การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อทุนภายนอกสถาบันฯ
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
นักวิจัย
2. ยื่นหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงนาม
หัวหน้าฝ่าย
3. ยื่นผู้อํานวยการเพื่อลงนาม เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
IFRPD

ระบบ

เวลาดําเนินการ
(วัน)

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

1
2

เอกสาร

7-10

เอกสาร
เอกสาร

2
1

ผู้อํานวยการ IFRPD

4. ยื่นอธิการบดีลงนาม
5. รับข้อเสนอโครงการวิจัยคืน
6. ยื่นแหล่งทุน

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
สวพ. มก.
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่แหล่งทุน

อธิการบดี

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อทุนสถาบันฯ
ขั้นตอน
1. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ

2. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยใช้ *แบบฟอร์ม “การ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รายได้”

บุคลากรวิจัย

3. ยื่นหัวหน้าฝ่ายลงนาม

หัวหน้าฝ่าย

4. ยื่นขอทุน

บุคลากรวิจัย

5. แต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ

6. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการวิจัยสถาบัน
ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
7. รวบรวมและสรุปผลการ
พิจารณา
8. พิจารณาผลพร้อมลงนามผล
การพิจารณา
9. รับแจ้งผลและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
10.ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับ
แก้ไข

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เวลาดําเนินการ
(วัน)

อิเล็คทรอนิค
+ ปิดประกาศ
ในลิฟท์
หัวหน้าฝ่าย

เลขานุการ
คณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ

เลขานุการคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ
ประธานคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ
บุคลากรวิจัย
บุคลากรวิจัย

ระบบ

เลขานุการ
คณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ

เอกสาร

30 (นับจากวัน
ประกาศ ถึง วัน
สุดท้ายที่รับ
ข้อเสนอโครงการ)

เอกสาร
เอกสาร

1-2
1

เอกสาร

2

เอกสาร
เอกสาร

7
(7 วัน / 1 ข้อเสนอ
โครงการ)
3

เอกสาร

1

เอกสาร

7

เอกสาร

1

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อทุนสถาบันฯ (ต่อ)
11.สรุปผลการพิจารณา
12.ยื่นข้อเสนอโครงการ
พร้อม *แบบฟอร์ม “เสนอ
เพื่อขอรับงบประมาณ
อุดหนุนวิจัย” เพื่อลงนาม
อนุมัติ
13. ตั้งเรื่องขออนุมัติโครงการ
14. ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย

ประธานคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันฯ
เลขานุการ
คณะกรรมการวิจัย
สถาบันฯ
เลขานุการ
คณะกรรมการวิจัย
สถาบันฯ
บุคลากรวิจัย

เอกสาร

2

เอกสาร

2

เอกสาร

3

เอกสาร

1**

ผู้อํานวยการ

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ * แบบฟอร์มจาก Drive M (Lan): \\alpha1\work\Y_03 - คณะกรรมการวิจัย\01_ข้อมูลสําหรับ
นักวิจัย\การขออนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันฯ
** นักวิจัยใช้เวลาในการทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย 1 วัน แต่เวลาในการดําเนินการขออนุมัติจนถึง
ขั้นตอนการเบิกจ่าย ขึ้นกับเวลาในการดําเนินงานของฝ่ายการเงิน

การขอใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัยของบุคคลภายนอก
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อขอใช้เครื่องมือ

ผู้ขอความอนุเคราะห์ ฝ่ายธุรการ
ผู้ดูแลเครื่องมือ

2. จัดทําหนังสือราชการเพื่อ
ขอใช้เครื่องมือ (เรียน
ผู้อํานวยการ)
(ระบุฝ่ายที่เครือ่ งมือตั้งอยู่
และนักวิจัยที่รบั ผิดชอบดูแล
เครื่องมือ)
3. ยื่นเอกสารต่อสถาบันฯ

ผู้ขอความอนุเคราะห์

4. พิจารณาสั่งการ
5. ประเมินค่าให้บริการ
ตรวจสอบเวลาการใช้งาน

6. พิจารณาสั่งการ
เพื่อดําเนินการต่อ
ออกหนังสือให้ความอนุเคราะห์

ระบบ

เวลาดําเนินการ
(วัน)

โทรศัพท์ Email หรือ
เข้ามาติดต่อ
ด้วยตนเอง
เอกสาร
1

ผู้ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อิเล็คทรอนิค
ทัว่ ไป IFRPD
(ผู้ยื่น)
หรือ
(รับยื่น)
เอกสาร
รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ อิเล็คทรอนิค
ทั่วไป IFRPD
หัวหน้าฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ดูแลเครื่องมือ

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย
เลขานุการ IFRPD
เจ้าหน้าที่
ธุรการทั่วไป IFRPD

ผู้ขอความ
อนุเคราะห์

อิเล็คทรอนิค
อิเล็คทรอนิค
อิเล็คทรอนิค
เอกสาร

1

การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารของสํานักบริการวิชาการ
1. ขอหนังสือโอนสิทธิ
2. ขอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

1. เขียนเนื้อหาสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
2. ยื่นหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงนาม

นักวิจัย

เอกสาร

หัวหน้าฝ่าย

เอกสาร
เอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ

เวลาดําเนินการ
(วัน)
ขึ้นกับผู้เขียน
เนื้อหา
1
2

3. ยื่นผู้อํานวยการเพื่อลงนาม เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ผู้อํานวยการ
IFRPD
IFRPD
4. แจ้งเพื่อดําเนินการต่อ
5. ส่งสํานักบริการวิชาการ

นักวิจัย
เจ้าหน้าที่ธุรการสํานัก
บริการวิชาการ

อิเล็คทรอนิค
เอกสาร

1
1

การเข้าร่วมเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญขึ้นไป
2. มีชื่อลงทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัยในภาควิชานั้นๆ (ดําเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเชิญ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ยื่นผู้อํานวยการเพื่อพิจารณา

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ผู้อํานวยการ
IFRPD
IFRPD

แจ้งเพื่อทราบ

นักวิจัย

ระบบ
เอกสาร
อิเล็คทรอนิค

อิเล็คทรอนิค

เวลาดําเนินการ
(วัน)

การสนับสนุนการตีพิมพ์ของสถาบันฯ
• ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ รายละเอียดประกอบด้วย
1. การลางานเพื่อการเขียนผลงาน
2. การให้เงินรางวัลแก่นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงาน
• รายชื่อผู้ให้บริการการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
เช่น Christopher Salisbury : ccs@ping...
• การสนับสนุนค่าตรวจสอบภาษาอังกฤษ

