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เรื่อง การบริหารงานวิจัย : งานเสนอของบประมาณวิจัย (งบภายนอก) 

วันที่  25  พฤษภาคม  2554 
ณ ห้องประชมุอินทนลิ 1 ชัน้ 5 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.อินทธ์ีมา  หิรัญอัครวงศ ์ วิธีดําเนนิการ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)     
รับหนังสือประกาศรับข้อเสนอ
งานวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น 
สํานักงานคระกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สํานักงาน
คระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ
งานวิจัยผ่านทาง  3  ช่องทาง  ดังน้ี  
1) หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
2) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สวพ. 
(www.ird.rmutp.ac.th)  
3) ส่งข้อมูลแหล่งทุนผ่านทางอีเมล์
ของนักวิจัย   

3. สวพ. รวบรวมข้อเสนอจากนักวิจัย
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  และส่งถึง
เจ้าของแหล่งทุน 

4. หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนพิจารณา
ข้อเสนองานวิจัย 

5. หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนแจ้งผล
การพิจารณาข้อเสนองานวิจัยถึง
นักวิจัยหรือหน่วยงาน  หรือ
มหาวิทยาลัยพร้อมแจ้งรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงา 

 
 
 
 

วิธีดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

รับหนังสือประกาศรับข้อเสนอ
เพ่ือเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก  

2. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
ข้อเสนอถึงหน่วยงานผ่าน  3  
ช่องทาง 

3. สวพ. รวบรวมข้อเสนองานวิจัย
จากนักวิจัยและส่งถึงหน่วยงาน
ที่เปิดรับข้อเสนอ 

4. หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน
พิจารณาข้อเสนองานวิจัย 

5. หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนแจ้ง
ผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย
ถึงนักวิจัยหรือหน่วยงาน พร้อม
แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

6. คณะแจ้งเรื่องการได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ สวพ. ทราบ เพ่ือจะ
นําเข้าแผนปฏิบัติราชการ 

7. สวพ. แจ้งนักวิจัยเพ่ือทําสัญญา
รับทุนอุดหนุนวิจัยในส่วนของ
มหาวิทยาลัย 

8. นักวิจัยดําเนินการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 6. คณะแจ้งเรื่องการได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ สวพ. ทราบ เพ่ือจะ
นําเข้าแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

7. สวพ. แจ้งนักวิจัยผ่านหน่วยงานต้น
สังกัดให้จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยให้นําข้อตกลงเพ่ิมเติมระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหัวหน้า
โครงการวิจัยในการดําเนินงาน
โครงการวิจัยดังกล่าว (ถ้ามี)  มา
กําหนดไว้ในสัญญาด้วย 

8. นักวิจัยดําเนินการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักวิจัยไม่ได้ศึกษารายละเอียดใน

การส่งข้อเสนองานวิจัยจากแหล่ง
ทุนให้ชัดเจน  เน่ืองจากข้อกําหนด
ของแต่ละแหลง่ทุนไม่เหมือนกัน  
ทําให้ข้อเสนองานวิจัยบางข้อเสนอ
ขาดคุณภาพ  เป็นผลให้ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

2. บางหน่วยงาน (ไม่ใช่คณะ) ไม่ทราบ
ข้อมูลการของบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

3. นักวิจัยไม่เข้าใจขั้นตอนการทํา
หนังสือส่งข้อเสนองานวิจัยไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลของ
นักวิจัยบางส่วนที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักวิจัยไม่ศึกษารายละเอียดใน

การส่งข้อเสนอจากแหล่งทุนให้
ชัดเจน 

2. บางหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลการ
เสนอของบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก  

3. นักวิจัยไม่เข้าใจขั้นตอนการส่ง
ข้อเสนองานวิจัยเพ่ือขอ
งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลของ
นักวิจัยบางส่วนที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
ภายนอก 

 



ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. สวพ. ทําขั้นตอนการส่งข้อเสนอ

งานวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
และจัดประชุมนักวิจัยเพ่ืออธิบาย
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอฯ  

2. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอ
งานวิจัยเพ่ิมเติมไปยังหน่วย
หน่วยงานที่ไม่ใช่คณะ  เช่น  สํานัก  
สํานักงาน  กอง  ศูนย์   

3. งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกหากมีการทํา
สัญญาที่ สวพ. ให้มีการติดตาม
รายงานผลการดําเนินงานวิจัยด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ทําขั้นตอนการส่งข้อเสนอ

งานวิจัย 
2. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอถึง

หน่วยงานระดับสํานัก  
สํานักงาน  กอง  ศูนย์   

3. ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทนุ
ภายนอก 
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