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ขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุมัติดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

นักวิจยั

คณะ โดยรองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

คณะ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่
พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย

คณบดี

กระบวนการ

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยั
โดยใช้ทุนส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
(โดยใช้ทุนส่วนตัว)ประจาปี....
นักวิจยั จัดทาข้อเสนอโครงการวิจยั ตามแบบ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด / คาขอ
อนุมัตดิ าเนินการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจยั
(Research Project)

รวมรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอโครงการวิจยั

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อเสนอโครงการวิจยั
เหมาะสมโดย
ไม่ต้องปรับแก้

ไม่เหมาะสม
ต้องปรับแก้

ข้อเสนอโครงการวิจยั และผลการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั
นักวิจยั ปรับแก้

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ
และ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

กลั้นกรองความสมบูรณ์ของกระบวนการ
จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย และหลักฐาน

อธิการบดี

อนุมัติโครงการวิจัย

นาเสนอ

ไม่เห็นชอบ

ปรับตก และ
แจ้งนักวิจยั

ส่งคืนคณะพร้อม
บันทึกเหตุผล

ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่สมบูรณ์
พร้อมผลการพิจารณาฯและ
บันทึกนาส่ง คาขออนุมัติฯตาม
ฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อเสนอโครงการวิจยั และ
บันทึกนาส่ง คาขออนุมัติฯตาม
ฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
บันทึกนาส่ง คาขออนุมัติฯ และ
ข้อเสนอโครงการวิจยั ฉบับลงนาม

ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยประกาศการอนุมัติให้ดาเนิน
โครงการวิจัย/เก็บหลักฐาน

สิ้นสุดกระบวนการขออนุมัติการดาเนินการ
ศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

แจ้งนักวิจยั

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง การอนุมัติดาเนินการ
ศึกษาวิจยั โดยใช้ทุนส่วนตัว

กระบวนการติดตามการดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

นักวิจยั

นักวิจยั

คณะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

กระบวนการ

ดาเนินการศึกษาวิจยั ตามแผนการ
ดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจยั

แผนการดาเนินการศึกษาวิจัย

นักวิจยั ประสานผู้ทรงฯ
(ทีมเดิมที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ)

เอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย

รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการ
ศึกษาวิจยั 6 เดือนแรก
ไม่เหมาะสม
ต้องปรับแก้

นักวิจยั ปรับแก้

ตรวจสอบการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ
เหมาะสม

นักวิจัย

บันทึกข้อความถึงคณะเพื่อแจ้ง
นักวิจยั ถึงกระบวนการติดตามการ
ดาเนินการศึกษาวิจยั
(โดยใช้ทุนส่วนตัว)

บันทึกถึงนักวิจัยแจ้งกระบวนการติดตามการ
ดาเนินการศึกษาวิจยั (โดยใช้ทุนส่วนตัว)

เหมาะสมโดย
ไม่ต้องปรับแก้

คณบดี

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

ไม่เหมาะสม

แจ้งนักวิจยั
ปรับแก้

ผลการพิจารณา วิพากษ์ผลการ
ดาเนินการศึกษาวิจยั ใน 6 เดือน
แรก

รายงานโครงการวิจยั ที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ

นักวิจยั ดาเนินการศึกษาวิจัย
ใน 6 เดือนหลัง
นาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

คณะ โดยรองคณบดี /
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

นาเสนอเพื่อให้อธิการบดีรับทราบ และ
ดาเนินการจัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ์

นักวิจัย

นักวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั

สิ้นสุดการดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

แจ้งนักวิจยั
ปรับแก้
รายงานฉบับสมบูรณจานวน 3 เล่ม
พร้อมไฟล์บรรจุเนื้อหาครบตาม
มาตรฐานรายงานฉบับสมบูรณที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

