
 

อนุมัติ 

ผู้ขอนำผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน ์

 

ไม่อนุมัติ 

ผู้ขอนำผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน ์

 

 

การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 
(ร่าง) ระบบและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน ์
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เร่ิมต้น 

จัดทำแผนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เขียนเอกสารคำขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะทำงาน ฯ 

ผู้ขอนำผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน ์

วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ 
กับผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่มขี้อมูลบันทึกอยู่ในระบบฐานข้อมลู 

กองวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 

เสนอเอกสารคำขอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ ฯ  

กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

พิจารณาเอกสารคำขอ 

นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

แจ้งผู้ขอนำผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และเจ้าของผลงาน
ทราบว่าสามารถนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ได้ 

จัดทำและบนัทึกข้อมลูการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชยล์งในระบบฐานขอ้มูล 
 

 
 

กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 
 

 

ทำเอกสารรับรองการนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เป็นลายลักษณ์อกัษร 

คณะกรรมการ ฯ 

แจ้งผู้ขอ ฯ ไม่สามารถ
น าผลงานวจิยั/      

งานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

นำผลงานวิจัยท่ีผ่านการอนมุัติแลว้ ไปใช้ประโยชน ์

กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 



รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
 

ระบบและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 

รายละเอียด 
ของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
เกณฑ ์

รหัส
แบบฟอร์ม 

ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี ้

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะทำงานฯ จดัทำแผนสนับสนนุการ
นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 

- แผนสนับสนุนการ
นำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
 ข้อ ๖ : มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการ
ตามระบบที่กำหนด 

คณะทำงานจัดทำ
ระบบและกลไก    
การบริหารจัดการ
งานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงาน
สร้างสรรค ์

 
 
 

ผู้ขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เขียนเอกสารคำขอฯ ตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนด 
 
 

- เอกสารคำขอนำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  ผู้ขอนำผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และงานสร้างสรรค ์

ไปใช้ประโยชน ์

 
 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่าง 
ความต้องการนำไปใช้ประโยชน์กับ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ท่ีมีข้อมูล
บันทึกอยู่ในระบบฐานข้อมูล 
 

   กองวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 
 

 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เสนอ
เอกสารคำขอฯ ต่อคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาการนำผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้
ประโยชน ์
 
 

 

- เอกสารคำขอนำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  กองวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 
 

เร่ิมต้น 

จัดทำแผนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เขียนเอกสารคำขอนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างความต้องการ
นำไปใช้ประโยชน์กับผลงานวิจยั งานสร้างสรรค ์

 ที่มีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบฐานข้อมูล 

เสนอเอกสารคำขอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ก 



ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

 
 

 

ระบบและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 

รายละเอียด 
ของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
เกณฑ ์

รหัส
แบบฟอร์ม 

ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี ้

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารคำ
ขอนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์  
 
 
 
 
 
กรณี ไม่อนุมัต ิ: กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม แจ้งผู้ขอ ฯ ไมส่ามารถนำ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ได ้

   คณะกรรมการ 
การคุ้มครองสิทธ์ิ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และ
ผลงานสร้างสรรค์ 
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
 
กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 

 
 

กรณี อนุมัติ : กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม แจ้งผู้ขอ ฯ ไมส่ามารถนำ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ได ้
 

   กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
 

 
 
 

ผู้ขอนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ ทีผ่่านการอนมุัต ิ

ไปใช้ประโยชน ์

   ผู้ขอนำผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และงานสร้างสรรค ์

ไปใช้ประโยชน ์

 

 

 

ก 

พิจารณา 

เอกสารคำขอฯ 

แจ้งผู้ขอ ฯ 

 ไม่สามารถ
น าผลงานฯ 
ไปใช้

ประโยชน์
ได้ 

แจ้งผู้ขอนำสามารถนำผลงาน ฯ ไปใช้ประโยชน์ได้ 

นำผลงานฯ ท่ีผ่านการอนุมตัิ ไปใช้ประโยชน ์

ข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 

รายละเอียด 
ของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/
เกณฑ ์

รหัส
แบบฟอร์ม 

ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี ้

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

ผู้ขอฯ ทำเอกสารรับรองการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
 

เอกสารรับรองการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  ผู้ขอนำผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์

 
 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จัดทำ
และบันทึกข้อมูลการนำผลงานวิจยั 
ไปใช้ประโยชนล์งในระบบฐานข้อมูล 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานสนับสนุน
การนำผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์  
ไปใช้ประโยชน ์
 
 
 

  กองวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 

ข 

ทำเอกสารรับรองการนำผลงานวิจยั 

ไปใช้ประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร 

จัดทำและบันทึกข้อมลูการนำผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชนล์งในระบบฐานข้อมูล 

 

 
 

สิ้นสุด 


