
แนวปฏิบัติการเสนอขอทุนวิจัย/ร่วมวิจัย/ไปท างานวิจัยในต่างประเทศ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ รายละเอียดการด าเนินการ 

กรณีเสนอขอทุนวิจัย (อาจารยเ์ปน็ PI)  

1 อาจารย ์
 
 

ประสานงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
น าส่งข้อเสนอขอทุนวิจัย 

1. อาจารย์แจ้งความประสงค์ขอทนุ โดยเสนอขอความ
เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ก่อนส่ง
ข้อเสนอโครงการให้แหล่งทุน ประมาณ 2 สัปดาห ์

- กรอกแบบฟอร์มเสนอพิจารณาขอความ
เห็นชอบการส่งโครงการวิจัย Download ได้
จาก http://eworkplace.ict.mahidol/ 

- กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อ
เสนอพิจารณาโดยระบุ ระยะเวลาด าเนินงาน, 
งบประมาณโครงการ เป็นต้น ใน Google 
Formhttps://goo.gl/forms/Jx5rf2ybCapL
2vgJ3  พร้อม upload เอกสาร 

- ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)  
- แบบฟอร์มเสนอพิจารณาขอความ

เห็นชอบการส่งโครงการวิจัย  
- น าส่งแบบฟอร์มเสนอพิจารณาที่ลงนามแล้วท่ี

งานพัฒนาและส่งเสรมิงานวิจัย  

2 งานพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัย 

รองคณบดฯี พิจารณาข้อเสนอโครงการ  2. รองคณบดีฝา่ยพัฒนางานวิจัย พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบข้อเสนอโครงการ และแจง้ผลการพิจารณาให้
อาจารย์รับทราบ/ปรับแก้ (ถ้ามี) ผ่าน Email 
 
เกณฑ์การพิจารณา ได้แก ่

1. งบประมาณโครงการเหมาะสม เปน็ไปตาม
ประกาศ ข้อบังคับของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั (budget properly 
formulated) 

2. การส่งรายงานการด าเนินโครงการตามเวลาที่
ก าหนด (any outstanding late reports) 

3. จ านวนโครงการและชั่วโมงท่ีใช้ในปัจจุบัน 
(number of existing projects) 

4. ผลการประเมินการสอน (Teaching 
evaluations) 

5. โครงการมคีวามส าคัญ/สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวทิยาลัย
(significance of proposed project to 
the faculty and university strategy) 

http://eworkplace.ict.mahidol/


3 งานพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัย 

น าเสนอข้อเสนอโครงการในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

3. จัดท าข้อมูลโครงการวิจัย จ านวนช่ัวโมงการท าวิจัย 
เพื่อน าเสนอในประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
กรรมการประจ าคณะฯ รับทราบตามล าดับ 

4 งานพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัย 

น าส่งมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุน 4. จัดท าหนังสือน าส่งมหาวิทยาลยัหรือแหล่งทุน ผ่าน
หัวหน้าส่วนงาน (ถ้ามี) 
5. ติดตามผลการเสนอขอทุน 

 

 

 

 

 

กรณีร่วมวิจัย (นอกคณะ) 
1 อาจารย์  

 
ประสานงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ด าเนินการขอร่วมวิจัย 
1. อาจารย์แจ้งความประสงค์ขอรว่มวิจัย โดยเสนอขอ
ความเห็นชอบจากรองคณบดฝี่ายพัฒนางานวิจัย ก่อน
เริ่มด าเนินโครงการ ประมาณ 2 สปัดาห์ 

- กรอกแบบฟอร์มเสนอพิจารณาขอความ
เห็นชอบการส่งโครงการวิจัย Download ได้
จาก http://eworkplace.ict.mahidol/ 

- กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อ
เสนอพิจารณาโดยระบุ ระยะเวลาด าเนินงาน, 
งบประมาณโครงการ เป็นต้น ใน Google 
Formhttps://goo.gl/forms/Rs8IbDdcVNV
y44N93  พร้อม upload เอกสาร 

- ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
- หนังสือเชิญส่งตรงถึงคณบดี ระบุ

รายละเอียดโครงการวิจัย,ระยะเวลา
ด าเนินงาน, บทบาท/หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  

- แบบฟอร์มเสนอพิจารณาขอความ
เห็นชอบการส่งโครงการวิจัย  

- น าส่งแบบฟอร์มเสนอพิจารณาที่ลงนามแล้วท่ี
งานพัฒนาและส่งเสรมิงานวิจัย 

2 งานพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัย 

รองคณบดฯี พิจารณาข้อเสนอโครงการ  2. รองคณบดีฝา่ยพัฒนางานวิจัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอโครงการ (เกณฑพ์ิจารณาเดียวกับการ
เสนอขอทุนวิจัย ส าหรับ PI ข้อ 2.) 
3. แจ้งผลการพิจารณาให้อาจารยร์ับทราบ/ปรับแก้ (ถ้า
มี) ผ่าน Email 

3 งานพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัย 

น าเสนอข้อเสนอโครงการในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ  

3. จัดท าข้อมูลโครงการวิจัย จ านวนช่ัวโมงการท าวิจัย 
เพื่อน าเสนอในประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
กรรมการประจ าคณะฯ รับทราบตามล าดับ 

http://eworkplace.ict.mahidol/
https://goo.gl/forms/Rs8IbDdcVNVy44N93
https://goo.gl/forms/Rs8IbDdcVNVy44N93


4 อาจารย ์ แจ้งผลการอนุมัต/ิไม่อนมุัติทุนวิจยัให้ฝ่าย
วิจัยทราบ 

4. ฝ่ายวิจัยรับทราบผล และได้ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

5 งานวิจัยฯ แจ้งผลให ้HR ทราบ 5. ประสานแจ้งผลการอนุมัติทุนวจิัยให้งาน HR ทราบ 

6 งาน HR จัดท าหนังสือตอบกลับ (ถ้ามี) และ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6. จัดท าหนังสือตอบกลับหน่วยงานตันสังกัดที่จะขอ
บุคลากรในสังกัดคณะ ICT เพื่อร่วมวิจัย (ถ้ามี) พร้อม
ส าเนาหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. ด าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้อง เช่น น าค่าตอบแทนเข้า 
Payroll (ถ้ามี) 

 

 

 

 

กรณไีปท างานวิจัยในต่างประเทศ 

1 อาจารย ์ ประสานงานวิจัยฯ 1. ใหร้ายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย ( short research 
proposal 2 pages) ใน Google Form ตาม link นี ้
https://goo.gl/forms/3MeRJ89KWnseCNAp2 

● สถานท่ีท าการวิจัย  (Where you will be 
located) 

● ผู้ร่วมวิจัย  (Whom you will work with) 
● ระยะเวลา และ แผนการ  (The planned 

research and other activities) 
● The expected outputs and outcomes   

2 อาจารย ์ แจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชาหรือคณบด ี 2. รับทราบข้อมูลการไปปฏิบัติงานวิจัย 

3 อาจารย ์ ประสานงานวิจัยฯ 3. น าส่งหนังสือเชิญ (Invitation Letter) 

4 อาจารย ์ ประสานงาน HR ด าเนินการขออนุมัติไป
ปฏิบัติงานวิจัย 

4.  ตรวจสอบคณุสมบัติ และด าเนนิการขออนุมัติไปปฏิบัติ
งานวิจัยในต่างประเทศ ตามประเภทการลา 

5 งาน HR เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัต ิ 5. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และ
กรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา ตามล าดับ 

 

https://goo.gl/forms/3MeRJ89KWnseCNAp2

