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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตผลงานวิจัยนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานการพัฒ นานักวิจัย เริ่มตั้งแต่การกาหนดหัวข้อหลักในการจัดการโครงการ การจัดการโครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ดาเนินโครงการพัฒนางานวิจัยโดยให้อาจารย์และนักวิจัยได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่ อพั ฒ นางานวิจั ย และสรุป รายงานผลการด าเนิ น โครงการเสนอผู้ บ ริห ารและส่ ว นงานที่ เกี่ ยวข้อง ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ให้สามารถนากระบวนการผลิตผลงานวิจัยไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

คณะผู้จัดทา
ธันวาคม 2561
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตผลงานวิจัย ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตผลงานวิจัยของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนานักวิจัย เริ่มตั้งแต่การกาหนดหัวข้อหลักใน
การจัดการโครงการ 1 การจัดการโครงการ 2 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 3 ดาเนินโครงการพัฒนา
งานวิจัยโดยให้อาจารย์และนักวิจัยได้พบกับผู้ทรงคุณ วุฒิ เพื่อพัฒ นางานวิจัย 4 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการเสนอผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง5

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบัติงานส่ วนใหญ่ทาได้ โดยมีก รอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
ผู้วิจัย หมายถึง อาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัย
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1.บัณฑิตวิทยาลัย

2.อาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 กาหนด หัวข้อหลักในการจัดโครงการ
1.3 จัดทาแผนการจัดโครงการ
1.4 ทาเอกสารขออนุมัติจัดทาโครงการ
1.5 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและให้ แต่ละหลักสูตรส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.6 จั ดกิจกรรมให้ อาจารย์นั กวิจัยเข้าพบผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพื่อพั ฒ นา
งานวิจัย
1.7 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอผู้บริหารและส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
2.1 เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงาน
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนางานวิจัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา
ผู้รับบริการ : อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : บัณฑิตวิทยาลัย

ความต้องการ
งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ
งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ
คุณภาพผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานของ
สกอ.

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานการบริหารจัดการองค์กร
ประกอบด้วย
5.2.1 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา
5.2.2 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา พ.ศ. 2551
5.2.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
5.2.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
5.2.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
5.2.6 กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5.2.7 ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทา เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงิน
สนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
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6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
อาจารย์/
ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
นักวิจัย/
ส่วนเสีย
นักศึกษา

งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ





คู่ความ
ร่วมมือ



กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
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7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เก่า)
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

เริ่มต้น/สิ้นสุด

การปฏิบัติงานทั่วไป

ขั้นตอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

การตัดสินใจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

work Intrucion

คณบดี

QM-xx-yy

คู่มือการปฏิบัติงาน

อาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาใน
การ
ดาเนินการ

1

เริ่มต้น

ต.ค.

การสื่อสาร

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จุดควบคุม
1.1

แผนปฏิบัติงาน

1.1

ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของ
แผนปฏิบัติงาน

สายงานไปและกลับ

ดัชนีวัด (kqi)

เป้าหม
าย

1

แผนงานโครงการ

1 ฉบับ

2

รูปแบบการเขียน
โครงการ

1 ฉบับ

1.การวางแผน

จัดทาร่างโครงการและ
เสนอผู้บริหารตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เขียนโครงการและเสนอ
ผู้บริหารตรวจสอบ
และลงนาม
ตรวจสอบ
ลงนามเอกสาร
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

การปฏิบัติงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.การจัดการโครงการ

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ขั้นตอน

การตัดสินใจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

work Intrucion

คณบดี

QM-xx-yy

คู่มือการปฏิบัติงาน

อาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดทาบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ e-office
ลงนามเอกสาร

จุดเชื่อมโยง

การสื่อสาร

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จุดควบคุม

สายงานไปและกลับ

ดัชนีวัด (kqi)

เป้า
หมาย

2

ต.ค.

2.1

บันทึกข้อความขอ
อนุมัติโครงการ

2.1

ได้รับการ
อนุมัติจัดทา
โครงการ

2.1

บันทึกข้อความ

1 ฉบับ

3

ต.ค. –
มิ.ย.

3.1

หนังสือ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

3.1

มีการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

3.1

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
100

4

ส.ค.

4.1

โครงการ

4.1

ความสาเร็จ
ในการจัดทา
โครงการ

4.1

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
100

5

ก.ย.

5.1

เล่มรายงาน

5.1

รายงานผล
การดาเนิน
โครงการ
ถูกต้อง

5.1

รูปแบบการเขียน
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

ร้อยละ
100

ให้ความเห็น/ลงนาม
เอกสาร

5.สรุปรายงาน
โครงการ

4.ดาเนิน
โครงการ

3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ

อนุมัติ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

รับทราบโครงการ

ดาเนินการจัดทาโครงการ
สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ/เสนอผู้บริหาร

ตรวจสอบ

จัดเก็บรายงานผล

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

เริ่มต้น/สิ้นสุด

การปฏิบัติงานทั่วไป

ขั้นตอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

การตัดสินใจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

work Intrucion

คณบดี

QM-xx-yy

คู่มือการปฏิบัติงาน

อาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จุดเชื่อมโยง

ระยะเวลาใน
การ
ดาเนินการ

1

เริ่มต้น

ต.ค.

การสื่อสาร

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จุดควบคุม
1.1

แผนปฏิบัติงาน

1.1

ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของ
แผนปฏิบัติงาน

สายงานไปและกลับ

ดัชนีวัด (kqi)

เป้าหม
าย

1

แผนงานโครงการ

1 ฉบับ

2

รูปแบบการเขียน
โครงการ

1 ฉบับ

1.การวางแผน

จัดทาร่างโครงการและ
เสนอผู้บริหารตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เขียนโครงการและเสนอ
ผู้บริหารตรวจสอบ
และลงนาม
ตรวจสอบ
ลงนามเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

การปฏิบัติงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.การจัดการโครงการ

เริ่มต้น/สิ้นสุด

ขั้นตอน

การตัดสินใจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy

work Intrucion

คณบดี

QM-xx-yy

คู่มือการปฏิบัติงาน

อาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดทาบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ e-office
ลงนามเอกสาร

จุดเชื่อมโยง

การสื่อสาร

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินการ

สายงานหลัก

สายงานย้อนกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จุดควบคุม

สายงานไปและกลับ

ดัชนีวัด (kqi)

เป้า
หมาย

2

ต.ค.

2.1

บันทึกข้อความขอ
อนุมัติโครงการ

2.1

ได้รับการ
อนุมัติจัดทา
โครงการ

2.1

บันทึกข้อความ

1 ฉบับ

3

ต.ค. –
มิ.ย.

3.1

หนังสือ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

3.1

มีการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

3.1

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
100

4

ส.ค.

4.1

โครงการ

4.1

ความสาเร็จ
ในการจัดทา
โครงการ

4.1

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ
100

5

ก.ย.

5.1

เล่มรายงาน

5.1

รายงานผล
การดาเนิน
โครงการ
ถูกต้อง

5.1

รูปแบบการเขียน
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

ร้อยละ
100

ให้ความเห็น/ลงนาม
เอกสาร

5.สรุปรายงาน
โครงการ

4.ดาเนิน
โครงการ

3.ประชาสัมพันธ์
โครงการ

อนุมัติ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

รับทราบโครงการ

ดาเนินการจัดทาโครงการ

สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ/เสนอผู้บริหาร

ตรวจสอบ

จัดเก็บรายงานผล

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
กระบวนการผลิตผลงานวิจัย
คาจากัดความ : เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ได้ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
ฝ่ายวิจัย
1.การวางแผน
ต.ค.
1.แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายวิจัย
2.การจัดการโครงการ
ต.ค.
2. บันทึกข้อความอนุมัติจัด

ต.ค.-มิ.ย.

ฝ่ายวิจัย

4.การดาเนินโครงการ

ส.ค.

ฝ่ายวิจัย

5.การสรุปรายงานโครงการ

ก.ย.

ฝ่ายวิจัย

3.การประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ
1.หนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ
2. แบบฟอร์ ม ส่ ง รายชื่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.คู่มือและเอกสาร
ประกอบการอบรม
1.เล่มรายงาน

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
-

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบสารวจผู้เข้าร่วมโครงการ

7.4 เอกสารอ้างอิง
7.4.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
8.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

8

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการผลิตผลงานวิจัยนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมิน ผลการดาเนินงาน
ของ กระบวนการ
2. ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการ ธันวาคม, มีนาคม,
ดาเนินงานของกระบวนการ
มิถุนายน, กันยายน
3. รวบรวมและสรุ ป ผลการติ ด ตาม ธันวาคม, มีนาคม,
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง มิถุนายน, กันยายน
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
ธันวาคม, มีนาคม,
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
มิถุนายน, กันยายน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
มีนาคม, กันยายน
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปีถัดไป
ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับ

ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
และคณบดี

ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
และคณบดี
รองคณบดี
และคณบดี

ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
และคณบดี

ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
และคณบดี
รองคณบดี
และคณบดี

ฝ่ายวิจัย

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

9

ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

10

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

11

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานผลิตผลงานวิจัย ในฐานะ ผูบังคับบัญชาและดูแลของ
ฝายบริการการศึกษา คณะ/สํานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย
โดยยินยอมใหฝายบริการการศึกษา คณะ/สํานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยนํา กระบวนการ
ปฏิบัติงานผลิตผลงานวิจัยมาใชในหนวยงานตั้งแตวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

12

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย

13

แบบตอบรับการร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................
สาขา................................................................คณะ............................................................
หมายเลยโทรศัพท์.....................................................E-mail:……………………………………….
ยินดีเข้าร่วมโครงการ
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
3. นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ
4. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา
5. นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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