ระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั
สานักวิชาการและวางแผน
วิทยาลัยทองสุ ข
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ระบบและกลไกสาหรับการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั วิทยาลัยทองสุ ข ได้จดั ทาระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์และนักวิจยั ของวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
อย่า งต่ อ เนื่ องและมี คุ ณ ภาพรวมทั้ง สามารถนาผลงานวิจยั และงานสร้ า งสรรค์ไ ปใช้ป ระโยชน์ แ ก่
วิทยาลัย ชุ มชน สังคม และประเทศชาติ โดยระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
3. ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผูม้ ีผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดีเด่น
4. ระบบและกลไกการรวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ค วามรู ้ จ ากงานวิ จ ัย และงาน
สร้างสรรค์
5. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
6. ระบบและกลไกการสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
1. กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั วิทยาลัยทองสุ ข ได้จดั ให้มีกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน สร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุ นด้านงบประมาณการวิจยั โดยใช้งบประมาณของวิทยาลัย โดยกาหนดให้มีการ
ประกาศ รั บ ข้อ เสนอตลอดปี การศึ ก ษา และมี ค ณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ เป็ นผูพ้ ิ จารณาโครงร่ า ง
งานวิจยั ที่มีความ เป็ นไปได้และมีความเหมาะสมเพื่อรับทุน โดยคณาจารย์สามารถส่ งโครงร่ างการวิจยั
เพื่อเสนอขอรับทุนได้โดย จัดทาโครงร่ างงานงานวิจยั ตามแบบที่กาหนดในคู่มือการขอทุนสนับสนุ น
การวิจยั
2. ส่ วนงานวิจยั มีบทบาทในการประสานงานหน่วยงานภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อ
จัดสรรงบประมาณสนับ สนุ นงานวิจยั และแจ้งต่อคณาจารย์ในวิทยาลัยทราบ เพื่อดาเนิ นการขอรับทุน
สนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป
3. มี ก ารสนับ สนุ น ด้า นความรู ้ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์แ ละนัก วิจ ัย มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้ างงานวิจยั และสามารถดาเนิ นงานวิจยั ที่มี คุณภาพได้ตามกาหนดระยะเวลา เช่ น
การจัดอบรมการ ประชุมวิชาการภายในวิทยาลัยและการให้คณาจารย์ เข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ที่
จัดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม
4. มีการสนับสนุ นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งใน
และ ต่างประเทศ ห้องปฏิ บตั ิการและเครื่ องมื อวิจยั ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คณาจารย์และ
นักวิจยั สามารถ ดาเนินงานวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ จรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อให้นกั วิจยั สามารถสร้างงานวิจยั ที่เป็ นที่
ยอมรับทั้ง เชิงวิชาการและในระดับสากล
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2. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
แผนภูมิ : ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั แจ้งประเด็นการวิจยั และ
ประกาศเปิ ดรับโครงการวิจยั
นักวิจยั เสนอโครงการวิจยั
ส่ วนงานวิจยั ตรวจสอบข้อมูล

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาโครงการ

เสนอปรับปรุ งโครงการวิจยั และตรวจสอบ
การปรับปรุ งตามเสนอ

เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มวิจยั เพื่ออนุมตั ิและประกาศผล

ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั และ
รายงานความก้าวหน้า

ผูว้ จิ ยั เผยแพร่ ผลงานวิจยั และ
การนาไปใช้ประโยชน์
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ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
1. กลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั วิทยาลัยทองสุ ข ได้จดั ให้มีกลไกการสนับสนุ นการเผยแพร่ งานวิจยั และ งาน
สร้างสรรค์ดงั ต่อไปนี้
1. จัดให้มีค ณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิพิ จารณาโครงร่ างงานวิจยั และรายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อช่วยพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะแก่อาจารย์ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ใน รู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบทความวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมต่างๆ
เพื่อให้เกิดงานวิจยั ที่ มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. สนับสนุ นให้คณาจารย์ได้มีการเผยแพร่ งานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
บทความ วิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัยสนับสนุ น
ด้าน งบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
3. สนับสนุนให้นกั วิจยั เข้าร่ วมการประชุ มวิชาการประจาปี เพื่อให้คณาจารย์สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็ นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และ
และ งานสร้างสรรค์ทาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
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2. ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
แผนภูมิ : ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจัย ประชาสัมพันธ์แหล่งการเผยแพร่ ผลงานแก่ผส
ู ้ นใจ

นักวิจัยส่ งผลงานเพือ่ นาเสนอตามข้ อกาหนดของหน่ วยงานผู้จัดโดยตรงหรือส่ งผลงาน
ผ่านส่ วนงานวิจัย

หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
โดยหน่วยงานผูจ้ ดั

การพิจารณา

กรณี ตอบรับแต่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

กรณี ตอบรับแต่ไม่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

ปรับแก้ตามข้อเสนอ

ข้อเสนออนุมตั ิการนา
ผลงานไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนา
ผลงานไปเผยแพร่

รายงานอธิการบดี
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ระบบและกลไกการยกย่ องและประกาศเกียรติคุณผู้มผี ลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ดีเด่ น
1. กลไกการยกย่ องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานสร้ างสรรค์ ดีเด่ น
ส่ วนงานวิจยั วิทยาลัยทองสุ ข ได้จดั ให้มีกลไกการสนับสนุ นยกย่องและประกาศเกียรติคุณผูม้ ี
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่นดังต่อไปนี้
ส่ วนงานวิจยั หรื อเจ้าของผลงานวิจ ัยหรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ การจด
ทะเบียนสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รหรื อผูท้ ี่ได้รับทุนสนับ สนุนการวิจยั จากภายนอก เสนอข้อมูลมายัง
ส่ วนงานวิจยั จากนั้นส่ วนงานวิจยั พิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์ของประกาศวิทยาลัยและจัดทาการประกาศ
ยกย่องและมอบเกี ยรติบตั รที่ระลึ กในเวทีการประชุ มอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพร้ อมกับเสนอ
ขออนุ ม ัติ ง บประมาณส าหรั บ เป็ นรางวัล ให้ ก ับ เจ้า ของผลงานที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยได้รั บ เงิ น รางวัล ตาม
หลักเกณฑ์การอุดหนุ นบุคลากรที่มีผลงานตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.ระบบยกย่ องและประกาศเกียรติคุณผู้มผี ลงานสร้ างสรรค์ ดเี ด่ น
แผนภูมิ : ระบบและกลไก ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

นักวิจยั เสนอบันทึกข้อความขออนุมตั ิเงินรางวัลสนับสนุ นการเผยแพร่
ผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ พร้อมแนบหลักฐานเสนออธิ การบดีผา่ น
หน่วยงานต้นสังกัดและส่ วนงานวิจยั ตามหลักเกณฑ์ประกาศของวิทยาลัย
เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่ งเสริ มวิจยั
เพื่ออนุมตั ิและประกาศผล
อนุมตั ิ
ส่ วนงานวิจยั ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
รางวัลให้แก่นกั วิจยั
นักวิจยั ติดต่อรับเงินรางวัลที่
ส่ วนงานวิจยั

วิทยาลัยประกาศยกย่องนักวิจยั โดย
มอบเกียรติบตั รในเวทีการประชุม
อาจารย์และบุคลากร

7

ระบบและกลไกการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
1. กลไกระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส่ ว นงานวิ จ ัย วิ ท ยาลัย ทองสุ ข ได้ว างแนวทางและขั้น ตอน เพื่ อ คัด สรร วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู ้จากผลงานการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้ าหมาย โดยยังคง
ความเชื่ อถื อในเชิ ง วิชาการและรวดเร็ วต่ อเหตุ ก ารณ์ เพื่ อให้เป็ นความรู ้ ที่ น่าสนใจซึ่ งสาธารณาชน
สามารถเข้าใจได้ รวมถึงจัดหมวดหมู่ความรู ้ที่ไดให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ ต่อไป โดยมีกลไกในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2. ระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์

รวบรวมบทคัดย่อ/รายงานผลการวิจยั /นวัตกรรม
ประชุมร่ วมระหว่างนักวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนส่ วนงานวิจยั เพื่อวางแผนทางการวิเคราะห์
สังเคราะห์ จัดกลุ่มงานวิจยั และกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์
จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์นวัตกรรม
นาเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ผลงานวิจยั
จัดทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการสังเคราะห์โดยจัดส่ ง
ไปยังหน่วยงานภายนอกและเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซท์
รวมถึงไปประยุกต์ใช้ในพันธกิจต่างๆของวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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ระบบและกลไกเพื
อ่ ช่ วอ่ ยในการคุ
้ มครองสิ
ทธิ์งทานวิ
จัยหรื
งานสร้
างสรรค์
ระบบและกลไกเพื
ช่ วยในการคุ
้ มครองสิ
ธิ๋งานวิ
จัยอหรื
องานสร้
างสรรค์
1. กลไกเพือ่ ช่ วยในการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ส่ วนงานวิจยั วิทยาลัยทองสุ ข ได้วางกลไกในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ งานวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์
เพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง ให้แก่อาจารย์ นักวิจยั และสถาบัน ในการเจรจาเชิ ง ธุ รกิ จ
หรื อการซื้ อขายผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุ นให้การเจรจาเข้าร่ วมเป็ นพันธมิตร
ทาง ธุ รกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ที่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
2. ระบบเพือ่ ช่ วยในการคุ้มครองสิ ทธิ์งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์

เจ้าของผลงานแจ้งความประสงค์การคุม้ ครองสิ ทธิ์
ส่ วนงานวิจยั บริ การให้คาปรึ กษาและจัดเตรี ยมเอกสารเบื้องต้น
จัดทาเอกสารคาขอ
เจ้าของผลงานตรวจสอบเอกสารและลงนาม
ตรวจสอบเอกสาร
นาเสนอกรรมการส่ งเสริ มวิจยั /อธิ การบดีลงนาม
นาไปขอรับการคุม้ ครองสิ ทธิ์ จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ติดตามผลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นาส่ งเอกสารการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ให้กบั
เจ้าของผลงาน
จัดทาสรุ ปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
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ระบบกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและสั งคม
1. กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพือ่ ตอบสนอง
ความต้ องการของท้องถิ่นและสั งคม
กลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ดังนี้
1. ทุกปี งบประมาณ งานวิจยั จะจัดทาประกาศวิทยาลัยทองสุ ข เรื่ อง ทุนสนับสนุนการวิจยั ประจาปี
พ.ศ............... เพื่อระบุกรอบแนวคิดและแนวปฏิ บตั ิ สาหรับการขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั โดยกาหนดกรอบ
การจัดทาโครงร่ างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ประซาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 ผ่านซ่องทางการสื่ อสารต่างๆ อาทิ เช่น เว็บไซต์ของ
ส่ วนงานวิจยั จดหมายข่าวส่ วนงานวิจยั นาส่ งสาเนาประกาศไปยังบุคลากรโดยตรง เป็ นต้น
3. ส่ วนงานวิจยั ดาเนินการพิจารณาโครงร่ างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนตามกรอบและ แนวทางที่
กาหนดไว้ตามประกาศวิทยาลัยข้อที่ 1 โดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ร่ วมพิจารณา
4. ประกาศรายซื่ อผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั โดยจัดทาเป็ นประกาศวิทยาลัยทองสุ ข
5. ผูไ้ ด้รับทุนทาสัญญาการรับทุนอุดหนุนกับส่ วนงานวิจยั และทาการวิจยั ตามโครงร่ าง ข้อเสนอที่
ได้รับการอนุมตั ิ
6. ส่ งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่ส่วนงานวิจยั เมื่อครบกาหนดการขอรับทุนตามสัญญา
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2. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ ตอบสนอง
ความต้ องการของท้องถิ่นและสั งคม
กาหนดกรอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั จากเงินรายได้

จัดทาเป็ นประกาศวิทยาลัยระบุหวั ข้อวิจยั
เพื่อแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศแก่บุคลากรของวิทยาลัยเพื่อ
จัดทาโครงร่ างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน
ส่ วนงานวิจยั ดาเนินการเพื่อการพิจารณา
โครงร่ างตามกรอบที่กาหนดในประกาศ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั
ผูไ้ ด้รับทุนทาสัญญาการรับทุนกับส่ วนงานวิจยั
และดาเนินการทาวิจยั
ส่ งรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

