แผนงาน/กิจกรรม
1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
1.1 เงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ 2559

ทุนสนับสนุน

ทุนละไม่เกิน
1,000,000 บาท

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

เสนอโครงการ
ไปวช

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58
วช.แจ้งผล
พิจารณา

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ธ.ค. 58

สานักงบแจ้ง
วงเงิน

กรรมาธิการ
พิจารณา

ประกาศ
จัดสรรทุน

หน่วยงานขอ
เบิกเงินงวด

เบิกเงินงวด/
ทาสัญญารับ
ทุน

จินตนา เทีย่ งตรง

รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์

1.2 เงินสนับสนุนการวิจยั จากกองทุนวิจยั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
1.2.1 วิจยั ทั่วไป
- วิจยั กาหนดหัวข้อ ภายใต้ประเด็นหลัก

ทุนละไม่เกิน
1,000,000 บาท

- วิจยั ของสถาบันวิจยั หลัก
(สถาบันไทยคดีศึกษา/สถาบันทรัพยากรมนุษย์/
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา/สถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ฯ)
- วิจยั ทั่วไปของอาจารย์/นักวิจยั

ทุนละไม่เกิน
1,000,000 บาท

- วิจยั ทั่วไปบัณฑิตศึกษา

ทุนละไม่เกิน
50,000 บาท

กาหนด
Theme

ประกาศเปิดรับ

ประกาศเปิดรับ

ทุนละไม่เกิน
100,000 บาท
ทุนละไม่เกิน
300,000 บาท

พิจารณา

รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

จินตนา เทีย่ งตรง

พิจารณา

ประกาศผล/
ทาสัญญา

รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะกวี

พิจารณา

ประกาศผล/
ทาสัญญา

รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะกวี

จัดทา/ส่ง Full Proposal

ประกาศผล/
ทาสัญญา

ประกาศเปิดรับ

อบรม

1.2.2 วิจยั รุน่ ใหม่

ทุนละไม่เกิน
200,000 บาท

1.2.3 วิจยั สถาบัน

ทุนละไม่เกิน
100,000 บาท

ประกาศรับ

ทุนๆ ละไม่เกิน
500,000 บาท

ประกาศรับ

1.2.4 วิจยั สิ่งประดิษฐ์

ประกาศผล/
ทาสัญญา

ประกาศผล/
ทาสัญญา

ประกาศเปิดรับ

ประกาศ
เปิดรับ
Concept
paper

พิจารณา

ศิตกมล
วงษ์สมบูรณ์

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะกวี
พิจารณา/ประกาศผล/ทาสัญญา (ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอทุน)

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะกวี
พิจารณา/ประกาศผล/ทาสัญญา (ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอทุน)

แผนงาน/กิจกรรม

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58

1.3 การร่วมทุนสนับสนุนการวิจยั กับหน่วยงานภายนอก
1.3.1 ทุนร่วมวิจยั สกว.

ตามข้อกาหนดของ สกว.
(มหาวิทยาลัย 50%:
หน่วยงานต้นสังกัดผู้รับ
ทุน 50%)

1.3.2 ทุนร่วมจากหน่วยงานอื่นๆ

ตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานทีใ่ ห้ทุน
(มหาวิทยาลัย 50%:
หน่วยงานต้นสังกัดผู้รับ
ทุน 50%)

สกว.เปิดรับ

สกว.แจ้งชื่อ หน่วยงาน
สกว. ทา
ทุนที่ผ่านการ ยืนยันร่วมทุน สัญญากับผู้วิจยั
พิจารณา

หน่วยงานโอนเงินสมทบ 50%/เบิกเงินงวดแรก

จินตนา เทีย่ งตรง

จินตนา เทีย่ งตรง
นาเสนออนุกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งขอร่วมทุน

1.4 โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
- โครงการ ปี 2557

31,571,000 บาท

เบิกเงินงวดที่
2 (งวดสุดท้าย
ไปที่คณะ)

- โครงการ ปี 2558

31,5210,000 บาท

ส่งเป้าหมาย
ผลผลิตให้
สกอ.

หัวหน้า
โครงการส่ง
รายงาน
ประจาปี

ส่งรายงาน
ประจาปีให้
สกอ.

หัวหน้า ทาสัญญรับทุน
โครงการส่ง
ข้อเสนอ
โครงการเพือ่
อนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
และบิก
เงินงวดที่ 1
60% ไปที่คณะ

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

หัวหน้า
ส่งรายงาน
โครงการส่ง ความก่าวหน้า
รายงาน
ให้ สกอ.
ความก้าวหน้า

- จัดประชุมมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติครัง้ ที่ 4
2. การส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจยั
2.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั
- ประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน
- ประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน
- ประเภทที่ 3 ทุนละไม่เกิน

หัวหน้า
โครงการส่ง
รายงาน
ประจาปี

ส่งรายงาน
ประจาปีให้
สกอ. และ
เบิกจ่าย
เงินงวดที่ 2
(งวดสุดท้าย
ไปที่คณะ)

จัดงาน

50,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

เปิดรับ

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

ประกาศผล
ครั้งที1่ /
เบิกจ่าย

ประกาศผล
ครั้งที2่ /
เบิกจ่าย

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

แผนงาน/กิจกรรม
2.2 ทุนสนับสนุนบทความวิชาการ
- ประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน
- ประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน
2.3 รางวัลเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
- ประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน
- ประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน
- ประเภทที่ 3 ทุนละไม่เกิน
2.4 ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรในประเทศ
- สิทธิบัตรต่างประเทศ
- อนุสิทธิบัตรในประเทศ
- อนุสิทธิบัตรต่างประเทศ
2.5 ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจยั และบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

เปิดรับ
10,000 บาท

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ประกาศผล
ครั้งที1่ /
เบิกจ่าย

เปิดรับ

5,000 บาท

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58
เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

ประกาศผล
ครั้งที2่ /
เบิกจ่าย

เปิดรับ

ประกาศผล อิศราภรณ์ ใจกล้า

50,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
เปิดรับ

ประกาศผล/
เบิกจ่าย

40,000 บาท

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

80,000 บาท
20,000 บาท
40,000 บาท
200,000 บาท

เสนอร่าง
ประกาศ

ประกาศรับ

พิจารณา
ประกาศผล/
เบิกจ่ายครั้งที่
1

ส่งเอกสาร

400,000 บาท
2.6 การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ
2.7 การจัดทาวารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่งเอกสาร

พิจารณา
ประกาศผล/
เบิกจ่ายครั้งที่
2

อิศราภรณ์ ใจกล้า

คณะส่งเอกสารขอรับทุนได้ตลอดทัง้ ปี

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4
ฉบับ (เพิ่มฉบับพิเศษ 2 ฉบับ)

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3

ปีที่ 24 ฉบับที่ 4

ชัชฎา
วุฒิโชคดารงค์

- วารสาร Thammasat International Journal
of Science and Technology จานวน 4 ฉบับ

Vol. 19 No.4

Vol. 20 No.1

Vol. 20 No.2

Vol. 20 No.3

Vol. 20 No.4

ชัชฎา
วุฒิโชคดารงค์

- วารสารธรรมศาสตร์ จานวน 3 ฉบับ

ปีที่ 33 เล่ม 3

- วารสาร Thammasat Review จานวน 2 ฉบับ

Vol. 17 No.2

2.8 การจัดทารายงานประจาปี 2558 กองบริหารการวิจยั

ปีที่ 34 เล่ม 1

แจ้งผู้เกีย่ วข้อง กาหนด
ออกแบบ
รวบรวม
เพือ่ ขอข้อมูล Theme ของ รูปเล่ม/หน้าปก ข้อมูล/จัดวาง
หนังสือ
LAY OUT

ปีที่ 34 เล่ม 2

Vol. 18 No.1
ส่งให้ผู้เกีย่ วข้องตรวจสอบ/
แก้ไขข้อมูลจนครบถ้วน

ปีที่ 34 เล่ม 3
Vol 18 No.2

จัดทารูปเล่ม
แล้วเสร็จ

พิมพ์เผยแพร่

พัทธ์ทักษ์อญ
ั
อนันชฤทธิ์
พัทธ์ทักษ์อญ
ั
อนันชฤทธิ์

แจ้งผู้เกีย่ วข้อง กาหนด วราภรณ์
เพือ่ ขอข้อมูล Theme ของ ม่วงใหญ่เกาะ
หนังสือ

แผนงาน/กิจกรรม

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

3. การดาเนินการด้านจริยธรรมการวิจยั
3.1 การพิจารณาโครงร่างการวิจยั จริยธรรมการวิจยั ในคน
มธ. (ชุดที่ 1)

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58

กาหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงร่างการวิจยั

คณะแพทยศาสตร์

3.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจยั จริยธรรมการวิจยั ในคน
มธ. (ชุดที่ 2)

กาหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงร่างการวิจยั

เบญจวรรณ
ประจวบลาภ

3.3 การพิจารณาด้านพันธุวศิ วกรรมและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

กาหนดประชุมพิจาณาโครงการทุกเดือน/ออกใบรับรองภายใน 3 เดือน นับจากวันยื่นโครงร่างการวิจยั

สิริลกั ษณ์
สาตบางหลวง

4. การให้รางวัลด้านการวิจยั
4.1 รางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่นระดับคณะ

ประกาศให้
เสนอชื่อ 2557

4.2 รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
2558 (4 สาขาๆ ละ 1 รางวัล)

รางวัลละ 100,000 บาท

4.3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
- ระดับปริญญาเอก 4 สาขา
- ระดับปริญญาโท 4 สาขา

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

เปิดรับ
เปิดรับ

ประชุมครั้งที่ 1
พิจารณา

ประเมินผลงาน
ประกาศผล/

เบิกจ่าย

4.4 การจัดงานวันนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
2558

5.2 ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสารและสื่อการสอน
- สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
- สื่อประสมหรือคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน

มอบรางวัล

ประชุมครั้งที่ 2 /ประกาศผล/
เบิกจ่าย

แถลงข่าว
จัดงาน
12 ม.ค. 58 2 - 5 ก.พ. 58

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

ทุนละ 30,000 บาท
ทุนละ 20,000 บาท

เปิดรับ

เปิดรับ/
แจ้งคณะ

จินตนา เทีย่ งตรง
วิลาวัลย์ กางการ

จัดงาน

หฤหรรษ์ สมใจ

จัดงาน

4.5 วันนักประดิษฐ์
5. การส่งเสริมวิชาการ
5.1 ทุนสนับสนุนการเขียนตารา

พิจารณา

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์
หทัยชนก/บุญถม

ประชุมพิจารณา ประกาศ
ผล

จัดสรร/เบิกจ่าย

วิลาวัลย์ กางการ

ประชุม

พิจารณา /จัดสรร/เบิกจ่าย

วิลาวัลย์ กางการ

แผนงาน/กิจกรรม
5.3 รางวัลมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD

ทุนสนับสนุน
เกียรติยศ 1 รางวัล
300,000 บาท
ผลงานดีเด่น 4 สาขาๆ
ละ 200,000 บาท

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

เปิดรับผลงานเพือ่
พิจารณารางวัลปี 2557

พิจารณา/ประกาศผล

เปิดรับ

พิจารณา /ประกาศผล

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ก.ค. 58

จัดพิมพ์หนังสือ

ส.ค. 58

ก.ย. 58

จัดมอบ
รางวัล

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58

พิจารณา/ประเมินผลงาน

สุปราณี
ปราชญ์รัตนะกวี

6. การดาเนินงานด้านบัณฑิต

6.1 ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ จากกองทุน นรนิติ
เศรษฐบุตร ปีการศึกษา 2557 (ด้านรัฐศาสตร์ 2 ทุน และ
ด้านอื่นๆ 2 ทุน)

ทุนละ 15,000 บาท

หฤหรรษ์ สมใจ

6.2 ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์เพื่อนาไปสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ ปีการศึกษา 2557

เปิดรับ

- ประเภทที่ 1

ทุนละ 25,000/20,000
บาท

- ประเภทที่ 2
- ประเภทที่ 3

ทุนละ 15,000 บาท

6.3 ทุนโครงการปริญญาเอก
- ปีการศึกษา 2555-2557

ทุนละ 10,000 บาท
1. ทุนการศึกษา
2555-2556 ค่าเล่า
เรียน ภาคการศึกษาละไม่
เกิน 30,000 บาท
ค่าใช้จา่ ยรายเดือนๆ ละ
6,000 บาท

พิจารณา /
ประกาศ
ผล/เบิกจ่าย
ครั้งที่ 1

หฤหรรษ์ สมใจ

พิจารณา /
ประกาศ
ผล/เบิกจ่าย
ครั้งที่ 2
รายงาน
ความ
ก้าวหน้า

พิจารณา /
ประกาศ
ผล/เบิกจ่าย
ครั้งที่ 3

ประชุม
กรรมการ
และเบิก
เงินภาค
2/2557

รายงาน
ความ
ก้าวหน้า

ประชุม
กรรมการ
และเบิก
เงินภาค
1/2558

2. ทุนการศึกษา 2557
ค่าเล่าเรียน ภาค
การศึกษาละไม่เกิน
30,000 บาท ค่าใช้จา่ ย
รายเดือนๆ ละ 8,000
บาท

- ปีการศึกษา 2558

เปิดรับ

ประชุม
กรรมการและ
เบิกเงินภาค
1/2558

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์

แผนงาน/กิจกรรม
6.4 ทุนผู้ชว่ ยสอน (ปีการศึกษา 2557)

ทุนสนับสนุน
ปริญญาโท 40,000 บาท
ต่อปีการศึกษา
ปริญญาเอก 50,000 บาท
ต่อปีการศึกษา

7. การส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจยั
7.1 การดาเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 15 ศูนย์ๆ ละ 1,000,000
บาท

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

เปิดรับ

ศูนย์รายงาน
ผล/จัดทา
แผนการ
ดาเนินงาน

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

พิจารณา/ประกาศผล

กรรมการ
พิจารณา

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ธ.ค. 58

เบิกจ่ายทุน

หฤหรรษ์ สมใจ

สรุปการ
ดาเนินงาน
เสนอ สภา มธ.

ศูนย์รายงาน
ผล/จัดทา
แผนการ
ดาเนินงาน

7.2 การจัดทาเว็บไซต์กองบริหารการวิจยั
7.2.1 การประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการ
พิจารณา

สรุปการ ศิตกมล
ดาเนินงาน วงษ์สมบูรณ์
เสนอ สภา มธ.

เผยแพร่ขา่ วสารเป็นประจา

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

7.2.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจยั

วิเคราะห์และ
ออกแบบเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์

เปิดทดลองใช้

ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด

เปิดใช้งานจริง

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

7.2.3 โครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์วารสาร และพัฒนา
e- journal

วิเคราะห์และ
ออกแบบเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์

เปิดทดลองใช้

ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด

เปิดใช้งานจริง

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

7.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูล
7.3.1 การรายงานผลการดาเนินงานของกองบริหาร
การวิจยั ปีละ 2 ครัง้
7.3.2 โครงการนาร่องการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.3.3 โครงการพัฒนาระบบวารสารออนไลน์ (TU-OSS)

รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงาน

นาเสนอแผนการดาเนินงาน
พัฒนาระบบ

พัฒนาระบบระยะแรก
เปิดทดลองใช้

ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด

7.3.4 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนด้านระบบ
ข้อมูลการวิจยั

ทดลองระบบ

ข้อมูล

พัฒนาระบบระยะสอง

ทดลองระบบ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

เปิดใช้งานจริง

เปิดใช้งาน
จริง

การเสนอขอทุน
จัดโครงการ

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

การรายงานผล
จัดโครงการ

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ

วราภรณ์
ม่วงใหญ่เกาะ
ดาเนินการตามความเหมาะสม

8. การจัดอบรมสัมมนา
8.1 การอบรมความรูด้ า้ นการวิจยั
8.1.1 การใช้งานระบบ NRPM/NRMS
8.1.2 จริยธรรมการวิจยั ในคน

รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงาน

ข้อมูล

จัดโครงการ

การรายงานผล
จัดโครงการ

จินตนา เทีย่ งตรง
เบญจวรรณ
ประจวบลาภ

แผนงาน/กิจกรรม
8.1.3 ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

จัดโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

มิ.ย. 58

จัดโครงการ

จัดโครงการ

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

จัดโครงการ

จัดโครงการ
21 พ.ย. 57

จัดโครงการ
12 และ 26
ธ.ค. 57

จัดโครงการ
9 และ 23
ม.ค. 58

พ.ย. 58
จัดโครงการ

จัดโครงการ

8.1.4 เทคนิคการเขียนบทความวิจยั /บทความวิชาการ
จากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
8.1.5 โครงการสวรลเสวนาว่าด้วยงานวิจยั ของคน
ธรรมศาสตร์ "งานวิจยั ที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริม่ คิด
ทา" จานวน 6 ครัง้

ก.ค. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58
สิริลกั ษณ์
สาดบางหลวง
หฤหรรษ์ สมใจ

จัดโครงการ
6 ก.พ. 58

บุญถม วชิราธาดา

8.2 โครงการ TU Research Club
จัดโครงการ

8.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ดา้ นการวิจยั
กับนักวิจยั ที่มปี ระสบการณ์ขา้ มชาติ
8.2.2 การประชุมเครือข่ายบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิศราภรณ์

จัดโครงการ
ครั้งที่ 1

8.2.3 การประชุมบรรณาธิการวารสาร เพื่อกาหนด
ทิศทางวารสารของมหาวิทยาลัย ระยะสั้น 58-59

จัดโครงการ
ครั้งที่ 2

จัดโครงการ

8.2.4 โครงการสัมมนาประจาปี 2558 ของงานวารสาร
ทางวิชาการ

ณรงค์ เมืองโสภา
จัดโครงการ

8.2.5 โครงการศึกษาดูงานวารสารทางวิชาการและ
ระบบข้อมูลการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ

จัดโครงการ

8.2.6 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนด้าน
วารสารทางวิชาการ

ณรงค์ เมืองโสภา

ณรงค์ เมืองโสภา
จัดโครงการ

ดาเนินการตามความเหมาะสม

ณรงค์ เมืองโสภา
ณรงค์ เมืองโสภา

9. การนาเสนอผลงานวิจยั /ประชุมวิชาการ
9.1 ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(ร่วมกับกองกิจการ
นักศึกษา) ครัง้ ที่ 1

จัดโครงการ
11-12 พ.ย. 57

หฤหรรษ์สมใจ/
อิศราภรณ์ ใจกล้า
จัดโครงการ

9.2 ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครัง้ ที่ 18
9.3 งาน Thailand Research Expo 2015

9.4 การสัมมนาเผยแพร่ผลงาน 4 สาขาวิชา

Road show
ภาคกลาง 26
ธ.ค.

บุญถม วชิราธาดา/
หทัยชนก พึง่ ศรี
บุญถม วชิราธาดา/
หทัยชนก พึง่ ศรี

จัดโครงการ

อิศราภรณ์ ใจกล้า

แผนงาน/กิจกรรม

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58

10. การบริหารจัดการ

10.1 ปรับปรุงระเบียบกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ นต่างประเทศ
10.2 ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจยั (ประเด็นทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจยั )และประเด็นอื่น ๆ ของงานวางแผน
10.3 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั

10.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ

อิศราภรณ์ ใจกล้า

ประกาศใช้ระเบียบฉบับปรับปรุง
ทบทวน/ปรับปรุง

ตั้งกรรมการ/ทบทวนแผน

สัมมนา/
ประชุม
หารือผูมีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ครั้งที่ 1

10.5 ประชุมคณะผู้จดั ทาวารสารวิชาการ

เสนอ นายก
สภาลงนาม

เฟือ่ งกาญจน์
สารัมภานนท์
ยกร่างแผน

เสนอ/รับ
ข้อสังเกตจาก
กบม.

ประชาพิจารณ์ปรับแผน

ครั้งที่ 2
ดาเนินการตามความเหมาะสม

เสนอสภา
มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์

ทัศนีย์ ดาวเรือง

ณรงค์ เมืองโสภา
ณรงค์ เมืองโสภา

11. การจัดทางบประมาณของกองบริหารการวิจยั
11.1 ประมาณการค่าใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2558 (หมวด 300)

บุญถม/หทัยชนก/
รอ..พนักงานใหม่
(จ.บริ
บุญถมหาร)
/หทัย

11.2 คาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559

ชนก/พนักงานใหม่
(จ.บริหาร)
11.3 คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ ประจาปี
งบประมาณ 2559

บุญถม/หทัยชนก/
พนักงานใหม่(จ.
บริหาร)

11.4 เบิกจ่าย/จัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสานักงานบริหารการวิจยั

บุญถม /หทัย
ชนก/รอ..พนักงาน
ใหม่

11.5 สรุปสถานะคณะกรรมการของกองบริหารการวิจยั ทีม่ ีสทิ ธิ์เบิก
ค่าเบีย้ ประชุม

บุญถม/หทัยชนก/
พนักงานใหม่(จ.
บริหาร)

12. งานด้านบริหารบุคคล
12.1 เงินเพิม่ ประสิทธิภาพ

ทาแทนคุณสุนันท์

หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง

12.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ทาแทนคุณสุนันท์

หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง

แผนงาน/กิจกรรม

ทุนสนับสนุน

(ร่าง) แผนการดาเนินงานของกองบริหารการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ต.ค. 57

พ.ย. 57

ธ.ค. 57

ม.ค. 58

ก.พ. 58

มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58

ปีงบประมาณ 2559
มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

พ.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 58

12.3 เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

ทาแทนคุณสุนันท์

หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง

12.4 รายงานอัตรากาลังทุกประเภท

ทาแทนคุณสุนันท์

หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง

12.5 คาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559 (งบ
บุคลากร)
12.6 คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ ประจาปี
งบประมาณ 2559 (งบบุคลากร)

ทาแทนคุณสุนันท์

หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง
หทัยชนก พึง่ ศรี
สุนันท์ เทียนสว่าง

ทาแทนคุณนันท์

