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คู่มือปฏิบตัิงาน ต าแหน่ง นักวิจัย 

 

1. งานสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

1.1 งานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (หน่วยจัดการ) 

ล ำดับและควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำนดังรูปที่ 1 

(1) จัดท ำข้อมูลและประเด็นกำรวิจัยของพื้นที่เป้ำหมำย  

(2) ประสำนงำนเครือข่ำยร่วมวิจัยทั้งชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(3) พัฒนำกรอบโจทย์วิจัยส ำหรับงำนวิจัยเชิงพื้นที่  ตำมโครงสร้ำงของทุนที่ได้รับกำร

สนับสนุน 

(4) สนับสนุนคณำจำรย์ในกำรด ำเนินงำนวิจัยเชิงพื้นที่ในด้ำนข้อมูลและเครือข่ำยควำม

ร่วมมือด ำเนินโครงกำรวิจัย โดยประสำนงำนสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญใน 

พื้นที่ศึกษำ  

(5) พัฒนำข้อมูลต้นทุนในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยเชิงพื้นที่ให้กับคณำจำรย์ 

(6) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณำจำรย์ในกำรลงพื้นที่ค้นหำประเด็น/ข้อมูลในกำรท ำวิจัย

และสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(7) จัดเวทีหำรือแลกเปลีย่นและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรบรูณำกำรควำมสำมำรถทำงวิชำกำร

ของคณำจำรย์ในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยร่วมกัน 

(8) จัดเวทีผู้ทรงคุณวุฒิให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยที่สอดคล้องกับลักษณะทุน

วิจัยและเวทีให้ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงกำร  

(9)  กำรรวบรวมข้อเสนอกำรวิจัยส่งไปยังแหล่งทุน (เฉพำะบำงแหล่งทุน)    

 
รูปที่ 1 กระบวนกำรสนับสนุนคณำจำรย์ในกำรพฒันำงำนวิจัยเชิงพื้นที่  
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1.2 งานวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังตามแนวพระราชด าริ - ส านักงาน กปร. และศูนย์

อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

งำนสนับสนุนคณำจำรยใ์นกำรพัฒนำข้อเสนองำนวิจัยและพฒันำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังตำมพระรำชด ำริ 

เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 

(1) ประสำนงำนและจัดเวทีสำนควำมรว่มมือในกำรวิจัยและพัฒนำพื้นทีลุ่่มน้ ำปำกพนังฯ ของ

มหำวิทยำลัย ร่วมกับส ำนักงำน กปร. ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(2) สร้ำงเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือและควำมต่อเนื่องในกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำก

พนังฯ ร่วมกับหน่วยงำนและชุมชน 

(3) จัดท ำและสนับสนุนข้อมูลต้นทุนในกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ ให้กับ

คณำจำรย์ที่สนใจ ได้แก่ รวบรวมพระรำชด ำริของรัชกำลที่ 9   รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์  รวมถึง

ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ ประเด็นในพื้นที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

(4) จัดเวทีพัฒนำโจทย์พื้นที่เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังตำมแนวพระรำชด ำริ 

ร่วมกับ ส ำนักงำน กปร. ศูนย์อ ำนวยกำรฯ หน่วยงำน และชุมชนเป้ำหมำย (ปีงบประมำณ 2564) 

(5) ประสำนงำนเกี่ยวกับข้อมูลรำยละเอียดของกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัย กับศูนย์

อ ำนวยกำรฯ และส ำนักงำน กปร. 

(6) จัดท ำข้อมูลประชำสัมพันธ์กำรรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย สื่อสำรถึงคณำจำรย์ของ

มหำวิทยำลัย ในช่องทำงระบบอินเทอร์เน็ต WU Intranet (https://intranet.wu.ac.th/th/detail/18157) 

และเว็บไซต์สถำบันวิจัยและนวัตกรรม (https://iri.wu.ac.th/?p=12762&lang=th)  และไลน์กลุ่มวิจัย

อำจำรย์ 

(7) สร้ำงพื้นที่ร่วมกันในกำรแชร์แนวคิด กรอบกำรท ำงำน ข้อมูลส ำหรับประเด็นพื้นที่ และ

เป้ำหมำยประสงค์ของแหล่งทุน ในที่นี้ได้มีกำรสร้ำงกลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนและสื่อสำรข้อมูล 

(8) รวบรวมข้อเสนอกำรวิจัยเชิงหลักกำรและข้อเสนอกำรวิจัยฉบับเต็มที่คณำจำรย์ได้จัดท ำ

ข้ึน น ำส่งตำมก ำหนดเวลำ ให้กับศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ ซึ่งเป็นหน่วยงำนตัวแทนของส ำนักงำน กปร. ในพื้นที่ 

(9) ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณำจำรย์ในกำรน ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยใน

เวทีที่ส ำนักงำน กปร. และศูนย์อ ำนวยกำรฯ ได้ก ำหนดข้ึน 

https://intranet.wu.ac.th/th/detail/18157
https://iri.wu.ac.th/?p=12762&lang=th
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(10) ติดตำมผลกำรพจิำรณำโครงกำรและแจ้งผลกำรพจิำรณำไปยังคณำจำรย์ทีส่่งข้อเสนอ

กำรวิจัย 

(11) ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณำจำรย์ในกำรจัดท ำเอกสำรกำรขออนุมัติ

เงินงบประมำณจำกส ำนักงำนงบประมำณ ในกรณีที่ข้อเสนอกำรวิจัยได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน กปร. 

(12)  ประสำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรรำยไตรมำส เพื่อรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร ร่วมกับ ส ำนักงำน กปร. ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำ

พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละอนุกรรมกำร ทั้งอนุกรรมกำรพัฒนำอำชีพ และ

อนุกรรมกำรสิ่งแวดล้อม 

 

1.3 งานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

(1)  ประสำนอุทยำนพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยประสำนงำน

โครงกำร อพ.สธ.ของมหำวิทยำลัย เพื่อจัดประชุมให้ค ำแนะน ำคณำจำรย์ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรขอรับ

กำรสนับสนุนจำกโครงกำร อพ.สธ. ให้ตรงตำมเป้ำหมำยและกรอบงำนของแหล่งทุน 

(2)  สนับสนุนข้อมูลประเด็นวิจัยและข้อมูลเชิงพื้นที่ให้คณำจำรย์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้ตรงตำมกรอบของ อพ.สธ. 

(3)  ประสำนชุมชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียนที่สนองพระรำชด ำริสวน

พฤกษศำสตร์โรงเรียน เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยร่วมกัน 

 

2. งานประสานงานและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปากพนังตามแนวพระราชด าริ 

(1) ประสำนควำมร่วมมือและพัฒนำโจทย์วิจัยเพื่อกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง 

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และมหำวิทยำลัย 

(2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยในโครงกำร

พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังต่อหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย  

ร่วมประชุมติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินงำนใน

พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังรำยไตรมำส เสนอต่อหน่วยงำนหลักในกำรติดตำมงำน ได้แก่ ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำน

กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์



4 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งส ำนักงำนจังหวัดในส่วนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

(3) ประสำนควำมร่วมมือ รวบรวมข้อมูลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพระรำชด ำริของ รัชกำล

ที่ 9  รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้

ด ำเนินกำร ได้แก่ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี (อุทยำนพฤกษศำสตร์) 

(4) กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง ผ่ำนกำรจัด

นิทรรศกำร กำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ และกำรจัดเวทีน ำเสนอผลกำรวิจัยต่อชุมชน/หน่วยงำน 

(5) กำรจัดเตรียมงำนรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี ร่วมกับหน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ และชุมชน  ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน

ในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังและเครือข่ำยโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ร่วมประชุมจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรรับเสดจ็ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ติดต่อประสำนหน่วยงำน/นักวิจัย ในกำรจัดเตรียมโปสเตอร์และนทิรรศกำรรับเสดจ็ 

 จัดท ำข้อมูลส ำหรบัโปสเตอรร์ับเสดจ็ใหก้ับหน่วยงำนหรือชุมชนเครือข่ำยวิจัย 

 ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ที่เข้ำร่วมกำรรับเสด็จ 

 

3. งานจัดท าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปาก

พนัง 

3.1 งานพัฒนาโจทย์วิจัย  ทีมวิจัยและเครือข่าย และจัดท าข้อเสนอการวิจัย 

(1) พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับพ้ืนท่ีและเครือข่าย  

 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล โดยลงพื้นที่ส ำรวจข้อมูลภำคสนำม กำรเข้ำร่วมประชุม

กับเครือข่ำยโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ข้อมูลจำกกำรจัดกิจกรรมใน

โครงกำรวิจัย ข้อมูลจำกชุมชน+หน่วยงำน และอื่นๆ 

 สังเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญ/ควำมเร่งด่วนของปัญหำและควำมต้องกำร

ของชุมชน/หน่วยงำน และควำมสอดคล้องในกำรท ำงำนร่วมกันของภำคีเครือข่ำย โดยใช้กระบวนกำรมีส่วน

ร่วมทั้งในรูปแบบเวทีระดมข้อมูลข้อเสนอแนะ สนทนำกลุ่มย่อย และกำรหำรือร่วมกันในรำยละเอียดกับ

หน่วยงำน/ชุมชน 
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 สร้ ำงทีม วิจัยและเครือ ข่ำยทั้ ง ชุมชนในพื้นที่  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

สถำบันกำรศึกษำอื่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าข้อเสนอการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน 

 ติดตำมและรวบรวมข้อมูลประกำศทุนจำกแหล่งทุน จัดท ำเป็นปฏิทินทุน 

 หำรือร่วมกับเครือข่ำยวิจัยในประเด็นและกรอบวิจัยที่จะพัฒนำเป็นข้อเสนอกำร

วิจัยและทีมวิจัย 

 จัดท ำร่ำงข้อเสนอกำรวิจัยตำมประเด็นและกรอบวิจัยของแหล่งทุน โดยใช้ข้อมูลที่

ได้จำกกำรพัฒนำโจทย์ในข้อที่ (1) และข้อมูลพื้นที่ศึกษำ ร่วมกับคณะวิจัย 

 ทีมวิจัยละเครือข่ำยร่วมกันปรับปรงุข้อเสนอกำรวิจัยใหม้คีวำมชัดเจนและมีควำม

ถูกต้องของข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 

(3) น ำส่งข้อเสนอกำรวิจัยต่อแหล่งทุน 

(4) น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัย ตอบข้อซักถำมต่อแหล่งทุน และปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ

โครงกำรตำมค ำแนะน ำของแหล่งทุน 

(5) รอผลกำรพจิำรณำจำกแหล่งทุน 

 

3.2 การจัดการหลังได้รับอนุมัติจากแหล่งทุน 

แหล่งทุน: ส านักงาน กปร. 

เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ทำง

ส ำนักงำน กปร. จะโอนงบประมำณให้กับศูนย์อ ำนวยกำรฯ สังกัดกรมชลประทำน เป็นผู้ด ำเ นินกำรจัดสรร

ให้กับหน่วยงำนที่ได้รับอนุมัติโครงกำร ซึ่งกำรจัดสรรและโอนงบประมำณเป็นลักษณะกำรท ำงำนแบบว่ำกำร

จ้ำงที่ปรึกษำ โดยศูนย์อ ำนวยกำรฯ เป็นหน่วยงำนว่ำจ้ำงแบบเฉพำะเจำะจง มีกระบวนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

แจ้งผลกำรอนุมัติงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ  

(2) หัวหน้ำโครงกำรฯ จัดท ำเอกสำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร พร้อมใบเสนอรำคำแต่

ละรำยกำร เปรียบเทียบ 3 ร้ำนค้ำ/บริษัท และหนังสือขออนุมัติประมำณกำรปีงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ น ำส่งให้ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 

พิจำรณำและได้ท ำกำรปรับปรงุเอกสำรตำมข้อแนะน ำแล้วเสร็จ  จำกนั้นทำงศูนย์อ ำนวยกำรฯ ได้น ำส่งเอกสำร

ไปยังส ำนักงบประมำณพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  
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(3)  ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ  แจ้งกำรโอนจัดสรรงบ

จำกส ำนักงบประมำณ   

(4) จัดท ำสรุป TOR โครงกำร น ำส่งให้ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำ

ปำกพนังฯ ประกอบกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 

(5) ร่วมประชุมกำรหำรือแนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินโครงกำรที่

ได้รับกำรสนับสนุนกับศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ  

(6) ประสำนงำนสนองรับรำคำ โดยจัดท ำใบเสนอรำคำตำมเอกสำรที่ศูนย์อ ำนวยกำรและ

ประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ ที่ได้ส่งมำ และมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ยื่นเสนอรำคำกลับไป 

(7) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ สนองรับรำคำและสั่งจ้ำง  

(8) โครงกำรวิจัย ส่งใบแจ้งหนี้เบิกเงินงวดล่วงหน้ำ 50% กับทำงศูนย์อ ำนวยกำรและ

ประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ   

(9) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ โอนเงินงบประมำณตำมใบ

แจ้งหนี้เข้ำบัญชีธนำคำรของมหำวิทยำลัย และแจ้งรำยละเอียดมำทำงโครงกำร  

(10) ขออนุมัติหมวดงบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก ต่ออธิกำรบดี 

ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรสังคม ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม 

(11) ขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยผ่ำนกำรตรวจสอบ

โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม 

 

แหล่งทุน: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี และแหล่งทุนอ่ืนๆ ได้แก่ แผนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  ที่เป็นงบประมำณใน 

Segment ของมหำวิทยำลัย 

(1) ขออนุมัติหมวดงบประมำณและจัดท ำโครงกำร ต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

ผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรสังคม ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม  

ส ำหรับ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ขออนุมัติหมวดงบประมำณและจัดท ำโครงกำร ต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนพฤกษศำสตร์ ผ่ำน 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม 

(2) ในกรณีที่แหล่งทุนสนับสนุนงบบุคลำกร ขออนุมัติจ้ำงผู้ช่วยวิจัย/เจ้ำหน้ำที่โครงกำร ต่อ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรสังคม ผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม และแจ้งกำรจ้ำงดังกล่ำว



7 

ต่อหัวหน้ำส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร และส ำเนำถึงหัวหน้ำส่วนกำรเงินและบัญชีเพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนให้

บุคลำกรที่ได้รับกำรว่ำจ้ำง โดยใช้งบประมำณของโครงกำร 

(3) ขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ต่อหัวหน้ำส่วนกำรเงิน 

โดยผ่ำนกำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรม 

 

3.3 ด ำเนินโครงกำรวิจัยตำมแผนงำนและกระบวนกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 

3.4 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ  เสนอต่อแหล่งทุน ตำม

ข้อก ำหนดของแหล่งทุน 

3.5 กำรจัดเวทีน ำเสนอผลกำรวิจัยต่อชุมชนและภำคีเครือข่ำย เพื่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.1 จัดท ำบทควำมวิจัย เพือ่ตีพิมพ์ในวำรสำร 

4.2 งำนเผยแพร่และน ำผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน ์

 กำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำนวิจัยคืนสู่ชุมชนในพื้นที่ด ำเนินงำนวิจัย 

 กำรน ำผลกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำและขับเคลือ่นกำรพัฒนำของชุมชนเพื่อตอบโจทย์งำนวิจัย

ที่ขับเคลือ่นร่วมกันระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

 กำรน ำเสนอกิจกรรมกำรวิจัยผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุค กลุ่มไลน ์

 กำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยในวำระต่ำงๆ 

 


