คู่มือ
การบริหารงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์

สานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คานา
คู่มือการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสานักวิชานิติศาสตร์ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้คณาจารย์
สานักวิชานิติศาสตร์ ได้ใช้เป็ นคู่มือในการทาวิจยั และงานสร้างสรรค์ของคณะ ในคู่มือนี้ ประกอบด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ กลไกการบริ หารงานวิจยั ฯ ระบบและกลไกการบริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วย ระบบและกลไก
การ พัฒ นางานวิ จ ัย ฯ ประกอบด้ว ย การพัฒ นาศัก ยภาพนั ก วิ จ ัย การสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ด้า นการวิ จ ัย
ระบบการสร้าง ขวัญและกาลังใจนักวิจยั และการติดตามประเมินผล และระบบและกลไกการจัดการความรู ้
จากงานวิจยั ฯ ซึ่ ง ประกอบด้วยระบบและกลไกการเผยแพร่ งานวิจยั การสังเคราะห์ ความรู ้ จากงานวิจยั
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เป็ นต้น นอกจากั้นจะ มี จรรยาบรรณของ
นักวิจยั ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ สานักวิชานิติศาสตร์ หวังว่าเอกสารนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่
ต้องการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา
หลัก การและเหตุ ผล ส านัก วิช านิ ติศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งรายมี พ นั ธกิ จด้านการวิจยั
ได้แก่ ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์พฒั นาการศึกษา พัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น และต้องมี
พันธกิ จการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมี ระบบและ กลไกควบคุ มให้สามารถดาเนิ นการ
ในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และ งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
การวิจยั จะประสบความสาเร็ จและเกิดประโยชน์จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบที่ สาคัญ 3 ประการ คือ
1. มีแผนการวิจยั มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุ นทรัพยากรให้สามารถ ดาเนิ นการได้
ตามแผน
2. คณาจารย์มีส่วนร่ วมในการวิจยั อย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการ เรี ยนการสอน
และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
3.ผลงานวิจยั มีคุณภาพมีประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของชาติ และมีการเผยแพร่
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ได้จดั ทาภายใต้กรอบของ
1. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั

ส่ วนที่ 2 ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ส านัก วิช าฯ มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นางานวิจ ัย หรื อ งานสร้ างสรรค์โ ดยมี ค ณบดี แ ละรอง
คณบดี ฝ่ายงานวิจยั และบริ การวิชาการเป็ นผูป้ ระสานควบคุ มกากับดู แล การติดตามประเมินผลให้เป็ นไป
ตาม นโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายและกรรมการกองทุนวิจยั
ของมหาวิทยาลัย ระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ประกอบด้วย ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรื องานสร้างสรรค์ได้แก่
1. ระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ
4. ระบบสร้างขวัญและกาลังใจ
5. การติดตามการประเมินผล
6. การบูรณาการงานวิจยั กับการเรี ยนการสอน
7. การนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจการวิจยั ฯ
ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ได้แก่
1. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากงานวิจยั
4. การนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ระบบและกลไกการบริ ห ารงานวิ จ ัย ส านั ก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มี ร ะบบบริ ห ารงานวิ จ ัย
และงานสร้ า งสรรค์เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามภารกิ จ และแผนยุท ธศาสตร์ ข องส านัก วิช านิ ติ ศ าสตร์
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั แห่ งชาติ โดยมีการ จัดระบบเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั
กับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานวิจ ัย และงานสร้ างสรรค์ โครงสร้ างฝ่ ายวิจ ัย ของส านัก วิช า
นิติศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็ นผูบ้ ริ หาร และมีกรรมการงานวิจยั และบริ การวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายการ
วิจยั ฯ เป็ นประธาน และมีการดาเนิ นงาน ดังไดอะแกรม ดังนี้ คณะกรรมการด้านวิจยั และบริ การวิชาการ
รองคณบดีดา้ นวิจยั และบริ การวิชาการ งานวิจยั คณบดี การวิจยั ผลิตผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ ผลงาน

ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
1. ระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั
สานักวิชาบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามภารกิจ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ การวิจยั แห่งชาติ
โครงสร้ างการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยสร้ างสรรค์

คณบดี

รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการด้านวิจยั และบริ การวิชาการ

งานวิจยั

การวิจัย

ผลิตผลงานทาง
วิชาการ

เผยแพร่ ผลงาน

ผังขั้นตอนการทางาน

เริ่มต้ น

คณบดีและคณะกรรมการบริหารงานของคณะ

คณะกาหนดยุทธศาสตร์ และทาแผนงานการ
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ

รองคณบดีด้านวิจัย

จัดทาแผนปฏิบัติการงานวิจัย

พิจารณาอนุมตั ิแผนงานวิจัย
คณบดี

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานในการ

ระบบการบริหารงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

แต่ งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

ดาเนินการจัดทาโครงร่ างงานวิจัยตามรู ปแบบทีก่ าหนด
คณะกรรมการฯ พิจารณาและนาส่ งแหล่งทุน

กระบวนการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการฯ แจ้ งผู้ได้ รับทุนทราบ

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการวิจัย ประจาปี งบประมาณ
ประกาศการเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการวิจัยประจาปี งบประมาณ
ตรวจประเมินข้ อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้งั ภายในและภายนอก

คณะอนุกรรมการพิจาณากลั่นกรอง

แก้ไข

โครงการวิจัยและอุดหนุนทุนการวิจัย

นักวิจัยปรับแก้ไข

พิจารณา

จัดทาร่ างประกาศทุนวิจยั

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพิจารณา
เห็นชอบประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจาปี ... และแจ้ งนักวิจัยทาสั ญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั

จัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั
เบิกทุนวิจยั งวดที่ 1

A

A

ส่ งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน

เบิกทุนวิจยั งวดที่ 2

ส่ งร่ างรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ส่งเล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ ไข) และหลักฐานอื่น ๆ ตาม
สัญญาทุนวิจยั

นาผลงายวิจยั ไปใช้ประโยชน์ /บูรณาการการเรี ยนการสอนกับงานวิจยั / เผยแพร่
ผลงานวิจยั ในระดับชาติหรื อนานาชาติ

เบิกทุนวิจยั งวดที่ 3

ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยระบุหัวข้ อวิจัยบนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้องถิ่นและสั งคม

ประชาสั มพันธ์ ประกาศแก่ บุคลากรของสานักวิชานิติศาสตร์ เพื่อทาโครงร่ าง
ข้ อเสนอขอรับทุนอุดหนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเพื่อการพิจารณาโครงร่ างตามกรอบทีก่ าหนดในประกาศ

ประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ผู้ทไี่ ด้ รับทุนทาสั ญญาการรับทุนกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและดาเนินการวิจัย

ส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิ : ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

สานักวิชานิตศิ าสตร์ ประชาสัมพันธ์แหล่งการเผยแพร่ผลงานแก่ผ้ สู นใจ

นักวิจยั ส่งผลงานเพื่อนาเสนอตามข้ อกาหนดของหน่วยงานผู้จดั โดยตรง

หน่วยงานพิจารณาข้ อเสนอผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จดั

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

กรณีตอบรับแต่มีข้อเสนอ

กรณีตอบรับแต่ไม่มี

แก้ ตามข้ อเสนอแนะและ

ให้ ปรับแก้ ไข

ข้ อเสนอให้ ปรับแก้ ไข

เสนอต่อหน่วยงานอื่น

ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอ

เสนออนุมตั ิการนาผลงาน
ไปเผยแพร่

เสนออนุมตั ิการนาผลงาน
ไปเผยแพร่
เจ้ าของผลงานนาผลงานไป
เผยแพร่
รายงานฝ่ ายวิจยั /คณบดี

เจ้ าของผลงานนาผลงานไป
เผยแพร่
รายงานฝ่ ายวิจยั /คณบดี

ระบบและกลไกระบบการรวบรวม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์

รวบรวมบทคัดย่อ / รายงานผลวิจัย / นวัตกรรม

ประชุ มร่ วมระหว่ างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวางแผนทางการวิเคราะห์
สั งเคราะห์ จัดกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัยหรื องาน
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม

นาเสนอรายงานผลการสั งเคราะห์ ผลงานวิจัย

จัดทาเป็ นเอกสารเผยแพร่ ผลการแพร่ ผลการสั งเคราะห์ งานวิจัย
และงานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม

ประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ผลการสั งเคราะห์ โดยจัดส่ งไปยังหน่ วยงาน
ภายนอก และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงนาไปประยุกต์ ใช้ ในพันธกิจ
ต่ าง ๆ ของมาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวข้ อง

