แผนงาน/กิจกรรม
1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
1.1 เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2557

ทุนสนับสนุน

ต.ค. 55

แผนการดําเนินงานของสํานักงานบริหารการวิจัย ปงบประมาณ 2556
1.งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
ปงบประมาณ 2556
พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56

ทุนละไมเกิน 2,000,000 บาท เสนอโครงการ

มิ.ย. 56

วช.แจงผล
พิจารณา

ไปวช

ก.ค. 56

ส.ค. 56

ก.ย. 56

สํานักงบแจง
วงเงิน

กรรมาธิการ
พิจารณา

ประกาศจัดสรร
ทุน

ปงบประมาณ 2557
ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56
หนวยงานขอ
เบิกเงินงวด

เบิกเงินงวด/ทํา
สัญญารับทุน

ผูรับผิดชอบ

จินตนา เที่ยงตรง

1.2 เงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2556
1.2.1 วิจัยทั่วไป ปงบประมาณ 2556
- วิจัยกําหนดหัวขอ ภายใตประเด็นหลัก ดังนี้
1. Asean Connectivity
2. เกษตร
3. ความเปนธรรมในสังคม

ทุนๆละไมเกิน 1,000,000 บาท กําหนด Theme

- วิจัยของสถาบันวิจัยหลัก (ทุนปงบประมาณ 2555)
(สถาบันไทยคดีศึกษา/สถาบันทรัพยากรมนุษย/
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา)

ทุนๆละไมเกิน 1,000,000 บาท

- วิจัยทั่วไปของอาจารย/นักวิจัย ปงบประมาณ 2556

ทุนๆละไมเกิน 100,000 บาท
ทุนๆละไมเกิน 300,000 บาท

- วิจัยทั่วไปบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2556

ทุนๆละไมเกิน 50,000 บาท

ประกาศเปดรับ

พิจารณา

พิจารณา/ประกาศผล

ทําสัญญา

พิจารณา

ประกาศเปดรับ

ประกาศเปดรับ

ประกาศเปดรับ
Concept paper

1.2.2 วิจัยรุนใหม ปงบประมาณ 2556

ทุนๆละไมเกิน 200,000 บาท

1.2.3 วิจัยสถาบัน ปงบประมาณ 2556

ทุนๆ ละไมเกิน 100,000 บาท

ประกาศรรับ

1.2.4 วิจัยสิ่งประดิษฐ ปงบประมาณ 2556

ทุนๆ ละไมเกิน 500,000 บาท

ประกาศรรับ

อบรม
ครั้งที่ 1 และ 2

สง Full
Proposal

ประกาศผล/
ทําสัญญา

รายงาน
ศิตกมล วงษสมบูรณ
ความกาวหนา
รอบ 6 เดือน

รายงาน
จินตนา เที่ยงตรง
ความกาวหนา
รอบ 6 เดือน

ประกาศผล/ทํา
สัญญา

พิจารณา

พิจารณา

รายงาน
ความกาวหนา
รอบ 6 เดือน

ประกาศผล/ทํา
สัญญา

สุปราณี ปราชญรัตนะกวี

รายงาน
สุปราณี ปราชญรัตนะกวี
ความกาวหนา
รอบ 6 เดือน

ประกาศผล/ทําสัญญา

ศิตกมล วงษสมบูรณ

สุปราณี ปราชญรัตนะกวี

พิจารณา/ประกาศผล/ทําสัญญา (ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอทุน )
สุปราณี ปราชญรัตนะกวี

พิจารณา/ประกาศผล/ทําสัญญา (ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอทุน )

1.3 การรวมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหนวยงานภายนอก
1.3.1 ทุนรวมวิจัย สกว.

ตามขอกําหนดของ สกว.
(มหาวิทยาลัย 50%:
หนวยงานตนสังกัดผูรับทุน
50%)

สกว.เปดรับ

สกว.แจงชื่อทุน
ที่ผานการ
พิจารณา

หนวยงาน
สกว. ทํา
ยืนยันรวมทุน สัญญากับผูวิจัย

หนวยงานโอนเงินสมทบ 50%/เบิกเงินงวดแรก

จินตนา เที่ยงตรง

1.3.2 ทุนรวมจากหนวยงานอื่นๆ

จินตนา เที่ยงตรง

ตามขอกําหนดของ
หนวยงานที่ใหทุน
(มหาวิทยาลัย 50%:
หนวยงานตนสังกัดผูรับทุน
50%)

นําเสนออนุกรรมการพิจารณาเปนกรณีๆเมื่อหนวยงานตางๆ แจงขอรวมทุน

2. การดําเนินการดานจริยธรรมการวิจัย
2.1 การพิจารณาโครงรางการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ.
(ชุดที่ 1)

กําหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงรางการวิจัย

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

2.2 การพิจารณาโครงรางการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ.
(ชุดที่ 2)

กําหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงรางการวิจัย

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

2.3 การพิจารณาโครงรางการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในสัตว

กําหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงรางการวิจัย

เบญจวรรณ ประจวบลาภ/
ศรายุทธ นาคสุข

แตงตั้งกรรมการ

2.4 การพิจารณาดานพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
3. การใหรางวัลดานการวิจัย
3.1 รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ

ประกาศให
เสนอชื่อ2555

4. การจัดอบรมสัมมนา
4.1 การอบรมความรูดานการวิจัย
4.1.1 การใชงานระบบ NRPM เพื่อรายงานผลการวิจัย

กําหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงรางการวิจัย

พิจารณา/ประกาศผลป 55

ประกาศให
เสนอชื่อ2556

จัดโครงการ

จัดโครงการ

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

จัดโครงการ

4.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

7. การสงเสริมบรรยากาศทางการวิจัย

จินตนา เที่ยงตรง

จัดโครงการ

4.2 โครงการ TU Research Club
4.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานจริยธรรมการ
วิจัยในคน

6. การดําเนินงานดานบัณฑิต
6.1 ทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2555

จินตนา เที่ยงตรง

จัดโครงการ

4.1.2 เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน
วิจัย

5. การสงเสริมวิชาการ
5.1 รางวัลมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย หรือ TTF AWARD
ประจําป 2555 และ 2556

พิจารณา

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

เกียรติยศ 1 รางวัล 300,000
บาท
ผลงานดีเดน 4 สาขาๆ ละ
200,000 บาท
สนับสนุนงบประมาณ 3
ประเภททุนตามลักษณะการ
ตีพิมพ (10,000 บาท 15,000
บาท และ 20,000 บาท)

ประเมินผลงานป 2555

พิจารณา/ประกาศผล

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

จัดพิมพหนังสือ

จัดงานมอบรางวัลป 2555

พิจารณา/ประเมินผลงาน

สุปราณี ปราชญรัตนะกวี
ทศพร สมใจ

เปดรับผลงานเพื่อพิจารณารางวัลป 2556

เปดรับ

พิจารณา/ประกาศผล/ทําสัญญา

ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับทุน

ตรวจสอบผลงาน/เบิกเงินทุน

ศิตกมล วงษสมบูรณ

7.1 การดําเนินงานของศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ

ป 2555 - 5 ศูนยๆ ละ
1,000,000 บาท
ป 2556 - 5 ศูนยๆ ละ
1,000,000 บาท

7.2 การดําเนินงานของหนวยวิจัยเฉพาะทาง

ปที่1 หนวยละ 100,000 บาท
ปที่2 หนวยละ 150,000 บาท
ปที่3 หนวยละ 200,000 บาท
ปที่4 เปนตนไป 10% ของ
เงินทุนที่หนวยไดรับทุนวิจัย

ทําสัญญา
(ศูนยป 2555)

เบิกเงิน
(ศูนยป 2555)

รายงานสภา
มธ.
(ป 2555)

ประกาศเปดรับ
ศูนยป 2556

พิจารณา/ประกาศผลการ
คัดเลือก/ทําสัญญา ป 2556

เบิกเงิน
(ศูนยป 2556)

รายงานสภา
มธ.
(ป 2556)

เบญจวรรณ ประจวบลาภ

รายงานผลการดําเนินการ/เบิกจายเงินสนับสนุน

ประกาศจัดตั้งศูนย

7.3 การดําเนินงานของศูนยสัตวทดลอง มธ.

เปดใหบริการ

8. การจัดทํานโยบายดานการวิจัย
9. การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย

ประชุมกรรมการ

10. การดําเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ
- ปงบประมาณ 2555

รายงานแผน
ป 2555

รางแผน

จินตนา เที่ยงตรง/
สุพรรณี พิกลุ ทอง

ดําเนินการตามมติที่ประชุม

ประชุมกรรมการ

ณรงค เมืองโสภา

เสนอผูบริหาร

ณรงค เมืองโสภา

รายงานผลครั้ง
ที่ 1

รายงานผลครั้ง
ที่ 2

ณรงค เมืองโสภา

รายงานแผน
ป 2556

- ปงบประมาณ 2556
11. การดําเนินการดานประกันคุณภาพ ป 2555
11.1 การประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

รายงานผล

รายงานผล
ป 2555

11.2 การประกันคุณภาพระดับสํานักงานอธิการบดี

จัดทํา SAR
ป 2555

วางแผนแผนKM

ทุนสนับสนุน

ต.ค. 55

พ.ย. 55

สกอ.ตรวจ
ประเมิน

ธ.ค. 55

2.งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
ปงบประมาณ 2556
ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56

ณรงค เมืองโสภา

สมศ..ตรวจ
ประเมิน

ณรงค เมืองโสภา

รับการตรวจ
ประเมินป 55

12. แผนจัดการความรู (KM)

แผนงาน/กิจกรรม

ศิตกมล วงษสมบูรณ

รายงานผล
ป 2556

จัดทํา SAR
ป 2556

ดําเนินงานและติดตามตามแผน

พ.ค. 56

มิ.ย. 56

ก.ค. 56

ณรงค เมืองโสภา

ณรงค เมืองโสภา/
หทัยชนก พึ่งศรี

ส.ค. 56

ก.ย. 56

ปงบประมาณ 2557
ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

ผูรับผิดชอบ

1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
1.1 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
- โครงการ ป 2555

51,776,000 บาท

ทําสัญญา /
เบิกเงินงวดที่ 1

การเยี่ยมชม เบิกเงินงวดที่ 2
และสงรายงาน
ความกาวหนา

รายงานประจําป เบิกเงินงวดที่ 3

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท/
ศิตกมล วงษสมบูรณ

- โครงการ ป 2556

- จัดประชุมมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 2
2. การสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
2.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
- ประเภทที่ 1
- ประเภทที่ 2
- ประเภทที่ 3
2.2 ทุนสนับสนุนบทความวิชาการ
- ประเภทที่ 1
- ประเภทที่ 2
2.3 รางวัลเผยแพรผลงานสรางสรรค
- ประเภทที่ 1
- ประเภทที่ 2
- ประเภทที่ 3
2.4 ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรในประเทศ
- สิทธิบัตรตางประเทศ
- อนุสิทธิบัตรในประเทศ
- อนุสิทธิบัตรตางประเทศ
2.5 ทุนเพิ่มพูนความรูในตางประเทศ

แจงปรับผลผลิต
ตาม
งบประมาณที่
ไดรับไปยังสกอ.

22,100,000 บาท

ทําสัญญาจาง
ที่ปรึกษา กับ
สกอ.

สงขอเสนอ
โครงการเพื่อ
อนุมัติ และทํา
สัญญา

เบิกเงินงวด 1

การเยี่ยมชม
และสงรายงาน
ความกาวหนา
เบิกเงินงวด 2

รายงาน
เฟองกาญจน สารัมภา
ประจําป / เบิก นนท/
เงินวดที่ 3 ศิตกมล วงษสมบูรณ

จัดงาน

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

ทุนละไมเกิน 50,000 บาท
ทุนละไมเกิน 20,000 บาท

เปดรับ

ประกาศผล

เปดรับ

ประกาศผล

ทุนละไมเกิน 10,000 บาท
ทุนละไมเกิน 10,000 บาท
ทุนละไมเกิน 5,000 บาท

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

หทัยชนก พึ่งศรี

ทุนละไมเกิน 50,000 บาท
ทุนละไมเกิน 20,000 บาท
ทุนละไมเกิน 10,000 บาท

เปดรับ

ประกาศผล

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

ทุนละไมเกิน 40,000 บาท
ทุนละไมเกิน 80,000 บาท
ทุนละไมเกิน 20,000 บาท
ทุนละไมเกิน 40,000 บาท

เปดรับ

ประชุม/
ประชุมครั้งที่ 2
ประกาศผลครั้ง
ที่ 1

ประกาศผล
ครั้งที่ 2

ประชุมครั้งที่ 3

ประกาศผล
ครั้งที่ 3

ประกาศผล

ประชุมครั้งที่ 4

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

ประกาศผล
ครั้งที่ 4

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

2.6 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
3. การใหรางวัลดานการวิจัย
3.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2556 (4
สาขาๆ ละ 1 รางวัล)
3.2 รางวัลวิทยานิพนธดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป
การศึกษา2555
- ระดับปริญญาเอก 4 สาขา
- ระดับปริญญาโท 4 สาขา
3.3 การจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป
2555-2556
4. การจัดอบรมสัมมนา
4.1 การอบรมความรูดานการวิจัย
4.1.1 หลักการเขียนตําราเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ

รางวัลละ 100,000 บาท

เปดรับ

ประชุม 1

ประเมินผลงานวิจัย

ประชุม 2

/ประกาศผล

วิลาวัลย กางการ
ทศพร สมใจ

รางวัลดีเดน 30,000 บาท
รางวัลดีมาก 20,000 บาท
รางวัลดี 10,000 บาท

เปดรับ

ประชุม 1

ประเมิน
วิทยานิพนธ

จัดงาน

จัดโครงการ

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

บุญถม วชิราธาดา/
วิลาวัลย กางการ

จัดโครงการ

4.1.2 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการจาก
วิทยานิพนธและสารนิพนธ
4.1.3 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ

จัดโครงการ

4.2 โครงการ TU Research Club
4.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการวิจัยกับ
นักวิจัยที่มีประสบการณชาวตางชาติ
5. การสงเสริมวิชาการ
5.1 ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา

ทศพร สมใจ
ทศพร สมใจ/
เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

จัดโครงการ

บุญถม วชิราธาดา

วิลาวัลย กางการ

ทุนละ 60,000 บาท (มี
เกณฑการใหเงินรางวัล
สมทบอีก 20,000 บาท และ
40,000 บาท)

พิจารณา / ประกาศผล

เปดรับ / แจงคณะ

วิลาวัลย กางการ

5.2 ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน

6.2 ทุนสนับสนุนการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ ปการศึกษา
2555
- ประเภทที่ 1
- ประเภทที่ 2
- ประเภทที่ 3
6.3 ทุนผูชวยวิจัย โครงการปริญญาเอก
- ปการศึกษา 2555
- ปการศึกษา 2556
6.4 ทุนผูชวยสอน (ปการศึกษา 2556)

7. การนําเสนอผลงานวิจัย/ประชุมวิชาการ
7.1 ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
7.2 ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 15

พิจารณา / ประกาศผล

เปดรับ / แจงคณะ

ทุนละ 30,000 บาท
- สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม
ทุนละ 20,000 บาท
- สื่อประสมหรือคอมพิวเตอรชวยสอน
6. การดําเนินงานดานบัณฑิต
6.1 ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ จากกองทุน นรนิติ เศรษฐบุตร ทุนละ 15,000 บาท
ปการศึกษา 2555 (ดานรัฐศาสตร 2 ทุน และดานอื่นๆ 2 ทุน)

เปดรับ

พิจารณา /ประกาศผล

เปดรับ

ทศพร สมใจ

พิจารณา /
ประกาศผล
ครั้งที่ 1

ทุนละ 15,000 บาท
ทุนละ 8,000 บาท
ทุนละ 5,000 บาท

พิจารณา /
ประกาศผล
ครั้งที่ 2
เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ
ไมเกิน 30,000 บาท
คาใชจายรายเดือนๆ ละ
6,000 บาท

เปดรับ

ประกาศผล
เปดรับ

ประกาศผล
ทศพร สมใจ

ปริญญาโท 40,000 ตอป
การศึกษา
ปริญญาเอก 50,000 ตอป
การศึกษา

เปดรับ

ประกาศผล

จัดประชุม ป 55

ทศพร สมใจ
จัดประชุม
มหิดล เจาภาพ

กองทัพเรือ
เจาภาพ

บุญถม วชิราธาดา/
หทัยชนก พึ่งศรี
จัดประชุม

7.3 ประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ป ธรรมศาสตร
7.4 งาน Thailand Research Expo

ทศพร สมใจ

จัดงาน

งานวารสาร/
ณรงค เมืองโสภา
บุญถม วชิราธาดา/
หทัยชนก พึ่งศรี

จัดสัมมนา

7.5 การสัมมนาเผยแพรผลงาน 4 สาขาวิชา
8. ภารกิจอื่นๆ
8.1 ปรับปรุงระเบียบกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรูในตางประเทศ

บุญถม วชิราธาดา

ประกาศใชระเบียบฉบับปรับปรุง

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม
ทบทวน/
ปรับปรุง

8.2 ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย (ประเด็นทุนสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย)

เสนอ นายก
สภาลงนาม

ประกาศใช

เฟองกาญจน สารัมภา
นนท

9. การจัดทํางบประมาณของสํานักงานบริหารการวิจัย
9.1 ประมาณการคาใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2556 (หมวด 300)

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

9.2 คําขอตั้งงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2557

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

9.3 คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2557

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

9.4 เบิกจาย/จัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ ของสํานักงานบริหารการวิจัย

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

9.5 สรุปสถานะคณะกรรมการของสํานักงานบริหารการวิจัยที่มี
สิทธิ์เบิกคาเบี้ยประชุม

บุญถม วชิราธาดา/
พนักงานใหม

10. งานดานบริหารบุคคล
10.1 เงินเพิ่มประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1

10.2 เลื่อนเงินเดือนขาราชการ

หทัยชนก พึ่งศรี

ครั้งที่ 2

หทัยชนก พึ่งศรี
หทัยชนก พึ่งศรี

10.3 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได
ครั้งที่ 1

10.4 รายงานอัตรากําลังทุกประเภท

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 1

หทัยชนก พึ่งศรี

10.5 คําขอตั้งงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2557 (งบ
บุคลากร)

หทัยชนก พึ่งศรี

10.6 คําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2557 (งบบุคลากร)

หทัยชนก พึ่งศรี

แผนงาน/กิจกรรม
1. การจัดทําวารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.1 วารรสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ฉบับ

ทุนสนับสนุน

ต.ค. 55

พ.ย. 55

3. งานวารสารทางวิชาการและระบบขอมูลการวิจัย
ปงบประมาณ 2556
ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56

พ.ค. 56

ปที่ 20 ฉบับที่ 4

ปที่ 21 ฉบับที่ 1

ปที่ 21 ฉบับที่ 2

1.2 วารสาร Thammasat International Journal of Science
and Technology จํานวน 4 ฉบับ

Vol. 17 No.4

1.3 วารสารธรรมศาสตร จํานวน 1 ฉบับ

ปที่ 32 เลม 1

มิ.ย. 56

ก.ค. 56

ส.ค. 56
ปที่ 21 ฉบับที่ 3

Vol. 18 No.1

ก.ย. 56

ปงบประมาณ 2557
ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56

ผูรับผิดชอบ

ปที่ 21 ฉบับที่ 4

เฟองกาญจน สารัมภานนท

Vol. 18 No.2

Vol. 18 No.3 เจาหนาที่ใหม

ปที่ 32 เลม 2

ปที่ 32 เลม 3 พัทธทักษอัญ อนันชฤทธิ์

Vol. 17 No 1

1.4 วารสาร Thammasat Review จํานวน 2 ฉบับ
2. การจัดทําเว็บไซตสํานักงาน
2.1 การประชาสัมพันธขาวสาร
2.2 การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงาน

3. การรายงานขอมูล
3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานตอสภา
มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน

เผยแพรขาวสารเปนประจําทุกวัน

กําหนดรูปแบบ
เว็บไซตใหม

ประสานงาน
กับผูออกแบบ

4.2 การจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5. รายงานประจําป

วราภรณ มวงใหญเกาะ

ตรวจแกไขงาน เผยแพรเว็บใหม

รวบรวมขอมูล จัดทําสรุปขอมูล
จากผูเกี่ยวของ

วราภรณ มวงใหญเกาะ

รายงานผล

รวบรวมขอมูล จัดทําสรุปขอมูล
จากผูเกี่ยวของ
รวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของ

3.2 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานตออธิการบดีประจําป
4. ระบบฐานขอมูล
4.1 กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในสํานักงานเปน
ประจําทุกเดือน ตามกําหนดการดังนี้

Vol 17 No 2 พัทธทักษอัญ อนันชฤทธิ์

Update ขอมูลทุกเดือน

ประชุมภายใน
กับ ผอ.สปข.

จัดทําสรุปขอมูล

รายงานผล

รายงานผล

หัวหนางานวารสารฯ

หัวหนางานวารสารฯ

วราภรณ มวงใหญเกาะ

นัดประชุมกับ นําขอสรุปจาก
ผูเกี่ยวของเพื่อ การประชุมมา
กําหนดทิศทาง
ติดตามผล
รวมกัน

หัวหนางานวารสารฯ
วราภรณ มวงใหญเกาะ

แจงผูเกี่ยวของ กําหนด Theme
ออกแบบ
รวบรวมขอมูล / สงใหผูเกี่ยวของตรวจสอบ/แกไข จัดทํารูปเลมแลว พิมพเผยแพร
เพื่อขอขอมูล
ของหนังสือ รูปเลม/หนาปก จัดวาง LAY OUT
ขอมูลจนครบถวน
เสร็จ

แจงผูเกี่ยวของ กําหนด Theme หัวหนางานวารสารฯ
เพื่อขอขอมูล
ของหนังสือ วราภรณ มวงใหญเกาะ

