แผนบริหารงานวิจัยและงานสร1างสรรค3
คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปC 2560 - 2564
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บทที่ 1
บทนำ
ความนำ

คณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละสั ง คมศาสตร0 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ.2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใชSชื่อวTา “คณะวิชามนุษยศาสตร0
และสังคมศาสตร0” เปXดสอนเฉพาะวิชาการศึกษา ประกอบดSวย หมวดวิชาตTาง ๆ จำนวน 7 หมวด
วิ ช า ไดS แ กT หมวดวิ ช าภาษาไทย หมวดวิ ช าภาษาอั งกฤษ หมวดวิ ช าสั งคมศึ ก ษา หมวดวิ ช า
บรรณารักษศาสตร0 หมวดวิชาดนตรี หมวดวิชานาฏศิลป_ และหมวดวิชาศิลปศึกษา
ตTอมาคณะวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ไดSจัดแบTงหนTวยงานในคณะวิชาฯ เปaน
ภาควิชา จำนวน 11 ภาควิชา ไดSแกT ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตTางประเทศ ภาควิชาสังคม
วิท ยา ภาควิชาบรรณารัก ษศาสตร0และสารนิ เทศศาสตร0 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชา
รัฐศาสตร0และนิติศาสตร0 ภาควิชาภูมิศาสตร0 ภาควิชาประวัติศาสตร0 ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชา
ดนตรี และภาควิชานาฏศิลป_ และยังคงเปXดสอนเฉพาะสายวิชาการศึกษา
เมื่อมีการแกSไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ฉบับที่ 2 ในปc พ.ศ. 2527
ใหS วิท ยาลั ย ครูเปa น “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและวิจั ย” ทำการสอนถึ งระดั บ ปริญ ญาตรี ทั้ งสาขาวิช า
การศึกษา (ค.บ.) สาขาศิลปศาสตร0 (ศศ.บ.) และสาขาวิทยาศาสตร0 (วท.บ.) ตามความตSองการของ
ทSองถิ่น ทำใหSวิทยาลัยครูเพชรบุรี ยกฐานะเปaนสถาบันอุดมศึกษาเชTนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
มี ค ณะวิช าฯ ที่ ย กเปa น หลั ก อยูT 3 คณะวิช าฯ คื อ คณะวิช าครุศ าสตร0 คณะวิช ามนุ ษ ยศาสตร0แ ละ
สั งคมศาสตร0 และคณะวิช าวิท ยาศาสตร0 ตT อ มามี ก ารจั ด ตั้ งคณะวิช าอื่ น ๆ เพื่ อ ตอบสนองความ
ตSองการการของทSองถิ่น ไดSแกT คณะวิชาวิทยาการจัดการ คณะวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0
และคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตTอมาในปc พ.ศ. 2547 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี ไดS ย กฐานะเปa น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และไดS ก ำหนดใหS จั ด ตั้ งสT ว นราชการระดั บ คณะฯ ดั งนั้ น คณะ
มนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 จึงมีสถานภาพตามพระราชบัญญัติดังกลTาว และมีสำนักงานคณบดี
เปaนสTวนราชการภายในคณะฯ แตTเพื่อใหSการดำเนินงานเปaนไปอยTางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดSมี
การแบTงหนTวยงานภายในตามโครงสรSาง ประกอบดSวยคณบดีเปaนผูSบริหารสูงสุด และรองคณบดี 3
ฝkาย คือ ฝkายบริหาร ฝkายวิชาการและงานวิจัย และฝkายกิจการพิเศษและพัฒนากิจการนักศึกษา
ในปc พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ไดSนำเอาหลักการบริหารวิชาการ
ภายในคณะฯ โดยเปลี่ยนจากภาควิชาเปa น “โปรแกรมวิชา” เพื่ อใหS เปa นไปตามหลักการบริหาร
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วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป และเพื่อใหSสะดวกในการบริหารวิชาการ และขจัดความ
ซ้ำซSอนและขั้นตอนที่ยุTงยาก ทำใหSการบริหารแบบโปรแกรมวิชามีความสะดวก คลTองตัวและทันสมัย
ขึ้น โดยมีประธานโปรแกรมวิชาเปaนผูSบริหารงานวิชาการของโปรแกรมและในปc พ.ศ. 2548 เปaนตSน
มา ไดSปรับจากโปรแกรมวิชาเปaน “สาขาวิชา”
ปรัชญา
คุณธรรม นำความรูS เชิดชูภูมิปoญญา มุTงสูTสากล
วิสัยทัศน3
เปaนองค0กรชั้นนำดSานการทTองเที่ยวภาษาและภูมิปoญญาทSองถิ่น
พันธกิจ
1. สรSางเอกลักษณ0ดSานการทTองเที่ยวใหSไดSรับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตใหSมีความรูS คูTคุณธรรม พรSอมเขSาสูTประชาคมอาเซียน โดยจัดการศึกษาใหS
บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล
3. พัฒนางานวิจัยใหSมีคุณภาพระดับชาติและนำไปใชSใหSเกิดประโยชน0ตTอการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชนและองค0กรในทSองถิ่น
4. พัฒนาการใหSบริการวิชาการที่ตอบสนองตTอความตSองการของชุมชนและองค0กรในทSองถิ่น
5. สืบสานและสTงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูT
ชุมชน
6. พัฒนาองค0ความรูSดSานศิลปวัฒนธรรม พรSอมภูมิปoญญาทSองถิ่นสูTเครือขTายชุมชน
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยTางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร3
1. สรSางความโดดเดTนดSานการทTองเที่ยว
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่มีความรูS คูTคุณธรรม
3. การพัฒนางานวิจัยและงานสรSางสรรค0เพื่อการเรียนการสอนและชุมชนเข็มแข็ง
4. การใหSบริการวิชาการที่ตอบสนองความตSองการของทSองถิ่นและสTงเสริมศิลปวัฒนธรรม
อยTางยั่งยืน
5. พัฒนาคณะเขSาสูTความเปaนสากล
6. องค0กรแหTงการเรียนรูSที่มีประสิทธิภาพ
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เปRาประสงค3
1. กSาวสูTความเปaนเลิศดSานการทTองเที่ยว
2. บัณฑิตมีคุณภาพพรSอมทำงาน
3. มีงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0ที่เปaนประโยชน0ตTอการพัฒนาทSองถิ่น
4. กSาวสูTการเปaนคณะรับผิดชอบตTอสังคม
5. พัฒนาคณะเขSาสูTความเปaนสากล
6. องค0กรแหTงการเรียนรูSที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวปฏิบัติในการบริหารงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการวางแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑ0การบริหารงานวิจัยที่สัมพันธ0กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหSคณาจารย0ในคณะใชS
เปaนแนวทางในการทำวิจัย โดยมีระบบการบริหารงานวิจัย ดังนี้

ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3

คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยและงานสรSางสรรค0เพื่อใหSบรรลุปsาหมายตามแผนงานวิจัยของคณะฯ มีกลุTมสนับสนุนการ
วิจัย ซึ่งเปaนหนTวยสTงเสริมใหSคณาจารย0ในคณะฯ ทำงานวิจัย โดยคณะกรรมการกลุTมสนับสนุนการ
วิจัยนี้ มีหนSาที่ตTาง ๆ ดังตTอไปนี้
1. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานวิจัยและงานสรSางสรรค0
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปaนแหลTงทุนวิจัยแกTบุคลากรจากงบประมาณที่ไดSรับการจัดสรรใน
แตTละปc
3. สนับสนุนการเผยแพรTผลงานวิจัยสูTสาธารณชน
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
กลุTมสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนใหSมีหSองปฏิบัติการ เครื่องมือ และแหลTงขSอมูล เพื่อรองรับ
การดำเนินงานวิจัยของบุคลากร และสรSางความรTวมมือรวมถึงการใชSทรัพยากรรTวมกันกับหนTวยงาน
อื่น ๆ ในคณะ ซึ่งกลไกการสนับสนุนการสรSางผลงานวิจัยและงานสรSางสรรค0มีดังนี้
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1. ประกาศใหS ทุ น สนั บ สนุ น แกT บุ คลากรทั้ งสายวิชาการ และ/หรือสายสนั บ สนุ น วิชาการ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปc
2. รวบรวมขSอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแกTคณะกรรมการกลุTมฯ
3. คณะกรรมการกลุTมฯ รTวมกันพิจารณาเสนอรายชื่อผูSประเมิน 2 ทTานเพื่อประเมินขSอเสนอ
โครงการวิจัย
4. คณะกรรมการกลุT ม ฯ รวบรวมขS อคิ ดเห็ น ของผูS ท รงคุ ณ วุฒิ และประสานงานใหS ผูSวิจัย
ปรับปรุง แกSไขขSอเสนอโครงการวิจัยตามขSอคิดเห็นของผูSทรงคุณวุฒิ
5. คณะกรรมการกลุTมฯ พิจารณาและคัดเลือกขSอเสนอโครงการที่ไดSรับทุน
6. ประกาศผลการพิจารณาภายในเดือนธันวาคมของทุกปc
7. ลงนามสัญญารับทุนวิจัย ภายในสองสัปดาห0หลังจากประกาศผลการพิจารณา
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แผนภูมิแสดงระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร1างสรรค3
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ระบบและกลไกเพื่อสร1างงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3บนฐานภูมิปYญญาท1องถิ่นหรือจากสภาพ
ปYญหาของสังคม
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบและกลไกเพื่อ
สรSางงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0บนฐานภูมิปoญญาทSองถิ่นหรือจากสภาพปoญหาของสังคมเพื่อ
ตอบสนองความตSองการของทSองถิ่นและสังคม ตามขั้นตอนดังตTอไปนี้
1. ศึกษาดูงาน/ สำรวจ บริบทชุมชน(บนฐานภูมิปoญญาทSองถิ่น /สภาพปoจจุบันของสังคม
2.พัฒนาโจทย0วิจัย เปaนขSอเสนอโครงการ ใหSมีความสอดคลSองกับความตSองการของชุมชน
และ
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของหนTวยงานและผูSเสนอโครงการ โดยเสนอผTานคณะกรรมการกลุTม
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรSางสรรค0ของคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0
3. คณะกรรมการกลุTมสนับสนุนงานวิจัยและงานสรSางสรรค0ของคณะมนุษยศาสตร0และ
สังคมศาสตร0
กลั่นกรอง/ประเมินผล โครงรTางวิจัยและใหSขSอเสนอแนะเบื้องตSน
4. สนับสนุนการเสนอขอทุนทั้งจากแหลTงทุนภายในและภายนอก โดยเสนอตTอคณะ
กรรมการบริหาร
งานวิ จั ย สำหรับ การขอทุ น ภายใน และเสนออธิ ก ารบดี /รองอธิ ก ารบดี ล งนามสำหรับ การขอทุ น
ภายนอก
5. ติดตามผลและแจSงผูSเสนอ
6. ขยายผล/พัฒนาปรับปรุงโจทย0วิจัยประเด็นที่ชุมชนตSองการอยTางตTอเนื่อง
7. ดำเนินงานผลิตผลงานวิจัย (กรณีไดSรับทุน) ตามศักยภาพที่เชี่ยวชาญ:
8. เชื่อมโยงงานวิจัยสูTการเรียนการสอน และบริการวิชาการสูTชุมชนโดยเผยแพรTความรูSที่
คSนพบจากการวิจัย
9. สรSางความรTวมมือกับชุมชนองค0กรหนTวยงาน ผูSประกอบการในพื้นที่
10. สนับสนุนการถTายทอดเทคโนโลยีการจัดการองค0ความรูS แลกเปลี่ยนเสวนา พัฒนาชุมชน
สูTความเขSมแข็ง
11. ติดตามประเมินผล การบูรณาการงานวิจัยสูTการเรียนการสอนและบริการสังคม
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แผนภูมิแสดงระบบและกลไกเพื่อสร1างงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3บนฐานภูมิปYญญาท1องถิ่น
หรือจากสภาพปYญหาของสังคม

ศึกษา/ สำรวจ บริบทชุมชน
(บนฐานภูมิปญ
o ญาทSองถิ่น /สภาพปoจจุบันของสังคม)
พัฒนาโจทย3วิจัยที่มาจากปYญหาและความต1องการของชุมชน

บริการวิชาการ

ค1นคว1า วิจัย

การเรียนการสอน

บูรณาการสู\การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
1.สำรวจความต1องการ
ของชุมชน
2.ทำแผนบริการวิชาการ
3.ดำเนินการให1บริการ
วิชาการแก\ชุมชนเพื่อ
เสริมสร1างความเข1มแข็ง
4. ประเมินผลการให1
บริการ
5. พัฒนากิจกรรมการ
ให1บริการทางวิชาการ

1.พัฒนาโจทย3ปYญหาเปcน
ข1อเสนอโครงร\างวิจัย
2. กลั่นกรอง/ประเมินผล
ข1อเสนอโครงการเบื้องต1น
3.สนับสนุนการขอทุน
ของนักวิจัยจากแหล\งทุน
ภายในหรือภายนอก
4.สร1างความร\วมมือด1าน
วิจัยกับชุมชน องค3กร
หน\วยงานและ
ผู1ประกอบการ
5.บูรณาการงานวิจัยสู\
การบริการวิชาการแก\
สังคมโดยถ\ายทอดขยาย
ผลสู\ชุมชนใกล1เคียง
6.การจัดการองค3ความรู1
แลกเปลี่ยนเสวนา

1.กำหนดรายละเอียด
กิจกรรมเสริมในรายวิชา
ให1 มีการเรียนรู1ที่เน1น
ผู1เรียนเปcนสำคัญ ส\งเสริม
ทักษะการเรียนรู1ด1วย
ตนเอง ทั้งในห1องเรียน
และนอกชั้นเรียน
2.เชิญวิทยากรในชุมชน
ให1มีส\วนร\วมในการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร
3.ประเมินผลการเรียนรู1
และความพึงพอใจของ
นักศึกษา
4.พัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
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ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร\ผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3

คณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละสั ง คมศาสตร0 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี มี ร ะบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพรTผลงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ0ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และสนับสนุนใหSมีการเผยแพรTผลงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามขั้นตอนดังตTอไปนี้
1. ประชาสั ม พั น ธ0 ชT อ งทางการเผยแพรT งานวิ จั ย เชT น การประชุ ม วิ ช าการ การตี พิ ม พ0 ใน
วารสารวิชาการตTางๆ การเผยแพรTผTานสื่ออิเลคทรอนิกส0
2. จั ด สรรเงิน ทุ น สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ0 บ ทความ และการนำเสนอผลงานทางวิ ช าการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กรณี ตี พิ ม พ0 บ ทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ เจS า ของผลงานตS อ งนำสำเนา
ผลงานวิจัยที่ไดSรับการตีพิมพ0ในวารสารที่อยูTในฐานขSอมูลของ สกอ. / ISI/ Scopus /ฐานขSอมูลอื่นๆ
ที่ไดSรับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 3 ชุด เสนอ คณะกรรมการกลุTมฯ พิจารณา
อนุมัติเงินสนับสนุน
2.2 กรณีนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ใหSเปaนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. คณาจารย0ดำเนินการยื่นใบสมัครเขSารTวมการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานหรือเผยแพรT
ผลงานวิจัย/งานสรSางสรรค0 และดำเนินการตTาง ๆ ตามขั้นตอนของหนTวยงานที่รับสมัคร

9

แผนภูมแิ สดงระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร\ผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3
ประชาสัมพันธ0ขTาวสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย/งานสรSางสรรค0
ระดับชาติและนานาชาติหรือวารสารวิชาการที่รับเผยแพรTผลงาน

คณาจารย0หรือผูSวิจัย ยื่นใบสมัครเขSารTวมการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงาน
หรือเผยแพรTผลงานวิจัย/งานสรSางสรรค0
คณาจารย0หรือผูSวิจัย เสนอเคSาโครงงานวิจัย/
งานสรSางสรรค0แกTหนTวยงานที่จัดประชุมวิชาการ
ผูSทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย

คณาจารย0หรือผูSวิจัย
ปรับแกSไขผลงานตามที่
คณะกรรมการพิจารณา
ไมTผTาน

ผTาน

คณาจารย0หรือผูSวิจัย สTงผลงานที่แกSไข
เสร็จแลSวใหSกับหนTวยงานที่รับ เพือ่ ใหS
ผูSทรงคุณวุฒิตรวจอีกครั้ง
ผลงานวิจัย/งานสรSางสรรค0ไดSการรับเผยแพรTในที่ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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ระบบและกลไกในการรวบรวม / คัดสรร / วิเคราะห3และสังเคราะห3ความรู1จากผลงาน
วิจัยหรืองานสร1างสรรค3
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบและกลไกในการ
รวบรวม / คัดสรร / วิเคราะห0และสังเคราะห0ความรูSจากผลงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0 เพื่อใหSเปaน
องค0ความรูSที่คนทั่วไปเขSาใจไดS โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังตTอไปนี้
1. ในการดำเนินการเผยแพรTองค0ความรูSจากงานวิจัย คณะกรรมการกลุTมฯ ทำหนSาที่รวบรวม
ผลงานวิจัยทั้งของบุคลาการและนักศึกษาอยTางนSอยปcละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอตTอคณะกรรมการกลุTมฯ
ในกรณีรับทุนจากคณะ/สำนักวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย สTงสำเนาสัญญาทุนพรSอมรายละเอียดอื่นๆ ใหS
หัวหนSาสานักงานคณะฯ ในกรณีที่รับทุนจากหนTวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขออนุญาตมหาวิทยาลัย
ในการทำงานวิจัย และสTงสำเนาสัญญาทุนพรSอมรายละเอียดอื่นๆ ใหSหัวหนSาสำนักงานคณะฯ
2. สำนักงานคณะฯ บันทึกทุนวิจัยทั้งหมดเปaนฐานขSอมูล
3. คณะกรรมการรวบรวม คัดสรรฯ รวบรวมขSอมูลงานวิจัยทั้งหมด
4. คณะกรรมการกลุTมฯ ประสานงานกับผูSวิจัย เพื่อวิเคราะห0และสังเคราะห0งานวิจัยใหSเปaน
องค0ความรูSที่สามารถนำไปใชSประโยชน0ไดS จากนั้นนำเสนอองค0ความรูSเผยแพรTสูTสาธารณชน เชTน การ
ประชาสัมพันธ0ผTาน Website คณะฯ
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แผนภูมิแสดงระบบและกลไกในการรวบรวม / คัดสรร / วิเคราะห3และสังเคราะห3ความรู1
จากผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3
งานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0
รับทุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย

รับทุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย

รับทุนจากคณะ/สำนักวิจัยฯ
ของมหาวิทยาลัย
สTงสำเนาสัญญาทุนพรSอม
รายละเอียดอื่นๆ ใหS
หัวหนSาสานักงานคณะฯ

ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการ
ทำงานวิจัย และสTงสำเนา
สัญญาทุนพรSอมรายละเอียด
อื่นๆ ใหSหัวหนSาสำนักงาน
คณะฯ

สำนักงานคณะฯ บันทึกทุนวิจัย
ทั้งหมดเปaนฐานขSอมูล
คณะกรรมการกลุTมฯ
รวบรวมขSอมูลงานวิจัยทั้งหมดจาก
สำนักงานคณะฯ
คณะกรรมการกลุTมฯ ประสานงานกับผูSวิจัย เพื่อ
วิเคราะห0และสังเคราะห0งานวิจัยใหSเปaนองค0ความรูS
ที่สามารถนำไปใชSประโยชน0ไดS
คณะกรรมการกลุTมฯ พิจารณาคัดสรรองค0ความรูSจาก
งานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0 เพื่อเผยแพรTสูTสาธารณชน
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ระบบและกลไกในการคุ1มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3

คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบและกลไกในการ
คุSมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0ที่นำไปใชSประโยชน0 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดัง
ตTอไปนี้
1. คณะกรรมการสTงเสริมงานวิจัยของคณะฯ พิจารณาโครงการที่เขSาขTายการสงวนลิขสิทธิ์งานวิจัย
จากงานวิจัยของคณาจารย0ทำ
2. คณะฯ ประชาสัมพันธ0ใหSขSอมูลเกี่ยวกับการคุSมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรSางสรรค0ที่นำไปใชS
ประโยชน0 สนับสนุน / สTงเสริม / ชี้ชวน ใหSคณาจารย0ยื่นขอรับการคุSมครองสิทธิ์ดSานงานวิจัยและงาน
สรSางสรรค0
3. คณะกรรมการสTงเสริมงานวิจัยของคณะฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของการจดทะเบียนทรัพย0สินทาง
ปoญญาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวางไวS และสนับสนุนใหSมีการขยายผลสูTสาธารณะ (บริการ
วิชาการสูTสังคม) การขยายผลสูTเชิงพาณิชย0 หรือการนำเสนอที่ประชุมวิชาการ /ลงวารสารวิจัย และใชS
ประโยชน0ตTอการเรียนการสอน
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แผนภูมิแสดงระบบและกลไกในการคุ1มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค3

คณะกรรมการสTงเสริมงานวิจัยของ
คณะฯ พิจารณาโครงการที่เขSาขTาย
การสงวนลิขสิทธิ์งานวิจัย
สนับสนุน / สTงเสริม / ชี้ชวน ใหSยื่น
ขอรับการคุSมครองสิทธิ์ดSานงานวิจัย
และงานสรSางสรรค0

ดำเนินการตามขั้นตอนของการจด
ทะเบียนทรัพย0สินทางปoญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การขยายผล

การบริการวิชาการสูT
สังคม

การขยายผลสูTเชิง
พาณิชย0

การนำเสนอที่ ป ระชุม
วิ ช าการ /ลงวารสาร
วิจัย และใชSประโยชน0
ตTอการเรียนการสอน
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ระบบการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร1างสรรค3
ทุ นอุดหนุ นงานวิจัยของคณะมนุ ษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 ประกอบดSวย 3 ระบบ คือ
ระบบการอนุมัติงานวิจัย ระบบการอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย และระบบการสTงเลTมงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ0 ดังรายละเอียดตTอไปนี้
1. ระบบการอนุมัติงานวิจัย มีขั้นตอนดังตTอไปนี้
1.1 นักวิจัยสTงโครงรTางงานวิจัยจำนวน 1 ฉบับ ที่หัวหนSาสำนักงานคณะฯ โดยใหSจัดทำ
ตามแบบฟอร0มของสำนักวิจัยแหTงชาติ (วช.)
1.2 หัวหนSาสำนักงานคณะฯ จัดทำโครงรTางฯ ใหSเทTากับจำนวนคณะกรรมการฯ แลSวสTง
ใหSคณะกรรมการฯตรวจสอบกลั่นกรองตามแบบฟอร0ม วช.
1.3 คณะกรรมการฯ ทำการกลั่นกรองและตรวจสอบโครงรTางและตรวจแบบฟอร0มตาม
แบบของ วช.
1.4 ผลการกลั่นกรอง
1.4.1 สTงกลับไปใหSนักวิจัยแกSไขตามความเห็นของคณะกรรมการ กTอนนำโครงรTางฯ
สTงไปใหSผูSทรงคุณวุฒิ ตามสาขาวิชาของงานวิจัยอTาน
14.2 ไมTตSองสTงกลับไปใหSนักวิจัยแกSไข โดยโครงรTางนั้นจะถูกสTงไปใหSผูSทรงคุณวุฒิ
ตามสาขาของงานวิจัยอTาน
1.5 ผลการอTานของผูSทรงคุณวุฒิ โดยผูSทรงคุณวุฒิจะสTงกลับโครงรTาง ฯ มาที่
คณะกรรมการฯ ที่หัวหนSาสำนักงานคณะฯ
15.1 ถSาโครงรTาง ฯ ไมTมีการแกSไขคณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยตาม
จำนวนที่ ค ณะกรรมการฯ เห็ น ชอบ แลS วใหS หั วหนS าสำนั ก งานคณะฯ นำสT งโครงรTางฯ เสนอผT าน
สถาบันวิจัยฯ เพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
15.2 ถSาโครงรTางฯ ตSองมีการแกSไขคณะกรรมการฯ ใหSคณะฯ นำสTงนักวิจัย เพื่อทำ
การแกSไขแลSวสTงโครงรTางฯ ที่แกSไขแลSวมาที่คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบกTอนที่คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยตามจำนวนที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบเสนอผTานสถาบันวิจัยฯ เพื่อขออนุมัติ
ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
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1.6 ผลการอนุมัติทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
1.6.1 ถSามหาวิทยาลัยอนุมัติทุนวิจัย คณะกรรมการฯ จะใหSหัวหนSาสำนักงาน
คณะฯ แจSงผลและดำเนินการทำสัญญาระหวTางนักวิจัยกับคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 เพื่อ
รับทุนระยะที่ 1 จำนวนรSอยละ 40
16.2 ถSามหาวิทยาลัยไมTอนุมัติทุนวิจัย ทางคณะฯจะแจSงผลใหSนักวิจัยทราบทันที
16.3 หลังจากไดSรับทุน 2 เดือน นักวิจัยตSองรายงานความกSาวหนSาของงานวิจัย/
งานสรSางสรรค0มายังคณะกรรมการฯ
2. ระบบการอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย มีทั้งหมด 3 ระยะ ดังตTอไปนี้
ระยะที่ 1 หลังจากมหาวิทยาลัยอนุมัติใหSรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากคณะฯ ทางคณะฯ
จะแจSงผลและดำเนินการทำสัญญาระหวTางนักวิจัยกับคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0และ รับทุน
ระยะที่ 1 จำนวนรSอยละ 40
ระยะที่ 2 หลังจากนักวิจัยสTงงานวิจัยฉบับสมบูรณ0จำนวน 1 ฉบับ มายังคณะกรรมการฯ ของ
คณะฯ จะดำเนินการดังนี้
- คณะกรรมการฯ จะใหSผูSทรงคุณวุฒิอTานถSาไมTมีการแกSไข คณะกรรมการฯ จะใหSหัวหนSา
สำนักงานคณะฯ ดำเนินการเบิกจTายทุนใหSกับนักวิจัยจำนวนรSอยละ 30
- คณะกรรมการฯ จะใหSผูSทรงคุณวุฒิ อTานถSามีการแกSไข นักวิจัยตSองแกSไขใหSสมบูรณ0
เรียบรSอย จึงจะใหSหัวหนSาสำนักงานคณะฯ ดำเนินการเบิกจTายทุนระยะที่ 2 ใหSกับนักวิจัย
จำนวนรSอยละ 30
ระยะที่ 3 หลังจากนักวิจัยสTงงานวิจัยฉบับสมบูรณ0จำนวน 3 ฉบับ และหลักฐานการ
เผยแพรTงานวิจัยมายังคณะกรรมการฯ ทางคณะฯ จะดำเนินการเบิกจTาย ระยะที่ 3 ทุนใหSนักวิจัย
จำนวนรSอยละ 30
3. ระบบการส\งเล\มงานวิจัยฉบับสมบูรณ3 มีขั้นตอนดังตTอไปนี้
3.1 นักวิจัยสTงงานวิจัยใหSคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ฉบับ
3.2 นั ก วิ จั ย รั บ มอบเกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เกี ย รติ จ ากคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0
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เงื่อนไขสำคัญ
1. นักวิจัยตSองทำการเผยแพรTงานวิจัยของตนเองใหSเรียบรSอยกTอน จึงจะไดSรับทุนระยะที่ 3
2. ถSานักวิจัยทำงานวิจัยไมTสำเร็จตามระยะเวลาในสัญญา นักวิจัยตSองคืนเงินทั้งหมดที่ไดSรับ
ไปแลSวใหSกับคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0และหมดสิทธิ์รับทุนในงวดตTอ ๆ ไป
3. ถSานักวิจัยมีประวัติตามขSอ 2 คณะฯ จะพิจารณาตัดสิทธิรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเปaนเวลา
2 ปc
4. หลังจากไดSทุนระยะที่ 3 แลSว นักวิจัยควรดำเนินการตTอไปนี้
4.1 ทำเรื่องขอใหSคณะสTงเลTมสมบูรณ0ใหSหนTวยงานที่เกี่ยวขSอง และตSองขอรับหนังสือ
ขอบคุณและรับรองการนำขSอมูลจากงานวิจัยไปใชSประโยชน0
4.2 เขียนบทความวิชาการโดยใชSผลงานวิจัย
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แผนบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 ประจําป งบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร3 ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร1างสรรค3
ลําดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและค าเป
าหมาย

ระยะเวลา

1.แผนงานดSาน
พัฒนานักวิจัย

1.1 ประชาสัมพันธ0ใหS
อาจารย0เขSารTวมกิจกรรม
เพิ่มศักยภาพดSานวิจัย

1.1.1 เพื่อใหS
อาจารย0มีความรูS
ความเขSาใจดSาน
วิจัย

จำนวนอาจารย0ที่ไดSรับการ
เพิ่มศักยภาพดSานวิจัยอยTาง
นSอย 15 คน

ปcงบประมาณ
2560

1.2 จัดอบรมใหSความรูS
ดSานวิจัย
2. แผนงานดSานทุน สTงเสริมใหSอาจารย0ในคณะ เพื่อใหSคณะ ฯ มี
วิจัย
ไดSรับทุนสนับสนุนวิจัย
ทุนสนับสนุน
หรืองานสรSางสรรค0
งานวิจยั หรืองาน
สรSางสรรค0
3. แผนงานดSาน
เผยแพรTงานวิจัย
4. แผนงานดSาน
สรSางขวัญและ
กำลังใจอาจารย0 /
นักวิจัยดSานวิจัย
หรืองานสรSางสรรค0
5. แผนงานดSาน
การคุSมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสรSางสรรค0

ประชาสัมพันธ0ใหSนักวิจัย
เขSารTวมประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
มอบเกียรติบัตรใหSกับ
อาจารย0ที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสรSางสรรค0

ประสานงานกับหนTวยงาน
ของมหาวิทยาลัยเพือ่ นำ
ผลงานจากคณะฯไป
ดำเนินการจดลิขสิทธิ์

เพื่อใหSนักวิจัยไดS
เผยแพรTงานวิจัย
เพื่อสรSางขวัญและ
กำลังใจใหSกับ
อาจารย0ผูSมีผลงาน
ดSานวิจัยหรืองาน
สรSางสรรค0
เพื่อจดลิขสิทธ0
งานวิจัยหรืองาน
สรSางสรรค0

งบประมาณต
อป

ผู รับผิดชอบ

-

30,000
คTาเฉลี่ยของทุนงานวิจัยหรือ
งานสรSางสรรค0กับจำนวน
อาจารย0ที่ปฏิบัติงานจริงใน
คณะฯ อยูTในระดับ 5
คะแนน
มีผลงานวิจัยไดSรับการ
เผยแพรTอยTางนSอย 1 เรื่อง

ปcงบประมาณ
2560

-

ปcงบประมาณ
2560

-

มีอาจารย0ผูSมีผลงานดSานวิจัย
หรืองานสรSางสรรค0ไดSรับ
เกียรติบัตรอยTางนSอย 20 คน

ปcงบประมาณ
2560

-

มีผลงานไดSจดลิขสิทธ0อยTาง
นSอย 1 ชิ้น

ปcงบประมาณ
2560

-

รองคณบดี และ
ผูSชTวยคณบดีฝkาย
วิจัย

รองคณบดีและ
ผูSชTวยคณบดีฝkาย
วิจัย
รองคณบดีและ
ผูSชTวยคณบดี
รองคณบดีและ
ผูSชTวยคณบดีฝkาย
วิจัย
รองคณบดีและ
ผูSชTวยคณบดีฝkาย
วิจัย
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ตัวชี้วัดแผนบริหารงานวิจัย
เปRาหมาย
1. ดSานคTาเฉลี่ยเงินทุนสนับสนุนวิจัย

ไมTนSอยกวTา 3.5 ลSานบาท

2. มีผลงานวิจัยทีเ่ กิดจากการวิจัยไดSรับการจดลิขสิทธิ์

อยTางนSอย 1 ชิ้น
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แบบฟอร3มแจ1ง คณาจารย3 เรื่อง“งานวิจัย”
เรียน .................................................................................................
..................................................................................................................................................ของทTาน
ดำเนินการอยูTในชTวงของการ.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในการนี้ขอใหSทTาน.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ....................................................................
ฝkายงานวิจัย
************************************************************************************************
แบบฟอร3มแจ1ง คณาจารย3 เรื่อง“งานวิจัย”
เรียน .................................................................................................
..................................................................................................................................................ของทTาน
ดำเนินการอยูTในชTวงของการ.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในการนี้คณะฯขอใหSทTาน......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
ฝkายงานวิจัย

แบบฟอร3ม ติดตาม คณาจารย3 เรื่อง“’งานวิจัย”
เรียน .................................................................................................
คณะฯ ขอใหSทTานซึ่งไดSรับทุนวิจัยของ……………………………………………………………..…………ไดSโปรดแจSง
ความกSาวหนSาในการทำวิจัยของทTาน โดยโปรดกรอกขSอมูล และโปรดสTงคืนคณะฯ (คุณจตุพร) ดังนี้
1) ขณะนี้งานวิจัยของทTานกำลังดำเนินงานอยูTในขั้นตอนของการ................................…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ทTานคาดวTางานวิจัยของทTานจะเสร็จตามกำหนดหรือไมT................................................................
3)

ทTานมีความประสงค0ใหSคณะฯชTวยคือ.............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

คณะฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ลงชื่อ....................................................................
ฝkายงานวิจัย

แบบฟอร3ม ติดตาม คณาจารย3 เรื่อง“’งานวิจัย”
เรียน .................................................................................................
คณะฯ ขอใหSทTานซึ่งไดSรับทุนวิจัยของ……………………………………………………………..…………ไดSโปรดแจSง
ความกSาวหนSาในการทำวิจัยของทTาน โดยโปรดกรอกขSอมูล และโปรดสTงคืนคณะฯ (คุณจตุพร) ดังนี้
1) ขณะนี้งานวิจัยของทTานกำลังดำเนินงานอยูTในขั้นตอนของการ................................…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)

ทTานคาดวTางานวิจัยของทTานจะเสร็จตามกำหนดหรือไมT................................................................

3)

ทTานมีความประสงค0ใหSคณะฯชTวยเหลือคือ.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

คณะฯ ขอขอบคุณทTานมา ณ โอกาสนี้
ลงชื่อ....................................................................
ฝkายงานวิจัย

