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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธนบุรีมีระเบียบที่วา่ ด้วยการส่ งเสริ มงานวิจยั พ .ศ. 2541 ข้อ 9 การพิจารณาให้ทุนส่ งเสริ ม
งานวิจยั ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจยั
ขึ้น โดยมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเพื่อดาเนินงานให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการส่ งเสริ มงานวิจยั พ .ศ.
2541
หลังจากนั้นได้มีประกาศจากสานักอธิ การวิทยาลัย ถึงการวางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2543 แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ
งานด้านการวิจยั โดยตรง
ในปี พ
.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ ได้จดั ตั้งฝ่ ายวิจยั และพัฒนาขึ้น เพื่อดาเนินภารกิจตามนโยบายด้านการ
วิจยั ซึ่ งเป็ นภารกิจหลักหนึ่งในสี่ ประการของสถาบันอุดมศึกษา เป็ นหน่วยงานกลางในด้านการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมและข้อมูลงานวิจยั และพัฒนา รวมทั้งการเผยแพร่ และถ่ายทอด
ผลงานวิจยั ให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ฝ่ ายวิจยั และพัฒนามีการดาเนินงานซึ่ งอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ และตั้งอยูท่ ี่หอ้ ง B202 อาคารแย้มชุติ
ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนฐานะสานักวิจยั วิจยั และพัฒนาขึ้นเป็ นสานักวิจยั และวางแผน
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนประเภทเป็ นมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริ หารของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิให้ดารงตาแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และวางแผนพัฒนา และหัวหน้าส่ วนงานสนับสนุนและส่ งเสริ มงานวิจยั ปั จจุบนั
สานักวิจยั และวางแผนพัฒนาได้ยา้ ยที่ต้ งั มาอยูท่ ี่หอ้ ง G209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญา
“บูรณาการองค์ ความรู้ มุ่งสู่ การปฏิบัติ เน้ นสร้ างนวัตกรรม ” การวิจยั ในมหาวิทยาลัยธนบุรีมุ่งเน้น
งานวิจยั เชิงประยุกต์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบการเรี ยนการสอน และความต้องการของสังคมในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริ หารธุ รกิจ และบัญชี อันนาไปสู่ การพัฒนาทางวิชาการ ทั้งใน
ด้านการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
วิสัยทัศน์
สานักวิจยั และวางแผนพัฒนา มุ่งมัน่ สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั บนพื้นฐานองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
ควบคู่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งสร้างศูนย์กลางการให้บริ การวิชาการในด้านการวิจยั และ
สร้างเครื อข่ายการวิจยั เพื่อมุ่งเน้นการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
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พันธกิจ
1. พัฒนาระบบงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของบุคลากร
3. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั กับองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง
4. เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การวิชาการในด้านการวิจยั เพื่อชุมชนในท้องถิ่น
2.โครงสร้ างองค์ กร และโครงสร้ างการบริหาร

ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และวางแผนพัฒนา

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์
อาจารย์ประจา

ที่ปรึ กษา
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ รศ. ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณวงศ์

อาจารย์กิตติศกั ดิ์ จังพานิช
อาจารย์ประจา

นางสาววีรนุช แซ่ฉิน
เลขานุการ
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ส่ วนที่ 2ระบบกลไกในการดาเนินงานวิจัย
1. ระบบบริ หารงานวิจยั
1.1 ระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ผังการบริหารงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ยุทธศาสตร์การวิจยั ระดับมหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะ/วิชาต่างๆ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
-บูรณาการงานวิจยั กับ
การเรี ยนการสอนและ
บริ การวิชาการสู่ สังคม

สานักวิจยั และวางแผนพัฒนา

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
-จัดสรรทุนงบประมาณ
-สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั
ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการวิจยั

หน่วยงานต่างๆ

พัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัย
-อบรมพัฒนา ให้ความรู้ดา้ น
จรรยาบรรณแก่นกั วิจยั
-เพิ่มพูนความรู ้ดา้ นการวิจยั
ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจยั และวิชาประจาปี

เน้นสร้างงานวิจยั พื้นฐานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและหรื อเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในสาขา
ที่มีความเชียวชาญตามที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน อันได้แก่ วิศวกรรศาสตร์ บริ หารธุ รกิจ บัญชี และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามประเมินผล
ปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจ
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ขั้นตอนการบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ขั้นตอนการบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบต๊งาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1

2

คณะกรรมการ
 กาหนดยุทธศาสตร์ การวิจยั และ
บริ หารมหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิการประจาปี
 แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร
งานวิจยั
คณะวิชา/สาขา และ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ / Action Plan
สานักวิจยั ฯ
ของหน่วยงาน

3.

สานักวิจยั ฯ

4.

อาจารย์/นักวิจยั
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สานักวิจยั ฯ

 จัดทาระบบบริ หารจัดการงานวิจยั
 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นทุนวิจยั
 จัดหาสิ่ งสนับสนุนพันธกิจด้านวิจยั
 สารวจความติ'องการพัฒนา
ศักยภาพ ของบุคลากร และจัดทา
แผนจัดอบรม
 ผลิตงานวิจยั ตามสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ บนพื้นฐานภูมิปีญญา
ท้องถิ่น/เพื่อตอบสนองความติอง
การ ของสังคม
 เชื่อมโยงงานวิจยั สู่ การเรี ยนการ
สอน
 บริ การวิชาการความเตามสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญ:ด้านพลังงาน
 สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสู่ ชุมชน
 ติดตามประเมินผลที่ผา่ นกิจกรรม
 ปรับปรุ งการสนับสนุนพันธ
กิจการ วิจยั

1.ยุทธศาสตร์
2 Action Plan
3.คาสังแต่งตังคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ 3 Action Plan
 คาสิ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริ หาร
งานวิจยั
 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ ทุน
 แบบสารวจความสนใจและ ความ
ต้องการ อบรมพัฒนา
 โครงการ/แฟ้ มงานวิจยั
 Course
Syllabus
 โครงการบริ การวิชาการ

 1.แบบประเมินผลกิจกรรม
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1.2 ระบบและกลไกเพื้อสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิป้ญญาท้องถิ่น หรื อจาก
สภาพป้ ญหาของสังคม
ผังการสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิป้ญญาท้องถิ่น
ศึกษา/ สารวจ บริ บทชุมชน
(บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น /สภาพปัจจุบนั ของสังคม)

โจทย์วจิ ยั ที่มาจากปั ญหาและความต้องการของชุมชน

บริ การวิชาการ

ค้นคว้า วิจยั

บูรณาการ สู่ การเรี ยนการ
1.สารวจควานต้องการ
ของชุมชน
2.ทาแผนบริ การวิชาการ
3.ดาเนินการให้บริ การ
วิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
เสริ มสร้างความเข้มแข็ง
4. ประเมินผลการให้ บรการ
5. พัฒนากิจกรรมการ
ให้บริ การทางวิชาการ

การเรี ยนการสอน

สอน และการบริ การวิชาการ

1.พัฒนาโจทย์ปัญหาเป็ นข้อเสนอโครง
ร่ างวิจยั
2. กลัน่ กรอง/ประเมินผลข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้น
3.สนับสนุนการขอทุนของนักวิจยั จาก
แหล่งทุนภายในหรื อภายนอก
4.สร้างความร่ วมมือด้านวิจยั กับชุมชน
องค์กร หน่วยงานและผูป้ ระกอบการ
บูรณาการงานวิจยั สู่ การ บริ การ
วิชาการแก่สังคมโดย ถ่ายทอดขยายผล
สู่ ชุมชนใกล้เคียงการจัดการองค์ความรู ้
แลกเปลี่ยนเสวนา

1.กาหนดรายละเอียดกิจกรรม
เสริ มในรายวิชาให้ มีการเรี ยนรู้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนร้ตว้ ยตนเอง ทั้ง
ในห้องเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
2.เชิญวิทยากรในชุมชนให้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
ทุกหลักสู ตร
3.ประเมินผลการเรี ยนรู้ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
4.พัฒนาปรับปรุ งการ จัดการ
เรี ยนการสอน
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ผังการสร้างงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิป้ญญาท้องถิ่น
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบต้ ิงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

อาจารย์/นักวิจยั /
สานักวิจยั ฯ

1. ศึกษาดูงาน/ สารวจ บริ บท

2

อาจารย์/นักวิจยั /
สานักวิจยั ฯ

3.

สานักวิจยั ฯ

4

นักวิจยั

1.พัฒนาโจทย์วิจยั เป็ นข้อเสนอ ร่ างข้อเสนอโครงการ
โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับ รายงานผลการสารวจ
ความต้องการของชุมชน และ สภาพป้ ญหาและความต'
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ อง การของชุมชน
หน่วยงานและผูเ้ สนอโครงการ
โดย เสนอผ่านสานักวิจยั ฯ
กลัน่ กรอง/ประเมินผล โครงร่ าง ข้อเสนอโครงการ
วิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะเบื้องต้น หนังสื อนาส่ งแหล่งทุน
สนับสนุนการเสนอขอทุนทั้งจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก โดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
งานวิจยั สาหรับการขอทุนภายใน
และเสนออธิ การบดี/รอง
อธิ การบดีลง นามสาหรับการขอ
ทุนภายนอก
ติดตามผลและแจ้งผูเ้ สนอ
ขยายผล/พัฒนาปรับปรุ งโจทย์วิจยั
ประเด็นที่ชุมชนต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง
ดาเนินงานผลิตผลงานวิจยั (กรณี รายงานการวิจยั
ไต้รับทุน) ตามศักยภาพที่
CourseSyllabus
เชี่ยวชาญ:
โครงการบริ การวิชาการ
เชื่อมโยงงานวิจยั สู่การเรี ยนการ
สอน และบริ การวิชาการสู่ชุมชน

หมายเหตุ

บนพื้นฐาน ภู
ชุมชน (บนฐานภูมิปีญญาท้องถิ่น ป้ ญหาและความต้องการ มิป็ญญา
ท้องถิ่น /สภาพ
/สภาพ ป็ จจุบนั ของสังคม)
ของชุมชน
1.บันทึกการสารวจสภาพ

ป้ จจุบนั ของ
สังคม) ตรง
ตาม นโยบาย
และ
วัตถุประสงค์
ของแหล่งทุน
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โดย. เผยแพร'ความรู ที่คน้ พบจาก
การวิจยั

5.

สานักวิจยั ฯ

1..สร้างความร่ วมมือกับชุมชน

หนังสื อรับรองฯ
องค์กร หน่วยงาน ผูป้ ระกอบการ. แบบประเมินผลโครงการ
ในพื้นที่
รายงานการประเมินผล
ความสาเร็ จการบูรณาการ
2..สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้
แลกเปลี่ยน เสวนา พัฒนาชุมชน
สู่ความเข้มแข็ง
3. ติดตามประเมินผล การบูรฌา
การ งานวิจยั สู่การเรี ยนการสอน
และ บริ การสังคม
MOU/
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2. ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ผังการสนับสนนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
นโยบายและแผนงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย

รู ปแบบการใช้ประโยชน์
 วารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ
 การประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ
 การบริ การวิชาการสู่ ชุมชน
 บูรณาการเรี ยนการสอน
 ต่ายอดเชิงพาณิ ชย์

สานักวิจยั นาเสนอโครงการสนับสนุน
การเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์
พิจารณาโครงการผ่านคณะกรรมการ
บริ หารงานวิจยั

แก้ไข

ผ่าน
การจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนประเมิน
ความสาเร็ จ
ต่อยอด/ขยายผลโครงการ

เผยแพร่ เอกสารที่ได้จากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้

โครงการวิจยั ต่อเนื่อง

จัดทาแผนบริ การวิชาการสู่
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ขั้นตอนการสนับสนนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์

ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบต๊งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

คณะกรรมการ
บริ หาร
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ทีปรึ กษา
และนักศึกษา
คณะวิชา/สาขา
และสานักวิจยั ฯ
สาขา/คณะ
หน่วยงานที่สังกัด
สานักวิจยั ฯ

กาหนดยุทธศาสตร์ การวิจยั และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี -นักศึกษา จัดทา
ข้อเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบ เอกสาร และ คุณ
สมบัคิของผู้ เสนอ
1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ / Action Plan ของ
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ 3 Action
Plan.ข้อเสนอ โครงการ
แบบเสนอขอทุน
(เอกสาร 1)

4.

คณะกรรมการ
บริ หารงานวิจยั

5

สานักวิจยั ฯ

พิจารณากิจกรรม/โครงการเพื่อ สนับสนุน
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ใน วารสารในประเทศ
ต่างประเทศ และการประชุมวิชาการ
พิจารณาแผนบริ การวิชาการเพื่อ นาไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน และโครงการที่สามารถ
ต่อยอด เชิงพาณิ ชย์ฯลฯ
ดาเนินการตามมติกรรมการ: สรุ ปและ
ประเมินผลการดาเนินงาน จัดการความรู /แลก
เปลี่ยนฯ
ต่อยอด/ขยายผลโครงการ เป็ น เอกสารเผยแพร่
สู่ สาธารณะ เป็ น งานวิจยั ต่อเนื่อง หเอบรรจุใน
แผน บริ การวิชาการสู่ ชุมชน

2

3.

1.ยุทธศาสตร์ 2 Action
Plan

1.นาเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อ สนับสนุน 1.โครงการตาม
เผยแพร่ ผลงานวิจยั และ การนาไปใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์
1.บทความวิจยั
2.แผนงาน/โครงการ
3 .แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

1.แบบประเมินผล
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3. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
ผังการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารงานวิจยั
แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
จากงานวิจยั
แก้ไข
สานักวิจยั ฯ รวบรวม แยกประเภทผลงานวิจยั

จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล

ผ่าน
การจัดการความรู ้สู่เป้ าหมาย
ประเมินผลสาเร็ จ

เผยแพร่ เอกสารที่ได้จากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้

ขยายผลโครงการวิจยั

จัดทาแผนบริ การ
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ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

คณะกรรมการ
บริ หารงานวิจยั

1.แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ

1 .มติ/รายงานการ
ประชุม

2

ผูท้ รงคุณวุฒิ

2.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ จาก
งานวิจยั

2.รายงานสรุ ปผล
สังเคราะห์

3.

สานักวิจยั ฯ

ติดตามผลรวบรวม แยกประเภท
1.โครงการตาม
ผลงานวิจยั จัดเก็บในฐานข้อมูล กรณี ไม่ ยุทธศาสตร์
ผ่านการพิจารณาสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู ้ สู่ กลุ่มเป้ าหมาย สาหรับผลงานที่
ได้รับการกลัน่ กรอง

4.

สานักวิจยั ฯ
ดาเนินการจัดการความรู้
หน่วยงาน/นักวิจยั ประเมินผลสาเร็ จ

5

สานักวิจยั ฯ

1 .แบบประเมินผล

1.ประสานงานการต่อยอดขยายผล
1 .แบบประเมินผล
โครงการเป็ นเอกสารเผยแพร' สู่ สาธารณะ
เป็ นงานวิจยั ต่อเนื่อง หเอบรรจุในแผน
บริ การวิชาการ สู่ ชุมชน
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4. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์
ผังการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
อธิการมอบอานาจผูด้ าเนินการแทน

แหล่งทุนภายใน

หัวหน้าโครงการ/ผูแ้ ทนจัดทา
เอกสารจดทะเบียน

แหล่งทุนภายนอก

ตรวจสอบเอกสารและฐานข้อมูล นาส่ ง DIP

ติดตามผล จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล

รับมอบเอกสิ ทธิ์

ขยายผล

นาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ

จัดทาแผนบริ การวิชาการสู่
ชุมชน

ต่อยอดการวิจยั สู่ เชิงพาณิ ชย์

13

ขั้นตอนการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบต๊งาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1

2
3.

4.
5

อธิการบดี

1.มอบอานาจให้หวั หน้าโครงการ 1.หนังสื อมอบอานาจ
หัวผูอ้ านวยการสานักวิจยั ฯ
2.ข้อเสนอโครงการ
ดาเนินการแทน
3 .แบบเสนอขอทุน
(แบบ วพ1)
หัวหน้าโครงการ สาขา/ 1.จัดทาเอกสารการขอจดทะเบียน 1.เอกสารการจดทะเบียน
คณะ หน่วยงานที่สังกัด ทรัพย์สินทาง!]ญญา
2.สัญญารับทุนวิจยั
 ตรวจสอบคาขอ พร้อมเอกสาร 1. ฐานข้อมูล
และฐานข้อมูล นาส่ ง DIP
 ติดตามผลจากกรมทรัพย์สิน ทาง
ปั ญญา
 รายงานผลและบันทึกข้อมูล
หัวหน้าโครงการ แหล่ง 1.รับมอบเอกสารสิ ทธิ กรณี ที่ผา่ น 1.หนังสื อรับรองสิ ทธิ
ทุน
การพิจารณา
สานักวิจยั ฯ

สานักวิจยั ฯ

1.บอกสารเผยแพร่
 ต่อยอด/ขยายผลสู่ สาธารณะ
2.ประชาสัมพันธ์
(บริ การวิชาการสู่ สังคม)
 ต่อยอด/ขยายผลสู่ เชิงพาณิ ชย์
 นาเสนอที่ประชุมวิชาการ /
ลง วารสารวิจยั และใช้ประโยชน์
ต่อ การเรี ยนการสอน
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5. ระบบติดตามและสนับสนุนงานวิจยั
ผังการติดตามและสนับสนุนงานวิจยั
การประชุมคณะกรรมการบริ หารงานวิจยั

นักวิจยั นาเสนอรายงานความก้าวหน้า

ประเมินผลโดยกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิ

แก้ไข

ผ่าน
รายงานความก้าวหน้า

รายงานงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมประกวดโปสเตอร์

นิทรรศการเผยแพร่ ผลงาน

วารสารวิจยั
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ขั้นตอนผังการติดตามและสนับสนุนงานวิจยั
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1

คณะกรรมการ
1.เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ บริ หารงานวิจยั ตาม 1.รายงานการประชุม
บริ หาร งานวิจยั
ปฏิทินการ ดาเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า
อาจารย์ที่ ปรึ กษา โครงการวิจยั ทั้งทุนภายในและ ทุนภายนอก
และนักศึกษา

2

นักวิจยั

1.นาเสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าโครงการวิจยั ตาม
งวด

บอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า

3.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

1.ประเมินผลโครงการ และให้ ข้อเสนอแนะ

1.แบบประเมินโครงการ

4.

สานักวิจยั ฯ

สรุ ปผลโครงการที่มีการรายงาน ความก้าวหน้า
สรุ ปผลโครงการที่แล้วเสร็ จและนาส่ งการรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะกรรมการบริ หารฯ
จัดกิจกรรมสนับสนุน: จัด กิจกรรมนิทรรศการเผย
แพร'ผลงาน ประกวดโปสเตอร์ จัดทาวารสาร วิจยั

16

6.การทุนวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย
ผังขั้นตอนการนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั เพื่อขอรับทุนจากภายใน
นักวิจยั

สาขา/ที่ปรึ กษางานวิจยั

คณะ
สานักวิจยั และวางแผนพัฒนา
ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งข้อเสนอ

คณะกรรมการบริ หารงานวิจยั
ผ่าน

ปฏิเสธ

ผูอ้ านวยการสานักวิจยั
รองอธิการฝ่ ายวิชาการ
อธิการบดี
ทาสัญญาวิจยั
ดาเนินการวิจยั

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณการวิจยั
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การทุนวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย
ลาดับ ผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1
2
3.

4.

5

6.

6

อาจารย์/บุคลากร
นักวิจยั
สาขา/คณะ
หน่วยงานที่สังกัด
สานักวิจยั ฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงร่ าง 1.ข้อเสนอโครงการ

หมายเหตุ
เสนอก่อนการ
ประชุม 14วัน

ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับสายงาน ข้อเสนอโครงการ
พิจารณาเห็นชอบ
บันทึกข้อความนาส่ ง
ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติ ข้อเสนอโครงการ
ส่ งกรรมการ
ของผูเ้ สนอ และขอ ข้อมูลเพิ่ม บันทึกข้อความนาส่ ง ก่อนการ
บรรจุวาระการประชุมกรณี ที่ผา่ น วาระประชุม
ประชุม 5 วัน
และส่ งคืนกรณี ที่ไม่ผา่ นเงื่อนไข

หัวหน้าโครงการ นาเสนอต่อที่ประชุม
ข้อเสนอโครงการ
นักวิจยั
คณะกรรมการบริ หารงานวิจยั บันทึกข้อความนาส่ ง
บรรจุวาระการประชุมกรณี ที่ผา่ น วาระประชุม
และส่ งคืนกรณี ที่ไม่ผา่ นเงื่อนไข Handout
(PowerPoint)
คณะกรรมการ พิจารณากลัน่ กรองให้ขอ้ แนะนา ข้อเสนอโครงการ
บริ หารงานวิจยั นาเสนออธิการบดีกรณี เห็นชอบ Handout (PowerPoint)
ส่ งคืนกรณี ปฏิเสธ /แก้ไข
ปรับปรุ ง
คณะกรรมการ พิจารณากลัน่ กรองด้าน
ข้อเสนอโครงการ
พิจารณา
งบประมาณและให้ขอ้ แนะนา Handout (PowerPoint)
งบประมาณการ นาเสนออธิการบดีกรณี เห็นชอบ
วิจยั
ส่ งคืนกรณี ปฏิเสธ /แก้ไข
ปรับปรุ ง
สานักวิจยั ฯ
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมสาเนา รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ร่ างสัญญา
จัดทาเอกสารการลงนามสัญญา

ใช้เวลา
นาเสนอรวม
ซักถาม ไม่
เกิน 30 นาที
พิจารณาผล
ภายในการ
ประชุม
พิจารณาผล
ภายในการ
ประชุม

แจ้งผลและ
ดาเนินการ
ภายใน7 วัน
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7

8
9
10
11

หัวหน้าโครงการ แก้ไขปรับปรุ ง ข้อเสนอ (ถ้ามี)
นักวิจยั
นาส่ งเอกสารฉบับปรับปรุ ง
พร้อม ประวัตินกั วิจยั ทุกคน
อธิการบดี
พิจารณาอนุมตั ิข้ นั สุ ดท้าย
ลงนามสัญญา
สานักวิจยั ฯ
1.จัดทาเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1
หัวหน้าโครงการ 1.ดาเนินงานตามโครงการ
นักวิจยั
ฝ่ ายบัญชี
1.เบิกเงินรอบ วันที่ 1,15 ของ
เดือน

1.ข้อเสนอฉบับแก้ไข 2 ดาเนินการ
ประวัตินกั วิจยั
ภายใน 15 วัน
1.ข้อเสนอโครงการ 2
ประวัตินกั วิจยั
สัญญารับทุน
บันทึกการขอเบิกเงิน

ดาเนินการ
ภายใน 3 วัน
ดาเนินการ
ภายใน 3 วัน
ตามกาหนด
ใน สัญญา
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7. ระบบกลไกการเสนอขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ผังขั้นตอนการนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั เพื่อขอรับทุนจากภายนอก
นักวิจยั
สาขา/ที่ปรึ กษางานวิจยั

คณะ
สานักวิจยั และวางแผนพัฒนา
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั
รองอธิการฝ่ ายวิชาการ
อธิการบดี
แหล่งทุน
พิจารณา

ผ่าน ไม่ผา่ น
มหาวิทยาลัย
ทาสัญญาและดาเนินโครงการ
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ขั้นตอนการนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั เพื่อขอรับทนจากภายนอก
ลาดับ

ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1

อาจารย์/บุคลากร 1.นักวิจยั เขียนข้อเสนอโครงร่ าง 1.ข้อเสนอโครงการ
นักวิจยั

2

สาขา/คณะ
1.ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับสาย ข้อเสนอโครงการ
หน่วยงานที่สังกัด งาน พิจารณาเห็นชอบ
บันทึกข้อความนาล่ง

3.

สานักวิจยั ฯ

ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติ ข้อเสนอโครงการ
ของผูเ้ สนอ และขอ ข้อมูลเพิ่ม บันทึกข้อความ
เสนอความเห็นต่ออธิ การบดีผา่ น
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดาเนินการ
ภายใน 1 วัน

4.

อธิการบดี

ดาเนินการ
ภายใน 2วัน

5

1.พิจารณาลงนามจดหมายนาล่ง 1.ข้อเสนอโครงการ
2 ประวัตินกั วิจยั
1.ประสานงานการนาล่ง นาล่ง 3.จดหมายนา

สานักวิจยั ฯ
หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน

ดาเนินการ
ภายใน 1 วัน

6

แหล่งทุน

1.พิจารณาข้อเสนอโครงการ แจ้ง จดหมายแจ้งผล
ผลผูเ้ สนอ/ มหาวิทยาลัย

ตามกาหนด
ของแหล่งทุน

7

สานักวิจยั ฯ

ติดตามผล แจ้งนักวิจยั
ประสานงานต่อ (กรณี ได้ทุน)

ดาเนินการ
ภายใน 7 วัน

บันทึกข้อมูล

เสนอก่อนปิ ด
รับข้อเสนอฯ
5 วัน
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ภาคผนวก

