
  

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 

วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

P 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับทุกคณะ ประชุมหารือ
เพื่อกำหนดแนวทาง และ
ระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัย  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมระดับ
มหาวิทยาลัย  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหาร
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมระดับคณะ 
3) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไก และจัดทำแผนบริหารงานวิจัยฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
4) นำระบบกลไกและแผนบริหารงานวิจัยฯ เข้าท่ี
ประชุม กบ.ม. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา /  
ทุกคณะ 

กุมภาพันธ์ 63 
 
 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
และบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
2) เอกสารแสดงระบบกลไก และแผน
บริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม   

P 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอด
แนวทาง และระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับคณะ และนักวิจัยทราบ 
 

1) ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอด
แนวทาง และระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 
ให้แก่ผู้บริหารระดับคณะ และนักวิจัยทราบ 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา /  
ทุกคณะ 
 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 63 

-เอกสารประกอบการประชุม /ระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัย 
-หนังสือเชิญประชุม 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 



วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

D 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดำเนินการบริหารงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 
3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย 
 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ 
1) เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
2) ระบบ RDI-MIS สำหรับบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหสารคาม 
 
3) ระบบ DRMS (Department Research 
Management System: DRMS) 
4) ระบบ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ  
6) ระบบ TIRAs ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉรยะ 
(งบ สกสว.)  
7) ระบบ IPMU หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา   
 

 
 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา /  
ทุกคณะ 
 

 
 
 มกราคม - 
กันยายน 2563 
 
 
 

 
1) เว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://research.rmu.ac.th/ 
2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RDI-
MIS) 
http://research.rmu.ac.th/rdi-mis  
3) ระบบ DRMS 
http://rmu.drms.in.th/HomeSite 
4) ระบบ E-Library  
http://research.rmu.ac.th/library/ 
5) ระบบ NRIIS 
http://nriis.nrct.go.th/ 
6) ระบบ TIRAs  
http://tiras.tsri.or.th  
7) ระบบ IPMU  
http://research.rmu.ac.th/ipmu/  
 
 
 

http://research.rmu.ac.th/
http://research.rmu.ac.th/rdi-mis
http://rmu.drms.in.th/HomeSite
http://research.rmu.ac.th/library/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fnriis.nrct.go.th%2F
http://tiras.tsri.or.th/
http://research.rmu.ac.th/ipmu/


วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

 3.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
และสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

1) มีงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยภายใน (บกศ.) 
แบบมุ่งเป้า 
2) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
3) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย / บทความวิชาการ ระดับคณะ (ถ้า
มี) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

มกราคม - 
กันยายน 2563 

1) แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) เอกสารงบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3) ประกาศมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
4) ประกาศอนุมัติทุนวิจัย 
5) เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัย
และตีพิมพ์บทความระดับคณะ (ถ้ามี) 

3.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกำลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์หรือนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
2) กิจกรรม KM และมอบรางวัลให้กับนักวิจัยทีมี่
ผลงานวิจัยดีเด่น (Good practice)  
3) การแต่งตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (การเขียนขอทุนวิจัย
ภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ
ต่างประเทศ ฯลฯ) 
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2563 

1) แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2) ใบประกาศเกียรติคุณ  
3) คำสั่งแต่งตั้งคณะวิจัยพ่ีเลี้ยง 
 



วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

 3.4 กำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมให้หลักสูตรสร้าง
นวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ และ
หลักสูตร ร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้
หลักสูตรสร้างนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา /
ทุกคณะ  

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 
2563 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
และบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม  
2) กิจกรรม/โครงการที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการวิจัยนวัตกรรม 
3) รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรที่
มีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับสถาบัน/ ระดับคณะ 

3.5 มีการดำเนินงานกับ
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 

โครงการความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
งานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
5) MOU กับ อปท. 42 พ้ืนที่ (สสส.)  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
คณะ/ศูนย์/
สำนัก 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 
2563  

1) เอกสาร MOU กับเครือข่ายความ
ร่วมมือ หรือเอกสารที่บ่งบอกถึงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก    
 
 
 
 
 



ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

3.6 มีระบบและกลไกการนำ
ผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชน 

1) สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับทุกคณะในการ
จัดทำระบบกลไกการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้
ประโยชน์ 
2) ดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้  
3) ให้นักวิจัยที่ทำวิจัยเสร็จแล้ว รายงานผลผ่าน
แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน (ออนไลน์)   

สถาบันวิจัย
และพัฒนา /
คณะ/ศูนย์/
สำนัก 

ตุลาคม 2562 -
กันยายน 2563 

1) เอกสารแสดงระบบกลไกการนำ
ผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ 
2) แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน  
3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
และบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย /ระดับ
คณะ  

 3.7 มีระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้
ประโยชน ์

1) จัดทำระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  
2) ดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

มกราคม 2563 1) เอกสารแสดงระบบกลไกการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 
2) รายงานผลการดำเนินงานฯ  
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 
 



 

วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

C 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานด้านการวิจัย
ระดับคณะ  

สถาบันวิจัยและพัฒนากำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยจากทุกคณะ 

โดยมีแบบฟอร์มให้คณะกรอกข้อมูล และรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 
เดือน (ตามตัวชี้วัด)  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา/ทุก
คณะ 

กุมภาพันธ์-
กันยายน 2563 

1) แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

2) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
C 5.สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานด้าน
การวิจัยต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานด้าน
การวิจัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กุมภาพันธ์-
กันยายน 2563 

1) รายงานผลการดำเนินงานด้านการ
วิจัย  
2) รายงานการประชุม กบม. 

A 6.นำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงในปี
ต่อไป 

นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงในปีต่อไป 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กุมภาพันธ์-
กันยายน 2563  

1) รายงานผลการดำเนินงานด้านการ
วิจัย 
2) รายงานการประชุม กป. สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
3) รายงานการประชุม กบม. 



ผลผลิต (output) คือ  

1. ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
2. แผนบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

ผลลัพธ์ (outcome) คือ 

1. นำแผนบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวตักรรม ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับคณและระดบัสถาบัน 
2. นำระบบกลไกไปใช้ตอบประกันคุณภาพฯ องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคณะ/สถาบัน และตัวช้ีวัดที่ 2.10 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 


