหาและอุปสรรค 

1. งานวิจัย/สิ่งประดิษฐท่ี

นําไปใชประโยชนจริงมีนอย 

2. การทํางานวิจัย/

สิ่งประดิษฐไปขอจดลิขสิทธิ์ 

& สิทธิบัตรยังไมสามารถ

ดําเนินการไดมากนัก 

3. ระเบียบยังไมเอ้ือตอการ

ดําเนินงานของศูนยบมเพาะ

ธุรกิจ (UBI) เนื่องจากยังยึด

ติดกับระเบียบราชการ 



 

 

 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุเทพ ทองมา 

มทร.ลานนา 

 

 

ผศ.มานพ ตันตระ

บัณฑิต 

มทร.ตะวันออก 

ปญหา/อุปสรรค 

   1. จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจริงยังมีนอย 

   2.  การกําหนดภาระงานข้ันต่ําท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดออกมา 

การนําไปใชยังไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

   3.  การนํางานวิจัยไปขอจดลิขสิทธิ์ & สิทธิบัตร ซ่ึงยังไมสามารถ

ดําเนินการไดมากนัก 

   4.  ระเบียบท่ียังไมเอ้ือตอการดําเนินงาน UBI เนื่องจากยังยึดติด

กับระเบียบราชการ 

 

 

- การทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยทําเปนโครงการเพ่ือเลี่ยง

ระเบียบงานวิจัยโดยทําในรูปแบบของการทําสัญญา 

 

 

- ควรตั้งหนวยงานเปนรูป SDU เปนหนวยงานภายในเสนอสภาฯ 

อนุมัติใหถูกตองตามกฎหมายจะเปนหนวยงานฐานะเทียบเทา

สาขาวิชาหรือระดับกอง 

 

 

 



CoP 5

/ 

มีหนวยงานประสานทํางานรวมกัน
(สวพ./คลินิกเทคโนโลยี / UBI
กําหนดยุทธศาสตรของคลินิกเทคโนโลยี/ UBI
จัดตั้งกองทุนวิจัยโดยจัดสรรจากเงินรายได

จัดเวทีประกวด Innovation Award  
ทุกปโดยมีรางวัลใหสําหนับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย / 
สิ่งประดิษฐชนะเลิศ

กระตุนและเสริมแรงจูงใจใหกับทีมนักวิจัย
โดยหาทุนสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอก

สนับสนุนใหนักวิจัยรวมเปนที่ปรึกษาใหกับเอกชน

มีการจัดตั้งหนวยงานวิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ (หนวยงานอิสระ)
มีโครงการเปดกรุงานวิจัย โดยพิจารณาเฉพาะโครงการเปดกรุงานวิจัยที่มีความเปนไปไดในเชิงพาณิชย

จัดใหมีคลินิกเทคโนโลยี / UBI ในมหาวิทยาลัย
กําหนดยุทธศาสตร / ผูใช & ตลาด / กําหนดโจทย / 
การพัฒนา / สรางมูลคา / การประชาสัมพันธ / 
การนําไปใชประโยชน / พัฒนาอาชีพ + สรางผูประกอบการ

งานวิจัยสวนใหญยังไมสมบูรณพอที่จะนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

การออกไปรับทํางานวิจัยภายนอก โดยไมผานมหาวิทยาลัย

ยังไมมีระเบียบรองรับการแบงผลประโยชนในเรื่องการจัดสิทธิบัตรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ระเบียบการจายคาตอบแทนใหกับนักวิจัยไมคอยยืดหยุน

สวพ. ยังไมตอบสนองการทํางานวิจัยเชิงรุก ซึ่งตองมีความตื่นตัวในการดําเนินงานเรื่องวิจัยใหมากขึ้น
Research Cluster

Aging
ภาระงานของอาจารยที่เปนนักวิจัยมีคอนขางมาก
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