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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ
การสรางองคความรู พัฒนานวัตกรรม และการผลิตผลงานวิชาการ เปนภารกิจสําคัญที่งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ เพื่อใหองคกรเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ บรรลุยุทธศาสตร
การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพเพื่อเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ มีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมและเอื้ออํานวยใหอาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ และ
มีโอกาสสรางผลงานวิจัยผลงานวิชาการที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม
สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในทองถิ่นระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการแสวงหาความรวมมือในการผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อใหเกิดเครือขายทางวิชาการ และความเขมแข็งทางวิชาการตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อใหการทํางานดานการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย
จึงไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

โดยอาจารยและบุคลากรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและผูบริหาร

สามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานได
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑.เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการที่แสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
๒. สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานมุงไปสูการบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบมืออาชีพ
๓. ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

๑.๓ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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๑. ผูปฏิบัติงานในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทํางานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได
ตามที่กําหนด ไมเกิดความสับสน ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบและชวยลดความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการทํางาน
๒. งานวิจัยมีแนวทางในการควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและ
บุคลากรในหนวยงาน
๑.๔ ขอบเขตและขอจํากัด
คูมือการบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ เปนคูมือสําหรับอาจารย ในการผลิตและเผยแพร
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ขอบเขตของคูมือเลมนี้ ครอบคลุมตั้งแต นโยบาย แผนงานดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค ทิศทางการวิจัยและงานสรางสรรค กระบวนงานในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การวิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ
๑.๕ คําจํากัดความ
การบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการในการติดตาม ควบคุมกํากับการผลิต
และเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ครอบคลุมนโยบาย แผนงานและทิศทางการวิจัยและผลงาน
วิชาการ การสนับสนุนการเผยแพรผลงาน การคุมครองสิทธิ์ การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
การวิจัย หมายถึง กระบวนการในการคนควาเพื่อใหไดความรู ความจริง หรือองคความรูใหม ซึ่งเปน
กระบวนการที่มีระบบแบบแผน ตามระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิด
ประโยชนแกมนุษย
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ หรือผลงานประดิษฐ ตางๆ ที่มีการศึกษา คนควาจาก
เอกสารหรือหลักฐาน จากทักษะและประสบการณของผูจัดทํา เพื่อประโยชนตอการดําเนินงาน หรือแสดง
ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น เชน

ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสิ่งประดิษฐ
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ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชา หรือสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาระดับอุดมศึกษา
หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการ และ/หรือผูอาน
ทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง ใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวเนื่อง
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ
เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีความสมบูรณกวาเอกสาร
ประกอบการสอน
สิ่งประดิษฐ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะ องคประกอบ โครงสราง หรือกลไกของ
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม และนําไปสูการสงเสริม ปองกัน
รักษา และฟน ฟูสุขภาพของประชาชน
หัวหนาโครงการ หมายถึง ผูเสนอโครงรางวิจัย/โครงการผลิตผลงานสรางสรรค ที่ปรากฏเปนชื่อแรก
ของโครงการ มีหนาที่รับผิดชอบและบริหารโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย
แผนงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุดรธานี เกี่ยวของกับการสนับสนุน สงเสริม ใหการวิจยั และงานสรางสรรคของวิทยาลัยบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด
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บทที่ ๒

ปรัชญา นโยบายและมาตรการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการ
๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรและกลยุทธ
การวิจัยแหงชาติ มีทั้งหมด ๗ ประเด็น ไดแก
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๑ : เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอประเด็น
เรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๒ : สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๓ : สงเสริมกลไกและกิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยความ
รวมมือของภาคสวนตาง ๆ
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๔ : เรงรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพ และ
ยั่งยืน รวมถึงสรางระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๕ : พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย และพัฒนา
ของประเทศ
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๖ : เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๗ : พัฒนาความรวมมือของเครือขายวิจัยในประเทศและระหวางประเทศ
ในประเด็นยุทธศาสตรชาติ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยมีดังนี้ ไดแก ยุทธศาสตรการวิจัยที่
๑,๓,๔,และ๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๑ : เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอประเด็น
เรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : เพื่อใหหนวยงานและนัก วิจัยผลิตผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย เพื่อพัฒนางานประจํา ที่มีทั้งคุณภาพ
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ปริมาณและมุงเปาสนองตอบตอเปาหมาย และประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรชาติและภารกิจของหนวยงาน
โดยรัฐลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป
และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) และ (ราง) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กลยุทธที่ ๑: เรงสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการ ความรวมมือจากหลายหนวยงาน เพื่อมุงเปา
สนองตอบตอเปาหมายการพัฒนา ประเทศและภารกิจของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒: สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุงเปาและวิจัยทาทาย ไทยที่เปน
ประเด็นการพัฒนาเรงดวนตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๕ ป และ ๒๐ ป หรือการเตรียมความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต กลยุทธที่ ๓ : เสริมสรางสังคมวิจัยในระดับทองถิ่นและชุมชนใหมีศักยภาพ
เขมแข็งในการ วิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๓: สงเสริมกลไกและกิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ
เปาประสงค: เพื่อใหอุตสาหกรรม/พาณิชย สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ใชประโยชนจาก
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย อยางเปนรูปธรรม และตรง
ตามความตองการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ ๑: สงเสริมการจัดการความรูและสรางองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากงานวิจัย
เพื่อนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดานอุตสาหกรรม/พาณิชย สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย
กลยุทธที่ ๒: สนับสนุนการวิจัยตอยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสูการใช ประโยชนหรือ
สรางมูลคาเพิ่ม
กลยุทธที่ ๓: สงเสริมการถายทอดและขยายผลการใชประโยชนจากองคความรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยอยางทั่วถึงดานอุตสาหกรรม/พาณิชย สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย
กลยุทธที่ ๕: สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกและการใชนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อนํา
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม จากงานวิจัย ไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๔: เรงรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพและ
ยั่งยืน รวมถึงสรางระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
เปาประสงค: เพื่อใหประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เขมแข็ง เปนเอกภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมี
การปฏิรูปหนวยงานหลักในระบบวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ (ราง) ยุทธศาสตรการ วิจัยแหงชาติ ๒๐ ป และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณา
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การของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการการวิจัย ระบบงบประมาณดานการสงเสริมการ วิจัย
และพัฒนาในลักษณะบูรณาการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่ เหมาะสม และระบบติดตาม
และประเมินผลการวิจัย โดยมุงเนนการมีสวนรวม อยางจริงจังของเครือขายวิจัย และหนวยงานผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวนและทุกระดับใหมีการบริหารจัดการการวิจัยที่มีเอกภาพ ความรับผิดรับชอบ
(Accountability) ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ และจัดสรร งบประมาณการวิจัยที่
รวดเร็ว ระบบงบประมาณดานการสงเสริมการวิจัยและ พัฒนาในลักษณะบูรณาการ การประเมินผลในระบบ
วิจัย และแนวทางติดตาม ประเมินผลการวิจัยเชิงสรางสรรค (Constructive Monitoring and Evaluation
System)
กลยุทธที่ ๑: เรงรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตรการวิจัย แหงชาติ
๒๐ ป และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึง การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการ
วิจัยที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๖: เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหประเทศมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพใน
จํานวนเพียงพอ ในทุกภาคสวนและทุกระดับ รวมถึงเสริมสรางสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและการใชประโยชนในวงกวาง และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ อีกทั้ง
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยใหเยาวชนและ บุคลากรในทองถิ่น เพื่อเปนทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจโดยใชขอมูลและเปนฐานการสรางบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธที่ ๑: เรงรัดการสรางบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสรางสมรรถนะ และสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม
กลยุทธที่ ๒: พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในดานการบริหารโครงการวิจัย การจัดการความรู
การถายทอด และการใชประโยชนจากงานวิจัย
กลยุทธที่ ๓: ยกยองเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และบุคลากร ที่มีความโดดเดน
และสรางประโยชน
๒.๒ ปรัชญาของงานสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
การสรางองค ความรู พั ฒ นานวัต กรรม และการผลิตผลงานวิช าการ เปน ภารกิจสําคัญ ที่งานวิจั ย
ผลงานวิชาการและตํารา ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ เพื่อใหองคกรเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ บรรลุตาม
ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรูดานการวิจัยของวิทยาลัยฯ ในประเด็นการสรางองคความรูและนวัตกรรม
ด า นสุ ขภาพ เพื่ อเป น แหล งบริก ารวิ ช าการแก สั งคม ซึ่ งกลุ มงานวิ จัย และพั ฒ นาผลงาน มีบ ทบาทในการ
สนั บ สนุ น ส งเสริม และเอื้ ออํ า นวยให อาจารยและบุคลากรมีการพั ฒ นาศั กยภาพ และโอกาสในการสราง
ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและตําราที่มีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของชุมชนและ
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สังคม สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในทองถิ่นระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการแสวงหาความรวมมือใน
การผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อให เกิด เครือขายทางวิชาการ และความเข มแข็งทางวิช าการตาม
เปาหมายของวิทยาลัยฯ
๒.๓ นโยบายและมาตรการการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงานในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดนโยบายการวิจัยและผลงานวิชาการ ไวดังนี้
๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัยผลงานวิชาการและตํารา
๒. มุงเนนการผลิตงานวิจัยผลงานวิชาการดานสาธารณสุขที่สามารถชี้นําสังคม
๓ เรงรัดใหมีการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ
ตอสาธารณชน
๔ บูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
๕ สรางเครือขายความรวมมือในดานการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
เพื่อการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย
มาตรการดานการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
๑ พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยมุงเนนการวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
และการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยเพื่อใหอาจารยไดรับการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง
๒ เรงรัด ติดตาม ใหเกิดการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และมีการเผยแพรผลงานที่
แลว เสร็จในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดนําไปใชใหเปน
ประโยชนตอสังคม
๓. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรตางๆ เพื่อสรางผลงานวิจัยที่มีลักษณะ
บูรณาการและใชประโยชนในวงกวาง
วัตถุประสงคของการดําเนินงานบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ
๑ เพื่อสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาใหอาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสมรรถนะของ
การเปนนักวิจัย การวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และนักวิชาการ
ที่มีคุณภาพและสามารถสรางผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
๒ เพื่อพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชอางอิงและ
แกปญหาได
๓ เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยฯ บรรลุตามเปาหมายที่วิทยาลัยฯกําหนดไว
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๒.๔ ทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี มีนโยบายสงเสริมใหอาจารย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
และสอดคลองกับทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ สามารถนําไปตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ จึงไดกําหนดทิศทางการวิจัย ดังนี้
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปฏิรูปการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตรกําหนด การพัฒนาบัณฑิตเพื่อการปฏิบัติงาน
ในชุมชน การพัฒนาอาจารยผูสอนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน
๒. การวิจัยเพื่อศึกษาองคความรูของชุมชนเปนการวิจัยที่มุงทําความเขาใจปญหาและสภาพการณ
ปจจุบันของชุมชน แลวเกิดเปนองคความรูที่มีประโยชนตอการสงเสริม พัฒนา และการแกปญหาของชุมชน
ประเด็นการวิจัย เชน การเรียนรูการแกปญหาของชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมสุขภาวะในชุมชน
๓. การวิจัยปญหาสุขภาพในชุมชน การสงเสริม ปองกัน การรักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ เปนการวิจัยสภาพ สถานการณของปญหา พฤติกรรมสุขภาพ ระบบสุขภาพในชุมชนการแกปญหา
สุขภาพในชุมชน และการสงเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ประเด็นการวิจัย
๔. การวิจัยระบบบริการสุขภาพในชุมชน เปนการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการแกปญหา การพัฒนา
ระบบบริการ และการประเมินผล รวมถึงการวิจัยดานบุคลากรทางสาธารณสุข การวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๕. การวิจัยสถาบัน เปนการวิจัยที่มุงศึกษาและวิเคราะหในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถาบันโดยตรง ศึกษา
สิ่งที่สถาบันดําเนินการอยูในขณะนี้เปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง เพื่อนําขอมูลหรือขอคนพบตางๆ ที่
ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารและผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายตางๆ ตลอดจนการวางแผนการ
ดําเนินงาน ประกอบการตัดสินใจ และการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในสถาบันโดยตรง การวิจัยสถาบัน
ครอบคลุมทั้ง การวิจัยดานนักศึกษา ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานการเงินและงบประมาณ และดานอาคาร
สถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก
๒.๕ ลักษณะของงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ลักษณะของผลงานวิจั ยและงานวิชาการ ครอบคลุมผลงานจากการวิจัย การศึกษาเชิงลึกที่ มีการ
วิเคราะหสังเคราะหและเผยแพรในวารสาร หนังสือ-ตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
และสิ่งประดิษฐหรือชิ้นงานเพื่อการพัฒนางาน ดังนี้
๑. งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จแลว หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดดําเนินการจนแลวเสร็จและ
ไดเสนอรายงานการวิจัยไปเรียบรอยแลว โดยที่โครงการวิจัยนี้ อาจจะเปนโครงการวิจัยภายในของวิทยาลัยฯ
หรือเปนโครงการวิจัยของสถาบันหรือหนวยงานอื่นๆ ก็ได
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๒. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ / บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร (Publications, Menu
scripts) หมายถึง ผลงานที่เขียน/จัดทําขึ้น โดยนําเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กําลังทําอยู หรือทําเสร็จไปแลว ไป
ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ยกเวน ผลงานวิทยานิพนธของอาจารย หรือผลงานวิจัยที่อาจารยทําเพื่อให
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
๓. ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) หมายถึง ผลงานวิชาการที่
ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ ที่เปนการนําเสนอในรูปแบบดวยวาจาหรือ
ภาพโปสเตอร
๔. บทความวิชาการ หมายถึง ผลงานที่จัดทํา/เขียนขึ้น และไดรับการตีพิมพในเอกสาร/
วารสารทางวิชาการ โดยมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการวิเคราะหประเด็นและสรุปประเด็นตามหลัก
วิชาการอาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห โดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะทางวิชาการของ
ตนไดอยางชัดเจน
๕. Reviewed Articles หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ จัดทําขึ้นและไดรับ การตีพิมพใน
เอกสาร/วารสารทางวิชาการ โดยมีการสรุปวิเคราะห สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย และ/หรือผลงาน
วิชาการอื่น ๆ ไดอยางชัดเจน
๖. ตํารา-หนังสือ
๑. หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อ
ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูที่เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาระดับอุดมศึกษา
๒. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวิชาการ และ/
หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงให
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆและ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
๗. เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่ง ตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ เปดสอน ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ
๒. เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่ง ตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ เปดสอน ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมี
ความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
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บทที่ ๓
โครงสรางการบริหารงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ โครงสรางการบริหารงานและหนาที่รับผิดชอบของงานวิจัยและผลงานวิชาการ
โครงสรางการบริหารงานวิจัย
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ดร รวีวรรณ เผากัณหา

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
และผลิตผลงานวิชาการ
อาจารย กาญจนา ปญญาธร

อาจารย์ พรรณวรดา สุ วนั

ดร.สุ กญั ญา ฆารสิ นธิ์

ดร.นิภาธร ไวยวิทย์ริยะกุล

อารยปติณัช ราชภักดี

อาจารย์เสาลักษณ์ ทาแจ้ง

อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม

อาจารย์ณฐั วรรณ ชัยมีเขียว

แผนภูมิที่ ๑ โครงสรางการบริหารงานสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

อาจารย์อญั ชลี อ้วนแก้ว
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คณะกรรมการดําเนินการ มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑. ดําเนินงานดานการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของคณะ
๒. พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย เพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
๓. สรรหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกและนําเสนอตอฝายวิชาการ
๔. ประสานงานการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
๕. สรรหาแหลงนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยแกคณาจารยและการคุมครองสิทธิงานวิจัย
๖. ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินการวิจัยแตละโครงการใหสําเร็จลุลวงตามแผน
๗. พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและพัฒนาเครือขายวิจัยรวมกับสถาบันอื่น
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ประกอบดวย
๑.๑ ดร รวีวรรณ เผากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ประธานกรรมการ

๑.๒ อาจารยกาญจนา ปญญาธร ประธานงานสงเสริมการวิจัย รองประธานกรรมการ
๑.๓ ดร.สุกัญญา ฆารสินธิ์

กรรมการ

๑.๔ ดร.นิภาธร ไวยวิทยริยะกุล

กรรมการ

๑๕. อาจารยปติณัช ราชภักดี

กรรมการ

๑๖. อาจารย พรรณวรดา สุวัน

กรรมการและเลขานุการ

มี หน าที่ ให คํ าปรึ ก ษาด า นการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให ก ารดํ าเนิ น งานวิ จั ย มี
มาตรฐานถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล พิจารณากลั่นกรองงานวิจัยที่มีความเสี่ยงในการศึกษาวิจัย
ในมนุษย รับผิดชอบดูแลใหการพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติ ไมอนุมัติ ระงับชั่วคราว ยุติ ติดตาม ควบคุม กํากับ
โครงการวิ จั ย ให เ ป น ไปตามหลั ก สากล ทบทวนและเสนอแนะโครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อใหคําปรึกษาในการทําวิจัย รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ต อ ผู บ ริ ห าร พิ จ ารณากลั่ น กรองงานวิ จั ย จากหน ว ยงานภายนอกที่ ข อเก็ บ ข อ มู ล จากบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
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บทที่ ๔
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชธานี ไดใหการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อใหอาจารยและ
บุคลากรสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ บรรลุตามเปาประสงค โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัย
ใหการสนับสนุนทั้งในดานการเงิน ดานบุคลากรดานวัสดุ/เวลา และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการสรางงานวิจัย
และงานสรางสรรคของอาจารยและบุคลากร งานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดกําหนดกระบวนการทํางาน
หลักเกณฑวิธีการการปฏิบัติงานในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ดังนี้

๔.๑. กระบวนการปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
เพื่ อให บุ คลากรมี แนวทางปฏิ บั ติ ในการผลิ ตผลงานวิ จั ย และผลงานวิช าการที่ ชั ด เจนเป น ระบบ
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
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ผังกระบวนการทํางาน Flow Chart
เริ่มตน

กําหนด/ทบทวนนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
จัดทําโครงรางวิจัย/โครงการ

เสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยฯ
คณะกรรมการทุนวิจัยฯ พิจารณา

ไมผาน

ผาน

เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยพิจารณา

ผาน
ทําสัญญารับทุน
ดําเนินการตามแผนการวิจัย/โครงการ
ติดตาม/ตรวจสอบ/สนับสนุนการดําเนินการ
สงรูปเลมวิจัยฉบับสมบูรณและอิเลคทรอนิคสไฟล
สงหลักฐานการเผยแพรในเวทีวิชาการ/ตีพมิ พในวารสาร
สงหลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

ประเมินผลการดําเนินการ การบริหารงานวิจัย

ไมผาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
จากผังกระบวนการทํางานขางตน มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้

ลําดับ

วิธีปฏิบัติงาน

ระยะ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมทีใ่ ช

เอกสารอางอิง

๑.๑ ศึกษาปรัชญา วิสยั ทัศน พันธ
กิจ เปาหมาย แผนยุทธศาสตร
๑.๒ ศึกษานโยบายการวิจยั ของ
ชาติ กรอบการดําเนินงานวิจัยของ
หนวงาน
๑.๓ ทบทวนผลการดําเนินงาน ใน
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
และผลการดําเนินงานการวิจยั และ
งานสรางสรรคในรอบปที่ผานมา
๑.๔ กําหนดแผนงานดานการวิจยั
และงานสรางสรรค และกําหนดทิศ
ทางการวิจยั
๑.๕ ประชาสัมพันธนโยบายดาน
การวิจยั และงานสรางสรรค และทิศ
ทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให
อาจารยทราบ
๒.๑ ศึกษาแผนงานวิจยั ทิศ
ทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย และ
จัดทําโครงรางงานวิจัย

งานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

- นโยบายและแนว
ทางการวิจยั ของชาติ
- สรุปผลดําเนินงาน
ดานการวิจัย

อาจารย

คูมือการผลิต
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

เวลา
๑
กําหนด/ทบทวนนโยบาย
และทิศทางการวิจัยและ
งานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย

๒
จัดทําโครงรางวิจัย/
โครงการ

๒.๒ ผูวิจยั เขียนโครงรางวิจยั และ
สงขอเสนอโครงรางวิจัย ตาม
แบบฟอรม
๒.๓ สงเอกสารที่งานวิจยั ผลงาน
แบบฟอรมการ
เขียนโครงราง
วิจัย

คูมือการปฏิบัติงาน
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ลําดับ

วิธีปฏิบัติงาน

ระยะ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เวลา
๓

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยฯ

คณะกรรมการ
ทุนวิจยั ฯ

เอกสารอางอิง

ที่ใช
๓.๑ ผูวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัยสง
เอกสารใหเลขาคณะกรรมการ
พิจารณาทุนภายใน
๓.๒ เลขาคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตองตามขอกําหนดและ
ดําเนินการตอไปดังนี้
๑) เอกสารถูกตองครบถวน เลขา
คณะกรรมการนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนฯและ
นัดประชุมพิจารณาตามวาระ
๒)เอกสารไมครบถวน ถูกตอง เลขา
คณะกรรมการฯแจงใหผูเสนอ
โครงการทราบเพื่อแกไขและ
ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ใหม
๓.๓ เลขาคณะกรรมการฯ
รวบรวมโครงราง เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาทุน เพื่อ
พิจารณา

๔

แบบฟอรม

๑) คณะกรรมการพิจารณาวา
งานวิจัยอยูในประเด็นการวิจยั ใน
มนุษย เลขาคณะกรรมการฯ แจง
ใหผูเสนอทราบเพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั
๔.๑ กรณีไมผานการพิจารณา เลขา
คณะกรรมการฯ แจงใหผูเสนอ
ทราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
โครงการ และดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ ๒
๔.๒ กรณีผานการพิจารณา ให
ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๕ ตอไป

เลขา
คณะกรรมการ
พิจารณาทุน
ภายใน

คูมือการผลิต
ผลงานวิจัย

เลขา
คณะกรรมการ
พิจารณาทุน
ภายใน

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาทุน
ภายใน
โครงรางวิจัย

คูมือการผลิต
ผลงานวิจัย
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ลําดับ

วิธีปฏิบัติงาน

ระยะ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เวลา

๕
งานวิจัยประสานหนวยงาน
และผูวิจยั เสนอ
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย

๖
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษยพิจารณา
โครงการวิจัย/โครงการ
ผลิตผลงานสรางสรรค

๗
ทําสัญญารับทุน

๘
ดําเนินการตาม
แผนการวิจัย/โครงการ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ที่ใช

๕.๑ งานวิจยั ประสานหนวยงานที่มี
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย

ผูวิจยั

แบบฟอรม
ของหนวยงาน

เลขา
คณะกรรมการ
พิจารณาทุน
ภายในเพื่อการ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ

(แบบฟอรม

๕.๒ ผูวิจยั นําโครงรางที่ผาน
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยฯ
เสนอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
๖.๑ กรณีไมผานการพิจารณาเลขา
คณะกรรมการฯ แจงใหผูเสนอ
ทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงโครง
ราง/โครงการและดําเนินงานตาม
ขอ ๒
๖.๒ กรณีผานการพิจารณาให
ดําเนินการตามขอ ๗ ตอไป

๗.๑ เลขาคณะกรรมการฯ ทํา
สรุปผลการพิจารณา และจัดทํา
ประกาศผลการพิจารณาทุนภายใน
เพื่อสนับสนุนการวิจัยผลงาน
วิชาการและตํารา
๗.๒ ผูไดรับอนุมัติทุน ทําสัญญารับ
ทุน ตามแบบฟอรม

๘.๑ ดําเนินการโครงการตาม
หัวหนาโครงการ
แผนการดําเนินงานโครงการ
และคณะ
๘.๒ หัวหนาโครงการดําเนินการ
เบิกวัสดุและคาใชจา ยในการดําเนิน
โครงการ โดยเขียนบันทึกเสนอ
ความตองการและเบิกจายตาม
ขั้นตอนจากมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม
สัญญารับทุน ) คณะกรรมการ
พิจารณาทุนภายใน

คูมือการผลิต
ผลงานวิจัย
ระเบียบการ
จายเงินของ
มหาวิทยาลัย

17
ลําดับ

วิธีปฏิบัติงาน

ระยะ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เวลา

๙

ติดตาม/ตรวจสอบ/
สนับสนุนการดําเนินการ

๑๐
สงรูปเลมวิจัยฉบับ
สมบูรณสงหลักฐานการ
เผยแพรผลงาน

๑๑
ผลการดําเนินงาน
การบริหารงานวิจัย
หรือสรางสรรค

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ที่ใช

๙.๑ งานวิจยั ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินโครงการ
๙.๒ ผูรับผิดชอบโครงการ รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานทุก ๔
เดือนตามแบบฟอรม

งานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

หัวหนาโครงการ

๑๐.๑ งานวิจยั ประชาสัมพันธแหลง
ตีพิมพผลงานในวารสาร และเวที
หัวหนาโครงการ
วิชาการในการเสนอผลงาน
๑๐.๒ หัวหนาโครงการ ปรับปรุง
บทความวิจัยหรือผลงานและนํา
ผลงานไปตีพิมพ/นําเสนอในเวที
วิชาการ/นําผลการวิจยั ไปใช
งานวิจัย
ประโยชน
๑๐.๓ งานวิจยั ผลงานวิชาการและ
ตําราติดตามการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน
๑๑.๑ หัวหนาโครงการรายงานผล
การดําเนินงานวิจยั

หัวหนาโครงการ

๑๑.๒ งานวิจยั สํารวจความคิดเห็น
ของอาจารยตอการสนับสนุนพันธ งานวิจัย
กิจดานการวิจยั ครอบคลุมการ
สนับสนุนดานการจัดการ การเงิน
บุคลากร วัสดุ/เวลา และขวัญ
กําลังใจ
๑๑.๓ งานวิจยั สรุปผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค/ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข
๑๑.๔ แจงผลการดําเนินงานให
บุคลากรทราบ
๑๑.๕ จัดเก็บเอกสารเขาตู
เอกสารอางอิงของงานวิจัยผลงาน
และตํารา

แบบฟอรม
รายงาน

บันทึกขอความ
รายงาน
ความกาวหนาใน
การดําเนินงานวิจยั
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ผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart)
๑.

กําหนดนโยบาย แผนงานดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคจากสภาพปญหาของสังคม

๒. แตงตั้งคณะทํางานวิจัย

๓. จัดทําแผนงานวิจัย/การผลิตผลงาน

๔. พิจารณาอนุมัตแิ ผนงานวิจัย
ไมอนุมัติ

อนุมัติ
๕. ทําสัญญารับทุน

๖. ดําเนินการตามแผนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
๗ ติดตาม/ ตรวจสอบ สนับสนุน

การดําเนินการ
๘. สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
งานวิจัย/การผลิตผลงานสรางสรรค
๙. เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
๑๐. ติดตามการนําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ชุมชนและสังคม
นําไปใชประโยชน

๑๑. จัดเก็บเอกสาร
และขอมูล
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๔.๒ กระบวนงานสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนการนําองคความรู หรือผลงานที่ไดจากการวิจัยและ
งานสรางสรรค นําเสนอแกสาธารณชนในชองทางตางๆ เชน การเผยแพรในวารสารวิชาการ การนําเสนอใน
เวทีวิชาการ หรือการเผยแพรผานชองทางอินเตอรเน็ต สวนสิ่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ไดแก สิ่งสนับสนุนดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค วารสารที่ไดรับการยอมรับจาก
สกอ. สมศ. หรือฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ

สิ่งสนับสนุนดานงบประมาณ สิ่ง

สนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพในการเผยแพรผลงาน เชน การเขียนบทความวิชาการ ศักยภาพในการ
นําเสนอ เปนตน
เพื่ อให องคกรมี แนวทางในการสนั บ สนุ น ใหผ ลงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ อาจารย และบุ คลกร
พั ฒ นาขึ้ น ได รั บ การเผยแพร ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ให ผ ลงานที่ นํ าเสนอเป น ที่ ย อมรั บ และนํ าไปใช
ประโยชน ตอบสนองตอเป าหมายการดําเนิ น งานของวิทยาลั ย ฯ กระบวนงานประกอบด วย การกํ าหนด
นโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จัดทําบทความวิชาการ บทความผลงานวิจัย ดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค สรุปผลการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประเมินผลการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการจัดเก็บขอมูล/เอกสาร
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ผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart)
๑. เสนอแผนปฏิบัติงานในการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรค

๒. จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค ตามแผนปฏิบัติ

๓. จัดทําบทความวิชาการ บทความผลงานวิจัย

เพื่อเผยแพร

๔. ดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

๕.ดําเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรค

๖. สรุปผลการดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค ประเมินผลการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

๗. จัดเก็บเอกสาร
และขอมูล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
จากผังกระบวนการทํางานขางตน มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้
ลําดับ

วิธีปฏิบัติงาน

๑
เสนอแผนปฏิบัติงานใน
การเผยแพรผลงานวิจัย

๒

จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตามแผน

๓
จัดทําบทความวิชาการ
บทความผลงานวิจัยและ
เผยแพร

๔

ดําเนินการเผยแพรงานวิจัย
และงานสรางสรรค

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ ศึกษาผลการดําเนินการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรค ในปที่ผานมา
๑.๒ ศึกษาการสํารวจความ
คิดเห็นตอการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานในการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคเสนอ
คณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย
๑.๔ ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติ
๒.๑ รวบรวมผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ดําเนินการแลวเสร็จ
๒.๒ จัดสิ่งสนับสนุน เชน การจัด
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเพือ่
พัฒนาทักษะการเขียนบทความ
เผยแพร การสนับสนุนแหลง
เผยแพรผลงาน เวทีวิชาการใน
เผยแพรผลงาน วารสารที่ไดรับ
การยอมรับจาก สกอ. สมศ. หรือ
ฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ นานาชาติ และ
งบประมาณสนับสนุน

หัวหนา
งานวิจัย

๓.๑ จัดทําบทความวิชาการ
บทความผลงานวิจยั เพือ่ ลง
เผยแพรในวารสาร เวทีวิชาการ
ตามขอกําหนดที่วารสาร/เวที
วิชาการกําหนด

ผูวิจัย/เจาของ
ผลงาน

๔.๑ เจาของผลงานแจงความจํานง
การเสนอผลงานให ๔.๒ สงงานวิจัย
ผลงานวิชาการและตําราบทความ
วิชาการ/ บทความผลงานวิจัย ใน
วารสารหรือเวทีวิชาการ

ผูวิจัย/เจาของ
ผลงานงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
และตํารา

แบบฟอรมทีช่  เอกสารอางอิง
แผนปฏิบัติ
งานประจําป

หัวหนา
งานวิจัย

หนังสือ
ราชการสง
ผลงานเสนอ
ในวารสาร/
เวทีวิชาการ
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รายละเอียดงาน

ดําเนินการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะห
งานวิจัยและงานสรางสรรค

๕.๑ ดําเนินการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจยั
และงานสรางสรรค ตามแนวทาง
และขั้นตอนที่กาํ หนด

๕.

ผูรับผิดชอบ
-คณะกรรม

การรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

แบบฟอรม
ที่ใช

เอกสารอางอิง
รายงานการ
สังเคราะห
งานวิจัย

- เจาของ

ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
๖.

สรุปผลการดําเนินการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประเมินผลการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

๗.
จัดเก็บเอกสารและ
ขอมูล

๖.๑ ติดตามการนําผลการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรค
๖.๒ รายงานการนําผลการ
เผยแพรผลงาน และปญหา
อุปสรรคตางๆ

งานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

๗.๑ จัดเก็บเอกสารเขาตู
เอกสารอางอิงของงานวิจัยฯ

งานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

๗.๒ จัดเก็บขอมูลเปน PDF file

- รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน

4.3. กระบวนงานรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยและผลงานวิชาการ
การวิ เคราะห แ ละสั งเคราะห งานวิ จัย และงานสร างสรรค เป น การที่ นํ าไปสูการสรางขอ สรุป รวม
เกี่ยวกับผลการวิจัยตาง ๆ ของวิทยาลัย เพื่อใหไดองคความรูที่มีความชัดเจน ไดขอยุติ และนําไปใชประโยชน
ตอไป การสังเคราะห งานวิ จัย มี ขอบเขตการดํ าเนิ น งานครอบคลุ มในเรื่อง การสังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี
หลักการของศาสตร การสังเคราะหระเบียบวิธีวิจัย และการสังเคราะหขอคนพบจากผลงานวิจัย
แนวทางปฏิ บั ติ ในการรวบรวม คั ด สรร วิ เคราะห แ ละสั ง เคราะห ง านวิ จั ย และผลงานวิ ช าการ
ประกอบด ว ย การกํ า หนดนโยบายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสั งเคราะห งานวิจั ย เพื่ อ นํ าไปใช ป ระโยชน แต งตั้ ง
คณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค สรางความ
เขาใจในแนวทางการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรค วางแผนการดําเนินงานการ
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รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรค ดําเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะห สรุปผลการดําเนินการสังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรค และปญหาอุปสรรค การเผยแพร
องคความรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรคแกบุคลากรและสาธารณชน การสนับสนุน/ติดตาม
การนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใช การประเมินผลการนําความรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปใชประโยชน และการจัดเก็บเอกสารและขอมูล

ผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart)
๑.

กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะหงานวิจัยเพือ่ นําไปใช

๒. ตั้งคณะกรรมการรวบรวมคัดสรร

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจ ากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

๓. สรางความเขาใจในแนวทางการวิเคราะหสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

๔. วางแผนการดําเนินงานการรวบรวม คัดสรร

วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน

๕. ดําเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัยและงานสรางสรรค
๖. สรุปผลการดําเนินการสังเคราะหงานวิจยั และ
งานสรางสรรค และปญหาอุปสรรค

๗. เผยแพรองคความรูจากการสังเคราะหงานวิจัยและ
งานสรางสรรค แกบุคลากรและสาธารณชนที่เกี่ยวของ ใน
รูปแบบตางๆ สรุปผลการดําเนินการสังเคราะหงานวิจัย
และงานสรางสรรค และปญหาอุปสรรค

๘. ประเมินผลการนําความรูจากการสังเคราะห
งานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน
๙. จัดเก็บเอกสารและขอมูล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
จากผังกระบวนการทํางานขางตน มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้
ลําดับ
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๑.
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
กับการสังเคราะหงานวิจัย
เพื่อนําไปใชประโยชน

๒.

ตั้งคณะกรรมการวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะห
งานวิจัยเพื่อไปใชประโยชน

๓.
สรางความเขาใจในแนวทางการ
วิเคราะหสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค

๔.
วางแผนการดําเนินงานการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะหความรูจ าก
งานวิจัยและงานสรางสรรค

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม
ที่ใช

เอกสารอางอิง

๑.๑ ศึกษาความสําคัญและความ
จําเปนในการวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชน องคประกอบที่สาํ คัญ
ของคณะทํางาน
๑.๒ กําหนดนโยบายในการ
สังเคราะหงานวิจัยเพื่อใหเกิดการ
นําความรูจากการวิจยั ไปใช
ประโยชน
๑.๓ ศึกษาผลการสังเคราะห
งานวิจัย/ปญหาอุปสรรคในการ
สังเคราะหงานวิจัยในรอบปที่
ผานมา
๒.๑ เสนอคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย
เพื่อนําไปใชประโยชน เสนอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการ
บริหาร
วิทยาลัยฯ

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

หัวหนา
งานวิจัย
ผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
รวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและ
สังเคราะห
งานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชน

๓.๑ ชี้แจงความสําคัญและแนว
ทางการสังเคราะหงานวิจยั และ
งานสรางสรรคแกอาจารยและ
บุคลากร
๓.๒ สนับสนุนอาจารยบุคลากร
เขารวมประชุม/พัฒนาความรู
ความเขาใจในการสังเคราะห
งานวิจัย

คณะกรรมการ
รวบรวม
คัดสรร
วิเคราะหและ
สังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

- รายงานการ

๔.๑ กําหนดวัตถุประสงค
แนวทาง ขั้นตอน การวิเคราะห
และสังเคราะหงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และชองทางการ
เผยแพรผลการสังเคราะห
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
นําไปใชประโยชน

คณะกรรมการ
รวบรวม
คัดสรร
วิเคราะหและ
สังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

ประชุม
ประจําเดือน
- เอกสารการ

เขาอบรม
สัมมนาการ
สังเคราะห
งานวิจัย
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รวบรวม คัด
สรร วิเคราะห
และสังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน
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๕.
ดําเนินการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะห
งานวิจัยและงานสรางสรรค

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

๕.๑ ดําเนินการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจยั
และงานสรางสรรค ตามแนวทาง
และขั้นตอนที่กาํ หนด

- คณะกรรม
การรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห
และสังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

แบบฟอรม
ที่ใช

เอกสารอางอิง
รายงานการ
สังเคราะห
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค

- เจาของ
ผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค

๖.

๗.

๘.

สรุปผลการดําเนินการ
สังเคราะหงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และปญหา
อุปสรรค

เผยแพรองคความรูจากการ
สังเคราะหงานวิจัยและงาน
สรางสรรค แกบุคลากรและ
สาธารณชน

ประเมินผลการนําความรู
จากการสังเคราะหงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน

๙.
จัดเก็บเอกสารและ
ขอมูล

๖.๑ รายงานสรุปผลการ
สังเคราะหงานวิจัย ขอคนพบที่
สําคัญ แกคณะกรรมการบริหาร
เพื่อการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวของตอไป

หัวหนา
งานวิจัยฯ

รายงานการ
ดําเนินการ
สังเคราะหงานวิจัย
และงาน
สรางสรรค ปญหา
และอุปสรรคใน
การดําเนินงาน

๗ เผยแพรองคความรูจากการ
สังเคราะหงานวิจัยและงาน
สรางสรรคแกบุคลากรและ
สาธารณชน ในรูปแบบตางๆ
-จัดเวทีคืนความรู/เวทีวิชาการ
- การประชุมประจําเดือน
- website วิทยาลัยฯ
- วารสาร
- เอกสารเผยแพร

คณะกรรม
การรวบรวม
คัดสรร
วิเคราะหและ
สังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

-เอกสารสรุปองค

๘.๑ ติดตามการนําผลการนํา
ความรูจากการสังเคราะห
งานวิจัยไปใชประโยชน
๘.๒ รายงานการนําองคความรู
จากการสังเคราะหงานวิจยั ไปใช
ประโยชนของหนวยงานตางๆ

คณะกรรม การ
รวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและ
สังเคราะห
งานวิจัยเพือ่
นําไปใช
ประโยชน

๙.๑ จัดเก็บเอกสารเขาตู
เอกสารอางอิงของฝายวิจยั ฯ

งานวิจัย
ผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

๙.๒ จัดเก็บขอมูลเปน PDF file

ความรูจากการ
วิจัย
- การนําเสนอ

องคความรูจาก
การวิจยั ในเวที
ตางๆ

- รายงานสรุป
หนวยงานที่นาํ
ความรูจากการ
วิจัยไปใช
ประโยชน
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๔.๔. กระบวนงานสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการโดยใชทุนภายนอก
การดํ า เนิ น งานในการสนั บ สนุ น ให อ าจารย ได รั บ ทุ น ภายนอกเพื่ อ การผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค มีขั้นตอนสําคัญการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การกําหนดแนวทางในการวิจัย ดําเนินการโดย
๑.๑ งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและตํ ารา กําหนดทิ ศทางการวิจั ย การวิจั ย ของวิท ยาลั ย ฯ โดย
พิจารณาจากทิศทางการวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติตามที่สภาวิจัยแหงชาติ
ไดกําหนดไว ตลอดจนสภาวะทางสุขภาพของชุมชน และการพัฒนาองคกร
๑.๒ งานวิจัยผลงานวิชาการและตําราเสนอทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
๑.๓ ประกาศทิศทางการวิจัยใหอาจารยทราบ
๒. การประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอก และการสนับสนุนการขอรับทุนภายนอก โดยงานวิจัย
ประชาสั ม พั น ธ แ หล ง ทุ น ภายนอก โดยประชาสั ม พั น ธ ท าง Website ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และการ
ประชาสัมพั นธกับอาจารยที่มีโครงการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่อยูระหวางรอการพิจารณาทุ น
ภายใน
๓. การเสนอขอทุ น ภายนอก โดยผูส นใจจัดทํ าโครงการเพื่อ เสนอขอทุ น และให วิท ยาลั ย ฯ ทํ า
หนังสือนําสงการขอรับทุน และงานวิจัยสําเนาหนังสือนําสงเพื่อรวบรวบไวเปนหลักฐาน และการติดตามการ
ไดรับทุน
๔.. การดําเนินการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการเบิกจายเงินทุนตามขอกําหนดของ
แหลงทุน
๕. การเสนอผลงานที่แลวเสร็จ
๑. ผูรับทุนสงผลงานใหแหลงทุนตามที่กําหนด และจัดทําเลมรายงานฉบับสมบูรณ พรอม CDRom และบทความ ใหงานวิจัยผลงานวิชาการและตํารา
๒. งานวิจัยผลงานวิชาการและตํารารวบรวมผลงาน จัดหมวดหมู และเผยแพรผลงานใน
Website ของวิทยาลัย และในการประชุมประจําเดือนของวิทยาลัยฯ
กระบวนงานสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
๑. วิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๒. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค รับรายงานการวิจัย และบทความ
เพื่อลงเผยแพรในวารสารหรือเวทีวิชาการ
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๓. ผูวิจัยหรือเจาของผลงานปรับปรุงแกไขรายงานการวิจัย/บทความ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ เพื่อใหไดรายงานการวิจัย บทความที่มีคุณภาพพรอมสําหรับการเผยแพรในวารสารหรือเวที
วิชาการตอไป
๔. พิจารณาแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
๔.๑ รายงานวิจัย ฉบั บ สมบู รณ พิ จารณาสถาบัน การศึกษา/หน วยงานที่เกี่ย วของเพื่ อการ
เผยแพรผลงาน งานวิจัยผลงานวิชาการและตําราดําเนินการจัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหหนวยงานที่
กําหนดไว
๔.๒ บทความเพื่อเผยแพรโดยการลงในวารสาร พิจารณาวารสารที่จะลงตีพิมพเผยแพร โดย
พิ จ ารณาว าบทความนั้ น สอดคล อ ง ตรงตามวัตถุป ระสงคของวารสารที่ จ ะเผยแพรห รือไม โดยงานวิจั ย ฯ
สนับสนุนขอมูลแหลงเผยแพรผลงานทางวิชาการประเภท วารสารใหอาจารยทราบ
๔.๓ การนําเสนอในเวทีวิชาการ ตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ โดยงานวิจัยผลงานวิชาการ
และตํารา ประชาสัมพันธเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย ผูวิจัยสรรหาเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย หากเปน
เวทีนําเสนอระดับนานาชาติ ผูนําเสนอตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร พิจารณาประเด็นใน
การนํ าเสนอในเวที วิ ช าการนั้ น รวมทั้ งพิ จ ารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่ ใช เพื่ อ ให ข อ เสนอต อ
ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการ
๕. งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและตํ าราเก็ บ รวบรวมข อ มู ล หลั ก ฐาน และสถิ ติ ในการนํ าเผยแพร
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย
๔.๕. ระบบการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
เพื่อให องคกรมีแนวทางในการสงเสริม สนับ สนุนใหอาจารยมีขวัญกําลังใจในการผลิตผลงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัย ไดกําหนดแนวทางในการสนับสนุนใหอาจารยมีขวัญกําลังใจ ดังนี้
๑. การสนับสนุนเวลาในการทําวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสรางสรรค โดยใหอาจารยมีเวลาในการ
ทําวิจัย ผลงานวิชาการ หรืองานสรางสรรค หากมีความจําเปนที่ตองใชเวลาในการผลิตผลงานมากขึ้น ให
อาจารยทําบันทึกเสนอ เพื่อพิจารณา โดยผานหัวหนางานวิจัย
๒. การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ งานสรางสรรค
๓. การนําผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และงานสรางสรรค เปนเกณฑในการพิจารณาความดี
ความชอบ
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๔.๖ กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
สงเอกสารที่งานสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
งานสงเสริมการวิจยั ฯ ลงรับเอกสาร/ลงทะเบียนในฐานขอมูล
สรุปโครงการเสนอประธานกรรมการพิจารณาการประชุม
โครงการที่มีการทบทวนพิจารณาเรงดวน

โครงการที่รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

(โครงการที่มีความเสี่ยงต่ํา)
ผลการพิจารณา
มีขอคําถาม/ขอสงสัย/แกไข
เลขานุการจัดทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาเสนอประธานลงนาม

(โครงการที่มีความเสี่ยงสูง)

ผลการพิจารณา
เห็นชอบรับรอง

มติที่ประชุมพิจารณา
รับรองจริยธรรม

งานวิจัยฯ จัดทําเอกสารรับรองจริยธรรม
เสนอประธานลงนาม

แจงผลการพิจารณาใหหัวหนาโครงการ
ชี้แจง/แกไข/ปรับปรุงตอบขอคําถาม

คณาจารยชี้แจงตอบขอคําถามเปนลายลักษณ
อักษร
เลขานุการตรวจสอบคําชี้แจงของคณาจารยและ
สงคําชี้แจงใหประธานและกรรมการพิจารณา

ประธานลงนามออกเอกสารรับรองโครงการ
ศึกษาวิจยั ในมนุษย

มติที่ประชุมพิจารณา
โดยมีขอคําถาม/ขอสงสัย/แกไข
เลขานุการจัดทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาเสนอประธานลงนาม
สงหนังสือแจงผลการพิจารณาให
ชี้แจง/แกไข/ปรับปรุงตอบขอคําถาม
คณาจารยชี้แจงตอบขอคําถามเปนลายลักษณ
อักษรหรือนัดชี้แจงตอที่ประชุม

สวนบริการงานวิจัย บันทึกลงฐานขอมูล
เพื่อเก็บเปนหลักฐาน

งานสงเสริมการวิจัยฯ ทําหนังสือสงเอกสาร
รับรองใหเจาของโครงการ

เลขานุการตรวจสอบคําชี้แจงหรือนัด
คณะกรรมการเพื่อรับฟงคําชี้แจงจากเจาของ
โครงการ เพื่อพิจารณา
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ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
๑. ยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่จะตองยื่น
ดังนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

บันทึกขอความขอสงโครงการเพื่อขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
แบบเสนอโครงการวิจัย/การศึกษา เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เอกสารคําอธิบาย/ชี้แจงโครงการวิจัยแกผูเขารวมโครงการ (Information Sheet)
หนังสือยินยอมเขารวมโครงการ (Informed Consent Form) (แบบ REH ๓)
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือยินยอมได ตาม
กิจกรรมและความรับผิดชอบของแตละโครงการ
๑.๕ แบบสรุปโครงการวิจัย
๑.๖ รายละเอียดโครงการวิจัย (Proposal)
๑.๗ สงขอมูลในรูปแบบไฟล Word
๒. กลุมงานสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ จะดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย เพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมแตละโครงการ ทั้งนี้จะไดเชิญหัวหนาโครงการเขามาใหขอมูล
รายละเอียดโครงการและตอบขอซักถามจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ
ภายใน ๗ วัน หลังจากการประชุม
๓. หากโครงการใดที่คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะแกไข ขอใหหัวหนาโครงการดําเนินการตอบ
ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ภายใน ๑๔ วัน หลังจากไดรับทราบผลการพิจารณา เพื่อจะได
ดําเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวของและออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยใหแกเจาของโครงการตอไป
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๔.๗ ขั้นตอนการเบิกจายเงินทุนภายในเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหการเบิกจายเงินทุนภายในเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผูไดรับทุนตอง
ดําเนินการเบิกจายตามรายการที่กําหนด เอกสารประกอบการเบิกจาย ดังนี้
รายการเบิกจาย
๑. คาเดินทาง
๑. คาถายเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกจายตามระเบียบเงินงบประมาณ
๑. บันทึกขอความการขออนุญาตเดินทาง

๑. ใบเสร็จที่มีเลขกํากับภาษี หรือใบสําคัญรับเงินบิลเงินสด พรอม
สําเนาบัตรประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตอง
๒. คาตอบแทนผูชวยวิจัยในการเก็บขอมูล ๑. ใบสําคัญรับเงินของมหาวิทยาลัย พรอมสําเนาบัตรประชาชนที่
รับรองสําเนาถูกตอง
๓. คาจางในการวิเคราะหขอมูล
๑. ใบสําคัญรับเงินของมหาวิทยาลัย พรอมสําเนาบัตรประชาชนที่
รับรองสําเนาถูกตอง
๔. คาพิมพเอกสารงาน (ตัวอักษร
๑. ใบสําคัญรับเงินของมหาวิทยาลัย พรอมสําเนาบัตรประชาชนที่
มาตรฐานแผนละ ๑๕ บาท และตาราง รับรองสําเนาถูกตอง
กราฟ ไมเกินแผนละ ๒๐ บาท)
๕. คาจางในการจัดทํารูปเลมผลงานวิจัย ๑. ใบเสร็จที่มีเลขกํากับภาษี หรือใบสําคัญรับเงิน บิลเงินสด พรอม
และงานสรางสรรค
สําเนาบัตรประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตอง
๖. คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ
๑. ใบสําคัญรับเงินของมหาวิทยาลัย พรอมสําเนาบัตรประชาชนที่
รับรองสําเนาถูกตอง
๗. วัสดุ อุปกรณในการดําเนินการวิจัย
๑. ใบเสร็จที่มีเลขกํากับภาษี หรือใบสําคัญรับเงิน บิลเงินสด พรอม
สําเนาบัตรประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตอง

