สรุป ประเด็น การจัด การความรู้
หัวข้อ “การขอทุนวิจ ัยแ ละการบริห ารจัด การโครงการวิจ ัย ”
*************************************
ในปีก ารศึก ษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหั วเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จั ดกิจ กรรมการจั ดการ
ความรู้เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
1. เพื่อได้องค์ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาพั ฒนาด้านการวิจัย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย
ก าหนดการการจัดแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
การจั ด ประชุ มแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ร ะหว่ า งผู้ บ ริห าร อาจารย์ แ ละเจ้า หน้ าที่ ข องคณะนิ ติ ศ าสตร์ กั บ
ผู้บ ริ ห ารและเจ้า หน้ าที่ จ ากสถาบั น วิ จั ยและให้ ค าปรึ ก ษาแห่ งมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จัด ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 9
มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
องค์ค วามรู้ท ี่ไ ด้ร ับ
(1) มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ได้ ก่อตั้งสถาบันวิ จัยและให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ (TURAC) เมื่ อปี 2541 โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ ในการให้ บ ริ ก ารด้ านการบริ ห ารงานวิ จั ยและด าเนิน การวิ จั ย ในนาม
มหาวิทยาลัย
(2) ภารกิจ ของ TU-RAC มีห ลายด้ าน เช่น สร้ างผลงานวิ จัย ที่บู รณาการองค์ค วามรู้จ ากหลากหลาย
สาขาวิช าผ่ านกระบวนการวิจั ย ให้ บริ ก ารวิจั ยและให้ คาปรึก ษาตลอดจนให้ค วามรู้ แก่ ห น่ว ยงานของรั ฐและ
เอกชนโดยการเชื่อ มโยงนัก วิจั ย และผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาต่า งๆ ทั้ งจากภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย
เป็นต้น
(3) การก่อ ตั้ง TU-RAC สืบ เนื่องจากแต่ก่อนแต่ละคณะวิชาไม่มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลั ยในการ
สนับสนุนด้า นการวิจัย จึ งได้ก่อตั้งองค์ กรนี้ขึ้น เพื่อ ทาหน้าที่สนั บสนุนอาจารย์และนักวิ จัยในมหาวิท ยาลัยในการ
ทาภารกิ จด้า นการวิจั ย เช่ น การยื่ นเอกสารข้อ เสนอโครงการวิ จัย การติดต่ อประสา นด้ านเอกสารการวิจั ยกั บ
หน่วยงานภายนอก การพิจารณาสัญญาจ้างวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น โดยอาจารย์และนักวิจัยจะไป
เน้นการทาวิจัยเป็นหลัก ไม่ต้องจัดการในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

(4) ปั จจุบั น TU-RAC มีบุ คลากรจ านวน 15 คน โดยโครงสร้างของสถาบัน วิจั ยและให้ คาปรึก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นดังนี้

(5) งบประมาณในการทาวิจั ยแต่ล ะโครงการ กรณี ที่โครงการวิจัย ที่ TU-RAC เป็ นผู้ป ระสานงาน จะมี
งบประมาณส่ วนหนึ่ งที่เป็ นการบริหารจัดการโครงการที่จ ะตัดผ่ าน TU-RAC และเข้า มหาวิ ทยาลั ย ซึ่งหากกรณี
อาจารย์และนักวิจั ยรับงานวิจั ยผ่านคณะ โดยไม่ ได้ผ่า น TU-RAC ก็ต้ องตัด เงินส่ว นหนึ่ งเข้ามหาวิท ยาลัย เช่นกั น
แต่ห ากผ่ าน TU-RAC จะมีข้อ ดีคื อ มี เจ้าหน้า ที่ที่จ ะประสานงานและดูแลเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ให้ ซึ่ง จะรู้
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
(6) TU-RAC จะมี บุ ค ลากรที่ ติ ด ตามข่ า วสารว่ า มี ห น่ วยงานภาครั ฐ หรือ ภาคเอกชนใด ที่ เปิ ด ให้ ยื่ น
ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ ต้องการจัดอบรมให้ค วามรู้แ ก่บุคลากรของหน่ว ยงาน โดย TU-RAC จะประสานงาน
กับอาจารย์ หรือนั กวิจัย คณะวิ ชาต่า งๆ ในมหาวิทยาลัยที่เป็ นเครื อข่าย มาร่ วมเป็น ทีมวิ จั ยหรื อทีมงานในการจั ด
อบรม ซึ่ ง ผลการดาเนิ น งานตั้ ง แต่ ปี 2541-2558 มี แ นวโน้ ม ของจานวนและมูล ค่ าของโครงการที่ รับ ผิ ดชอบ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีประมาณ 400 กว่าโครงการ สร้างมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท

