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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  

มหาวทิยาลยัธนบุรีมีระเบียบท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมงานวจิยั พ .ศ. 2541 ขอ้ 9 การพิจารณาใหทุ้นส่งเสริม
งานวจิยั ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2542 ทางมหาวทิยาลยัฯ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวจิยั
ข้ึน โดยมีหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการส่งเสริมงานวจิยั พ .ศ. 
2541   
 หลงัจากนั้นไดมี้ประกาศจากส านกัอธิการวทิยาลยั ถึงการวางหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมงานวจิยัของมหาวทิยาลยัฯ ข้ึน ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2543 แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นไม่มีหน่วยงานใดท่ีรับผดิชอบ
งานดา้นการวจิยัโดยตรง   
 ในปี พ .ศ. 2546 มหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายวจิยัและพฒันาข้ึน เพื่อด าเนินภารกิจตามนโยบายดา้นการ
วจิยัซ่ึงเป็นภารกิจหลกัหน่ึงในส่ีประการของสถาบนัอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในดา้นการวจิยัของ
มหาวทิยาลยัฯ ตลอดจนเป็นศูนยร์วมกิจกรรมและขอ้มูลงานวจิยัและพฒันา รวมทั้งการเผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวจิยัใหแ้ก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ฝ่ายวจิยัและพฒันามีการด าเนินงานซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และตั้งอยูท่ี่หอ้ง B202 อาคารแยม้ชุติ 

 ในปี พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ปล่ียนฐานะส านกัวจิยัวจิยัและพฒันาข้ึนเป็นส านกัวจิยัและวางแผน
พฒันาอยา่งเป็นทางการ เพื่อใหส้อดรับกบัการเปล่ียนประเภทเป็นมหาวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการ
บริหารของมหาวทิยาลยั โดยมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุใหด้ ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพฒันา  
ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา และหวัหนา้ส่วนงานสนบัสนุนและส่งเสริมงานวจิยั  ปัจจุบนั
ส านกัวจิยัและวางแผนพฒันาไดย้า้ยท่ีตั้งมาอยูท่ี่หอ้ง G209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงคแ์ละบณัฑิตวทิยาลยั 
ปรัชญา 
          “บูรณาการองค์ความรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติ เน้นสร้างนวัตกรรม ” การวจิยัในมหาวทิยาลยัธนบุรีมุ่งเนน้
งานวจิยัเชิงประยกุตท่ี์มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบการเรียนการสอน และความตอ้งการของสังคมในสาขาวชิา
วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบริหารธุรกิจ และบญัชี อนัน าไปสู่การพฒันาทางวชิาการ ทั้งใน
ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์และสร้างนวตักรรมท่ี
เหมาะสมต่อการพฒันาสังคมและประเทศต่อไป 
วสัิยทศัน์  
ส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา มุ่งมัน่สร้างและพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยับนพื้นฐานองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
ควบคู่กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับ รวมทั้งสร้างศูนยก์ลางการใหบ้ริการวชิาการในดา้นการวจิยั และ
สร้างเครือข่ายการวจิยั เพื่อมุ่งเนน้การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์แก่สังคมและชุมชน  
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พนัธกจิ  
1. พฒันาระบบงานวจิยัใหมี้คุณภาพ  
2. พฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัของบุคลากร  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยักบัองคก์รภายนอก อยา่งต่อเน่ือง 
4. เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการวชิาการในดา้นการวจิยัเพื่อชุมชนในทอ้งถ่ิน  
2.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 

ดร.ฐิติพร  กรัยวเิชียร 
ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา 
 
 
 

  ท่ีปรึกษา 
 รศ.ดร. สมบติั  ทีฆทรัพย ์  รศ. ศิริลกัษณ์  สุวรรณวงศ์  
 

   
 
 
 
 

     อาจารยพ์ฤกษ ์ จิรสัตยาภรณ์          อาจารยกิ์ตติศกัด์ิ  จงัพานิช                 นางสาววรีนุช  แซ่ฉิน 
             อาจารยป์ระจ า                           อาจารยป์ระจ า                                เลขานุการ 
  
 
 
 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
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ส่วนที ่2ระบบกลไกในการด าเนินงานวจัิย 
1. ระบบบริหารงานวจิยั 

1.1 ระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ผงัการบริหารงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ยทุธศาสตร์การวจิยัระดบัมหาวทิยาลยัธนบุรี 

คณะ/วชิาต่างๆ ส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา หน่วยงานต่างๆ 

พฒันาคุณภาพงานวจัิย 
-บูรณาการงานวจิยักบั
การเรียนการสอนและ
บริการวชิาการสู่สังคม 

พฒันาคุณภาพงานวจัิย 
-จดัสรรทุนงบประมาณ 
-สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยั 
หอ้งปฏิบติัการวจิยั 
หอ้งสมุดและแหล่งคน้ควา้ 
3.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.จดักิจกรรมส่งเสริมการวจิยั 

พฒันาศักยภาพด้านการวจัิย 
-อบรมพฒันา ใหค้วามรู้ดา้น
จรรยาบรรณแก่นกัวจิยั 
-เพิ่มพนูความรู้ดา้นการวจิยั
ตามแผนพฒันาบุคลากรดา้น
การวจิยัและวชิาประจ าปี 

เนน้สร้างงานวจิยัพื้นฐานตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและหรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมในสาขา
ท่ีมีความเชียวชาญตามท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอน อนัไดแ้ก่ วศิวกรรศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัชี และ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ติดตามประเมินผล 

ปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจ 
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ขั้นตอนการบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
ขั้นตอนการบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบตง๊าน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 คณะกรรมการ 
บริหารมหาวทิยาลยั 

 ก าหนดยทุธศาสตร์การวจิยั และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 

 แต่งตงัคณะกรรมการบริหาร
งานวจิยั 

1.ยทุธศาสตร์ 
2 Action Plan 
3.ค าสังแต่งตงัคณะกรรมการ 

2 คณะวชิา/สาขา และ
ส านกัวจิยัฯ 

จดัท าแผนยทุธศาสตร์/ Action Plan 
ของหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์ 3 Action Plan 

3. ส านกัวจิยัฯ  จดัท าระบบบริหารจดัการงานวจิยั 
 จดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวจิยั 
 จดัหาส่ิงสนบัสนุนพนัธกิจดา้นวจิยั 
 ส ารวจความติ'องการพฒันา
ศกัยภาพ ของบุคลากร และจดัท า
แผนจดัอบรม 

 ค าส่ิงแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหาร
งานวจิยั 

 ประกาศหลกัเกณฑก์ารให ้ทุน 
 แบบส ารวจความสนใจและ ความ
ตอ้งการ อบรมพฒันา 

4. อาจารย/์นกัวจิยั  ผลิตงานวจิยัตามสาขาท่ีมีความ 
เช่ียวชาญ บนพื้นฐานภูมิปีญญา 
ทอ้งถ่ิน/เพื่อตอบสนองความติอง
การ ของสังคม 

 เช่ือมโยงงานวจิยัสู่การเรียนการ 
สอน 

 บริการวชิาการความเตามสาขาท่ีมี 
ความเช่ียวชาญ:ดา้นพลงังาน 

 ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยท่ีี 
เหมาะสมสู่ชุมชน 

 โครงการ/แฟ้มงานวจิยั 
 Course Syllabus 
 โครงการบริการวชิาการ 

5 ส านกัวจิยัฯ  ติดตามประเมินผลท่ีผา่นกิจกรรม 
 ปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธ
กิจการ วจิยั 

 1.แบบประเมินผลกิจกรรม 
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1.2 ระบบและกลไกเพื้อสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิป้ญญาทอ้งถ่ิน หรือจาก
สภาพป้ญหาของสังคม 

ผงัการสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิป้ญญาทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา/ ส ารวจ บริบทชุมชน 
(บนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน /สภาพปัจจุบนัของสังคม) 

โจทยว์จิยัท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

 

บริการวิชาการ 
 

คน้ควา้ วจิยั 
 

การเรียนการสอน 
 

บูรณาการ สู่การเรียนการ 

 

สอน และการบริการวชิาการ 

 

1.ส ารวจควานตอ้งการ 
ของชุมชน 
2.ท าแผนบริการวชิาการ 
3.ด าเนินการใหบ้ริการ
วชิาการแก่ชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ 
4. ประเมินผลการให ้บรการ 
5. พฒันากิจกรรมการ 
ใหบ้ริการทางวชิาการ 

1.พฒันาโจทยปั์ญหาเป็นขอ้เสนอโครง
ร่างวจิยั 
2. กลัน่กรอง/ประเมินผลขอ้เสนอ
โครงการเบ้ืองตน้ 
3.สนบัสนุนการขอทุนของนกัวจิยัจาก
แหล่งทุนภายในหรือภายนอก 
4.สร้างความร่วมมือดา้นวจิยักบัชุมชน 
องคก์ร หน่วยงานและผูป้ระกอบการ 
บูรณาการงานวจิยัสู่การ บริการ
วชิาการแก่สังคมโดย ถ่ายทอดขยายผล
สู่ชุมชนใกลเ้คียงการจดัการองคค์วามรู้ 
แลกเปล่ียนเสวนา 

1.ก าหนดรายละเอียดกิจกรรม
เสริมในรายวชิาให ้มีการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริม
ทกัษะการเรียนร้ตว้ยตนเอง ทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกชั้นเรียน 
2.เชิญวทิยากรในชุมชนใหมี้ 
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ทุกหลกัสูตร 
3.ประเมินผลการเรียนรู้และ 
ความพึงพอใจของนกัศึกษา  
4.พฒันาปรับปรุงการ จดัการ 
เรียนการสอน 
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ผงัการสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิป้ญญาทอ้งถ่ิน 

 
ล าดบั ผูรั้บผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบติ้งาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

1 อาจารย/์นกัวิจยั/ 
ส านกัวิจยัฯ 

1. ศึกษาดูงาน/ ส ารวจ บริบท
ชุมชน (บนฐานภูมิปีญญาทอ้งถ่ิน 
/สภาพ ป็จจุบนัของสงัคม) 

1.บนัทึกการส ารวจสภาพ 
ป้ญหาและความตอ้งการ 
ของชุมชน 

บนพ้ืนฐาน ภู
มิป็ญญา 
ทอ้งถ่ิน /สภาพ 

2 อาจารย/์นกัวิจยั/ 
ส านกัวิจยัฯ 

1.พฒันาโจทยว์ิจยั เป็นขอ้เสนอ 
โครงการ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของชุมชน และ 
ศกัยภาพและความเช่ียวชาญของ 
หน่วยงานและผูเ้สนอโครงการ 
โดย เสนอผา่นส านกัวิจยัฯ 

ร่างขอ้เสนอโครงการ 
รายงานผลการส ารวจ 
สภาพป้ญหาและความต'
อง การของชุมชน 

ป้จจุบนัของ 
สงัคม) ตรง
ตาม นโยบาย 
และ 
วตัถุประสงค ์
ของแหล่งทุน 

3. ส านกัวิจยัฯ กลัน่กรอง/ประเมินผล โครงร่าง 
วิจยัและใหข้อ้เสนอแนะเบ้ืองตน้ 
สนบัสนุนการเสนอขอทุนทั้งจาก 
แหล่งทุนภายในและภายนอก โดย 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
งานวิจยั ส าหรับการขอทุนภายใน 
และเสนออธิการบดี/รอง
อธิการบดีลง นามส าหรับการขอ
ทุนภายนอก 
ติดตามผลและแจง้ผูเ้สนอ 
ขยายผล/พฒันาปรับปรุงโจทยว์ิจยั 
ประเดน็ท่ีชุมชนตอ้งการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอโครงการ 
หนงัสือน าส่งแหล่งทุน 

 

4 นกัวิจยั ด าเนินงานผลิตผลงานวิจยั (กรณี 
ไตรั้บทุน) ตามศกัยภาพท่ี
เช่ียวชาญ: 
เช่ือมโยงงานวิจยัสู่การเรียนการ 
สอน และบริการวิชาการสู่ชุมชน

รายงานการวิจยั 
CourseSyllabus 
โครงการบริการวิชาการ 
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โดย. เผยแพร'ความรูท่ีคน้พบจาก
การวิจยั 

5. ส านกัวิจยัฯ 1..สร้างความร่วมมือกบัชุมชน
องคก์ร หน่วยงาน ผูป้ระกอบการ.
ในพ้ืนท่ี  
2..สนบัสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การจดัการองคค์วามรู้ 
แลกเปล่ียน เสวนา พฒันาชุมชน 
สู่ความเขม้แขง็  
3. ติดตามประเมินผล การบูรฌา
การ งานวิจยัสู่การเรียนการสอน
และ บริการสงัคม 

MOU/ หนงัสือรับรองฯ 
แบบประเมินผลโครงการ 
รายงานการประเมินผล 
ความส าเร็จการบูรณาการ 
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2. ระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ 
ผงัการสนบัสนนการเผยแพร่ผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแผนงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

ส านกัวจิยัน าเสนอโครงการสนบัสนุน
การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ 

พิจารณาโครงการผา่นคณะกรรมการ
บริหารงานวจิยั 

รูปแบบการใชป้ระโยชน์ 
 วารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 การประชุมระดบัชาติและ
นานาชาติ 

 การบริการวชิาการสู่ชุมชน 
 บูรณาการเรียนการสอน 
 ต่ายอดเชิงพาณิชย ์

 

การจดัการความรู้/แลกเปล่ียนประเมิน
ความส าเร็จ 

ต่อยอด/ขยายผลโครงการ 

เผยแพร่เอกสารท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์องคค์วามรู้ 

โครงการวจิยัต่อเน่ือง จดัท าแผนบริการวชิาการสู่ 

ผา่น 

แกไ้ข 
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ขั้นตอนการสนบัสนนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค ์
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบตง๊าน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 คณะกรรมการ 
บริหาร
มหาวทิยาลยั 
อาจารยที์ปรึกษา 
และนกัศึกษา 

ก าหนดยทุธศาสตร์การวจิยั และ 
แผนปฏิบติัการประจ าปี-นกัศึกษา จดัท า
ขอ้เสนอ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบ เอกสาร และ คุณ
สมบคิัของผู ้เสนอ 

ยทุธศาสตร์3 Action 
Plan.ขอ้เสนอ โครงการ
แบบเสนอขอทุน 
(เอกสาร 1) 

2 คณะวชิา/สาขา 
และส านกัวจิยัฯ 
สาขา/คณะ 
หน่วยงานท่ีสังกดั 

1.จดัท าแผนยทุธศาสตร์/ Action Plan ของ
หน่วยงาน 

1.ยทุธศาสตร์ 2 Action 
Plan 

3. ส านกัวจิยัฯ 1.น าเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อ สนบัสนุน
เผยแพร่ผลงานวจิยั และ การน าไปใชป้ระโยชน์ 

1.โครงการตาม 
ยทุธศาสตร์ 

4. คณะกรรมการ 
บริหารงานวจิยั 

พิจารณากิจกรรม/โครงการเพื่อ สนบัสนุน
เผยแพร่ผลงานวจิยั ใน วารสารในประเทศ 
ต่างประเทศ และการประชุมวชิาการ 
พิจารณาแผนบริการวชิาการเพื่อ น าไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน และโครงการท่ีสามารถ
ต่อยอด เชิงพาณิชยฯ์ลฯ 

1.บทความวจิยั 
2.แผนงาน/โครงการ 
3 .แผน่พบั
ประชาสัมพนัธ์ 

5 ส านกัวจิยัฯ ด าเนินการตามมติกรรมการ: สรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน จดัการความรู/แลก
เปล่ียนฯ 
ต่อยอด/ขยายผลโครงการ เป็น เอกสารเผยแพร่
สู่สาธารณะ เป็น งานวจิยัต่อเน่ือง หเอบรรจุใน
แผน บริการวชิาการสู่ชุมชน 

1.แบบประเมินผล 
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3. ระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรรวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยั  
ผงัการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิยั 

แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวจิยั 

ส านกัวจิยัฯ รวบรวม แยกประเภทผลงานวจิยั 

การจดัการความรู้สู่เป้าหมาย 

ประเมินผลส าเร็จ 

เผยแพร่เอกสารท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์องคค์วามรู้ 

ขยายผลโครงการวจิยั จดัท าแผนบริการ 

จดัเก็บใน
ฐานขอ้มูล 

ผา่น 

แกไ้ข 
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ขั้นตอนการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยั 
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 คณะกรรมการ 
บริหารงานวจิยั 

1.แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ 1 .มติ/รายงานการ
ประชุม 

2 ผูท้รงคุณวฒิุ 2.วเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ จาก
งานวจิยั 

2.รายงานสรุปผล 
สังเคราะห์ 

3. ส านกัวจิยัฯ ติดตามผลรวบรวม แยกประเภท 
ผลงานวจิยั จดัเก็บในฐานขอ้มูล กรณีไม่
ผา่นการพิจารณาสร้างกระบวนการจดัการ
ความรู้ สู่กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผลงานท่ี 
ไดรั้บการกลัน่กรอง 

1.โครงการตาม 
ยทุธศาสตร์ 

4. ส านกัวจิยัฯ 
หน่วยงาน/นกัวจิยั 

ด าเนินการจดัการความรู้ 
ประเมินผลส าเร็จ 

1 .แบบประเมินผล 

5 ส านกัวจิยัฯ 1.ประสานงานการต่อยอดขยายผล 
โครงการเป็นเอกสารเผยแพร' สู่สาธารณะ 
เป็นงานวจิยัต่อเน่ือง หเอบรรจุในแผน
บริการวชิาการ สู่ชุมชน 

1 .แบบประเมินผล 
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4. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช ้ประโยชน์ 
ผงัการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการมอบอ านาจผูด้  าเนินการแทน 

หวัหนา้โครงการ/ผูแ้ทนจดัท า
เอกสารจดทะเบียน แหล่งทุนภายนอก แหล่งทุนภายใน 

ตรวจสอบเอกสารและฐานขอ้มูล น าส่ง DIP 

ติดตามผล จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
จดัเก็บใน
ฐานขอ้มูล 

รับมอบเอกสิทธ์ิ 

ขยายผล 

น าเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการ 

ต่อยอดการวจิยัสู่เชิงพาณิชย ์จดัท าแผนบริการวชิาการสู่
ชุมชน 
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ขั้นตอนการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบตง๊าน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 อธิการบดี 1.มอบอ านาจใหห้วัหนา้โครงการ 
หวัผูอ้  านวยการส านกัวจิยัฯ 
ด าเนินการแทน 

1.หนงัสือมอบอ านาจ 
2.ขอ้เสนอโครงการ  
3 .แบบเสนอขอทุน 
(แบบ วพ1) 

2 หวัหนา้โครงการ สาขา/
คณะ หน่วยงานท่ีสังกดั 

1.จดัท าเอกสารการขอจดทะเบียน 
ทรัพยสิ์นทาง!]ญญา 

1.เอกสารการจดทะเบียน 
2.สัญญารับทุนวจิยั 

3. ส านกัวจิยัฯ  ตรวจสอบค าขอ พร้อมเอกสาร 
และฐานขอ้มูล น าส่ง DIP 

 ติดตามผลจากกรมทรัพยสิ์น ทาง
ปัญญา 

 รายงานผลและบนัทึกขอ้มูล 

1. ฐานขอ้มูล 

4. หวัหนา้โครงการ แหล่ง
ทุน 

1.รับมอบเอกสารสิทธิ กรณีท่ีผา่น 
การพิจารณา 

1.หนงัสือรับรองสิทธิ 

5 ส านกัวจิยัฯ  ต่อยอด/ขยายผลสู่สาธารณะ 
(บริการวชิาการสู่สังคม) 

 ต่อยอด/ขยายผลสู่เชิงพาณิชย ์
 น าเสนอท่ีประชุมวชิาการ /
ลง วารสารวจิยั และใชป้ระโยชน์
ต่อ การเรียนการสอน 

1.บอกสารเผยแพร่ 
2.ประชาสัมพนัธ์ 
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5. ระบบติดตามและสนบัสนุนงานวจิยั 
ผงัการติดตามและสนบัสนุนงานวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมสนบัสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิยั 

นกัวจิยัน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ 

ประเมินผลโดยกรรมการและผูท้รงคุณวฒิุ 

รายงานความกา้วหนา้ 

รายงานงานฉบบัสมบูรณ์ 

ผา่น 

แกไ้ข 

กิจกรรมประกวดโปสเตอร์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน วารสารวจิยั 
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ขั้นตอนผงัการติดตามและสนบัสนุนงานวจิยั 
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 คณะกรรมการ
บริหาร งานวจิยั
อาจารยท่ี์ ปรึกษา
และนกัศึกษา 

1.เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานวจิยั ตาม
ปฏิทินการ ด าเนินงาน ติดตามความกา้วหนา้ 
โครงการวจิยัทั้งทุนภายในและ ทุนภายนอก 

1.รายงานการประชุม  

2 นกัวจิยั 1.น าเสนอรายงานผล 
ความกา้วหนา้โครงการวจิยั ตาม 
งวด 

บอกสารรายงาน 
ความกา้วหนา้ 

3. ผูท้รงคุณวฒิุ 1.ประเมินผลโครงการ และให ้ขอ้เสนอแนะ 1.แบบประเมินโครงการ 

4. ส านกัวจิยัฯ สรุปผลโครงการท่ีมีการรายงาน ความกา้วหนา้ 
สรุปผลโครงการท่ีแลว้เสร็จและน าส่งการรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ 
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ 
จดักิจกรรมสนบัสนุน: จดั กิจกรรมนิทรรศการเผย
แพร'ผลงาน ประกวดโปสเตอร์ จดัท าวารสาร วจิยั 
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6.การทุนวจิยัภายในมหาวทิยาลยั 
ผงัขั้นตอนการน าเสนอโครงร่างงานวจิยั เพื่อขอรับทุนจากภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวจิยั 

สาขา/ท่ีปรึกษางานวจิยั 

ส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา 

คณะกรรมการบริหารงานวจิยั 

ผูอ้  านวยการส านกัวจิยั  

รองอธิการฝ่ายวชิาการ 

อธิการบดี 

ท าสัญญาวจิยั 

ด าเนินการวจิยั 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณการวจิยั 

ปฏิเสธ 

ปรับปรุงขอ้เสนอ 

คณะ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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การทุนวจิยัภายในมหาวทิยาลยั 
ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

1 อาจารย/์บุคลากร 
นกัวจิยั 

นกัวจิยัเขียนขอ้เสนอโครงร่าง 1.ขอ้เสนอโครงการ เสนอก่อนการ 
ประชุม 14วนั 

2 สาขา/คณะ 
หน่วยงานท่ีสังกดั 

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัสายงาน 
พิจารณาเห็นชอบ 

ขอ้เสนอโครงการ 
บนัทึกขอ้ความน าส่ง 

3. ส านกัวจิยัฯ ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบติั
ของผูเ้สนอ และขอ ขอ้มูลเพิ่ม 
บรรจุวาระการประชุมกรณีท่ีผา่น 
และส่งคืนกรณีท่ีไม่ผา่นเง่ือนไข 

ขอ้เสนอโครงการ 
บนัทึกขอ้ความน าส่ง 
วาระประชุม 

ส่งกรรมการ 
ก่อนการ 
ประชุม 5 วนั 

4. หวัหนา้โครงการ 
นกัวจิยั 

น าเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวจิยั 
บรรจุวาระการประชุมกรณีท่ีผา่น 
และส่งคืนกรณีท่ีไม่ผา่นเง่ือนไข 

ขอ้เสนอโครงการ 
บนัทึกขอ้ความน าส่ง 
วาระประชุม 
Handout
 (PowerPoint) 

ใชเ้วลา 
น าเสนอรวม 
ซกัถาม ไม่
เกิน 30 นาที 

5 คณะกรรมการ 
บริหารงานวจิยั 

พิจารณากลัน่กรองใหข้อ้แนะน า 
น าเสนออธิการบดีกรณีเห็นชอบ 
ส่งคืนกรณีปฏิเสธ /แกไ้ข
ปรับปรุง 

ขอ้เสนอโครงการ 
Handout (PowerPoint) 

พิจารณาผล 
ภายในการ 
ประชุม 

6. คณะกรรมการ 
พิจารณา
งบประมาณการ
วจิยั 

พิจารณากลัน่กรองดา้น
งบประมาณและใหข้อ้แนะน า 
น าเสนออธิการบดีกรณีเห็นชอบ 
ส่งคืนกรณีปฏิเสธ /แกไ้ข
ปรับปรุง 

ขอ้เสนอโครงการ 
Handout (PowerPoint) 

พิจารณาผล 
ภายในการ 
ประชุม 

6 ส านกัวจิยัฯ แจง้ผลการพิจารณาพร้อมส าเนา 
มติท่ีประชุม 
จดัท าเอกสารการลงนามสัญญา 

รายงานการประชุม 
ร่างสัญญา 

แจง้ผลและ 
ด าเนินการ 
ภายใน7 วนั 
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7 หวัหนา้โครงการ 
นกัวจิยั 

แกไ้ขปรับปรุง ขอ้เสนอ (ถา้มี) 
น าส่งเอกสารฉบบัปรับปรุง
พร้อม ประวติันกัวจิยัทุกคน 

1.ขอ้เสนอฉบบัแกไ้ข 2 
ประวติันกัวจิยั 

ด าเนินการ 
ภายใน 15 วนั 

8 อธิการบดี พิจารณาอนุมติัขั้นสุดทา้ย 
ลงนามสัญญา 

1.ขอ้เสนอโครงการ 2 
ประวติันกัวจิยั 
สัญญารับทุน 
บนัทึกการขอเบิกเงิน 

ด าเนินการ 
ภายใน 3 วนั 

9 ส านกัวจิยัฯ 1.จดัท าเอกสารเบิกจ่ายงวดท่ี 1 ด าเนินการ 
ภายใน 3 วนั 

10 หวัหนา้โครงการ 
นกัวจิยั 

1.ด าเนินงานตามโครงการ  ตามก าหนด
ใน สัญญา 

11 ฝ่ายบญัชี 1.เบิกเงินรอบ วนัท่ี 1,15 ของ
เดือน 
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7. ระบบกลไกการเสนอขอทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 
ผงัขั้นตอนการน าเสนอโครงร่างงานวจิยั เพื่อขอรับทุนจากภายนอก 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

นกัวจิยั 

สาขา/ท่ีปรึกษางานวจิยั 

ส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา 

คณะ 

ผูอ้  านวยการส านกัวจิยั  

รองอธิการฝ่ายวชิาการ 

อธิการบดี 

แหล่งทุน

พิจารณา 

มหาวทิยาลยั 

ท าสัญญาและด าเนินโครงการ 

ผา่น   ไม่ผา่น  
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ขั้นตอนการน าเสนอโครงร่างงานวจิยั เพื่อขอรับทนจากภายนอก  
 

ล าดบั ผูรั้บผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หมายเหตุ 

1 อาจารย/์บุคลากร 
นกัวจิยั 

1.นกัวจิยัเขียนขอ้เสนอโครงร่าง 1.ขอ้เสนอโครงการ เสนอก่อนปิด 
รับขอ้เสนอฯ 
5 วนั 2 สาขา/คณะ 

หน่วยงานท่ีสังกดั 
1.ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัสาย
งาน พิจารณาเห็นชอบ 

ขอ้เสนอโครงการ 
บนัทึกขอ้ความน าล่ง 

3. ส านกัวจิยัฯ ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบติั
ของผูเ้สนอ และขอ ขอ้มูลเพิ่ม 
เสนอความเห็นต่ออธิการบดีผา่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

ขอ้เสนอโครงการ 
บนัทึกขอ้ความ 

ด าเนินการ 
ภายใน 1 วนั 

4. อธิการบดี 1.พิจารณาลงนามจดหมายน าล่ง 1.ขอ้เสนอโครงการ 
2 ประวติันกัวจิยั 
 3.จดหมายน า 

ด าเนินการ 
ภายใน 2วนั 

5 ส านกัวจิยัฯ 
หวัหนา้โครงการ 

1.ประสานงานการน าล่ง น าล่ง
แหล่งทุน 

ด าเนินการ 
ภายใน 1 วนั 

6 แหล่งทุน 1.พิจารณาขอ้เสนอโครงการ แจง้
ผลผูเ้สนอ/ มหาวทิยาลยั 

จดหมายแจง้ผล ตามก าหนด 
ของแหล่งทุน 

7 ส านกัวจิยัฯ ติดตามผล แจง้นกัวจิยั 
ประสานงานต่อ (กรณีไดทุ้น) 

บนัทึกขอ้มูล ด าเนินการ 
ภายใน 7 วนั 
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ภาคผนวก 


