
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กับงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการจัดการความรู ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒ 

วิสัยทัศน ์
 ฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพ สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบันฯ ตลอดจน
สนับสนุนการบริหารการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ 

 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานการวิจัย งานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทําวิจัย การสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้กับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดการ
เผยแพร่และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
 ๓. การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้เรื่องงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และการจัดการ
ความรู้ภายในสถาบันฯ และร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 

วัตถุประสงค ์
 ฝ่ายวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ ตลอดจนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการบริหาร
หน่วยงานที่สังกัดสถาบันฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถ
พัฒนางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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งานวิจัย หมายถึง 
 กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานนวัตกรรม หมายถึง 
 สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หมายรวมถึงสิ่งที่ เ กิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือ
บริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจาย
เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นํามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือ
รายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๕: ออนไลน์)  
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง 
 ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือ
ดนตรี อันเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน
ในสาขาวิชาน้ัน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๕: ออนไลน์) 
 
การจัดการความรู้ หมายถึง 
 การรวบรวมองค์ความรู้ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge)  
 
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง 
 หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง  
สมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย (สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๕: ออนไลน์) 
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การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง 
 การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ โดยการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) หรือแบบบรรยาย (Oral Presentation) ซึ่งเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน 
หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นนอกจากสถาบันของเจ้าของบทความ 
  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิข์องบประมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ที่รับการบรรจุเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า  
๓ ปี หากเป็นคณะวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย อาจเป็นพนักงานราชการ ฯลฯ ร่วมดําเนินการวิจัยได้ 
  
การพิจารณางบประมาณงานวิจัยฯ 
 การพิจารณาคัดเลือกผู้รับงบประมาณจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
การจ่ายงบประมาณงานวิจัยฯ 
 สถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลป์จะอนุมั ติการเ บิกจ่ายโดยตรงให้ กับเจ้ าของผลงานวิจัย              
งานสร้างสรรค์ หรือการจัดการความรู้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัยฯ โดยเบิกจ่ายและดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังจากงบรายจ่าย ดังน้ี 
 - หมวดงบเงินอุดหนุน: ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสวรรค์
ประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรม 
 - งบรายจ่ายอ่ืน: ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายในการ
จัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
 แบ่งเงินเป็น ๓ งวด มีรายละเอียดดังน้ี 
 งวดที่ ๑ เมื่อผูร้ับทุนลงนามทําสัญญารับทนุวิจัย สร้างสรรค์และการจัดการความรู้กับสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เบิกจ่ายได้ ๓๐% ของโครงการ  

 งวดที่ ๒ เมื่อผูร้ับทุนรายงานความก้าวหน้าโครงการระหว่างการดําเนินการตามแบบฟอร์ม    

วจ.๕ แบบรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่ฝ่ายวิจัยฯ กําหนด ให้เบิกจ่ายได้ ๔๐% ของโครงการ  

 งวดที่ ๓ เมื่อผูร้ับทุนส่งเล่มฉบับสมบูรณ์พรอ้มแผ่น CD ให้กับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในวันที่ฝ่ายวิจัยฯ กําหนด ให้เบิกจา่ยได้ ๓๐% ของโครงการ 
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ข้อกําหนดการส่งผลงานฉบบัสมบูรณ ์
 การส่งรูปเล่ม (ปกแข็ง) และผลงานอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมกําหนด  
   
การเผยแพรผ่ลงานของสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์ที่ได้รบัการพิจารณาคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีลงวารสารโดยได้รับการตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ 
(Peer Review) หรือการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation หรือ Aural Presentation ใน
การสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้จัดแสดงต่อสาธารณชน พร้อมทั้งการประเมินผลจากผู้ชม หรือ           
การนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation หรือ Aural Presentation ในการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ  
 เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งหลักฐานการนําเสนอผลงานมายังฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ สรุปผลการประเมินจากผู้ชม ใบตอบรับการนําเสนอผลงาน ใบตอบรับ
การลงวารสาร บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เอกสารประกอบการนําเสนอ
ผลงาน (Proceeding) หรือภาพถ่ายการแสดงผลงาน เป็นต้น  
 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการและหัวหน้าโครงการ (ในกรณีที่
เป็นคณะวิจัย) แต่ต้องมีหัวหน้าโครงการคนเดิมอยู่ในคณะวิจัยใหม่ด้วย ทั้งน้ีต้องนําส่งแบบฟอร์ม บันทึก
ข้อความ แบบรายงานการดําเนินโครงการวิจัยฯ โดยกรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน 
 
การขอยุติการดําเนนิการ 
 ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยสามารถขอยุติการดําเนินการวิจัย โดยส่งแบบฟอร์มบันทึก
ข้อความ แบบรายงานการดําเนินโครงการวิจัยฯ ให้ชัดเจน ตามวันที่ฝา่ยวิจัยฯ กําหนด  
 

กําหนดการงานวิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ผู้ของบประมาณส่งหัวข้อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒. นําเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 (ฝ่ายวิจัยฯ จะแจ้งกําหนดการให้ภายหลัง) 

๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๔. กําหนดการส่งเล่ม (ปกอ่อน) จํานวน ๕ เล่มเพ่ือให้

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแก้ไข 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๕. กําหนดการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง) และ CD   ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 



๖ 

ขั้นตอนการดําเนนิงานของผู้ของบประมาณ 
(การส่งเอกสารทุกคร้ังต้องมี “แบบรายงานการดําเนินโครงการวิจัย” ประกอบกับเอกสารอ่ืนทุกคร้ัง) 

 
๑. จัดทําหัวข้อโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้  
 ๑.๑ แบบเสนอโครงการวิจัยฯ 
 
๒. นําเสนอโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการผู้พิจารณา  
 ๒.๑ Powerpoint สําหรับนําเสนอผลงาน ๑๕ นาท ี
 ๒.๒ เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน (ถ้ามี) 
 
๓. จัดทําบันทกึข้อความขออนุมัติหลักการโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้โดยตรง
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓.๑ แบบ วจ.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการโครงการวิจัย การสร้างสรรค์และ 
       การจัดการความรู้ 
 ๓.๒ โครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 ๓.๓ เอกสารประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย       
       การสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.๔ เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
๔. จัดทําบันทกึข้อความขออนุมัติดําเนินงานโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้โดยตรง
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔.๑ แบบ วจ.๒ บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินการโครงการวิจัย การสร้างสรรค์ และการ
       จัดการความรู้ 
 ๔.๒ โครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 ๔.๓ เอกสารประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  
       การสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔.๔ เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 



๗ 

๕. จัดทําบันทกึหนังสือสัญญารับทุนวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้โดยตรงกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
 ๕.๑ แบบ วจ.๓ สญัญารับทนุ 
 ๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัว 
 ๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๕.๔ เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
๖. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการจัดการความรู้โดยตรงกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๖.๑ แบบ วจ.๔ ขออนุมัติเงินทุนวิจัย 
 ๖.๒ แบบ วจ.๕ แบบรายงานความก้าวหน้า (สําหรับงวดที่ ๒ และ ๓)  
 ๖.๓ สญัญารับทุน 
 ๖.๔ โครงการวิจัยฯ ที่ได้รับการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 ๖.๕ ใบสําคัญรับเงิน 
 ๖.๖ สําเนาบัตรประจําตัว 
 ๖.๗ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงาน 
 ๖.๘ ใบตรวจรบังาน 
 ๖.๙ เอกสารประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  
       การสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖.๒ เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
๗. จัดทําเล่ม (ปกอ่อน) จํานวน ๕ เล่มเพ่ือให้กรรมการพิจารณาคุณภาพ 
 ๗.๑ แบบ วจ.๖ แบบส่งเลม่เพ่ือพิจารณา (ปกอ่อน) 
 ๗.๒ เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
๘. ผู้วิจัยแก้ไขและปรับปรุงรูปเล่มตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
๙. จัดทําเล่มปกแข็งฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 ๙.๑ แบบ วจ.๗ แบบขอส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 
       
              



๘ 

แผนการดําเนนิงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(แก้ไขเมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) 
กิจกรรม ต.ค. 

๒๕๕๕ 
พ.ย.

๒๕๕๕ 
ธ.ค.

๒๕๕๕ 
ม.ค.

๒๕๕๖ 
ก.พ.

๒๕๕๖ 
มี.ค.

๒๕๕๖ 
เม.ย.
๒๕๕๖ 

พ.ค.
๒๕๕๖ 

มิ.ย.
๒๕๕๖ 

ก.ค.
๒๕๕๖ 

ส.ค.
๒๕๕๖ 

ก.ย.
๒๕๕๖ 

การดําเนินงานบริหารการวิจัย การสรา้งสรรค์ และการจัดการความรู้ 
ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสังคม 
๑. การวิจัย: งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรม 
๒. การสร้างสรรค:์ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมสนบัสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรคป์ระดิษฐ์คิดคน้ทางศลิปวัฒนธรรม 
๓. การจัดการความรู:้ งบรายจ่ายอื่น คา่ใช้จ่ายในการจัดการความรูท้างศลิปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  งานสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ประชุม
เพื่อกําหนดแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยฯ (๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

            

การจัดสรรงบประมาณการวิจัย การสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ โดยการนําเสนอหัวข้อแบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้เสนอของบประมาณส่งหัวข้อโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้  
(ภายใน ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

            

ผู้เสนอของบประมาณนําเสนอโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการผู้พิจารณา             
ฝ่ายวิจัยฯ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ (๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖)             
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ สรรหา
กรรมการภายนอกเพื่อพิจารณาผลงาน 

            

ผู้ได้รับงบประมาณทําบันทึกขอ้ความขออนุมัติหลักการโครงการวิจัยฯ เสนอต่อ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

            



๙ 

กิจกรรม ต.ค. 
๒๕๕๕ 

พ.ย.
๒๕๕๕ 

ธ.ค.
๒๕๕๕ 

ม.ค.
๒๕๕๖ 

ก.พ.
๒๕๕๖ 

มี.ค.
๒๕๕๖ 

เม.ย.
๒๕๕๖ 

พ.ค.
๒๕๕๖ 

มิ.ย.
๒๕๕๖ 

ก.ค.
๒๕๕๖ 

ส.ค.
๒๕๕๖ 

ก.ย.
๒๕๕๖ 

ผู้ได้รับงบประมาณทําบันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินงานโครงการวิจัยฯ เสนอต่อ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

            

ผู้ได้รับงบประมาณทําหนังสอืสัญญารับทุนวิจัยฯ โดยตรงกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์              
ผู้ได้รับงบประมาณดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เพื่อดําเนินงานโครงการวิจัยฯ 
โดยตรงกับฝ่ายการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

            

ผู้ได้รับงบประมาณรายงานความก้าวหน้าครั้งที ่๑ ต่อคณะกรรมการ  
(ภายใน ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

            

ผู้ได้รับงบประมาณดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เพื่อดําเนินงานโครงการวิจัยฯ 
โดยตรงกับฝ่ายการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ภายใน ๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

            

ผู้ได้รับงบประมาณส่งเล่ม (ปกอ่อน) จํานวน ๔ เลม่ เพื่อให้คณะกรรมการทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถาบันฯ พิจารณาคุณภาพของผลงาน  
(ภายใน ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  

            

ฝ่ายวิจัยฯ แจ้งรายงานการแก้ไขไปยังผู้วิจัย              
ผู้ของบประมาณแก้ไขตามมติคณะกรรมการ จากนั้นส่งเล่มฉบับสมบูรณ ์(ปกแข็ง) 
แผ่น CD และเอกสารการเผยแพร่ (ภายใน ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 

            

ผู้ได้รับงบประมาณดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ โดยตรงกับฝ่ายการเงิน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  
 
 

            



๑๐ 

กิจกรรม ต.ค. 
๒๕๕๕ 

พ.ย.
๒๕๕๕ 

ธ.ค.
๒๕๕๕ 

ม.ค.
๒๕๕๖ 

ก.พ.
๒๕๕๖ 

มี.ค.
๒๕๕๖ 

เม.ย.
๒๕๕๖ 

พ.ค.
๒๕๕๖ 

มิ.ย.
๒๕๕๖ 

ก.ค.
๒๕๕๖ 

ส.ค.
๒๕๕๖ 

ก.ย.
๒๕๕๖ 

การจัดสรรงบประมาณการวิจัย การสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ โดยการนําเสนอหัวข้อแบบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผู้เสนอของบประมาณส่งหัวข้อโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

            

ผู้เสนอของบประมาณนําเสนอโครงการวิจัยฯ ต่อคณะกรรมการผู้พิจารณา             
ฝ่ายวิจัยฯ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ             
การวิจัย การสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ สบืเนือ่งจากกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ 

การจัดการความรู้ 
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู ้(รุน่ที ่๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

            

สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณให้แต่ละวิทยาลัย/คณะ ดําเนินการจัดการความรู้              
วิทยาลัย/คณะ ทําหนังสือเบิกจ่ายเงินดําเนินการจัดการความรู้ โดยตรงกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

            

ฝ่ายการเงินฯ ตัดโอนงบประมาณไปยังวิทยาลัย             
การดําเนินการจัดการความรู้และรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ (กําหนด
ส่งทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) 

            

การนําเสนอผลการจัดการความรู้ของวิทยาลัย/คณะ (๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)             
การจัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (ภายใน ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

            



๑๑ 

กิจกรรม ต.ค. 
๒๕๕๕ 

พ.ย.
๒๕๕๕ 

ธ.ค.
๒๕๕๕ 

ม.ค.
๒๕๕๖ 

ก.พ.
๒๕๕๖ 

มี.ค.
๒๕๕๖ 

เม.ย.
๒๕๕๖ 

พ.ค.
๒๕๕๖ 

มิ.ย.
๒๕๕๖ 

ก.ค.
๒๕๕๖ 

ส.ค.
๒๕๕๖ 

ก.ย.
๒๕๕๖ 

การวิจัย และการสร้างสรรค ์
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง
การศึกษาและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม (รุ่นที่ ๒) (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

            

การเผยแพรผ่ลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของสถาบันฯ 
ความสอดคลอ้งกับแผนและการพัฒนาบคุลากร  
ระดับอุดมศึกษา:  องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
ระดับอาชีวศึกษา:  มาตรฐานที่ ๕ การใหบ้ริการทางวิชาการทีต่อบสนองต่อชุมชนและสังคม 
๑. สื่อออนไลน ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเว็บไซต์ภายในและภายนอกสถาบันฯ             
๒. การเผยแพร่รูปเล่มฉบบัสมบูรณ ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณใ์นศูนย์รกัษ์ศิลป์ ฝ่ายวิจัยและ/หรือ
ห้องสมุดของวิทยาลัย/คณะ 

            

๓. วารสารวิชาการและงานวิจัย สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ 
กําหนดแนวทางการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการและงานวิจัย             
แต่งตั้งบรรณาธิการและกรรมการพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัย             
เปิดรับสมัครบทความวิชาการ/บทความวิจัย จากภายในและภายนอกสถาบันฯ             
บรรณาธิการและกรรมการพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัย             
ฝ่ายวิจัยฯ ตรวจสอบการพิมพ์และประสานงานให้ผู้เขียนแก้ไขบทความ             



๑๒ 

กิจกรรม ต.ค. 
๒๕๕๕ 

พ.ย.
๒๕๕๕ 

ธ.ค.
๒๕๕๕ 

ม.ค.
๒๕๕๖ 

ก.พ.
๒๕๕๖ 

มี.ค.
๒๕๕๖ 

เม.ย.
๒๕๕๖ 

พ.ค.
๒๕๕๖ 

มิ.ย.
๒๕๕๖ 

ก.ค.
๒๕๕๖ 

ส.ค.
๒๕๕๖ 

ก.ย.
๒๕๕๖ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกแบบรูปเล่มและติดต่อประสานงานการจัดพิมพ์             
จัดพิมพ์วารสารและเผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์             
๔. การประชมุและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประชุม             
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน             
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมคัรผู้นําเสนอผลงาน             
กรรมการพิจารณาผลงาน (Peer review) เพื่อให้ผู้นําเสนอแก้ไข             
การจัดประชุมวิชาการ             
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เครือข่ายงานสร้างสรรค์             
๕. การจัดพิมพ์ผลงานวิจัย/สร้างสรรคข์องสถาบนัเพื่อเผยแพร ่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย             
หัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัย ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา และออกแบบรูปเล่มเพื่อจัดพิมพ์              
ดําเนินการจัดพิมพ์             
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